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Maramureºul ºi Ac a de mia Românã*

Dr. Teodor ARDELEAN

Românii au dus întotdeauna o viaþã trudnicã, încãrcatã cu multe provocãri de
proximitate, dar mereu alinatã de credinþã ºi speranþã în bine. Fiorul in te rior de
a edifica aºezãri ºi a aglutina comunitãþi vaste i-a fost cãlãuzã intimã, în ciuda

marilor întinderi, care erau pop u late cu limba românã, ºi a trãirii spe cifice (obiceiuri,
tradiþii, mentalitãþi etc.).

Chemãrile spre luminã ºi ideile-cãlãuzã nu i-au fost strãine. Fraþii noºtri mai mari din
sudul Dunãrii, ajunºi la latinitate ºi romanitate cu aproape douã secole înaintea celor din
nordul fluviului-axã, au dominat prin aplicarea paradigmei proprii „muncã-bani-pro -
prietãþi” întreaga zonã balcanicã, de la Bizanþ pânã la Viena. Ciobanii maramureºeni au
cucerit munþii din nord, mergând cu turmele pe firul lor ºi întemeind aºezãri de pãstori ºi
rânduieli pe mãsurã, dovadã fiind astãzi rãmãºiþele de volohi, vlahi, gorali din Ucraina,
Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia. Acelaºi simþ al extinderii a dus mai apoi la cele douã
descãlecãri prin Dragoº din Bedeul din dreapta Tisei ºi apoi prin Bogdan din Cuhea
voievodalã, din stânga Tisei, cãci ºi marele râu era axã atunci ºi nu graniþã de separare. 

Adaptarea la diferitele forme de stãpânire a adus în timp ºi ideea generalã a eman -
cipãrii, din care cea culturalã s-a detaºat ca pivot de creºtere. Acelaºi Maramureº Voievodal 
ºi-a plãtit datoria internã faþã de limbã ºi neam prin contribuþiile fenomenelor Peri ºi Ieud,
dar ºi prin conservarea valorilor superioare rezultate în timp ca expresie a fiinþãrii
spirituale.

Aceste elemente de clarobscur diacronic sunt foarte necesare atunci când ne stabilim
repere de analizã a evoluþiilor spaþiilor culturale româneºti. Cãci, spre exemplu, la mo -
mentul sublim al întemeierii Academiei Române, deºi nu avea o miºcare elevatã proprie,
Maramureºul n-a fost uitat, el dispunând de 2 membri fondatori, alãturi de celelalte
provincii româneºti întemeietoare: Þara Româneascã (4 membri), Moldova (3 membri),
Transilvania (3 membri), Basarabia (3 membri), Bucovina (2 membri), Banatul (2 membri),
Mac e do nia (2 membri). Ba chiar în anumite anale ºi prin conjuncturi favorabile a fost
acceptat ºi etalat mult mai amplificat decât se putea expune ca fac tor de excelenþã culturalã.

Peste ani ºi ani, din aceste pãmânturi s-au ridicat spre „cerurile poporului român”
mulþi exponenþi cu „þinutã” academicã, unii beneficiind chiar de recunoaºtere oficialã. În
plus, pe aceleaºi coordonate ale timpului se poate constata un fel spe cial de chemare spre
sine a înãlþimilor ºtiinþifice ale Neamului. Maramureºul, indiferent de cuprinderea sa (cel
istoric, cel re gional, cel judeþean), a constituit un fac tor de atracþie pentru cei mai mari
cercetãtori români din domenii autentic academice: limbã românã, istorie ºi arheologie,
paleontologie ºi geologie, biologie, etnologie º.a. Nu existã un alt teritoriu românesc care sã
fi fost mai cercetat decât Maramureºul în plan geo logic sau etnologic. Nu ne vom „împro -
prietãri” cu numele acestor scormonitori din registrele exacte ale ºtiinþelor, dar vom releva
dimensiunea esenþialã a relaþiei. Un cercetãtor se simte chemat acolo unde poate descoperi o 
bogãþie neºtiutã sau mai puþin cunoscutã. Un sa vant cu renume este atras de „petele albe”
ale hãrþilor fiecãrei ºtiinþe ºi putem numi aceste „porniri” drept relaþie dintre „spir i tus loci” 
ºi „virtuþile academice”.

În zilele noastre, spaþiile s-au relativizat, geografia s-a trunchiat (n.n. – douã treimi
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* Cu acest volum, revista „Fa milia românã” inaugureazã o serie de numere ded i cate legãturii Maramureºului cu
Ac a de mia Românã.



din Maramureº au rãmas în dreapta Tisei, în stãpânirea succesivã a altor neamuri), iar
criteriile axiologice s-au cantonat în analize reducþionale. Se vorbeºte despre câþi
academicieni a dat judeþul Iaºi în raport cu judeþul Bacãu, sau judeþul Cluj în comparaþie cu
Sãlajul. Actualele spaþii geografice au jucat foarte rar rolul de spaþii culturale exacte ºi
autentice. Acade micienii Blajului intrã „la raport” la judeþul Alba, iar cei nãsãudeni la
Bistriþa-Nãsãud. Rodirile academice nu puteau avea loc în vremurile de cumpãnã decât
acolo unde erau ºcoli, unde se simþea mai clar nevoia emancipãrii, unde românii erau mai
uniþi, unde ºtiinþa ºi cultura îºi gãsiserã apostoli pe mãsurã. Înãlþimile culturale ale
Neamului Românesc nu pot fi analizate dupã un criteriu atât de reducþionist cum este cel al
geografiilor actuale. Sã spui, spre exemplu, cã Sãlajul a dat doar patru academicieni în toatã 
istoria de 150 de ani a Academiei Române ºi sã scrii asta cu ma jus cule este o jignire istoricã
pentru un þinut ce i-a dat pe: Alesandru Papiu Ilarian, Simion Bãrnuþiu, Alexandru
Sterca-ªuluþiu, Gheorghe Pop de Bãseºti, Petru Bran, Vic tor Deleu, Petre Dulfu, Iuliu
Maniu, Ion Sima, Corneliu Coposu, Petre Hossu, Vasile Vetiºanu, Vasile Fati, Aurel Mar tin,
Iustinian Petrescu, dr. Ioan Puºcaº, Ion Taloº...

Am formulat aceste consideraþii ce nu se doresc a fi nici analitice ºi nici sintetice.
Even tual, „paradigmatice”, pentru cã Spaþiul Maramureºului se înscrie între teritoriile
româneºti încãrcate de spirit elevat, mucenicie culturalã, virtuþi întemeietoare ºi apostolat
naþional. Maramureºul a dovedit bunã simþire ºi pentru a întemeia, dar ºi faþã de înte -
meietori. Mai mult, Maramureºul a oferit bunã gãzduire marilor spirite ºi bunã sporire în
marile lucrãri de reflectare a spiritului românesc în operã.

Ne-am gândit cu un an înainte de atingerea bornei cronologice 150 la alcãtuirea unui
volum masiv cu acest titlu – „Maramureºul ºi Ac a de mia Românã”. Probabil cã a fost tardiv
gândul de pornire, pentru cã n-am terminat cercetarea pânã la momentul sãrbãtoririi – 4
aprilie 2016. În consecinþã, fãrã a renunþa la bune continuãri, revista „Fa milia românã”
gãzduieºte câteva materiale, alese, atât din sertarele cu informaþii ale academicienilor
nãscuþi în acest spaþiu, cât ºi din cele ale savanþilor ce au simþit chemarea magicã de a ne
cunoaºte ºi cerceta. Vom aºeza pe aceleaºi locuri de cinste ºi „contribuþii” ale unor
personalitãþi ce „n-au atins” aceastã consacrare, dar care ar fi meritat-o (Vasile Lucaciu,
Ar thur Coman, Nicolae Steinhardt…), dar ºi exponenþi vizibili ancoraþi geografic la alte
zone, dar care ºi-au mãsurat „înãlþimile” aici, în Maramureº (Béla Bartók, Marius Porumb,
Alexandru Surdu, Ioan-Aurel Pop…).

Prin gestul nostru nu vrem sã producem niciun fel de destructurãri de la forma
consacratã, ci doar sã luminãm cu bunã-credinþã ºi bunã voinþã laturi ale unei formule
naþionale de emancipare supremã. Ac a de mia Românã este astãzi forul suprem pentru viaþa
ºtiinþificã ºi culturalã româneascã, dar istoria acestei „chemãri spre înãlþimi” este ea însãºi
CEA MAI MARE ÎNÃLÞARE!

Vivat! Crescat! Flo reat!
Ac a de mia Românã!
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Un întemeietor al Academiei Române: 
Iosif Hodoº

Dr. Florian ROATIª

Personalitate remarcabilã a românilor
transilvãneni din deceniile care au
urmat revoluþiei de la 1848, Iosif

Hodoº1 a trecut prea repede în uitare. Mai mult,
deºi s-a aflat pe baricadele revoluþiei – a deþinut
la 19 ani, funcþia de viceprefect al Legiunii (Pre -
fecturii) Câmpiei – el a fost rareori inclus ºi
amintit printre paºoptiºti2.

Respectul, însã, ºi preþuirea de care s-a
bucurat în epocã, graþie erudiþiei sale ca ºi
dârzeniei cu care a luptat pentru drepturile ro -
mânilor din Transilvania – mai ales dupã
instalarea dualismului austro-ungar –, au fãcut
ca sã fie numit printre cei 21 de „începãtori”3, ca
reprezentant, alãturi de Alexandru Ro man, al
Maramureºului.

Repere biografice

Iosif Hodoº s-a nãscut la 29 octombrie
18294, în comuna Bandul de Câmpie (judeþul
Turda, azi localitatea Band din judeþul Mureº),
fiind al cincilea copil al preotului Vasile Hodoº
ºi al Teodorei, nãscutã Tell, ºi ea din aceeaºi
localitate. Primii trei fraþi ai sãi – Si mon, Novic
ºi Ioan – au fost preoþi, ultimul (Ioan), înlo -

cuindu-l pe tatãl sãu în Band, aºa cum acesta îi
urmase tatãlui.

Fãcea parte dintr-o familie nu prea avutã
sau, în termenii lui Iosif Vul can, „de stare ma -
terialã nu prea considerabilã”5.
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1 În epoca în care a trãit Hodoº, trecerea de la literele chirilice la cele latine a însemnat înlocuirea lui „º” ºi „þ” (în

spe cial) cu „s” ºi „t”, adãugindu-se terminaþia „iu”. Astfel, Barit a devenit Baritiu, Bãrnut, Bãrnutiu iar Hodosº s-a
scris Hodosiu. Când, mai târziu, s-a trecut la folosirea sedilelor, s-a scris Bariþiu, Bãrnuþiu, Hodoºiu etc.,
pãstrându-se terminaþia „iu”. În secolul XX, exegeþii l-au scris „Hodoº” (Al. Marcu, V. Netea etc.). În textul nostru 
am preferat forma Hodoº. 

2 În „sumara listã” cu care se deschide, practic, fundamentala carte Ideologia revoluþiei române de la 1848 din
Transilvania avându-i ca autori pe George Em. Marica, Iosif Hajoº, Cãlina Mare ºi Constantin Rusu (Editura
Politicã, 1968), este omis. Sunt amintiþi, în schimb, doar pentru influenþa avutã asupra paºoptiºtilor, medicul
Vasile Pop ºi dascãlul Ioan Rusu, ambii repauzaþi înainte de revoluþie, primul în 1843, iar celãlalt în 1842.
Vezi op. cit. pp. 10-11.

3 Termen folosit de Ion Bianu pentru cei 21 de fondatori în discursul sãu „Ac a de mia Românã cu ocazia împlinirii a
55 de ani de la începerea lucrãrilor Societãþii Academice (1867). Despre Iosif Hodoº ºi Alexandru Ro man, Ion
Bianu afirmã cã „erau la 1866 – când au fost numiþi prin Decretul Locotenenþei Domneºti, n.n. – cei mai de frunte
ºi mai activi reprezentanþi ai vieþii culturale româneºti din pãrþile ungurene”. Vezi Ion Bianu, Începãtorii
Academiei Române: la 1866 ºi 1867, în Analele Academiei Române, seria a II-a, Tom 41, Bucureºti, 1922, p. 377.

4 Potrivit lui Enea Hodoº, fiul sãu, din cartea O viaþã de luptã, suferinþã ºi nãdejde. Însemnãri biografice, Sibiu,
1941, p. 6. Aceastã datã apare ºi la Ion Breazu în acelaºi an, în evocarea lui Iosif Hodoº din revista „Transilvania”,
An 72, oct., nr. 8, Sibiu, p. 565. În schimb, doi autori din secolul al XIX-lea, Iosif Vul can ºi George Bariþiu, indicã
data de 28 octombrie 1829, diferenþã nesemnificativã. Mai aproape de noi, Ioan Chiorean – cercetãtor ºtiinþific la
Târgu-Mureº, autor al unei teze de doctorat despre Iosif Hodoº –, propune (în 1972) data de 29 octombrie 1829, ca
la scurt timp (1974), sã avanseze data de 20 octombrie, acelaºi an.

5 Iosif Vul can, „Iosif Hodoºiu”, în Panteonul Român. Portretele ºi biografiile celebritãþilor române, Tom I, Pesta,
1869, p. 144.



Dar nu erau nici sãraci, întrucât postura de 
slujitor al altarului, în ambele confesiuni (uniþi
ºi ortodocºi), asigura anumite avantaje, preoþii
fiind atunci – dupã Ion Breazu – „singura elitã a
Românilor din Transilvania”6.

Cert este faptul cã, în pofida greutãþilor
materiale, preotul Vasile Hodoº ºi-a trimis toþi
copiii la studiile posibile pe atunci.

Iosif ºi fratele sãu geamãn, Zaheu, au ur -
mat aceeaºi traiectorie ºcolarã pânã în 1848,
când fratele a decedat pe neaºteptate7.

Au fãcut gimnaziul la Târgu-Mureº, în
limbile latinã ºi maghiarã, continuând la Liceul
Greco-Catolic din Blaj, unde au avut ºansa ºi
bucuria de a-l avea profesor la cursul de filo -
sofie pe Simion Bãrnuþiu. Acesta, însã, care-ºi
luase libertatea de a preda filosofia ºi dreptul
nat u ral în limba românã – fapt neaprobat de
autoritãþile maghiare – a intrat în con flict cu
episcopul Lemeni în anul 1943, prea apropiat de
aristocraþia maghiarã. Conflictul8 a durat mai
mult de doi ani ºi s-a soldat cu vic to ria lui
Lemeni, profesorii care se opuneau dogma tis -
mului ºi tendinþelor de maghiarizare – Simion
Bãrnuþiu, Demeter Boer ºi Grigore Moldvai, în
primul rând – fiind înlocuiþi ºi îndepãrtaþi din
ºcoli. Ca urmare, o serie de elevi printre care ºi
fraþii Hodoº, care s-au situat de partea lui Bãr -
nuþiu, s-au transferat la Liceul Ac a demic Piarist
din Cluj. Aici, cei doi fraþi Hodoº au urmat
cursurile facultãþii juridice, de doi ani, colegi cu
vãrul lor Alexandru Papiu Ilarian9.

Studenþi eminenþi, cum reiese din ma tri -
colele liceului, aceºtia – secondaþi ºi de Nicolae
Popea, viitorul episcop al Caransebeºului –, au
întemeiat o Societate de lecturã numitã
„Diorile” (Zorile) în toamna anului 1845. Sco -
pul ei era, desigur, cultivarea limbii române,
extrem de necesarã dupã ce Dieta de la Cluj
votase, în 1842, o lege care impunea ca unicã ºi

obligatorie în ºcoli limba maghiarã. Ca or gan al
respectivei Societãþi, grupul de studenþi amintit
a redactat revista manuscrisã, cu apariþie sãp -
tãmânalã „Diorile pentru minte ºi inimã”.

În primul numãr, re dac tor fiind Alexandru
Papiu Ilarian, acesta publicã articolul „Limba
românã”, iar în urmãtorul „Sã învãþãm ro mâ neºte,
domnilor!”, pledoarie în consens cu sco pul propus.

În numãrul trei, la începutul anului 1846,
revista apare cu numele schimbat în „Au rora sau 
Diorile pentru minte ºi inimã”, dovadã cã foºtii
alumni blãjeni nu-l iertaserã pe episcopul
Lemeni care, printre altele, suprimase în 1840
revista cu acelaºi nume „Au rora”, tot ma nu -
scrisã, scoasã de elevii Liceului din Blaj10.

La izbucnirea revoluþiei de la 1848, Iosif
Hodoº era deja absolvent al cursului ju ridic de la 
Liceul Piarist din Cluj, primind, la 24 iunie
1848, di ploma numitã „Absolutorium” în urma
unor rezultate remarcabile. De fapt, aºa cum
scria Iosif Vul can, atât în ºcolile „de jos”, cât ºi
în cele „de sus” (superioare), Iosif Hodoº „a fost
în locul cel dintâi”, iubit de profesori, iar colegii
„se purtau cãtre el cu un deosebit re spect”11.

Bucuria lui Hodoº pentru finalizarea stu -
diilor a fost umbritã de pierderea fratelui sãu
geamãn, Zaheu. Nu a avut însã prea mult timp
sã-l jeleascã, întrucât începuse primãvara re -
voluþionarã ºi el s-a aruncat în vâltoarea eve -
nimentelor, luptând, cum scria Iosif Vul can, pri -
mul sãu biograf, „pentru independenþa þãrii sale
ºi pentru marele principiu de naþionalitate”12.

În pofida tinereþii sale (avea doar 19 ani),
Iosif Hodoº a fost numit de Comitetul Naþional,
ales la Adunarea de la 3/15 mai de la Blaj,
viceprefect al Legiunii Câmpiei – pre fect fiind
Alexandru Bãtrâneanu, iar dupã uciderea sa de
cãtre maghiari avocatul Florian Micaº. În
aceastã calitate, el a participat la operaþiunile
militare din toamna anului 1848 în Câmpie13.
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6 Vezi Ion Breazu, ed. cit., p. 565.
7 Vezi Enea Hodoº, op. cit., p. 8.
8 În primul volum la Istoriei sale, publicat la Viena în anul 1851, referindu-se la acest con flict – proaspãt încã în

memoria publicã, Al. Papiu Ilarian afirmã cã „a deºteptat viaþa naþionalã în cler ºi în toatã naþiunea românã din
Transilvania” fiind convins cã „fãrã acest proces românii nu ajungeau la gradul conºtiinþei naþionale care s-a
manifestat la 1848, nici nu mergeau pe calea pe care au mers”. Vezi A. Papiu Ilarian, Istoria românilor din Dacia
Superioarã, Ediþia a 2-a, Viena, 1852, p. 136. Amãnunte despre evenimentele doar sintetizate de Al. Papiu Ilarian
vezi la Daniela Deteºan, Procesul Lemenian (1843-1846), Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, 2008.

9 Vezi în acest sens Gheorghe Asanache, „Studenþii academici din Cluj la 1847”, în Anuarul Institutului de istorie ºi
Arheologie, Cluj-Napoca, XXIX, 1988-1989, p. 485-487.

10 Revista a apãrut din noiembrie 1838, re dac tor fiind Ioan Turc, urmat de Nicolae Pauleti, pânã în aprilie 1840. Nu
s-a pãstrat niciun numãr, evoluþia ºi conþinutul ei fiind reconstituite de cãtre Ioan Chindriº pe baza manuscriselor
poetice ale lui Nicolae Pauleti (1818-1848). Vezi Nicolae Pauleti, Scrieri. Ediþie, prefaþã, note, glosar de Ioan
Chindriº, Editura Mi nerva, Bucureºti, 1980, p. XXIV.

11 Iosif Vul can, op. cit., pp. 144-145.
12 Ibi dem, p. 145.
13 Potrivit lui Enea Hodoº, Câmpia era þinutul dintre Someº, Arieº ºi Mureº, în mijlocul Ardealului, cu o suprafaþã de

56.000 kmp, cuprinzând mai multe judeþe ºi locuite „aproape în totalitate de români”. Vezi Enea Hodoº, op. cit., p. 5.



Învinºi de trupele generalului polonez
Jozef Bem care, potrivit lui George Bariþiu, deºi
„nu suferea cruzimea, nici jafuri ºi le pedepsea
aspru”, n-a putut opri „atrocitãþile coloneilor ºi
cãpitanilor sãi”14, mulþi revoluþionari au luat
drumul pribegiei, unii, printre care ºi Hodoº, au
trecut în Bucovina, alþii în Moldova. Din
Bucovina, Hodoº va ajunge în Moldova, unde a
fost arestat trei zile de cãtre muscali (ruºi)15,
apoi la Bucureºti, unde a stat câteva luni, timp în 
care, probabil, a adunat, ca ºi vãrul sãu Papiu
Ilarian, acte ºi documente privitoare la revoluþia
de la 184816.

Revine acasã, în Band, în iulie 1849, dupã
ce lucrurile s-au mai liniºtit în urma tragicelor
evenimente17.

De aici va pleca la Viena, cu vãrul sãu
Papiu Ilarian, pentru a-ºi con tinua studiile
juridice. La 5 aprilie 1850 este înscris la trei
cursuri în semestrul II al anului universitar, iar
în alte trei semestre va mai urma zece cursuri, la
ºapte profesori18.

Pe parcursul studiilor, Hodoº va beneficia
– ca ºi vãrul sãu – de bursa ramonþianã, de 300
de florini, acordatã de Consistoriul de la Blaj (pe 
care o va împãrþi însã cu Ioan Raþiu, viitorul
memorandist), plus alte ajutoare de la pãrinþi ºi
de la protopopul Sim eon Balint din Roºia, viito -
rul sãu socru.

Dupã doi ani de studii, cei doi au pãrãsit
Viena, în toamna anului 1852, urmându-l pe
Bãrnuþiu, fostul lor profesor, în Italia, dar nu la
Pavia, unde se sta bi lise acesta, ci la Padova,
pentru a-ºi da doctoratul în drept.

Motivele pentru care au renunþat la Viena
în favoarea universitãþilor italiene sunt, dupã
George Bariþiu, douã: „Nespusa greutate de a
trece examenele riguroase în limba germanã” în
raport cu „facilitatea de a învãþa ºi a se exprima

în italianã” ºi, desigur, „neastâmpãrata dorinþã de a 
cunoaºte vechea patrie-mamã a românilor”19.

Þinând mereu legãtura cu Simion
Bãrnuþiu, ca ºi cu cei din þarã, Iosif Hodoº ºi-a
încheiat studiile de la Padova în 10 iunie 1854,
când, el ºi Papiu Ilarian, au primit di ploma de
doc tor în „legi”20.

Au pãrãsit imediat Italia, mai întâi Papiu
Ilarian, apoi Hodoº, trecând prin Viena ºi ajun -
gând în þarã în vara anului 1854.

Simion Bãrnuþiu ºi Alexandru Papiu
Ilarian sunt chemaþi la Iaºi, unde îºi încep cariera
universitarã, iar Iosif Hodoº rãmâne „acasã”,
încercând sã devinã „advocat”, fapt pentru care
intrã ca practicant – con form legislaþiei – la
avocatul Ladislau Elekes, la Abrud, la 10 de -
cembrie 1855, însã calitatea de practicant i se va
recunoaºte abia la 8 decembrie 1856. Va rãmâne 
în postura de practicant nu trei ani, cum se cerea, 
ci peste patru ani, pânã i se va permite sã dea
examenul de avocat, luat abia în 16 au gust 1860
„cu cel mai bun rezultat la Curtea de Apel din
Sibiu”21. Deºi cu examenul luat, autoritãþile ma -
ghiare nu i-au permis sã-ºi deschidã un birou de
avocat.

Ataºat de locurile natale, deºi pãrinþii îi
muriserã în anul 1853, Iosif Hodoº a refuzat
oferta venitã de la Iaºi, în martie 1857, de a
ocupa „catedra de limba ºi literatura românã în
clasele superioare ºi în cele de filozofie din Ac a -
de mia Eºilor”22.

Cãsãtorit la 3 noiembrie 1857 cu Ana Ba -
lint, fiica protopopului Simion Balint din Roºia,
Iosif Hodoº îºi va gãsi o „ocupaþie” abia la 3
aprilie 1861, când a fost ales „cu aclamaþie” în
postul de vicecomite al Zarandului, cu sediul la
Baia de Criº, fiind re ales la 21 mai 1867 ºi la 10
aprilie 1872 ca urmare a râvnei ºi a rezultatelor
obþinute în serviciul naþiunii române23.
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14 George Bariþiu, „Momente din viaþa lui Dr. Iosif Hodoº”, în Biografii literare, Ediþie îngrijitã ºi prefaþã de Ion
Buzaºi, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2012, p. 108.

15 Iosif Vul can, Ibi dem.
16 Vezi Silviu Dragomir, Studii ºi documente privitoare la revoluþia românã din Transilvania în anii 1848-1849, vol. 

2.: Documente din colecþiile Academiei Române, Asociaþiunii Transilvane ºi ale Muzeului Ardelean (1943). În
introducere S. Dragomir confirmã cã publicã „actele scoase din colecþia Papiu-Hodoº ce se pãstreazã în Biblioteca
Academiei Române, în patru dosare mari…”, colecþie dãruitã de cãtre fa milia lui Iosif Hodoº în noiembrie 1891
prin Nerva (p. VII), considerând colecþia de „o mare valoare pentru istoriografie” (p. X).

17 Enea Hodoº ne prezintã pe categorii (prefecþi, subprefecþi, tribuni, centurioni, preoþi etc., ºi pe localitãþi (Cluj,
Blaj, Uioara, Iernut etc.) sutele de împuºcaþi sau spânzuraþi ca ºi miile de români cãzuþi în luptele din rãzboiul civil.

18 Enea Hodoº, O viaþã de luptã suferinþã ºi nãdejde…, p. 12.
19 George Bariþiu, op. cit., p. 114.
20 Despre doctoratul celor doi români, a se vedea Alexandru Marcu, S. Bãrnuþiu, Al. Papiu Ilarian ºi Iosif Hodoº la

studii în Italia, Bucureºti, 1935, pp. 111-115.
21 Enea Hodoº, op. cit., pp 14-15
22 Invitaþia a fost publicatã de Enea Hodoº, în volumul Din corespondenþa lui S. Bãrnuþiu ºi a contemporanilor sãi,

1944, p. 57.
23 Idem, O viaþã de luptã suferinþã ºi nãdejde…, p. 22.



În acelaºi an, Zarandul a fost alipit la Un -
garia, cu toatã împotrivirea locuitorilor, în ma -
joritate români, în frunte cu Iosif Hodoº, care a
fãcut un memoriu ºi o cãlãtorie la Viena cu o
delegaþie, fãrã rezultatul aºteptat.

În anul 1865 a fost ales deputat în Dieta de 
la Pesta, calitate în care s-a opus din rãsputeri
politicii de deznaþionalizare duse de guvernul
maghiar, susþinând cu fermitate drepturile ro -
mâ nilor la limbã, la culturã ºi la învãþãmânt etc.

În acelaºi timp activa în nou-înfiinþata
ASTRA (1861), iar la 22 aprilie 1866 a fost
numit, prin Decret al Locotenenþei Domneºti
din Bucureºti, membru fondator al Societãþii
Literare Române, devenitã Societatea Aca de -
micã Românã în 1867 ºi Ac a de mia Românã în
anul 1878 – ca reprezentant al Maramureºului.

ªi aici a desfãºurat o activitate intensã,
susþinând nu numai cu ardoare, ci ºi cu recu -
noscutã competenþã proiectele de naturã cul -
tural-ºtiinþificã.

La 4 octombrie 1870, la adunarea de con -
sti tuire a Societãþii pentru crearea unui fond de
teatru român (STR) – dupã ASTRA „cea mai
cunoscutã ºi mai importantã asociaþie a româ -
nilor din Transilvania” – de la Deva, Iosif Hodoº 
a fost ales preºedinte al noii Societãþi, ca urmare
a eforturilor depuse în Dieta de la Pesta pentru
crearea ºi susþinerea teatrului în limba românã.

Dupã unsprezece ani de intensã activitate
în Parlamentul Ungariei (1865-1876), ca urmare 
a desfiinþãrii judeþului Zarand, împãrþit între ju -
de þele Arad ºi Hunedoara, Iosif Hodoº este pus
în „disponibilitate” ºi, la insistenþa colegilor sãi
„de principii” (Ilie Mãcelariu, Nicolae Popea,
Visarion Ro man, George Bariþiu etc.) se duce la
Sibiu24, unde-ºi petrece ultimii patru ani de viaþã.

Aici va lucra ca asesor ordinar în senatul
ºcolar al Consistoriului Arhidiecezei tran sil va -
ne, cu un salariu mod est de 1200 de florini pe an, 
fiind ales, totodatã, secretar II al ASTREI, cu un
onorariu de 300 de florini.

„În aceste douã sfere de activitate – scrie
G. Bariþiu –, Hodoº îºi împlini oficiul cu zel ºi

conºtiinþã, pânã când morbul greu îi paralizã
puterile ºi-l pironi la pat”25.

Va pãrãsi lumea aceasta la 9 decembrie
1880, înconjurat de o numeroasã ºi iubitoare
familie26, dupã „o viaþã de luptã, suferinþã ºi
nãdejde” – cum va scrie peste ºase decenii fiul
sãu Enea Hodoº. 

Activitatea so cial-politicã

Iosif Hodoº a fost, în primul rând, om pol i -
tic, posturã reflectatã de funcþiile sale: vi ce -
prefect al Câmpiei la revoluþie, vicecomite al
Zarandului (1861-1876) ºi deputat în Cam era
legislativã în Parlamentul Ungariei (1865-1876) 
din partea Zarandului. În toate aceste funcþii el a
demonstrat remarcabile calitãþi de organizator ºi 
luptãtor: dârzenie, curaj ºi devotament.

Abia ales – în mod constituþional27 – vi -
cecomite (subprefect) în Zarand, Iosif Hodoº a
redactat un memoriu prin care protesta în nu -
mele zãrãndenilor împotriva încorporãrii þinu -
tului lor majoritar român, la Ungaria. Aprobat
de consiliul mu nic i pal, memoriul cerea ca îm -
pãratul de la Viena sã nu aprobe unirea Tran -
silvaniei cu Ungaria ºi nici anexarea Zarandului, 
ºi sã admitã convocarea Dietei transilvane. În
memoriu se reluau ideile lui Hodoº din articolul
acestuia intitulat „Dorinþele românilor din Mun -
þii Apuseni ai Transilvaniei” publicat în „Re -
vista Carpaþilor”, în ianuarie 1861 ºi, cu titlul
„Rãsunet din Munþii Apuseni ai Transilvaniei”,
în „Foaia pentru minte, inimã ºi limbã” a lui
Bariþiu care apãrea la Braºov28.

Memoriul a fost dus la Viena de o de -
legaþie formatã din Iosif Hodoº, Petru Moldovan
ºi Ieronim Moga în luna au gust, rãspunsul –
desigur negativ – a fost dat la Viena la 4
noiembrie 186129.

În calitatea sa de ad min is tra tor al co mi -
tatului Zarand, Iosif Hodoº s-a strãduit sã ridice
starea materialã a locuitorilor acestuia, reuºind – 
cu concursul zãrãndenilor – construirea a 52 de
ºcoli la sate ºi comune din 1862 pânã în 1872, ca 
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24 Ibi dem, p. 124.
25 George Bariþiu, op. cit., pp. 119-120.
26 Iosif Hodoº a avut cu Ana Balint opt copii, toþi cu nume de rezonanþã latinã: ºase bãieþi (Enea, Sabin, Alexandru,

Brutus, Ulpiu ºi Nerva) ºi douã fete (Ana-Letiþia ºi Roma-Vic to ria). Dintre ei, trei au devenit cunoscuþi oameni de
culturã: Enea, folclorist ºi scriitor, membru co re spon dent al Academiei Române, Alexandru scriitor ºi traducãtor
sub pseudonimul Ion Gorun ºi Nerva, unul dintre fondatorii bibliografiei româneºti. Vezi ºi Ioan Chiorean, „Iosif
Hodoº ºi urmaºii sãi la Ac a de mia Românã”, Academica, Anul II, nr. 11 (23), 1992, p.5. 

27 Iar nu „numit” cum scrie Dorina N. Rusu, în cartea Membrii Academiei Române 1866-2016, Editura Academiei
Române, 2016, p. 615. Tot aici, se afirmã greºit cã Iosif Hodoº a fost secretarul gen eral al Marii Adunãri Naþionale
de la Blaj, din 3/15 mai 1848. Or, în Istoria românilor din Dacia Superioarã, vol. II, Viena 1852, la pagina 292 Al.
Papiu Ilarian, vãrul ºi colegul lui Hodoº, nu-l aminteºte printre cei zece secretari aleºi în adunarea din 3/5 mai
1848.

28 Vezi G. Bariþiu ºi contemporanii sãi, Editura Mi nerva, Bucureºti, 1981, vol. V, p. 65. 
29 Enea Hodoº, O viaþã de luptã, suferinþã ºi nãdejde…, p. 23. 



ºi finalizarea spitalului din Baia de Criº30, pla -
nificat ºi început tot în 1862.

Dupã un lung ºir de proiecte de stat ute în
mare parte redactate de Hodoº, primul în martie
1862, ultimul în februarie 1869, pentru înfiin -
þarea unui gimnaziu român ortodox31 la Brad,
acesta ºi-a deschis porþile cu anul ºcolar
1869-1870, iar inaugurarea a avut loc la 2 iunie
1870. Iosif Hodoº a venit de la Dieta din Pesta
pentru a participa la „inaugurarea fãtului sãu”,
cum se exprima un ziarist citat de Enea Hodoº32. 
Deºi era conceput ca liceu cu 8 clase33, în anul
1873 a trebuit sã se renunþe la clasele su pe -
rioare, din lipsa unui spaþiu adecvat, rãmânând
gimnaziu (cu patru clase) pânã în anul 1918.
Dupã ce fusese ales în Dieta Ardealului de la
Sibiu (1862-1864), odatã aceasta desfiinþatã, Io -
sif Hodoº va deveni, la finele anului 1865, de -
putat în Dieta de la Pesta din partea cercului
elec toral Zarand. 

Aici s-a fãcut remarcat prin curajul cu care 
s-a opus votãrii legilor antiromâneºti cerând e -
ga li tatea în drepturi a românilor cu celelalte
naþionalitãþi din imperiu ºi independenþa
Transilvaniei.

În ºedinþa Camerei din 21 aprilie 1866, el
afirma rãspicat cã „pânã nu se rezolvã chestia
naþionalã spre mulþumirea generalã a naþio na -
litãþilor locuitoare în þarã, liniºtea generalã nu
poate fi posibilã. Pânã când, domnilor, limba
unei naþiuni are pre rog a tive, iar întrebuinþarea
limbilor celorlalte naþionalitãþi prin nicio lege,
dar prin absolut nicio lege nu e garantatã, liniºte
generalã ºi pace nu poate sã fie…”34.

Discursul lui Hodoº a avut un mare rã -
sunet nu doar „acasã” în Zarand, ci ºi în toate
pãrþile locuite de români. Pentru acest discurs ca 
ºi pentru cel an te rior, din 23 februarie, a primit o 
serie de felicitãri35.

În ºedinþa din 9 martie 1867, când s-a
discutat proiectul guvernului referitor la presã,
I. Hodoº a pledat împotriva acestuia consi de -
rându-l un atentat la libertatea presei, or, afirmã
deputatul român: „Numai cu ajutorul presei li -
bere poate omul sã-ºi exprime sentimentele ini -
mei ºi ideile minþii sale. Fãrã presa liberã cultura 
e o culturã forþatã, cugetul liber e o scânteie
dumnezeiascã nãscutã moartã, cugetarea liberã
e numai o torturã”36.

Analizând cu rigoare câteva dintre arti -
colele proiectului de lege, demonstrând o cul -
turã juridicã de excepþie, Hodoº evidenþiazã li -
mitele acestuia, declarând legea ca fiind
„elasticã ºi cu douã înþelesuri” ºi cerând, în
consecinþã, pãstrarea statu-quoului37.

În acelaºi spirit se va opune, în ºedinþa din
16 iunie 1868, încriminãrii deputatului Ale xan -
dru Ro man pentru cele trei articole publicate în
ziarul „Federaþiunea” (nr. 25, 28 ºi 30). Hodoº
susþine cã articolele re spec tive („Din Tran sil -
vania. 19 Faur”, „Pesta 2 martie 1868” ºi „Ro -
mânii în du al ism”) nu conþin nimic din ceea ce
ar trebui sã fie un de lict de presã „în vorbele ºi
pasajele lor” ºi „nici în înþelesul lor”. Pre zen -
tând articol dupã articol, el demonteazã încri -
minarea, cãci, spune el, afirmaþiile lui Al. Ro man
sunt lucruri comune, cunoscute ºi exprimate ºi
de cãtre alþi publiciºti ºi alte ziare. Spre exem -
plu, în al treilea articol („Românii în du al ism”),
faptul cã românii sunt con tra dualismului este
ºtiut, este ceva nat u ral, care nu trebuie trâmbiþat
„prin articole de gazetã”, întrucât con tra dua -
lismului „nu sunt numai Românii… cã cea mai
mare parte din locuitorii monarhiei e con tra
dualismului, cu excepþiunea celei maghiare ºi
ger mane, pe care dualismul le împãrtãºeºte de
toate drepturile, pe când pe celelalte naþiuni din
þarã nici nu le ia în seamã, ca ºi cum nici de fapt,
nici de drept ºi nici istoriceºte nu ar exista”38. 
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30 Ibi dem, pp. 38-39. 
31 În presa vremii se foloseau termenii de „greco-ori en tal” ºi „ortodox rãsãritean”.
32 Enea Hodoº, O viaþã de luptã suferinþã ºi nãdejde…, p. 56.
33 Era al cincilea din Transilvania, dupã cele din Blaj (înfiinþat în 1754), Beiuº (1848), Braºov (1858) ºi Nãsãud

(1863). Cf. Vasile Netea, Munþii Apuseni: Muzeu istoric ºi pantheon al poporului român, Editura Sport-Turism,
Bucureºti, 1977 pp. 107-108.

34 Teodor V. Pãcãþian, Cartea de aur sau luptele politice naþionale ale românilor de sub Coroana ungarã,
Tipografia Henric Meltzer, Sibiu, vol. IV, 1906, p. 84. Era în discuþie o propunere înaintatã de un grup de delegaþi
români printre care, alãturi de Iosif Hodoº, erau Al. Mocsonyi, Vicenþiu Babeº, Ioan Faur, Aloisiu Vlad ºi
Alexandru Ro man.

35 A se vedea scrisorile cu numerele 76-87, în Enea Hodoº. Din corespondenþa lui Sim eon Bãrnuþiu ºi a contem -
poranilor sãi, ed. cit., pp. 91-98. Spre exemplu, dupã discursul din 23 februarie 1866 „bucureºtenii” îi trimit prin
Papiu Ilarian o scrisoare cu aproape o sutã de semnãturi printre care cele ale lui A. T. Laurian, D. Laurian fiul, I.C. Massim, 
Nicolae Ionescu, V. Alexandrescu Urechia etc. dintre care unii vor fi peste puþin timp colegi cu el la Ac a de mia Românã. 

36 Teodor V. Pãcãþian, op. cit., pp. 153-154.
37 Ibi dem p. 156
38 Ibi dem, p. 371. Totuºi Alexandru Ro man a fost condamnat la un an de închisoare la Vaþ.



Aceeaºi dârzã atitudine de apãrare a drep -
turilor românilor transilvãneni a avut-o I. Hodoº 
ºi în dezbaterea legii instrucþiei publice din
toam na aceluiaºi an. Propunerea comisiei cen -
trale de introducere ca studiu a limbii maghiare
ºi nemaghiarilor a generat proteste hotãrâte din
partea deputaþilor români Vincenþiu Babeº,
Sigismund Borlea ºi Iosif Hodoº, ca ºi dinspre
deputaþii sârbi. Aceºtia ºi-au unit eforturile ºi au
redactat un proiect de lege în spiritul „egalitãþii
frãþietãþii ºi al dreptãþii”. Scopul proiectului dez -
bãtut, afirma Hodoº cu vehemenþã, nu trebuie sã
fie maghiarizarea, ci educarea, instruirea po -
porului, iar aceasta nu poate fi extinsã exclusiv
asupra unui popor, ci trebuie generalizatã ºi
extinsã tuturor popoarelor”39.

Dupã instalarea dualismului austro-ungar
(1867), starea românilor transilvãneni s-a înrã -
utãþit tot mai mult, fapt care a generat inten -
sificarea activitãþii politice a intelectualitãþii ro -
mâne pentru a combate acþiunile guvernelor
ma ghiare de deznaþionalizare a românilor, sus -
þinând în faþa acestora ca ºi a areopagului eu ro -
pean drepturile imprescriptibile ale naþio na li -
tãþii oprimate în propria sa þarã.

Miºcarea naþionalã s-a axat pe redactarea
unor petiþii la început, trecându-se apoi la me -
morand pol i tic, cum a fost cel de la Miercurea
Sibiului, dupã conferinþa din 7/8 martie 1869, ca 
sã ajungã la forma de memorand-pro test în anul
urmãtor.

Lupta politicã se intensificase, încât a rã -
mâne la stadiul de petiþii li se pãrea tuturor
insuficient, astfel cã fruntaºii miºcãrii naþionale
române (Ioan Raþiu, G. Bariþiu, Ilie Mãcelariu,
Iosif Hodoº, Visarion Ro man etc.) se mobi li -
zeazã pentru redactarea unui mem o ran dum mo -
d ern ca formã ºi com plex, care sã exprime nu
doar nemulþumirile gen er ate de uniunea forþatã
ºi ilegalã a Transilvaniei cu Ungaria, ci ºi as -
pecte le gate de discriminãrile la care erau supuºi 
cei de naþionalitate românã pe plan so cial, cul -
tural ºi pol i tic. Acest mem o ran dum, cu caracter
vãdit protestatar, urma sã fie publicat în mai
multe lim bi de circulaþie europeanã spre a sen -
sibiliza opinia publicã internaþionalã ºi înmânat, 
în fi nal, împãratului de cãtre o delegaþie impu -
nãtoare40. 

Deºi iniþiatorii protestului cãzuserã de
acor d asupra formei ºi conþinutului acestuia încã 
din vara anului 1869, lucrurile au trenat câteva
luni ºi abia dupã conferinþa de la Turda din
ianuarie 1870, þinutã în condiþii de clan des ti -
nitate, s-a trecut efectiv la redactarea memo -
randului.

Lui Iosif Hodoº i s-a cerut sã elaboreze
„partea istoricã ºi politicã, cel puþin de la 1848
încoace”, urmând ca Ioan Raþiu sã redacteze
partea cu „abuzurile ºi nedreptãþile”. Mai erau
implicaþi ºi Ilia Mãcelariu ºi Petru Manu, ur mând
sã fie atras în redactare ºi George Bariþiu41.

Dintre toþi, Iosif Hodoº a fost singurul
care, aflat la Pesta, unde þinea locul lui
Alexandru Ro man ca re dac tor la „Federaþiunea” 
– acesta din urmã îºi executa la Vaþ con dam -
narea pentru „delictul de presã” – „a muncit cel
mai serios”, achitându-se onorabil de sarcina
primitã. 

Terminat înainte de luna noiembrie 1870,
memorandul pierduse, însã, momentul: zvonul
despre vizita împãratului în Transilvania nu s-a
adeverit, iar Ion C. Brãtianu nu a devenit
prim-ministru în România pentru a susþine cauza
românilor ardeleni la Curtea de la Viena. Aºa cã
proiectata cãlãtorie la Pesta ºi apoi la Viena a
unei delegaþii numeroase în frunte cu Iosif
Hodoº spre a prezenta împãratului memorandul, 
ocazie cu care acesta, ca ºi întreaga Europã, ar fi
aflat de suferinþele ºi cererile românilor din
Ardeal, nu a mai avut loc42.

În fi nal, însã, Iosif Hodoº – încã re dac tor
la „Federaþiunea” din Pesta – va publica textul
în ziar în primele douã luni ale anului 1871, iar
apoi în broºurã, tot la Pesta, cu titlul „Românii ºi 
constituþiunile Transilvaniei”. 

Istoricul Gelu Neamþu afirmã cã me mo -
randul publicat a trecut „neobservat” rãmas ca
„un doc u ment de epocã sin gu lar ºi uitat de toatã
lumea”, de unde ºi pãrerea unor istorici cã me -
morandul acesta fie nu a fost elaborat, fie cã „s-a 
pierdut”43.

Rodul muncii lui I. Hodoº atestã o se -
rioasã documentare ca istoric, o bunã cunoaºtere 
a stãrii de lucruri din Transilvania ºi, mai presus
de toate, curajul ºi patriotismul sãu. În chiar
mottoul care precedã textul el îºi exprimã crezul
pentru care a luptat toatã viaþa: „A cere cu buna,
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39 Ibi dem, p. 422.
40 Vezi pe larg la Gelu Neamþu, Precursorii memorandului 1866-1882, Editura Argonaut, Cluj-Napoca 2006,

pp. 86-87.
41 Ibi dem, p. 92.
42 Ibi dem, p.93
43 Ibi dem, p.95, Memorandul este publicat de cãtre G. Neamþu ca anexa VII în Precursorii memorandului,

pp. 167-222.



a pretinde în drept, a vindica cu legea: e dreptul
ºi forþa românului. A lupta pentru limbã mai
mult ca pentru viaþã, a nu con cede din pãmântul
sãu nici cât e negru sub unghie: e virtutea ºi
datoria românului”44.

Textul publicat în broºurã conþine ºi un
scurt cuvânt adresat „lectorilor”, în care Hodoº
explicã scopul pentru care „mai mulþi bãrbaþi
români” i-au solicitat memorandul: „spre a-i lu -
mina (pe principele þãrii ºi pe guvernele sale –
n.n.) despre nedreptãþile po lit ico-juridice ce se
comit prin sistema dualismului asupra ro mâ -
nilor ºi a patriei lor”45.

Prezentând starea „injustã ºi injurioasã” în 
care se aflã „cea mai veche ºi mai numeroasã
naþiune în Transilvania”, urmare a unei politici
despotice, I. Hodoº va exprima tranºant obiec -
tivul miºcãrii naþionale: convocarea Dietei
Tran silvaniei – care ar fi însemnat, im plicit, au -
tonomia Transilvaniei – ºi, totodatã, acordarea
drepturilor politice. 

Or, afirmã Hodoº, „drepturile unui popor,
drepturile unei þãri sunt ca drepturile omului:
eterne, nealienabile, neprescriptibile. Astfel de
drepturi are naþiunea românã în Transilvania,
astfel de drepturi are þara Transilvania”46. 

Le are con form dreptului nat u ral ºi istoric, 
însã nu ºi în realitate! Deºi la venirea ungurilor
în Transilvania românii au împãrþit cu aceºtia
drepturile lor civile „politice ºi bisericeºti”, ul -
te rior prin apariþia lui trium nationum „adicã a
naþiunii maghiare, secuieºti ºi sase”, românii au
fost excluºi de la drepturi.

În pofida faptul cã de la 1848 încoace
ungurii voiau „a contopi Transilvania cu
Ungaria”, ba mai mult „ei voiau a ºterge ºi
numele de Transilvania ºi a avea o þarã mare ºi
minunatã maghiarã, cu legislaþiune maghiarã,
cu guvern maghiar ºi cu toate, toate maghiare47,
gânditorul pol i tic I. Hodoº conchide op ti mist cã
românii îºi vor reînvia constituþiunile, cãci „nu
miniºtrii, ci drepturile sunt eterne”, deci „sã
credem în drepturile noastre, sã lucrãm, sã lup -
tãm în ele, prin ele ºi pentru ele”48.

Credinþa sa în drepturile naþiunii române,
mai puternice decât orice forþã opresoare, îi va
cãlãuzi activitatea în confruntãrile publice din
þarã, dar mai ales din Cam era legislativã a Par -
lamentului de la Pesta, unde verbul sãu corosiv

va ºfichiuii precum o va face în discursurile sale
un alt memorandist peste câþiva ani, George Pop 
de Bãseºti.

Fãrã a-ºi pierde speranþa în viitorul na -
þiunii sale, luptãtor pa triot temeinic gânditor po -
l i tic, reprezentând aripa radicalã a pasivismului
în Dieta de la Pesta, I. Hodoº a fost re ales în
parlamentul maghiar în 1875, dar a refuzat
„înscri erea”, astfel cã mandatul sãu de deputat
pentru cercul elec toral al Bradului din Co mi -
tatul Zarand „a fost nimicit”49.

Activitatea cul tural-ºtiinþificã

Om pol i tic ºi pa triot de o consecvenþã ºi
cinste proverbiale, punând în prim-plan in te -
resele naþiunii sale lipsite de drepturi pe propriul 
pãmânt, Iosif Hodoº a fost, în acelaºi timp, de o
mare ºi aleasã culturã. 

Luãrile sale de cuvânt în Dieta de la Pesta
au fost întotdeauna argumentate prin apeluri la
istoria Transilvaniei, la tradiþiile ºi legile þãrii
sale ºi printr-o logicã fãrã fisurã, încât adversarii 
sãi maghiari nu aveau nicio modalitate de a-l
combate, decât prin vot, majoritatea maghiarã
respingând, de regulã, propunerile sale.

Acest as pect al personalitãþii lui Hodoº a
fost recunoscut cu uºurinþã ºi rãsplãtit de con -
temporanii sãi prin alegerea lui în cele trei mari
ºi importante societãþi de facturã culturalã fon -
date în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea pe 
pãmânt românesc: „Asociaþia Transilvanã
Pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului
Român” (1861), „Societatea Academicã
Românã” (1866) ºi „Societatea pentru Crearea
unui Fond de Teatru Român” (1870).

La 18 ani, când a devenit viceprefect de
legiune ºi a intrat în vâltoarea rãzboiului civil,
proaspãtul absolvent al Liceului Piarist (regesc)
din Cluj, cu doi ani de studii juridice, probase
dragostea pentru limba românã ºi râvnã pentru
înaintarea culturii române. Împreunã cu vãrul
sãu Al. Papiu Ilarian (atunci încã Alexandru
Pop, maghiarizat Papp) ºi cu Nicolae (Neagoe)
Popea – viitorul episcop al Caransebeºului, au
constituit la Cluj o societate de lecturã
„Diorile”, probabil prima societate de acest fel a
studenþilor români din Transilvania, având ca
preºedinte de onoare pe avocatul Alexandru
Bohãþel.
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44 Ibi dem, p. 167.
45 Ibi dem, p. 168.
46 Ibi dem, p. 204.
47 Ibi dem. De observat tonul lu cid ºi curajos, în care Ion Breazu vedea pe „omul de la ’48 care loveºte fãrã teamã, cu

ironie ºi uneori cu sacrã indignare, drept la þintã”. Ion Breazu, op. cit., p. 571.
48 Ibi dem, p. 221.
49 Teodor V. Pãcãþian, op. cit., vol. VI, pp. 560-561.



Aceiaºi au redactat ca or gan al acestei
societãþi revista manuscrisã, cu apariþie sãp tã -
mânalã, întitulatã „Diorile pentru minte ºi ini -
mã” – copiind titlul „Foii” lui G. Bariþiu care
apãrea la Braºov din 1838.

Scopul grupului de studenþi români – cei
mai mulþi ºi mai activi fiind veniþi de la Se -
minarul Teologic din Blaj, ca pro test la înlo -
cuirea ºi alungarea profesorilor care, în frunte cu 
Simion Bãrnuþiu, se opuseserã episcopului gre -
co-catolic Ioan Lemeni, fi del tendinþelor de ma -
ghia rizare tot mai insistente, era sã caute mo -
dalitãþi de afirmare a culturii române, mereu
frânatã ºi desconsideratã de cãtre guvernele ma -
ghiare. Revista era trimisã gra tis la ºcolile din
Blaj, din Braºov ºi Sibiu, din Beiuº ºi Oradea
etc.

Revista a fost cercetatã de cãtre Vasile
Netea la Biblioteca Academiei, reuºind sã re -
constituie scurta sa istorie, având la dispoziþie
10 din cele 25 de numere apãrute din decembrie
1845 ºi pânã la sfârºitul anului 1846.

Dincolo de pledoaria lui Al. Papiu Ilarian
pentru învãþarea limbii române, pentru cu -
noaºte rea ortografiei ºi gramaticii acesteia, V.
Netea subliniazã rolul de pionierat al acestei
reviste în istoria folcloristicii române, ne cu nos -
cut sau neglijat de specialiºti. Tinerii piariºti
clujeni – Al. Papiu Ilarian, Iosif Hodoº ºi fratele
sãu Zaheu, C. Panþu, I. Costa etc. – dintr-o mare
dragoste pentru poporul român ºi creaþia sa pa -
re miologicã, au cules de la sursã, umblând prin
sate, 319 proverbe din care ni s-au pãstrat în
numerele de revistã de la Academie, 160, res -
pectiv cele cuprinse între 36-90 ºi 213-319. Plã -
tind tribut etimologismului latin ist, spre deo -
sebire de cele publicate de Bariþiu în „Foaia” sa
în 1840, proverbele din „Au rora sau Diorile
pentru minte ºi inimã” surprind prin lexicul
neaoº pop u lar, fapt care le atestã autenticitatea
ca ºi noutatea ºi amploarea demersului între -
prins de tinerii cercetãtori, ceea ce îl îndrep -
tãþeºte pe V. Netea sã-i considere demni de a
ocupa „un loc de frunte în istoria paremiologiei
româneºti”50.

Pe lângã proverbe „tinerii folcloriºti” clu -
jeni au cules, firesc, ºi unele ghicitori (cimi -
lituri), dar în ce proporþie nu se poate afirma, din 
lipsa celor 15 numere de revistã. În schimb,

Vasile Netea a descoperit ºi re pro duce o „cimi -
liturã” semnatã de Iosif Hodoº, intitulatã
„Ochiul”51.

În timpul anilor petrecuþi la Cluj, Iosif
Hodoº a intrat în corespondenþã cu G. Bariþiu,
aflat la Braºov, unde acesta întemeiase „Gazeta
Transilvaniei”, cu suplimentul „Foaie pentru
minte, inimã ºi literaturã” (ambele în 1838). Din 
cele douã scrisori trimise de Hodoº, una din
octombrie 1847, a doua din februarie 1848, re -
iese cã „onoratul re dac tor” trimisese studenþilor
de la liceul din Cluj cele douã reviste gra tis,
folosite - scrie Hodoº – pentru „deprinderea în
limbã” ºi „preocuparea în literaturã” etc. Mul -
þumind pentru generozitate, cei treizeci ºi trei de 
semnatari, în frunte cu Iosif ºi Zaheu Hodoº,
solicitau lui Bariþiu ca „binefacerea” sã con tinue 
ºi în anul scolastic respectiv52.

În cea de-a doua scrisoare, I. Hodoº, îi dã
informaþii lui Bariþiu despre cãrþile ºi revistele
trimise de la Bucureºti pentru a fi rãspândite
printre cititorii transilvãneni, avizi de cultura ºi
limba românã53.

Contactul cu revistele ºi cãrþile re spec tive
a lãrgit orizontul cul tural al lui I. Hodoº, dar
izbucnirea revoluþiei paºoptiste, cu urmãrile ei
tragice, l-a îndepãrtat pentru doi ani de pre o -
cupãrile de acest gen. Îl regãsim în 1850 înscris
la Facultatea Juridicã din Viena, doritor de a-ºi
face o situaþie din care sã-ºi ajute compatrioþii
aflaþi sub stãpânire maghiarã.

Beneficiind de bursa Ramonþai, pe care o
împãrþea cu Ioan Raþiu, viitorul memorandist,
cei doi au decis sã plece la Padova, înfruntând
riscurile – cãci înscrierea la facultãþile din Italia
a celor din imperiu nu era vãzutã bine de Curtea
de la Viena -, probabil ºi la îndemnul lui S.
Bãrnuþiu, profesorul lor de la Blaj, aflat atunci la 
studii la Pavia, dar ascultând probabil ºi de
„che marea conºtiinþei de latinitate, treazã în su -
fletul lor de convinºi latineºti în plin secol ro -
man tic”54.

Preocupat de soarta Istoriei sale privitoare 
la anul 1848, urmãritã ºi confiscatã de au to -
ritãþile maghiare la care se adãugau unele critici
de la personalitãþi române nemulþumite de mo -
dul în care au fost prezentate în carte, Papiu era
mai puþin atras de literatura italianã.
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50 Vasile Netea, op. cit., p. 427.
51 Ibi dem, p. 437.
52 G. Bariþ ºi corespondenþii sãi, Editura Mi nerva, Bucureºti, 1981, vol. V, p.72
53 Este vorba de „Magazin istoric pentru Dacia”, editat de Au gust Treboniu Laurian ºi Nicolae Bãlcescu în anul 1845 

(5 vol ume pânã în 1848), de Manualul de filosofie ºi de literaturã filosoficã de W. T. Krug, în traducerea lui A. T.
Laurian, (vol I., 1847) ºi de Suvenire ºi impresii, epistole ºi balade de Grigore Alexandrescu, 1847.

54 Vezi Al. Marcu, op. cit., p. 23.



În schimb, Hodoº - care învãþase limba
italianã încã de la Viena - studia cu sârg li -
teratura ºi cultura italianã.

Îndemnuri în acest sens veneau de la S.
Bãrnuþiu, de la Pavia, unde fãcea studii de filo -
logie comparatã cu ac cent pe paralelismul dintre 
dialectele român ºi cel italic.

În cercetãrile sale filologice S. Bãrnuþiu a
atras ºi pe cei doi discipoli, solicitându-i sã facã
extrase din cãrþi pe anumite teme, sã îi copieze ºi 
chiar sã-i stilizeze articolele pe care le trimitea
revistelor din patrie.

Spiritul sãu po lemic, pe care-l va de mon -
stra cu prisosinþã pe timpul profesoratului din
Iaºi, a încercat sã-l insufle ºi lui Papiu ºi Hodoº.
Lui Papiu îi scria de la Pavia cum sã rãspundã
celor care îi criticau Istoria, iar lui Hodoº îi
dãdea îndrumãri în vedea elaborãrii unui studiu
de facturã filologicã prin care sã combatã unele
din aserþiunile lui Carlo Cattaneo, filosof, om
pol i tic ºi cunoscut scriitor ital ian (1801-1869),
pasionat ca ºi Bãrnuþiu ºi Heliade Rãdulescu la
noi, de paralelismul dintre limba românã ºi cea
italianã. Autor al unui studiu publicat în anul
1837, intitulat „Del nesso fra la lin gua valaca é
l’italiana” ( „Despre legãtura dintre limba vala -
hã ºi italianã”) retipãrit în 1846, Cattaneo era, la
mijlocul secolului al XIX-lea, unul dintre cei
mai buni cunoscãtori ai limbii române, studiul
amintit remarcându-se „atât prin cunoaºterea di -
rectã a izvoarelor, cât ºi prin intuiþiile sale re -
marcabile”55.

Admiratori ai limbii ºi culturii italiene,
Hodoº ºi Papiu au elaborat o disertaþie56 amplã,
argumentatã, care dovedeºte o bunã plasare pe
tãrâm filologic a unor studenþi la drept.

Rãspunzând punct cu punct observaþiilor
lingvistului ital ian, cei doi amendeazã erorile
acestuia ºi desfiinþeazã argumentat rezervele lui
Cattaneo privind dovezile înrudirii dintre ita -
lianã ºi daco-romanã ca „cele mai vechi graiuri
romanice”.

Cât priveºte afirmaþia aceluiaºi cã „ro -
mânii n-aveau o literaturã propriu-zisã, ci numai 
opere gramaticale, dovedind un exces filologic
fãrã pre ce dent”57, o considerã o dovadã de igno -
ranþã din partea occidentalilor, prezentând scrie -
rile reprezentanþilor ªcolii Ardelene (Latiniste)
din secolul XVIII ca ºi starea la care ajunsese

cultura ºi literatura românã la 1850, când se
remarcau scriitori ca Cezar Bolliac, Grigore
Ale xandrescu, G. Sion, Andrei Mureºanu ºi
alþii, în condiþiile unor raporturi de dependenþã
politicã faþã de cele trei imperii înconjurãtoare.

Implicarea lui Hodoº ºi Papiu într-o dis -
putã filologicã - ºi încã pe teren ital ian - când ei
nu-ºi finalizaserã studiile, relevã o frumoasã
cul turã ºi o vocaþie a cercetãrii de tip umanist
pentru care nu vor avea, însã, rãgazul necesar
dupã întoarcerea în patrie.

Obþinând di ploma de „doc tor în legi” în
data de 10 ianuarie 1854, cu examenul fi nal ºi cu 
ceremonialul obiºnuit în universitãþile occi den -
tale, ei s-au grãbit spre patrie, trecând mai întâi
pe la Viena, pentru a rezolva probleme le gate de
bursa Ramonþai58.

Dintre cei trei studenþi în Italia, cel mai
interesat de literatura ºi cultura italianã a fost,
aºa cum afirmã Al. Marcu, Iosif Hodoº. Între
manuscrisele acestuia de la Ac a de mia Românã,
italianistul român a descoperit un inventar de
cãrþi ºi reviste, majoritatea italiene sau traduse
în limba italianã. Este vorba de scriitori italieni
precum Dante, Petrarca, Ariosto, Manzoni,
Muratori, Alfieri, Ugo Foscolo etc., ca ºi de
traduceri din literatura universalã: Biblia,
Homer, Eschil, J.J. Rous seau, By ron, Hugo etc.
Caietul lui Hodoº conþine nu doar titluri din
literaturã, ci ºi „antologii, studii juridice, dicþi -
onare, gramatici, puþine studii filologice (dia -
lecte) ºi diferite opere cu caracter so cial-pol i tic
sau istoric...”59 .

Sã reþinem cã inventarul de cãrþi al lui
Hodoº era datat, con form lui Al. Marcu, 3 iunie
1855, deci la aproape un an ºi jumãtate de la
întoarcerea acestuia din Italia. La acea datã
Simion Bãrnuþiu era deja profesor la Iaºi, iar
Papiu Ilarian, dupã ce cochetase cu ideea de a
mai face studii în strãinãtate, îl va urma în oraºul 
moldav.

Mai ataºat de locurile natale, deºi pãrinþii
îi muriserã în anul 1853, I. Hodoº a preferat sã
rãmânã la Abrud, pentru amintita practicã juri -
dicã, obligatorie pentru înscrierea la examenul
de avocat. În acest timp, el dãdea frâu pasiunii
pentru literatura italianã, de vreme ce, aºa cum
consemna acelaºi harnic ºi com pe tent biograf,
tradusese tragedia Vir ginia de Vittorio Alfieri,
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55 Vezi Alexandru Marcu, Romanticii italienii ºi românii: Note, Editura Cultura Naþionalã, 1924, p. 49.
56 Al. Marcu a gãsit la Ac a de mia Românã în arhiva lui Papiu ºi Hodoº respectivul studiu, scris în limba latinã, – datat

ianuarie 1853 – de cãtre Iosif Hodoº, mai pasionat de temã decât Papiu. Vezi Alexandru Marcu, op. cit., pp.54-55.
57 Ibi dem, p. 53.
58 Despre finalizarea doctoratului, vezi Alexandru Marcu, op. cit., pp.111-114.
59 Ibi dem, p.128.



pe care intenþiona sã o publice într-unul din
periodicele româneºti60.

Cu o largã culturã juridicã ºi filologicã,
vorbitor a câtorva lim bi strãine germana, fran -
ceza, italiana ºi, desigur, latina ºi maghiara, Iosif
Hodoº ar fi putut urma o carierã de profesor
universitar. A preferat sã rãmânã în Zarand, spe -
rând, cã din postura de avocat pe care o viza, va
putea sã-ºi ajute mai bine concetãþenii. În toam -
na anului 1857 se va cãsãtori cu fiica vene -
rabilului protopop, mare pa triot, fost ºi el pre -
fect de legiune la 1848, Simion Balint din Roºia
Montanã.

Devenit viceprefect al comitatului
Zarand, pe lângã activitatea politicã ºi socialã,
se va manifesta ºi în plan cul tural, probabil nu
atât cât ar fi vrut ºi cât ar fi putut!

În toamna aceluiaºi an ia fiinþã Asociaþia
Transilvanã pentru Literatura Românã ºi Cultura
Poporului Român, în urma Protocolului din 23
oct./ 4 nov. 1861. Dupã alegerea preºedintelui
Andrei ªaguna, a vicepreºedintelui Timotei Ci -
pariu ºi a secretarului I George Bariþiu, în 25
oct./6 nov., au fost aleºi secretarul secundar An -
ton Veºtemean ºi arhivarul-bibliotecar Visarion
Ro man, ca ºi comitetul din 12 membri.

Ca numãr de voturi, I. Hodoº a fost pe
locul 13 ºi, cum Ioan Hannia a renunþat, ar fi
putut intra în comitet, dar a refuzat ºi el, în
favoarea lui Pavel Vasici, propus de Hannia în
locul sãu.

Din documentele Asociaþiunii rezultã cã
Hodoº a conferenþiat la douã din adunãrile anua -
le ale acesteia. Astfel, în adunarea Astrei de la
Abrud, din au gust 1865, el a conferenþiat despre
„Istoria dreptului ro man”, iar în anul urmãtor, la
Alba Iulia, a prezentat tema „Despre istoria lite -
raturii italiene”61.

Era, acum, în vara anului 1866, când Iosif
Hodoº fusese numit, din partea Maramureºului,
ca membru în „Societatea Literarã”, viitoarea
Aca demie Românã, a cãrei primã sesiune a fost
amânatã pentru anul 1867. Discursul sãu va fi
publicat de Iosif Vul can în revista „Fa milia”, în
numerele 29-32, între 11/23 sept. - 2/14oct. 1866. 

Afirmând de la început importanþa limbii
pentru existenþa naþionalã, Hodoº îºi motiveazã
recursul la literatura italianã prin aceea cã „limba

italianã e cea mai aproape ºi mai dulce sorã a
limbii noastre: surori gemene, surori nãs cute
deodatã; afarã de aceea, literatura italianã e una
nu numai dintre cele mai vechi, ci ºi dintre cele
mai frumoase ºi mai bogate literaturi ale lumii”62.

Dupã câteva consideraþii asupra pro ve ni -
enþei limbii italiene, se va ocupa de op era celor
„trei luceferi” apãruþi pe „cerul literaturii ita -
liene”: Dante, Petrarca ºi Boccacio, adevãraþii ei 
„regeneratori ºi fondatori”. Potrivit lui Hodoº,
Comedia divinã a lui Dante, Poeziile scrise de
Petrarca în onoarea Laurei ºi Decameronul lui
Boccacio sunt ºi vor fi totdeauna „cel mai pre -
þios depozit al limbii italiene”63.

Într-o limbã elevatã, I. Hodoº analizeazã
operele amintite, fãcând observaþii pertinente,
de adevãrat cunoscãtor, asupra conþinutului, sti -
lului ºi valorii acestora. Astfel, originalitatea ºi
capacitatea de sintezã ale lui Dante, aratã Hodoº,
rezultã din aceea cã „într-un vers e conþinut un
capitol întreg de moralã, într-o terþinã un tratat
întreg de stil, într-altul toate fundamentele re -
ligiei catolice”64. 

Trecând la Petrarca, ne încredinþeazã cã în 
op era sa, „arde ºi el de flacãra patriotismului, a
religiei ºi a iubirii”, poeziile sale fiind „de o
melodie suavã, de o limbã candidã, de un stil
viu, mono tone pentru unul ºi acelaºi obiect, dar
plãcute pentru varietatea cugetãrilor ºi ima gi -
nilor”65.

Faþã de Dante ºi Petrarca, Boccacio a fost
mai pop u lar ºi totodatã mai puþin religios.
Pentru capodopera lui Boccacio, Decameronul,
Hodoº nu are o opinie binevoitoare: multe din tre 
nuvele sunt ob scene, de un sen ti ment pãgân,
iubirea fiind nu „purã ºi castã” ca la Dante ºi
Petrarca, ci „mai mult senzualã ºi fãrã
pudoare”66 .

Dupã secolul al XIV-lea, pe care îl nu -
meºte secolul de aur al limbii italiene, Hodoº
constatã o decãdere a literaturii naþionale ita -
liene, pe fondul întoarcerii la antichitatea clasicã 
greco-romanã, fapt care a determinat apariþia
erudiþilor, preocupaþi mai mult de Platon ºi Aris -
totel. Introducerea tiparului în Italia la 1461 a
favorizat extinderea ideilor ºi, im plicit, a ºtiinþelor.

Secolul lui Le o nardo, Ariosto ºi Mi chel -
an gelo este gratulat de Hodoº cu titlul de secolul 
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60 Ibi dem, p.133.
61 Vezi Pamfil Matei, Asociaþiunea în lu mina documentelor (1861-1950). Noi contribuþii, Editura Universitãþii

„Lucian Blaga”, Sibiu, 2005, pp. 31-32.
62 „Discurs despre istoria literaturii italiene”, în „Fa milia”, nr. 29, 11/23 sept. 1866, p. 340.
63 Ibi dem, p. 342.
64 Ibi dem, p. 343.
65 Ibi dem.
66 Ibi dem, p. 344.



de aur al literaturii italiene, atât pentru operele
cre ate, cât ºi pentru statutul creatorilor, care erau
protejaþi, onoraþi, compensaþi de cãtre principi.

Prezentarea acestor creatori evidenþiazã,
iarãºi, larga culturã a lui Hodoº, puterea sa de
sintezã, surprinzând în câteva fraze contribuþii
esenþiale, de la Ariosto la Tasso, trecând prin
op era politicã a lui Machiavelli, pe care, ev i -
dent, nu o agreeazã. De numele secretarului flo -
rentin este legatã, afirmã Hodoº, „ideea politicii
criminale ºi înºelãtoare”, esenþa machia ve llis -
mului fiind, în termenii lui Hodoº „a reuºi fãrã a
lua în considerare mijlocul folosit”67. Expresie
blândã, întrucât lui Machiavelli nu i se atribuise
încã celebra sintagmã „scopul scuzã mij loa cele”.
Esenþa cãrþii Principele este astfel rezumatã de
Hodoº: „admira (Machiavelli, n.n.) pe sceleratul 
Cesare Borgia cã se înãlþa prin omoruri ºi înºe -
lãciuni ºi pe un prin cipe nou îl învãþa cum are de
a consolida tirania ºi a o conserva, întrebuinþând 
cruzimea sau astuþia”68.

Extrem de nuanþat caracterizeazã apoi
Iosif Hodoº secolul XVII, în care s-au fondat
multe universitãþi ºi biblioteci. Se opreºte la
nume mai puþin cunoscute astãzi, aºa cum va
face ºi în secolul urmãtor. Surprinde în câteva
fraze descoperirile lui Galilei: metoda, prin care
„a repudiat ipotezele gratuite ºi tirania auto -
ritãþii”, iar „în loc de argumentare preferã ex -
perienþa”, instrumentele pe care le-a perfec þio -
nat (telescopul, microscopul etc.), sateliþii lui
Ju pi ter etc. Nu omite nici procesul lui Galilei cu
Inchiziþia, apreciazã limba în care scrie acesta ca 
„destul de purã” ºi-i considerã claritatea urmare
a faptului cã „a citit foarte mult pe Ariosto”69.

În secolul al XVIII-lea, dupã o carac teri -
zare generalã, se opreºte la Cesare Beccaria
care, pe lângã cartea sa Despre infracþiuni ºi
pedepse a mai scris ºi un Tratat despre stil, la
Giuseppe Parini, Metastasio ºi, desigur, la
Vittorio Alfieri, „marele scriitor de tragedii”.
Enumerã aspecte care i se imputã lui Alfieri:
„stilul nervos, dar dur ºi epigramatic, de multe
ori obscur, nu totdeauna corect ºi niciodatã el e -
gant”, faptul cã „vorbeºte mai mult la minte
decât la inimã’, dar încheie cu mãrturisirea: „Cu
toate acestea ºi însumi am tradus unele tragedii

ale lui Alfieri”70. Din secolul sãu aminteºte pe
Manzoni, pe Silvio Pellico, cu memoriile din în -
chisoare, pe criticul Nicolo Tomasso ºi pe
Cesare Cantu „unul dintre cei mai renumiþi isto -
rici ºi literaþi ai secolului presinte”71.

În încheiere îºi mãrturiseºte dorinþa ca „li -
te ratura noastrã naþionalã sã fie nici mai puþin
bogatã, nici mai puþin naturalã, nici mai puþin
originalã decât cea italianã”72.

În sesiunea din anul 1868 a Societãþii Lite -
rare Academice, în ºedinþa din 15/25 septembrie,
Hodoº abordeazã în discursul sãu tot o temã de
facturã literarã: „Despre literaturã ºi belle-arte”.
Acum nu mai urmãreºte tema pe secole, ci pe
douã mari epoci primele zece secole de la
Hristos ºi urmãtoarele opt secole ºi jumãtate.

Începe cu epoca lui Au gus tus „una dintre
cele mai frumoase epoce ale literaturii”73, în
care Virgiliu, Horaþiu, Tibul ºi Ovidiu - dar ºi
mulþi alþii - au dat strãlucire literaturii romane.
Urmeazã al doilea secol, „timpii” lui Traian,
Antoniu ºi Marc Aureliu, în care spiritul este
mai puþin productiv, în schimb respirã „mai
mul tã viaþã ºi mai mult gust adevãrat”74. În se -
colul urmãtor se pro duce marea cezurã: sfârºitul 
literaturii pãgâne ºi geneza celei creºtine. În
secolul cinci, nãvãlesc popoarele barbare, alun -
gã muzele, ºtiinþele se ascund, monumentele
sânt mu ti late ºi ruinate etc., iar Roma, „focarul
atâtor lumini”, a fost de mai multe ori devastatã.
În acele secole, tristã soartã au avut ºi Constan -
tinopolul ºi Al ex an dria cu faimoasa ei bi blio -
tecã. În schimb, artele ºi literele vor înflori în
Ori ent, în spe cial în lumea arabã. Europa îi apa -
re lui Hodoº, dupã zece secole, îngropatã în
„ignoranþã ºi barbarie”. ªi totuºi, afirmã el, lu -
ceºte ºi o razã de civilizaþie: este cavalerismul
„apãrãtorul celor mai preþioase drepturi”75, iz -
vor al poeziei trubadurilor, cãci, considerã
Hodoº, „în toate timpurile ºi la toate popoarele,
faptele de eroi ºi poezia sânt nedespãrþite”76.

Din secolul XIV, au rora culturii reapare,
mai întâi în Toscana, prin Dante, Petrarca ºi
Boccacio în literaturã, ºi, prin Giotto ºi Cimabue,
în picturã. În secolul urmãtor, o serie de des -
coperiri (praful de puºcã, compasul, tiparul etc.)
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67  Idem, în „Fa milia”, nr.30, 18/30 sept.1866, p. 354.
68  Ibi dem, p. 354.
69  Ibi dem, p. 357.
70  Idem, „Fa milia”, nr. 31, 25 sept./ 7 oct. 1866, p. 366.
71  Idem, „Fa milia”, nr. 32, 2/14 oct. 1866, p. 379.
72  Ibi dem.
73  Ibi dem, p. 174.
74  Ibi dem, p. 176.
75  Ibi dem.
76  Ibi dem.



vor favoriza dezvoltarea ºtiinþelor, a literelor ºi
artelor. Iarãºi Toscana va fi leagãnul noilor
ºtiin þe, graþie ºi familiei de Medici, domnitoare
în Florenþa. Seminþele aruncate acum vor ger -
mina în secolul XVI „eminente producte ale
geniului omenesc”77: poezia italianã prin
Ariosto ºi Tasso, pictura prin Rafael, Mi chel an -
gelo, Tizian, Coreggio ºi alþii. Din Italia, cul -
tura, ºtiinþele ºi artele se extind în toatã Europa
Occidentalã, culminând în Franþa cu secolul lui
Ludovic al XIV-lea.

Cu cât ne apropiem de secolul nostru, afir -
mã Hodoº, ºtiinþele ºi artele frumoase se rãs -
pândesc la toate popoarele, nu mai sunt pri -
vilegiul unui popor sau al unei þãri. ªi Hodoº
încheie în ton op ti mist discursul sãu: secolul al
XIX-lea este secolul luminãrii prin excelenþã,
cãci ºtiinþele ºi cultura s-au universalizat. Prin
culturã, ºtiinþã ºi prin înflorirea artei ºi
literaturii, oamenii se apropie unii de alþii, devin
mai blânzi ºi descoperã cã s-au nãscut liberi ºi
nu sclavi78. 

Pe la mijlocul secolului al XIX-lea dorinþa 
românilor transilvãneni de a avea un teatru în
limba românã ºi cu actori români profesioniºti,
nu diletanþi - ca mijloc de cultivare a limbii
române ºi de întãrire a conºtiinþei naþionale, a
devenit tot mai puternicã. În revista „Fa milia”,
Iosif Vul can prezenta pe larg turneele între -
prinse, în oraºele din Transilvania, de cãtre
trupele Fani Tardini, Mihai Pascaly ºi Matei
Millo, reiterând de fiecare datã necesitatea unui
teatru propriu pentru populaþia românã. Îi revine 
lui Iosif Hodoº meritul de a fi pus problema
teatrului românesc în dezbaterea Dietei de la
Pesta, în ºedinþa din 10 februarie 1870, când se
discuta subvenþionarea de la buget a teatrului
maghiar.

Argumentând cã interesul þãrii este ca sã
fie promovatã deopotrivã cultivarea ºi înain -
tarea tuturor naþiunilor din þarã, el cere sã se
voteze suma de 200.000 de florini pentru înfiin -
þarea unui teatru român79. S-a obiectat cã nu sânt 
bani: el vine cu propuneri con crete, cum ar fi
economisirea de la buget prin desfiinþarea unor
oficii de stat care nu-ºi au rostul sau comasarea
lor, precum ºi renunþarea la funcþia de comite
suprem, mai mult onorificã decât necesarã. Deºi
susþinutã de câþiva deputaþi români, propunerea

lui Hodoº este respinsã, aºa cum va fi ºi soli -
citarea sa din ºedinþa din 2 martie 1870, de a se
acorda un ajutor în bani pentru Astra ºi pentru
nou înfiinþata Asociaþie Culturalã a Românilor
din Arad80.

În þarã, însã, începuse deja, la chemarea
lui Iosif Vul can prin revista „Fa milia”, strân -
gerea unor sume de bani pentru constituirea
unui fond pentru teatrul român. Concomitent,
câþiva inte lectuali români de la Budapesta
lanseazã un apel „Cãtre inteligenþa românã din
Budapesta”, pentru organizarea unei adunãri în
acelaºi scop, în dupã-amiaza zilei de 28
februarie, tot la Pesta. Printre cei 19 semnatari ai 
Apelului erau desigur, Iosif Hodoº, Iosif Vul -
can, Vincenþiu Babeº, Sigismund Borlea,
Teodor Mihaly, fraþii Mocioni - cei mai activi
susþinãtori ai doleanþei românilor transilvãneni.
În ziua respectivã s-a ales un comitet for mat din
I. Hodoº, I. Vul can, T. Mihaly, A. Mocioni ºi V.
Babeº, care urma sã elaboreze un „Pro gram
preparativ pentru în fiin þarea unui fond pentru
teatrul naþional român”. Programul respectiv a
fost aprobat în ºedinþa din 28 martie 1870, când
s-a hotãrât ca ºedinþa de constituire a fondului
de teatru sã aibã loc în luna octombrie la Deva.
Iosif Hodoº a sosit, de la Braºov, bolnav,81 la
Deva în 3 octombrie 1870. Din comitetul de
cinci ales la Pesta doar Iosif Vul can a mai fost de 
faþã. În ziua de 4 octombrie, când s-au deschis
lucrãrile, Iosif Hodoº a þinut un discurs „Despre
teatru în þãrile române”, iar I. Vul can a prezentat 
discursul „De ce voim sã avem un teatru naþio -
nal”, în care aprecia teatrul drept „un templu al
frumosului ºi adevãrului”, o „ºcoalã de mora -
litate, un templu al artelor, un focar al luminii ºi
ºtiinþei”, o „ºcoa lã de culturã naþionalã”82 etc.
S-au dezbãtut ºi s-au votat statutele, - care vor fi 
apoi înaintate ministerului de re sort de la
Budapesta ce le va adopta în 10 mai 1871 - ºi s-a 
ales un comitet de conducere în frunte cu I.
Hodoº, preºedinte, ca recunoaºtere a zbaterilor
sale pentru un teatru în limba românã.

Adevãrata mãsurã a erudiþiei ºi culturii
sale a dezvãluit-o I. Hodoº în activitatea la Ac a -
de mia Românã, între anii 1867 ºi 1878.

Primit de la început printre cei 14 membri
din afara României - el provenea din „þinuturile
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77  Ibi dem, p. 177.
78 Ibi dem, p. 179.
79 T.V. Pãcãþian, op. cit., vol. V, p. 287.
80 Ibi dem, p. 341.
81 Vezi în acest sens scrisoarea sa din 16 octombrie 1870 cãtre Bariþiu, în G. Bariþ ºi contemporanii sãi, vol. V, p. 77.
82 ªtefan Mãrcuº, „Din trecutul Teatrului Românesc din Ardeal ºi Banat” în volumul Teatrul Român din Ardeal ºi

Banat, întocmit de Dr. Aurel Buteanu, Cluj, 1945, p. 96.



ungurene”, unde erau cuprinse ºi Banatul ºi Ma -
ra mureºul, pe care îl va reprezenta cu cinste ºi
vrednicie –, Hodoº a fost ales vicepreºedinte al
secþiei de istorie ºi arheologie, secþie care se va
constitui, de fapt, în anii urmãtori, când vor fi
primiþi ºi Papiu Ilarian, M. Kogãlniceanu, Al.
Odobescu, V. A. Urechia ºi alþii. În primii ani,
însã, datoritã numãrului redus de membri ºi
complexitãþii obiectivelor care stãteau în faþa
noii instituþii, s-a lucrat în plen, iar nu pe
secþii.

Iosif Hodoº a fost implicat în toate pro -
iectele, de la cel de statut la cel privind orto -
grafia ºi, în spe cial, în cele douã mari realizãri:
Dicþionarul limbii române ºi traducerea ope -
relor lui Dimitrie Cantemir.

Comisia lexicograficã iniþialã a fost alcã -
tuitã din Ion Heliade Rãdulescu, Au gust
Treboniu Laurian ºi I. C. Massim, dar prin re -
tragerea din Academie a lui Heliade în 1870, au
rãmas ceilalþi doi, pentru un volum de muncã
uriaº. Ca atare, s-a împãrþit acest volum de
muncã la Dicþionar pe litere ºi pe colaboratori:
primele litere reveneau celor doi membri ai co -
misiei, literele F, G, H lui Alexandru Ro man, I,
J, K lui Hodoº, L ºi M lui Bariþiu etc83. 

 De la început problema ortografiei, care
se dorea a fi unitarã, i-a împãrþit pe academicieni 
în douã grupãri: etimologiºtii (T. Cipariu, A. T.
Laurian, I. C. Massim etc.) ºi fonetiºtii (T. Maio -
rescu, Alecsandri, I. G. Sbierea etc). Bariþiu ºi
Hodoº aveau o poziþie moderatã, acesta din urmã
preferând etimologiei „usul sanctificat”84.

Deºi nu era filolog de profesie, I. Hodoº
s-a dovedit un critic fin, dar inconcesiv, când
s-au discutat primele cinci coli apãrute sub re -
dactarea lui Laurian ºi Massim. În ºedinþa din 4
septembrie 1871, el a fãcut câteva observaþii
gen er ale, argumentate, logice ºi ul te rior sus þinute 
de G. Sion ºi acceptate for mal de A. T. Laurian,
unele rãmânând însã tot în forma contestatã.

Astfel, pe foaia de titlu se specifica „ela -
borat ca proiect de A.T. Laurian ºi I. C. Massim”,

or, va spune Hodoº în ºedinþa respectivã, sunt ºi
alþi colaboratori la dicþionar, deci termenul co -
rect ar fi cel de redactat. Apoi, prefaþa i se pare
nu numai pripitã – trebuind redactatã la fina -

lizarea lucrãrii - ci ºi ne po trivitã, întrucât nu
conþine elementele necesare unei prefeþe (planul 
privind elaborarea ºi tipã rirea, colaboratorii, bi -
bliografia utilizatã, modul de scriere utilizat
etc.). ªi, nu în ultimul rând, cei doi redactori nu
au þinut cont la reeditarea co lilor de observaþiile
ºi modificãrile fãcute an te rior în secþia filo lo -
gicã85. În ºedinþa urmãtoare, din 9 septembrie
1871, Laurian, examinând ob servaþiile lui Hodoº,
va recunoaºte întru totul justeþea ºi per tinenþa lor.
Spre exemplu, despre prefaþã va accepta cã este
prea lungã ºi cã „dacã trecea cu vederea lucruri ce
trebuia sã le cuprindã, cu prinde multe lucruri care
era de dorit sã lipseascã”86.

În ceea ce priveºte literele stabilite a le
redacta de cãtre comisia lexicograficã, I. Hodoº
ºi-a îndeplinit misiunea, nu în câteva luni, ci în
aproape doi ani, astfel cã la 22 au gust 1872 el
preda manuscrisul celor 72 de coli87 – exemplu
de hãrnicie ºi seriozitate, întrucât alþi colaboratori
vor mai întârzia... Dicþionarul va apare în anii
1871 (Tomul I, literele A-H, 1242 de pagini) ºi
1876 (Tomul II, literele I-Z, 1622 de pagini), dar 
pe foaia de titlu tot cu anul 1871! Cuvântul
controversat „elaborat” a rãmas, în schimb, la
tomul II, erau trecuþi colaboratori Iosif Hodoº ºi
G. Bariþiu, o binemeritatã recunoaºtere a efor -
turilor ºi clarviziunii acestora.

Pornind de la o concepþie greºitã, excesiv
latinistã, Dicþionarul limbii române elaborat sub 
auspiciile Academiei Române, lucrare a unor
„oameni ai începutului de drum”, adicã fãrã
experienþa necesarã, a fost criticat ul te rior, între
critici detaºându-se Lazãr ªãineanu88. Însãºi
Ac a de mia va recunoaºte cã „marea lucrare
lexicograficã a lui Laurian ºi Massim era greºitã
în însãºi concepþiunea ei ºi cã este necesitate a se 
face un dicþionar al limbii reale aºa cum se
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83 Vezi Analele Societãþii Academice Române, Bucureºti 1872, Tom IV, pp. 154-155. Ioan Chiorean, citându-l pe Bariþiu,
afirmã cã Hodoº a lucrat ºi la literele F ºi G. Vezi Ioan Chiorean, „Ac a de mia Românã ºi Iosif Hodoº”, op. cit., p. 168.

84 Ioan Chiorean, op. cit., pp. 166-167.
85 Vezi Analele Societãþii Academice Române, Bucureºti, 1872, Tom IV, pp.152-153. Ioan Chiorean afirmã cã

aceste observaþii apar ºi într-o moþiune înaintatã de cãtre Hodoº lui Laurian, în 7/19 au gust 1872. Vezi Ioan
Chiorean, op. cit., pp. 167-168.

86 Vezi Analele Societãþii Academice Române, Bucureºti, 1872, Tom IV, pp. 160-161.
87 Ioan Chiorean, op. cit., p. 167.
88 Acesta desfiinþa lucrarea academicã în termeni extrem de duri, susþinând cã cei doi eminenþi latiniºti „ne dãdurã în

practicã un ce fãrã nume ºi fãrã formã, o adunãturã de elemente bizare, care n-au nimic comun nici cu vechea limbã 
româneascã, nici cu divergenþele dialectale sau provinciale ale poporului român”. Lazãr ªãineanu, Istoria
filologiei române, ediþia a II-a, Editura Tipo Moldova, 2009, p. 197.



gãseºte în vechii ºi bunii scriitori, precum ºi în
gura poporului”89. 

Cunoºtinþele filologice ºi cele istorice ale
lui I. Hodoº au fost puse în valoare de acesta în
traducerea ºi publicarea celor mai importante
opere cantemiriene: Descriptio Moldaviae ºi
Historia in cre mentorum atque decrementorum
aulae otho manice.

În ºedinþa Societãþii Academice din 30 au -
gust 1871 s-a decis publicarea textului latin al
Descrierii Moldovei, „cu portretul lui Demetriu
Cantemir, harta Moldovei de Cantemir dupã edi -
þia Büschingiana ºi o notã asupra Ma nu scri sului
de la Moscova”, cu editarea fiind însãrcinat Al.
Papiu Ilarian90. Papiu promitea totodatã ºi un
studiu privind viaþa ºi operele lui Cantemir.

Textul latin s-a publicat, cu o prefaþã a lui
Papiu Ilarian, în 1872, imediat acesta începând
traducerea în limba românã. N-a reuºit sã
traducã decât cinci coli, deoarece s-a îmbolnãvit 
ºi ediþia a stagnat. În anul 1874, traducerea i-a
fost încredinþatã lui Iosif Hodoº care, cu râvna ºi 
priceperea sa a publicat textul românesc în anul
1875, ca tomul II al operelor lui Cantemir.

Concomitent cu aceasta, lui Hodoº i se
solicitã traducerea Istoriei otomane a lui D.
Can temir, sub supravegherea lui Al. Odobescu,
din partea Academiei. Se pare cã traducerea
primelor fas ci cule nu i-a plãcut lui Odobescu,
fie pentru cã Hodoº o fãcuse dupã ediþia fran -
cezã din 1743 a comandorului de JonquiPres, fie
datoritã limbajului etimologizant, nefavorabil
lecturii. Ul te rior, sarcina supravegherii tipãririi
operei lui Cantemir este preluatã de cãtre G.
Bariþiu, cu care Hodoº era în relaþii excelente de
colaborare, cum reiese din corespondenþa lor

din aceastã perioadã91. Hodoº nu se sfieºte sã
cearã sfatul lui Bariþiu, pe mãsurã ce traducerea
sa avansa, fie cã era vorba de cuvinte (nume)
turceºti, fie de cele româneºti sau cum sã punã
notele - el le-ar fi vrut la fiecare capitol, precum
în ediþia francezã sau la subsolul paginii etc.
Împarte apoi Istoria în douã tomuri, în conti nuarea 
celor reprezentate de Descrierea Moldovei, astfel
cã tomul III va fi Creºterea imperiului otoman,
apãrut în 1876, iar tomul IV Scãderea
imperiului otoman, publicat în anul 1878.

În scrisoarea cãtre Bariþiu din 4/16 martie
1876 propune ca ºi ediþia românã sã conþinã la
fi nal „Viaþa lui D. Cantemir”, precum au
procedat traducãtorii ediþiilor englezã, francezã
ºi ger manã, el având-o deja, cu „adãugiri”92.

Îi mai rãmânea de fãcut, la insistenþa lui D. 
A. Sturdza ºi Odobescu, un indice alfabetic, care 
sã cuprindã nume proprii, date istorice ºi geo -
grafice, aºa cum aveau ºi cele trei ediþii strãine
anterioare. Deºi se plânge lui Bariþiu cã lucrare
„mai dificilã, mai urâcioasã ºi mai seacã…” ca
aceasta n-a fãcut93, indicele alfabetic plasat la
finele volumului II (tomul IV) este realizat cu
rãspundere ºi acribie.

Aflat la zenitul scurtei sale vieþi, Iosif
Hodoº îºi încheia cu traducerea operei can te -
miriene o activitate culturalã meritorie care-l
plaseazã printre cãrturarii-patrioþi de frunte ai
Ardealului din secolul al XIX-lea. Din pãcate,
dupã strãfulgerãrile de luminã aduse de Ioan
Chiorean în anii ’70 ai secolului trecut, Iosif
Hodoº a intrat din nou în uitare. Viaþa ºi acti -
vitatea sa politicã ºi culturalã, trebuie, însã, cu -
noscute spre a-i aduce prinosul de recunoºtinþã
datorat înaintaºilor.
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89 Vezi Raport asupra activitãþii Academiei Române cu ocazia serbãrii de 25 de ani a existenþei sale 1866-1891. De
D. A. Sturdza, secretar gen eral, Bucureºti, 1891, p. 25.

90 Vezi Analele Societãþii Academice Române, 1872, Tom IV, p. 145.
91 Despre traducerea Istoriei otomane a se vedea scrisorile VII-XVIII ale lui Hodoº cãtre Bariþiu, în G. Bariþ ºi

contemporanii sãi, Editura Mi nerva, Bucureºti, 1981, pp. 82-101.
92 Ibi dem, p. 90.
93 Ibi dem, p. 100.



Elogiu arhiepiscopului ºi mitropolitului 

Vic tor Mihalyi de Apºa – ac a de mi cian onorific

Pr. dr. Sorin Valer RUSSU
Cluj-Napoca

„Nu suntem azi în stare sã sintetizãm op era arhi -
ereului Vic tor, într-o paginã de ziar. Cataclismul
cumplitului rãsboiu mondial sguduie lumea din

temelii ºi face cu neputinþã o judecatã obiectivã, cu aparatul
critic al istoriografiei. Va veni, însã, vremea când scriitorul
va avea rãgazul trebuitor, va urmãri pas de pas activitatea
Celui ce ne pãrãseºte astãzi ºi-i va fixa locul ce I se cuvine în
Pantheonul marilor ºi nemuritorilor Arhierei, ce i-a avut
biserica noastrã româneascã, unitã cu Roma”1. 

Citatul, publicat în ziarul „Unirea”2, re -
prezintã o invitaþie adresatã cercetãtorilor, laici
ºi teologi în egalã mãsurã, de a poziþiona figura
distinsului ierarh în istoria bisericeascã ºi na -
þionalã, detaºaþi de atmosfera acelor vremuri.
Credem cã „vremea”, despre care contem po -
ranii ierarhului îndemnau la „judecatã obiectivã, 
cu aparatul critic al istoriografiei ºi cu rãgazul
trebuitor” „a venit ºi acum este”3, dovadã ºi in -
teresul crescând manifestat de istorici ºi teologi
faþã de personalitatea indiscutabilã a arhiepis -
copului ºi mitropolitului Vic tor Mihalyi de Apºa.

În mod fericit, aceastã invitaþie se su pra -
pune cu demersul Bibliotecii Judeþene Mara -
mureº, care, în mod justificat, doreºte restituirea 
cãtre „naþie” ºi, totodatã, prezentarea „como -
rilor academice” de sorginte maramureºeanã.
Fãrã a avea pretenþia unei creionãri com plete,
prezentul studiu surprinde aspectele elocvente
ºi necesare pentru a sublinia anvergura perso -
nalitãþii Excelenþei Sale. 

Note biografice

Vic tor Mihalyi4 de Apºa5, nume asumat6

de Ac a de mia Românã, s-a nãscut la 19 mai
1841, în comuna Joed, azi Ieud, din comitatul
Maramureºului, azi judeþul Maramureº, tatãl
fiind Gavrilã, iar mama sa, Iuliana. Strãvechea
origine nobiliarã a familiei Mihalyi este con -
firmatã de Enciclopedia Românã din 1898, în
anul 1385. În lucrare se specificã tex tual cã sunt
,,nepoþii voievodului Iuga”7. 

Studii

Studiile primare le urmeazã în ªcoala Cã -
lu gãrilor Piariºti de la Sighet, iar gimnaziul su -
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Imag ine reprodusã 
din ªematismul
Arhieparhiei de
Alba Iulia ºi
Fãgãraº, Blaj 1900. 
Sursa Wikipedia

1 Dr. Vic tor Mihályi de Apºa Arhiepiscop ºi Mitropolit de Alba-Iulia ºi Fãgãraº.(1841-1918), în „Unirea”, An
XXVIII, nr. 5/22. ian. 1918, p. 1. 

2 Sorin Valer Russu, Bisericã, istorie ºi culturã în ziarul Unirea de la Blaj, de la apariþie la Marea Unire
(1891-1918), prefaþã de Cornel Tatai-Baltã, Cluj-Napoca, Editura MEGA, 2014, p. 25. Vezi ºi Sorin Valer Russu,
Ziarul Unirea de la Blaj. Prezentare generalã. 1891-1918, prefaþã de Cornel Tatai-Baltã, Tg-Lãpuº, Editura
Galaxia Gutenberg, 2012. 

3 Evanghelia de la Ioan, cap. 5, versetul 25, în Biblia sau Sfânta Scripturã, Editura Institutului Biblic ºi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureºti, 1982, p. 1210.

4 Controversa legatã de numele înaltului ierarh izvorãºte din interpretarea diferitã a contextului po lit ico-istoric. Unii 
specialiºti considerã corect numele Vic tor Mihályi de Apºa, bazându-se pe faptul cã mitropolitul semna astfel, alþii 
considerã corect numele Vic tor Mihali de Apºa, þinând cont de procesul de maghiarizare forþatã a numelor
româneºti ºi revenirea acestora la starea iniþialã. Pãstrarea literei y în nume poate fi asociatã caracterului nobiliar al 
numelui.

5 Azi, localitate în Ucraina. 
6 Vezi Membrii Academiei Române din 1866 pânã în prezent, în www.acad.ro/bdar/armembriLit.php?vidT=M. 
7 Corneliu Diaconovich, Enciclopedia românã, Tomul III, Editura Krafft, Sibiu, 1904, p. 276.



pe rior la Oradea, Târnavia (azi Trnovo, în Slo -
vacia) ºi Casovia (azi Kosièe, Slovacia), unde a
luat examenul de maturitate în anul 1857. La
insistenþele tatãlui Gavrilã, episcopul Gherlei îi
acordã un sprijin financiar, suficient pentru a fi
trimis la Roma, în calitate de convictor ºi mai 
târziu de alumn, pentru doi ani de studii de
filosofie în cadrul Colegiului Grecesc „Sfântul
Atanasie”. Pentru urmãtorii patru ani de studii
de teologie este beneficiarul unei burse a Fun -
daþiei pentru diecezele mitropolitane de Alba
Iulia ºi Fãgãraº, instituite de Papa Pius al IX-lea, 
în cadrul Colegiului Ur ban de Pro pa ganda Fide. 

Hirotonirea sa întru preoþie este sãvârºitã
în timpul studiilor, la data de 8 noiembrie 1863,
de cãtre arhiepiscopul grec ªtefan Missir, tit u lar
de Iranopole, în Biserica Sfântului Atanasie din
Roma. În acelaºi an, 1863, îºi susþine ºi
doctoratul, eveniment ce marcheazã finalizarea
studiilor la Roma. 

Activitatea preotului Mihalyi de Apºa

Reîntors în þarã, la Gherla, la 9 aprilie
1864 este numit pre fect de studii, apoi, de la 1
octombrie 1864, profesor de istorie bisericeascã
ºi drept canonic la Seminarul Teologic Diecezan 
din Gherla, pânã la data de 6 aprilie 1869. Cali -
tãþile sale sunt remarcate de episcopul Ioan
Vancea de Buteasa, Mitropolit al Blajului, care,
în anul 1869, îl numeºte la Blaj secretar mitro -
politan ºi ref er ent con sis to rial. Din 15 iunie
1869 este numit asesor al Tribunalului Mi tro -
politan de a doua instanþã ºi notar arhidiecezan,
fiind însãrcinat cu diferite atribuþii în Cu ria
Mitropolitanã8.

De altfel, în calitate de secretar, îl în so -
þeºte pe mitropolitul Vancea la Roma, cu ocazia
Conciliului din Vat i can din noiembrie 1869. Cu
ocazia Conferinþei Naþionale convocate la Blaj
de mitropolitul Lonyai, tra duce in te gral textul
memorandumului conferinþei în limba ma ghi -
arã, cunoaºterea acesteia fiindu-i mai târziu de
real folos în relaþia cu autoritãþile civile. 

În 1873 este numit protopop onorar9.

Activitatea episcopului 
Mihalyi de Apºa

Vacantarea scaunului epis co pal de Lugoj,
prin plecarea episcopului Ioan Olteanu la
Oradea, îl poziþioneazã pe protopopul Mihalyi
în postura de favorit al mitropolitului Vancea
pentru ocuparea acestuia. La data de 25 noiem -
brie 1874 este numit episcop de Lugoj, dar hiro -
tonirea întru episcopat are loc un an mai târziu,
în 14 februarie 1875, când mitropolitul Vancea
îl consacrã ca episcop ºi îl instaleazã în mod
oficial, cu toate onorurile ºi prerogativele
cuvenite10. 

Consolidarea ºi organizarea episcopiei a
reprezentat o prioritate imediatã, sens în care
episcopul Mihalyi a desfãºurat o intensã acti -
vitate. Identificarea nevoilor reale ºi acute din
parohii, problemele de naturã confesionalã ºi
etnicã ale credincioºilor uniþi în raport cu auto -
ritãþile civile, starea precarã a clerului, situaþia
imobiliarã a parohiilor etc. l-au determinat pe
proaspãtul episcop sã efectueze nu mai puþin de
110 vizite canonice. Construcþia de noi biserici
ºi capele a reprezentat rãspunsul concret la do -
rinþele ºi trebuinþele propriilor credincioºi ºi
preoþi din multe parohii. Prin prisma datelor
statistice, episcopul Mihalyi a construit 30 de
biserici noi, a restaurat alte 24 de biserici sau
case de rugãciune, a construit sau cumpãrat 26
de case parohiale în di verse parohii. Foarte im -
por tant este faptul cã preocuparea sa constantã
pentru educaþia copiilor ºi a tinerilor prin învã -
þãmântul confesional, în spe cial în mediul ru ral,
s-a concretizat în construirea sau cumpãrarea a
33 de ºcoli ºi renovarea altor 7. 

A întemeiat, de asemenea, un muzeu care
sã conþinã relicve romane de pe întreg teritoriul
Transilvaniei, tocmai pentru a sublinia carac -
terul latin al poporului român ºi al limbii ro -
mâne. De altfel, discursul sãu împotriva intro -
ducerii limbii maghiare în ºcolile române, rostit
alãturi de ierarhia românã ortodoxã ºi greco-ca -
tolicã în Casa Magnaþilor, la 13 mai 1879, a fost

20 IANUARIE-DECEMBRIE 2016

Ã
N

Â
M

O
R 

AI
M

E
D

A
C

A I
ª 

L
U

ª
E

R
U

M
A

R
A

M
Ã

N
Â

M
O

R 
AILI

M
A

F

8 Memoriile unui ierarh uitat: Vic tor Mihályi de Apºa (1841-1918), ediþie îngrijitã ºi note Nicolae Bocºan, Ion
Cârjã, Studiu introductiv Nicolae Bocºan, Luminiþa Wallner Bãrbulescu, Ion Cârjã, Cluj-Napoca, Presa Uni -
versitarã Clujeanã, 2009. 

9 Funcþia este strict onorificã, fãrã drepturi jurisdicþionale sau ad min is tra tive în Bisericã. Se acordã, de regulã,
preoþilor cu vechime foarte mare într-o parohie sau pentru activitatea pastoralã deosebitã. Însemnele acestei
funcþii sunt brâul roºu ºi crucea pectoralã.

10 Despre numirea în scaunul epis co pal al Lugojului vezi Luminiþa Wallner Bãrbulescu, Zorile modernitãþii,
Episcopia Greco-Catolicã de Lugoj în perioada ierarhului Vic tor Mihályi de Apºa, Cluj-Napoca, Presa Uni -
versitarã Clujeanã, 2007. 



ovaþionat de lugojeni11. Legat de acest eve ni -
ment, Alexandru Ro man îi scria lui Bariþ cã
„Mihali a vorbit cu mult curagiu ºi elocinþã”12.

Perseverent în demersurile sale, obþine
decizia 8512, din 13 aprilie 1882, prin care Cu -
ria regeascã din Budapesta dis pu nea ca toate
diferendele13 referitoare la dreptul de pro pri -
etate asupra porþiunilor canonice14 dintre cele
douã biserici româneºti din Tran silvania sã nu
mai fie judecate de foruri jude cãtoreºti, ci ad -
min is tra tive.  

Organizarea celor douã sinoade die ce za -
ne, primul, în anul 188215, al doilea, în anul
188316, confirmã dorinþa episcopului de a im -
pune rigoarea disciplinei bisericeºti, a respec -
tãrii deciziilor sinodale provinciale. În plus, am -
bele sinoade diecezane fixau noi norme în
li tur gicã ºi în tipicul bisericesc, norme ce vizau
îmbunãtãþirea cultului divin pentru evitarea ori -
cãror confuzii teologale. 

Meritele sale incontestabile sunt re cu nos -

cute de Vat i can ºi recompensate ca atare în 17
aprilie 1888, când Papa Leon al XIII-lea îl nu -
meºte prelat do mes tic, asistent la Tronul Pon tif i -
cal ºi Conte Ro man.

În anul 1892 este semnatar17 al Memo -
randumului adresat împãratului Iosif I. 

A organizat ºi condus primul pelerinaj18

românesc la Roma, în anul 1893, ocazie cu care
a ºi slujit prima liturghie româneascã în Ca -
tedrala „Sfântul Petru”19.

Nu se cunosc20 cãrþi tipãrite ale epis co -
pului Vic tor Mihalyi de Apºa din aceastã pe -
rioadã. Este, însã, greu de crezut cã, în tot acest
in ter val de timp, chiar dacã nu au fost tipãrite, sã 
nu fi scris scrisori pas to rale cu ocazia Sfintelor
Paºti – Învierea sau ale Naºterii Domnului –
Crãciunul. 

În sprijinul acestei afirmaþii vin scri sorile
pas to rale21 scrise ca arhiepiscop ºi mi tropolit,
precum ºi cu alte ocazii fes tive22. 
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11 Vezi Observatorul, II, nr. 40 din 19/31 mai 1879, p. 159-160 ºi nr. 41 din 23/4 iunie, p. 163-164.
12 ªtefan Pascu, Iosif Pervain, Ioan Chindriº, George Bariþ ºi contemporanii sãi, vol. II: Corespondenþã primitã de la 

Pavel Vasici, Alexandru Ro man ºi Atanasie ªandor, Bucureºti, Editura Mi nerva, 1975, p. 241. 
13 În Banat, disensiunile dintre cele douã biserici româneºti, unitã ºi ortodoxã, erau frecvente, având, în prin ci pal,

tema dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole, eclejii, ce constituiau o sursã importantã de subzistenþã în 
parohii.

14 Prin Decretul Im pe rial din 9 septembrie 1743, împãrãteasa Maria Tereza stabilea ca preoþilor greco-catolici sã li se 
dea pãmânt suficient pentru a-ºi asigura traiul, adicã terenuri intravilane numite porþiunile canonice sau capeþii. În: 
http:/arhivelenaþionale.ro/im ages/cus tom/im age/serban/inventare%20sjan/bistritanasaud/Oficiul%20parohial%
20greco-catolic%20Malut_1893-1964.pdf. 

15 Sinodul eparhial din Lugoj conþine patru pãrþi cu diferite capitole ºi un to tal de 116 canoane prezentate cronologic.
Acest sinod este, înainte de toate, unul organizatoric, tratând pe larg despre funcþiile ºi conducerea bisericeascã,
fãcând am ple referiri la Primul Conciliu Pro vin cial (1872). În tratarea funcþiilor ecleziastice ale episcopului,
protopopilor, parohilor ºi cantorilor se fac unele trimiteri la disciplina ºi la „respectarea exactã a principalelor legi
bisericeºti” (cf. parte II, Cap.I, § 33), la registrele matricole, dar ºi la „cunoaºterea deplinã a tipicului bisericesc”
(cf. parte III, Cap. III, § 78, a). Mai multe în Wil liam Alexandru Blaiziffer, Disciplina dei sacramenti e culto
divino-considerazioni canoniche, Alba Iulia, Editura Aeternitas, 2002, p. 41; de asemenea ºi în Acte publicate în
Stat ute diecezane pentru organizarea oficiilor ecleziastice, Lugoj, 1883; C. De Clercq, Decreta viginti Syno -
dorum, p. 149-178. 

16 Sinodul eparhial din Lugoj completeazã legislaþia primului sinod desfãºurat la Lugoj, introducând o lungã
documentaþie referitoare la fundaþiile pioase ºi la administrarea acestora. Mai multe în C. De Clercq (a cura di)
Conciles des Orientaux Catholique, Histoire des Conciles, tome II, (1850-1949), Paris, 1952, p. 850. 

17 Tradiþia Bisericii este cea care vorbeºte despre acest mo ment, însã nu existã sau deocamdatã nu au fost descoperite
documente care sã confirme faptul. Aºadar, momentan, putem considera faptul în sine doar o supoziþie ce urmeazã
sã fie pe viitor confirmatã sau infirmatã. 

18 *** Peregrinii noºtri, în „Unirea”, An III, nr. 12/25 martie 1893, p. 93-94; de asemenea ºi în Reîntorcerea
peregriniloru noºtri de la Roma, în „Unirea”, An III, nr.15/ 15 aprilie 1893, p. 117. 

19 *** Peregrinajul Românilor la Roma, în „Rãvaºul”, nr. 38, Cluj, 19 dec. 1903, p. 150.
20 Autobiografia sa din anul 1874 nu menþioneazã lucrãri care sã-i aparþinã. Este per fect plauzibilã ipoteza con form

cãreia mitropolitul Mihalyi sã fi scris di verse lucrãri, în spe cial de istorie bisericeascã, însã acestea sã nu se mai
pãstreze. De altfel, existã în mediul ac a demic bisericesc unit douã lucrãri care îi sunt atribuite: Desertaþiune despre 
cearta bisericeascã pentru botez dintre ªtefan ºi Sfântul Ciprian din Cartagina (1867) ºi Privire pentru istoria
provinciei bisericii greco-catolice a Albei (1871). Vezi ºi în Ana Hinescu, Arcadie Hinescu, Oameni de ieri ºi de
azi ai Blajului, Bucureºti, Editura Eventus,1994, p. 346.

21 Vic tor Mihalyi de Apºa, Epistola Pastoralã pentru Jubileul Sântei Uniri, Blaj, Tipografia Seminarului
Greco-Catolic Blaj, 1900, în Eva Mârza, Anton Rus, Bibliografia cãrþilor blãjene de la începuturile Tipografiei
pânã la anul 1948, Editura Buna Vestire, Blaj, 2004, p. 51. 

22 Vic tor Mihalyi de Apºa, Epistola pastoralã datã din prilejul înfiinþãrii orfelinatului gr. cat. Român din Blaj,
Tipografia Seminarului, 1900, 36 p. în Eva Mârza, Anton Rus, Bibliografia cãrþilor blãjene de la începuturile
Tipografiei pânã la anul 1948, Editura Buna Vestire, Blaj, 2004, p. 51.



Alegerea arhiepiscopului ºi
mitropolitului Vic tor Mihalyi de Apºa

Primul semnal al unei recunoaºteri tacite
ca succesor al defunctului mitropolit Vancea a
venit din partea clerului prezent în numãr mare
la înmormântarea acestuia, care i-a acordat epis -
copului Mihalyi o atenþie specialã ºi onoruri
cuvenite unui mitropolit23. O situaþie similarã,
deloc întâmplãtoare, o întâlnim mai târziu, chiar 
la înmormântarea mitropolitului Mihalyi, când, tot 
în mod tacit, clerul ºi credincioºii uniþi îl recunosc
pe Vasile Suciu ca succesor în scaunul mitropo -
litan, acordându-i acestuia onorurile cu venite.

Ev i dent, pe lângã dezbaterile publice sau
particulare privind persoana cea mai îndrep tã -
þitã de a ocupa scaunul va cant de mitropolit,
alegerea în sine presupunea punerea în funcþi -
une a unui întreg aparat bisericesc, menit sã
asigure legalitatea alegerilor. Primul demers în
acest sens a fost convocarea Sinodului elec toral
în data de 16 aprilie 1893, cu scopul de a de -
semna lista participanþilor cu drept de vot. Pro -
fitând de eveniment, sinodul a elaborat ºi
Manifestul24 Sinodului elec toral din 16 aprilie
1893, doc u ment ce definea poziþia Bisericii, a
clerului ºi a credincioºilor greco-catolici cu pri -
vire la autonomia alegerii noului mitropolit. 

Cu titlul „Alegerea de Mitropolitu”25, zia -
rul „Unirea” publicã articolul-pro gram al ºe -
dinþei electorale. Tonul articolului indicã ne -
mulþumirea26 clerului, în spe cial a celui
arhi diecezan27, cu privire la posibilitatea ca un
numãr atât de mare ºi de di vers de laici sã vo -
teze. S-a organizat prima ºedinþã28 a alegerilor
cu scopul desemnãrii celor trei candidaþi pentru
funcþia de mitropolit. Tot acum s-a cerut res -

pectarea normelor vechilor sinoade electorale,
con form cãrora alegãtorii prezentau lista cri -
teriilor, a dorinþelor ºi a aºteptãrilor avute din
partea candidaþilor. Realitatea consemneazã,
însã, un exerciþiu de vot, cu scopul formãrii unei
prime impresii asupra dorinþei gen er ale a cle -
rului, dar ºi a laicilor, cu privire la persoana
potrivitã funcþiei. Fapt nemaiîntâlnit, simularea
alegerii candidaþilor reprezenta un test al pre -
ferinþelor alegãtorilor. Balastul birocratic, pre -
cum ºi implicarea laicilor în chestiuni stringente 
ale Bisericii au relevat necesitatea urgentã a
unei reforme29, ce viza profunde schimbãri pe
diferite paliere organizatorice. 

Trei nume sonore ale Bisericii Unite au
reieºit în urma testului: episcopul de Lugoj,
Vic tor Mihalyi, vicarul capitular Ioan Micu
Moldovan ºi canonicul Alexandru Grama, cu
susþinere totalã din partea clerului diecezei de
Alba Iulia ºi Fãgãraº. Pentru prima datã este
vehiculat ºi numele protopopului Ioan V.
Rusu30. Raportat la textul dreptului canonic ac -
tual, posibilitatea ca un preot sau protopop sã fie 
ales di rect mitropolit apare surprinzãtoare31. 

Numele cel mai vehiculat era cel al ca -
nonicului Alexandru Grama, profesor, ed i tor,
cunoscut ºi apreciat de laici. Totuºi, re pre zen -
tanþii diecezei de Gherla care, deºi promiseserã
susþinerea candidatului Grama, au votat în mare
parte candidatul diecezei de Lugoj. Culisele ale -
gerilor, relatate în articol, consemneazã dorinþa
delegaþiei diecezei Gherla de a avea o întâlnire32

cu Grama înainte de alegeri, însã acesta din
urmã a refuzat pentru a nu fi acuzat de vânã -
toare de voturi. Refuzul sãu l-a costat scaunul de 
mitropolit! Scopul unei întâlniri prealabile era
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23 Din viaþa noului Mitropolitu, în „Unirea”, An IV, nr. 51, 2 dec. 1894, p. 394. 
24 Vezi Manifestulu Sinodului electoralu din 16 Aprilie 1893, în „Unirea”, An III, nr. extraordinar, 19 apr. 1893,

p. 3-4.
25 Alegerea de Mitropolitu, în „Unirea”, An III, nr. extraordinar, 19 apr. 1893, p. 1-4.
26 „Amu fi doritu numai atâta, ca toþi laicii nostri sã aibã destulã încredere în Cleru, mai cu samã celu arhidiecesanu,

care cunoscându-ºi bine bãrbaþii sãi din contactu de deci de ani cu el va sci sã-ºi alegã candidaþii sãi la scaunulu
mitropolitanu”. 

27 Clerul arhidiecezan ºi-a exprimat în nenumãrate rânduri poziþia de a fi singur în mãsurã sã aleagã Mitropolitul, fãrã 
votul diecezelor sufragane. Vezi articolul Dreptulu electoralu, în „Unirea”, An III, nr.13/1.04.1893, p. 12-13. 

28 ªedinþa a fost prezidatã de canonicul Iosifu Hossu, iar Augustin Bunea s-a ocupat de „partea tehnicã”. 
29 În articolul Regularea dreptului alegerii Mitropolitului, în „Unirea”, An III, nr.28/15.07.1893, p. 27-28, se

vorbeºte ex plicit despre posibilitatea ºi sensul modificãrii canonice a dreptului elec toral. 
30 Memoriile unui ierarh uitat: Vic tor Mihályi de Apºa (1941-1918), p. 243; în lucrarea menþionatã mai sus este

evocatã întâlnirea din data de 3 decembrie 1893, dintre Excelenþa Sa, Episcopul Mihalyi ºi Ilustritatea Sa, Iosif
Pop, judecãtor la Cu ria Regeascã, ocazie cu care acesta îi relateazã detaliat episcopului discuþia avutã cu
protopopul greco-catolic al Sibiului, Ioan V. Rusu. Concret, acesta fusese abordat de cãtre Ministrul Cultelor
pentru a fi chestionat vizavi de „vederile sale politice” ºi de o posibilã desemnare a sa „în anumite condiþii” pentru
candidatura la funcþia de mitropolit. Ul te rior, protopopul Rusu este chemat din nou la Ministrul Cultelor ºi
desemnat de cãtre guvernul maghiar la funcþia de mitropolit. Acceptul sãu este ev i dent, el regãsindu-se în ultimul
mo ment pe lista candidaþilor la funcþia de mitropolit. 

31 Astãzi, alegerea mitropolitului este reglementatã canonic ºi presupune parcurgerea unor trepte ierarhice. 
32 Vezi subtitlul Prândulu comunu, p. 4, în articolul Alegerea de Mitropolitu menþionat mai sus. 



clar acela de a obþine garanþii cu privire la anu -
mite chestiuni le gate de dieceza Gherla33.  

Dupã întrunirea electivã simulativã, a avut 
loc ºedinþa festivã a Sinodului elec toral, des -
chisã de episcopul de Oradea Mare, Mihai
Pavel, însoþit de baronul Samuil Josika ºi comi -
sarii regali însãrcinaþi cu supravegherea le ga -
litãþii alegerilor. Dupã cuvântul de deschidere,
Augustin Bunea, în calitate de protonotar con -
sis to rial, a prezentat rezultatul votului simulat,
propunând ca toate cele patru candidaturi sã fie
ac cep tate fãrã organizarea unui nou vot. Sur -
priza alegerilor a fost poziþia canonicului
Alexandru Grama care a preferat o retragere34

triumfalã, în locul unui înfrângeri rãsunãtoare.
Sub masca declarativã a interesului gen eral al
Bisericii, al bunului mers al acesteia, Grama îºi
retrage can didatura, conºtient, însã, cã jocurile
erau deja fãcute, reprezentanþii diecezei de
Gherla votând majoritar împotriva lui. Aºadar,
au rãmas în cursã doar trei candidaþi, fiind va -
lidat ºi pro topopul Ioan V. Rusu. 

Manifestulu Clerului ºi actulu alegerii:
dupã validarea listei alegãtorilor cu drept de vot, 
canonicul Ioan Pop a dat citire documentului din 
subtitlu. Dupã citire, comisarii regali ºi-au de -
clinat competenþa în cauza solicitãrilor din Ma -
n i fest, însã au promis susþinerea lor în faþa Înal -
tului Min is ter pentru a fi prezentat Maiestãþii
Sale. 

Acestui mo ment i-a urmat votul în sine, cu 
un rezultat oarecum previzibil dupã retragerea
lui Grama: cu 82 de voturi a fost ales episcopul
Lugojului, Vic tor Mihalyi. A fost urmat de Ioan
M. Moldovan cu 49 de voturi ºi Ioan V. Rusu cu
36 de voturi. ªedinþa Sinodului elec toral s-a
încheiat cu un prânz comun ºi o seratã muzicalã,
oferite delegaþilor în cinstea evenimentului, însã 
într-o atmosferã nu tocmai destinsã. 

În anul 1894, în numãrul35 festiv36 al
„Unirii”, este relatatã recunoaºterea noului m i -

tropolit ales de Sinodul elec tor, de cãtre Co -
roanã. Prin decretul Maiestãþii Sale Francisc
Iosif din data de 9 noiembrie 1894, noul mitro -
polit este confirmat ºi numit în funcþie. Papa
Leon al XIII-lea îi recunoaºte autoritatea ecle -
ziasticã de mitropolit la data de 18 martie 1895. 

„Denumirea noului Mitropolitu. La pro -
punerea ministrului meu ungurescu de culte ºi
instrucþiunea publicã numescu pe episcopulu
cat. de ritu gr. de Lugoºu Victoru Mihályi
arghie piscopu ºi mitropolitu cat. de ritu gr. de
Alba-Iulia re spec tive Blaºu. Datu la Viena 9
noiembrie 1894. Franciscu Iosifu m.p. Baronu
Eotvos Lorand m.p.”. 

Sunt publicate, în acelaºi numãr, trei arti -
cole: primul, Din viaþa noului Mitropolitu37,
pre zintã datele biografice relevante ale noului
mitropolit, al doilea, Date statistice38, rezumã în 
date ºi cifre activitatea sa, în calitate de episcop
al Lugojului, iar al treilea, Decada cea dintâiu39, 
face un scurt istoric al Scaunului Mitropolitan
prin prezentarea fiecãrui mitropolit ºi a con -
tribuþiei sale la dezvoltarea Bisericii Unite. 

Modul de desfãºurare a alegerii noului
mitropolit a creat mari disensiuni între diecezele 
Bisericii Unite, ambiþiile personale sau inte re -
sele de grup afectând serios relaþia mitro po -
lit-episcop diecezan-preot. Meritul deosebit al
mitropolitului Vic tor Mihalyi constã în gesti -
onarea cu abilitate a situaþiei cre ate ºi deten -
sionarea ei prin impunerea propriei autoritãþi. 

Meritã amintite aici cuvintele ce-l descriu
succint pe noul mitropolit ales: 

„Înalta culturã a noului Mire alu provinþiei 
nóstre mitropolitane, sciinþa Lui profundã,
calitãþile Lui strãlucite, trecutulu Lui limpede,
zelulu Lui apostolicu, caracterulu Lui întãritu cu 
energia ºi constanþa romanã ºi înfrumseþatã cu
farmeculu ºi graþia elinã, aureola virtuþiloru Lui, 
iubirea fãrã margini, de care L’a împãrtãºitu
mica Lui turmã de pânã acum, frumosa diademã
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33 Vezi lista aºteptãrilor ºi a dorinþelor alegãtorilor! 
34 Dupã retragerea canonicului Grama Alexandru, au existat voci mai mult sau mai puþin avizate, cu privire la

motivele reale ale retragerii sale din competiþia electoralã. Judecãtorul Iosif Pop, un apropiat al episcopului
Mihalyi, i-a enumerat acestuia câteva dintre posibilele mo tive: 1. impresia nefavorabilã creatã în rândul clerului
unit dupã cuvântarea sa la înmormântarea mitropolitului Vancea, despre mitropolitul greco-ori en tal Miron Ro -
man, preoþii uniþi neuitând cã Grama rãspunse unei invitaþii fãcute de acesta ºi cã participase la conferinþa
activiºtilor prezidatã de mitropolitul ortodox; 2. Grama cunoºtea poziþia clerului unit din dieceza de Gherla, care
declarase deschis susþinerea propriului episcop, în cazul candidaturii sale. Vezi în Memoriile unui ierarh uitat ...,
p. 243. 

35 „Unirea”, An IV, nr. 51, 2 dec. 1894.
36 Caracterul festiv al numerelor ziarului „Unirea” se disting prin chenarul dantelat de culoare roºie ce încadreazã

textul primei pagini. Numai la instalarea unui nou Papã, culoarea chenarului este aurie. De regulã, modelul
chenarului imitã sculptura întâlnitã la iconostase.

37 Din viaþa noului Mitropolitu, în „Unirea”, An IV, nr. festiv, 2 dec. 1894, p. 394.
38 Date statistice, în „Unirea”, An IV, nr. festiv, 2 dec. 1894, p. 395.
39 Decada cea dintâiu, în „Unirea”, nr. festiv, An IV, 2 dec. 1894, p. 395-396.



de merite, ce strãlucesce pe capulu Lui … Noï
îlu aþteptãmu cu doru, sã vinã în mijloculu
nostru, pentru ca zelulu seu neobositu pentru
mãrirea lui Dumnedeu, alipirea sa nefaþãritã de
sfînta bisericã, Iubirea sa înflãcãratã de nemulu
românescu, spiritulu seu de ordine ºi disciplinã,
sciinþa sa sacrã ºi profanã, caracterulu seu
nobilu, bãrbãþia, cu care scie înfrunta uneltirile
duºmaniloru, ºi tote virtuþile frumóse, cu cari
Dumnezeu l’a înzestratu, sã le punã în serviþiulu
întregei biserici românesci unite”40.

Aceastã autoritate s-a regãsit ul te rior ºi în
relaþia cu guvernul ungar. 

Instalarea festivã are loc la 26 mai 1895,
fiind consemnatã, în numerele 2141 ºi 2242 ale
„Unirii”. 

Nu putem omite poziþia ziarelor româneºti 
„Gazeta Transilvaniei”, „Tri buna”, „Drep ta tea”,
„Telegraful Român”, care definesc aºtep tãrile
pãrþii ortodoxe de la Noul Mitropolit Unit:

- „Bãrbatu cu adâncã erudiþiune, unu ca -
ractLrj întregu, independentu, iubitoriu alu
mun cii ºi cinstii, Preasfinþia Sa Dr. Victorã
Mihályi este o garanþie, cã sub pãstorirea sa
lungã vëduvita archidiecesã gr. cat. a Blaºului
va prospera. Este o garanþie, cã în viaþa na -
þionalã românescã intrã, pe terenulu luptei
pentru bisericã ºi ºcolã, unu muncitoriu, care ºi
pânã aci cu credinþã a servitu, de aci încolo înse,
mãrindu-i-se sfera de activitate, naþiunea cu spe -
ranþe cre scendo póté privi în calea înaltului pre -
latu. [...] Bucuria nostrã este cu atâta mai mare,
cu câtã nu e vorba numai de a vedé în scaunulu
mitropolitanu delà Blaºu unu prelatu, a cãrui
viaþã publicã de pânã acum însã-ºi este o ga -
ranþie, cã pe calea cea dreptã va merge, dar
voioºi suntemu mai alesu de împrejurarea, cã
noulu numitu este espresia întregului nemû
românescu”43.

- „Astãdi, cându politica fãrã cãpãtâiu a
guvernului magiaru îºi întinde aculeulu veni -
nosu ºi în viaþa religiosã ºi privatã a cetãþe -
niloru, este unu postulatu imperiosu, ca între -
gulu poporu sã se unescã, cleru ºi mireni, ca în
acþiune comunã ºi energicã sã apere viaþa ro -
mânescã espusã la atâte primejdii. În Dr.
Mihályi câºtigã poporulu românu unu bãrbatu
de culturã înaltã, unu Românu verde în
simþeminte ºi energicu în acþiunile sale, unu

politicianu probatu ºi unu pãstoriu bunu, care în
dile de restriºte nu-ºi va pãrãsi turma, ce
Dumne deu i-a încredinþatu spre pãstorire”44.

Nici ziarele ungureºti „Hazánk” ºi „Mag yar
Állam” nu au uitat sã sa lute numirea noului
arhiereu:

- „Ilustrul arhierej denumitu de mitro -
politu întrunesce tote acele calitãþi bune ºi no -
bile, cari trebue sã împodobescã pe capulu unei
biserici. Elu este: „naþionalistu românu vigu -
rosu, omu de cualificaþie sciinþificã, preotu ca -
pa bilu ºi bunu, cu unu cuvintu unu decoru alu
poporului românescu ºi alu bisericii Sale,
menitã a deveni unulu din cel mal puternici
stîlpi ai acestora”45.

- „Cu omagiu de bucurie salutãmu pe
noulu archiepiscopu împodobitu cu strãlucirea
curatei sciinþe, a curatei credinþe, a curatului
patriotismu, carele se suie cu facultãþile sale
puternice ºi pro bate în tote direcþiunile pe acelu
tronu, la care îlu însoþesce binecuvîntare ºi lau -
dã, binecuvîntarea credincioºiloru celoru ce-i
cunoscu bunãtatea inimii, lauda tuturora celoru
ce sciu sã recunóscã ºi apreþieze virtuþile de
archiereu, bãrbatu ºi patriotu. [...] Victoru
Mihályi este unu membru zelosu alu legislativei
ungare, desvoltã activitate zelosã în lucrãrile
episcopatului ungaru, este notariulu unei
comisiuni a acestuia; este aperãtoriulu zelosu
alu drepturiloru bisericii sale ºi se întrepune
pentru îmbunãtãþirea stãrii clerului seu; iea parte 
activã în adunãrile, în comisiunile ad min is tra -
tive ºi în viaþa socialã a comitatului Caraºu-
 Seve rinu, ºi este totu aºa de bine versatu pe
terenulu administrativu politicu ca ºi pe celu
bisericescu; dupã putinþã este darnicu ºi are o
purtare, cu care cuceresce pe ori cine; de aceea
Alteþa Sa reg. Iosifu, de câte ori merge la
Lugoºu la manevrele honveze totdeuna este
óspele luï. [...] Adeveratu, cã Victoru Mihályi
nu este pãrtinitoriulu unitãþii de limbã celei for -
þate, carea se accentuezã în timpulu mai nou, dar 
aceea se ºi împotrivesce trecutului de multe vé -
curi alu statului ungaru ºi mai alesu principiiloru 
fundamentale ale bisericei române pe cari unu
pãstoriu bunu în nici unu felu de împrejurãri nu
pote sã le jertfescã”46.

Data de 12 aprilie 1894 consemneazã o
nouã recunoaºtere a mitropolitului Vic tor
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40  Vezi Din viaþa noului Mitropolitu, în „Unirea”, An IV, nr. festiv, 2 dec. 1894, p. 394. 
41  Vezi „Unirea”, An V, nr. 21, 25 mai 1895.
42  Vezi „Unirea”, An V, nr. 22, 1 iun. 1895.
43  Preluat din ziarul „Tri buna” ºi publicat în ziarul „Unirea”, An IV, nr. 52, 8 dec.1894, p. 398-399.
44  Preluat din ziarul „Dreptatea” ºi publicat în ziarul „Unirea”, An IV, nr. 52, 8 dec. 1894, p. 399.
45  Ziarul „Hazánk” de duminicã, 11 nov. 1894. 
46  Preluat din ziarul „Mag yar Állam” ºi publicat în ziarul „Unirea”, An IV, nr. 52, 8 dec. 1894, p. 399.



Mihalyi de Apºa, de aceastã datã de o cu totul
altã facturã, cea de membru de onoare al
Academiei Române.

Ca informaþie cuantificabilã, notãm cã pe -
rioada de vacanþã a Scaunului Mitropolitan a
fost gestionatã de vicarul capitular, ilustrul isto -
ric Ioan Micu Moldovan47, el însuºi ac a de mi -
cian, sub care este consemnatã, în anul 1894,
construirea noului sediu gimnazial, din fon du -
rile arhidiecezei, precum ºi din colectã publicã. 

Activitatea arhiepiscopului ºi
mitropolitului Vic tor Mihalyi de Apºa

Fãrã îndoialã, întreaga sa activitate în noua
ºi cea mai înaltã demnitate bisericeascã, cea de
Arhiepiscop ºi Mitropolit de Alba Iulia ºi
Fãgãraº, este marcatã profund de întâlnirea sa cu
Împãratul Francisc Iosif în cadrul audienþei acor -
date de suveran în data de 25 octombrie 189448. 

„Întrevederea ierarhului cu împãratul ne
in tro duce în intimitatea unei decizii de im por -
tanþã majorã ºi ne dezvãluie, în acelaºi timp,
lumea din «spatele cortinei» politicii mari ºi de
anvergurã din a doua jumãtate a secolului al
XIX-lea”49. 

Textul „Ziarului”50 relevã o oarecare pre -
siunea exercitatã de Sfântul Scaun51 Ap os tolic
asupra împãratului în chestiunea numirii arhie -
piscopului de Alba Iulia ºi Fãgãraº. Tex tual,
împãratul redã poziþia guvernului maghiar ºi a
sa personalã: „guvernul ungaric nu era învoit a
Te propune, din motivul cã nu Te crede destul de 
tare pentru demnitatea aceea, unde în timpul
acesta tulburat se ivesc greutãþi speciale; de
aceea Te-am chemat sã aud în persoanã decla -
raþiunea-Þi, deoarece eu pe Domnia Ta Te do -
resc de arhiepiscop al Albei-Iuliei”52. Din acest
mo ment, tonul discuþiei devine imperativ ºi
asis tãm practic la condiþionarea ºi tranzac þio -
narea funcþiei de mitropolit: „ca eu sã-mi pot în
urmã lua odatã grija de pe cap ºi sã denumesc pe
Arhiepiscopul de Alba Iulia, cautã sã Te pro voc, 

ca sã Te legãtuieºti înaintea Mea, cã eºti rezolut
a trãi exclusiv chemãrii ecleziastice ºi Te vei feri 
de a te amesteca însuþi în agitaþiuni politice, ori
de a sprijini acelea cu auto rita tea-þi”53. 

Aºadar, „numirea în cele din urmã a lui
Mihalyi la Blaj a fost rezultatul unor negocieri54, 
asupra arhiereului fãcându-se presiuni ºi condi -
þionãri de la cel mai înalt nivel al puterii politice
din Austro-Ungaria”55. 

Revoltãtoare ºi, în acelaºi timp, elocvente
pentru atitudinea duplicitarã a guvernului ungar
sunt nenumãratele întâlniri avute de episcopul
Mihalyi cu diverºi miniºtri care îl asigurau de
sprijinul lor to tal. În realitate, guvernul în an -
samblul sãu se opunea numirii acestuia, ºtiut
fiind faptul cã episcopul se implicase în dieceza
sa în di verse acþiuni de naturã politicã ºi socialã
în favoarea poporului român transilvãnean.
Acum, prin acest ultim demers înaintea numirii,
se încerca diminuarea potenþialului risc repre -
zentat de prezenþa sa într-o funcþie de prim rang
ºi obþinerea unor garanþii minimale de neimpli -
care în acþiuni cu caracter naþionalist. 

Pentru viitorul mitropolit Mihalyi, discur -
sul56 Maiestãþii Sale Francisc Iosif, deschis ºi in -
for mal, a constituit garanþia sprijinului e ade -
vãrat, – condiþionat – din partea Coroanei, fiind
im plicit ºi un fac tor de confort men tal, ce a stat
deseori la luarea unor decizii grele în situaþii de
crizã. „Vremurile pe care le-a traversat Mihalyi
în îndelungata sa carierã sunt, aºadar, contem -
porane cu însãºi faza maturã a modernizãrii
struc turilor politice, a societãþii ºi a men ta li -
tãþilor în Transilvania, prin urmare calitatea de
martor ºi oglindã a epocii pe care o deþin însem -
nãrile sale este una de nepreþuit”57.  

Citind „printre rânduri” însemnãrile mi -
tropolitului Mihalyi, aºternute cu asiduitate ºi în 
mod sistematic, spe cific lui, am descoperit ºi
evidenþiat certe calitãþi umane ºi profesionale,
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47 Ioan Micu Moldovan a fost unul din cei trei candidaþi la funcþia de Mitropolit, obþinând 49 de voturi, la doar 33 de
voturi distanþã de înalta demnitate bisericeascã. 

48 Notãm cã în preambulul acestei audienþe a existat ºi o scurtã întâlnire între episcopul Mihalyi ºi primul ministru
Wekerle, în care acesta îi recomandã sã nu refuze propunerea împãratului.

49 Memoriile unui ierarh uitat: Vic tor Mihályi de Apºa (1941-1918), ed. cit., p. 87.
50 Ziarul este forma prescurtatã, folositã în cadrul lucrãrilor de specialitate, a notiþelor grupate de Mitropolitul

Mihalyi sub denumirea de Ziarul întâmplãrilor mai momentuoase din viaþa Episcopului Vic tor Mihályi al
Lugojului, scris cu mâna-i proprie în urmãtoarele, editate în lucrarea Memoriile unui ierarh uitat ... .

51 Titulaturã oficialã a instituþiei papale, alãturi de Episcopul Romei, Suveranul Pontif etc. 
52 „Ziarul”, p. 101-107. 
53 Ibi dem, p. 101-107. 
54 În anumite lucrãri de specialitate, autorii insistã pe voinþa clerului de a-l impune pe episcopul Mihalyi ca

mitropolit. 
55 Memoriile unui ierarh uitat ..., p.88. 
56 Mã re fer aici la discursul din timpul audienþei acordate episcopului Mihalyi în data de 25 octombrie 1894. 
57 Ibi dem, p.63. 



contestate de unii, recunoscute ºi elogiate de
alþii. 

Dacã susþinerea sa instituþionalã, prin
pris ma sprijinului Coroanei ºi a guvernului un -
gar, era rezolvatã, noul mitropolit, Mihalyi,
avea acum nevoie de susþinerea totalã a clerului
ºi a propriilor credincioºi uniþi. Poziþia acestora
este însã clar specificatã: „În acéstã luptã Mitro -
politulj nostru ne va afla pe toþi uniþi într’unu
cugetu ºi într’o simþire, gata a-lu sprigini în toþi
paºii, ce-I va face spre acésta þintã nobilã”58. 

„Lupta”, despre care se face vorbire în
articol ºi care apare ca o condiþie a susþinãtorilor
mitropolitului Mihalyi, nu are valoare sim bo -
licã, ci se referã în mod clar la apãrarea inte -
reselor Bisericii Unite în raport cu Biserica
Romei59 ºi cu Biserica Latinã Maghiarã60, pre -
cum ºi la apãrarea interesului naþional ro mâ -
nesc. În fapt, condiþiile impuse de Coroanã ºi
Guvernul ungar pentru numirea Sa erau ex act
opuse celor enunþate de propriul cler ºi popor.
Anii ce au urmat au demonstrat abilitatea mitro -
politului Mihalyi de a pãstra o aparenþã cu pri -
vire la neimplicarea sa în viaþa politicã, reali -
tatea acþiunilor sale demonstrând contrarul. 

Acelaºi articol reitereazã principalele di -
recþii de acþiune ale noului mitropolit: 

- modificarea canonicã a modalitãþii de
alegere a mitropolitului, astfel încât pe viitor sã
se excludã situaþii de vid ierarhic pe de o parte,
iar pe de altã parte sã existe ºi o limitare a
votanþilor, excluzând chiar laicii de la acest
drept;

- pãstrarea independenþei Bisericii Unite
în raport cu alte biserici lo cale sau organisme,
cre ate cu scopul asimilãrii acesteia, con form
principiilor stabilite la „Sfânta Unire”61;

- apãrarea caracterului religios ºi ro mâ -
nesc al instituþiilor culturale;

- promovarea disciplinei în rândul clerului 
ºi cultivarea pietãþii sin cere ºi nefãþarnice în
inimile credincioºilor;

- rezolvarea situaþiei materiale mizere a
preoþilor prin definitivarea ºi aplicarea pro -
iectului congruei;

- crearea unui centru literar puternic care,
având la bazã reperele moralei creºtine, sã
promoveze lucrãri ºi autori în acest spirit, ºtiut
fiind faptul cã toate popoarele civilizate au ºi o
literaturã creºtinã, idealisticã ºi moralizatoare. 

Iatã doar câteva dintre problemele cu care
noul mitropolit avea sã se confrunte la scurt
timp dupã instalarea sa ºi cãrora avea sã le facã
faþã cu brio.

Spicuiri din realizãrile notabile 
ale Excelenþei Sale

Unul dintre cele mai curajoase acte, având 
în vedere contextul, sãvârºite de mitropolitul
Mihalyi, este consemnat în data de 23 iunie
1897, când voinþa impunerii autonomiei Bi -
sericii Greco-Catolice faþã de Biserica Catolicã
Maghiarã se manifestã prin decizia sa, ca dele -
gaþii la Congresul Au to nomic al Bisericii Ca -
tolice Latine Ungare sã nu participe. Mai mult,
cere regelui ap os tolic, recunoaºterea unui
Congres for mat numai din românii greco-ca -
tolici, la care sã se decidã autonomia Bisericii
Greco-Catolice în raport cu Biserica Catolicã
Ungarã, de rit latin. 

Gestul mitropolitului Mihalyi în raport cu
problema autonomiei bisericeºti este inter pre -
tabil ca o posibilã tranºare a ºantajului guver -
nului ungar în „chestiunea congruei”, în fapt
ajutorul de stat primit de Biserica Unitã în toate
diecezele sale. Încercarea permanentã de condi -
þionare a acordãrii congruei a dus, în timp, la
necesitatea unei abordãri fãrã echivoc, directe,
în care mitropolia ca instituþie ºi însuºi mitro -
politul, ca ierarh, îºi asumau riscul62 nefinanþãrii
sau subfinanþãrii activitãþii Bisericii Unite cu toa -
te consecinþele ce decurgeau din aceastã decizie. 

Poziþia mitropolitului Mihalyi ºi discursul 
sãu din data de 7 iunie 1898, în Casa Magnaþilor, 
au arãtat lumii un foarte bun cunoscãtor al istoriei
Bisericii Unite, al dreptului canonic al acesteia,
surprinzând publicul prezent ºi prin cunoaºterea 
ºi interpretarea legislaþiei maghiare, privitoare
la problemele bisericeºti. Un as pect al dis cur -
sului atrage atenþia: „Când declar umilit, cã în
virtutea posiþiunii mele nu primesc acest proiect
de lege, trebue sã spun ºi aceea, cã dau espre -
siune numai vederii mele individuale, pentru cã
acuma nu sînt împuternicit, sã declar, cã ore
respectivii preoþi, de cari se îngrijesce acest
proiect de lege, primi vor ori ba ajutoriul oferit
pe lângã condiþiunile puse de guvern?”63. Exo -
nerarea preoþilor de orice fel de rãspundere ulte -
rioarã este o componentã a grijii sale faþã de
colaboratorii sãi cei mai apropiaþi, ºtiute fiind
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58  Speranþele noastre, în „Unirea”, An IV, nr. 52, 8 dec. 1894, p. 397. 
59  Vezi înfiinþarea Episcopiei maghiare de Hajudorog. 
60  Vezi tendinþa Bisericii Catolice Maghiare de a in clude Biserica Unitã în „Autonomia Catolicã”.
61  Ne referim aici la principiile statuate în documentul unirii cu Biserica Romei. 
62  Putem anticipa intenþia mitropolitului Mihalyi de a interveni la împãrat în cazul acesta. 
63 Vorbirile I.P.S. Sale Mitropolitului Dr.Vic tor Mihalyi de Apºa, în „Unirea”, An VIII, nr. 23, 11 iun. 1898, p. 177.



desele procese intentate preoþilor ºi laicilor
pentru orice împotrivire faþã de sistem. 

Simpatia ºi respectul de care s-a bucurat în 
urma intervenþiei sale, chiar dacã nedeclaratã,
au fost evidente.

Timpul a demonstrat cã intuiþia mitro -
politului Mihalyi a fost corectã, tema congruei
fiind folositã de guvernul ungar doar pentru a
pune presiune asupra „agitatorilor naþionaliºti”,
adicã asupra acelor preoþi care luptau, prin toate
mijloacele avute la dispoziþie, pentru eman ci -
pare naþionalã, pentru pãstrarea identitãþii ro -
mâneºti ºi a limbii române ºi pentru drepturile
poporului român transilvãnean. Chiar dacã
uneori poziþia Mitropolitului Mihalyi a putut fi
interpretatã ca pãrtinitoare sau în cel mai bun
caz neutrã, fiind judecat aspru de multe ori chiar
de români, trebuie sã avem în vedere poziþia sa
„între ciocan ºi nicovalã”, între guvernul ungar
ºi propriul popor drept-credincios, între condi -
þiile guvernului ºi condiþiile clerului, ambele
acceptate de Mihalyi la numirea sa ca mitro -
polit.

De altfel, întregul sãu mandat ca episcop
al Lugojului ºi, mai târziu, ca arhiepiscop ºi
mitropolit este caracterizat de lupta sa continuã
împotriva oricãrei forme de asimilare forþatã sau 
voalatã în Biserica Catolicã Ungarã64. Grija sa
permanentã pentru pãstrarea limbii române ca
limbã de cult în cadrul Sfintei Liturghii, a iden -
titãþii religioase ºi naþionale, îl îndeamnã sã
scrie protopopilor sãi: ,,protopopii sã fie cu ma -
re bãgare de seamã pentru ca abusuri în materia
aceasta sã nu se furiºeze în bisericã.”65 Matu -
ritatea sa teologicã a stat mereu vigilentã la
tentativele deschise sau voalate de modificare,
fie a tipicului bisericesc, vizând în spe cial ritul,
fie a anumitor aspecte liturgice, vizând intro -
ducerea sau eliminarea unor elemente liturgice. 

Un eveniment sim i lar ca importanþã este
ºi decizia sa de a convoca66, în anul 1900, Si -
nodul Pro vin cial al III-lea, ce avea sã aducã în
prim-plan probleme stringente de a cãror re -

zolvare depindea bunul mers al Bisericii. Acesta 
are loc67 în perioada 17-26 septembrie 1900 ºi
de cide, pe lângã mãsuri de organizare internã, ºi
o nouã direcþie, cea a necesitãþii ridicãrii ni -
velului cul tural ºi naþional, ca o componentã
obligatorie în formarea preoþeascã continuã.
Printre punctele de lucru „arzãtoare” ale sino -
dului amintim:

- jubileul împlinirii a 200 de ani de la
Sfânta Unire cu Biserica Romei ºi întoarcerea la
credinþa strãmoºeascã adevãratã;

- identificarea mijloacelor ºi opor tu ni tã -
þilor pentru desfãºurarea unei activitãþi rodnice
în mijlocul credincioºilor; 

- revigorarea Fondului Vancea pentru aju -
torarea „preoþilor deficienþi”68; 

- ameliorarea stãrii materiale a clerului,
prin mãsuri con crete la nivel de dieceze ºi mi -
tropolie, în conformitate cu „demnitatea statului 
preoþesc ºi interesele sfintei nostre biserici”;

- enunþarea unui rãspuns clar în problema
autonomiei bisericii catolice din Ungaria;

- promovarea intereselor bise ri ceºti-sco -
lastice;

- promovarea ºi prosperarea vieþii reli -
gioase, pe baze mo rale, a poporului drept cre -
dincios etc.

Un as pect la fel de im por tant, tratat de
Sinod, l-a reprezentat poziþionarea autoritãþii
arhi episcopului ºi mitropolitului Mihalyi în
raport cu diecezele de Gherla, Lugoj ºi Oradea
ºi, im plicit, cu episcopii acestora, marcând tot -
odatã ºi consensul acceptãrii tacite „de fin i tive”
a acestuia. Reuºita principalã a Sinodului i se
datoreazã în totalitate mitropolitului Mihalyi,
care, cu „tact fin ºi prevãzãtor [...] se mulþumi,
cã astãzi existã raporturi reg u late ºi intime cu
capii bisericeºti ºi acþiunea lor în toate chestiile
mari bisericeºti a fost introdusã prin conferinþe
comune ºi duse la îndeplinire con form ho tã -
rârilor luate în comun acord ºi unanim în aceste
consfãtuiri”69. 

A fost primul mitropolit care a restabilit
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64 Alexandru Nicolescu, Arhiereii Blajului ºi activitatea lor pentru neam, în Alexandru Petãrlãcean, Ion Moldovan,
Blajul. Pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate, Editura Buna Vestire, Blaj, 2006, p. 32.

65  ***Conciliul Pro vin cial al treilea al provinciei Bisericii Greco-Catolice Alba-Iulia ºi Fãgãraº, Blaj, 1906, p. 84. 
66 Circulara oficialã nr.5360-1899 datatã 27/15 sept. 1899 anunþã convocarea sinodului pentru data de 22/10

nov.1899, „Miercurea, în a XXIII zi dupã Rusalii”; vezi „Unirea”, An IX, nr.40, 7 oct.1899, p. 321. 
67 Deºi iniþial se convocase sinodul pentru anul 1899, ul te rior se revine cu o nouã Circularã nr. 3287-1900 din 13/26

iun. 1900, care anunþa începerea sinodului în 5/18 sept. 1900. Circulara dispunea ºi de mãsuri de ordin tipiconal ºi
liturgic, în sensul cã, din data de 3/11 sept. 1900, preoþii arhidiecezani urmau sã celebreze Sfânta Liturghie punând 
la proscomedie „o pãrticicã anume, pentru ca sã dobândim ajutor divin peste lucrãrile Sinodului privincial”, iar
începutul acesteia sã se facã prin intonarea imnului ceresc „Împãrate ceresc, Mângãietoriule, ca în ziua de
Rusalii”. Normele in cluse erau valabile pânã la terminarea sinodului. 

68 „Preoþi deficienþi” era o sintagmã folositã în cazul preoþilor bolnavi, pensionaþi înainte de vreme din mo tive
medicale, cu infirmitãþi sau excesiv de sãraci. 

69 Date biografice, în „Unirea”, An XXVIII, nr. 5/22.01.1918, p. 2.



constituþionalismul bisericesc în sens larg ºi a
lãsat ca votul Consistoriului sã fie validat îm -
preunã cu punctele de pe ordinea de zi, fiind
recunoscut pentru tipicarismul ºi ºablonismul
sãu. El a introdus în activitatea episcopalã prin -
cipiul: „Episcopul sã nu grãbeascã, ci sã cumpã -
neascã toate”.

Aºa cum era anunþat de la început, Si -
nodul pro vin cial a reprezentat preambulul ser -
bãrilor ocazionate de bicentenarul unirii cu
Biserica Romei. Jubileu de 200 de ani al unirii a
fost celebrat în toate diecezele Bisericii Unite,
având ca punct cen tral serbãrile de la Blaj. Re -
marcãm ºi prezenþa episcopului latin al
Ardealului, contele Májláth, însoþit de cape la -
nul sãu per sonal Toldalaghi. În ciuda disen -
siunilor existente între pãrþi, în prin ci pal din
cauza poziþiei mitropolitului Mihalyi în pro ble -
ma autonomiei bisericii, episcopul latin, ºi prin
el Biserica Latinã Ungarã din Ardeal, a con -
siderat oportunã prezenþa sa, fie din raþiuni di -
plo matice, fie din raþiuni de apartenenþã catolicã 
la Biserica Romei. 

Nu ne vom referi aici la amploarea ma -
nifestãrilor prilejuite de jubileu, ci vom con -
semna doar poziþia presei în raport cu discursul
sãu omagial: „Bogãþia de învãþãturi, claritate în
espunere, o genialã concepþiune concentricã, în
mari dimensiuni, au caractérisat acesta cuvîn -
tare care a fãcut profundã impresiune”70.

Acelaºi71 ziar „Unirea” afirmã despre mi -
tropolitul Mihalyi: „A fost un dip lo mat de cel
mai greu calibru. Poate aceasta a ºi contribuit, cã 
s-a putut menþine la poziþia înaltã pe vremuri
atât de grele, prin câte a trecut Biserica noastrã
pe tot timpul arhieriei Sale”. Cat e goric, echi -
libristica politicã, în care abilitatea intelectualã
a mitropolitului Mihalyi se împletea în mod ar -
monios cu ºtiinþa sa vastã, cu un caracter pu -
ternic bazat pe sorgintea ºi formarea sa, a reuºit
sã-l aducã în prim-planul vieþii publice atunci
când era cazul ºi, totodatã, sã-l punã în umbrã
când interesele Bisericii ºi a neamului o cereau.
Nu regãsim în acest comportament o duplicitate, 
ci mai degrabã un mijloc de supravieþuire a
întregii naþiuni române într-o societate ungarã
copleºitã de ambiþii iredentiste, în care simplul

cuvânt „român” provoca isterie în rândul admi -
nistraþiei maghiare.

Tot în anul 1900, mitropolitul Mihalyi
sãr bãtoreºte un alt jubileu, de aceastã datã de
naturã personalã, împlinind 25 de ani de epis -
copat, ocazie cu care episcopii, întreg clerul ºi
poporul încredinþat pãstoririi îºi reafirmã de -
voþiunea ºi loialitatea, atât de bine surpinse în
textul omagial: 

„Scim, cã iubitul nostru archiereu nu e
iubit de cei ce puterea lumescã o au peste noi.
Dar scim ºi aceea, cã pentru noi pãtimesce, cã
pentru drepturile nbstre sufere, cã pacatele
nbstre le portã. În schimb îi aducem inimile
nbstre. Alt dar nu avem, nu avem nici aur, nici
argint. Dar inimile nbstre cu tbta bogãþia
simþirilor, cu tot focul sfint al dragostei, cu tbta
vãpaia însufleþirei, i le oferim în ziua acesta, ca
desdãumare pentru câte a suferit ºi pentru câte
s‘a lipsit pentru noi”72. 

O astfel de declaraþie nu mai are nevoie de
niciun comentariu.

Nu putem trece cu vederea grija mi tro -
politului Mihalyi faþã de educaþia intelectualã ºi
culturalã a tineretului, concretizatã încã din tim -
pul episcopatului sãu la Lugoj, prin includerea
în problematica Sinodului diecezan din 15
noiem brie 1883 ºi dorinþa sa expresã de a
înfiinþa un Fond convictual în sprijinul acestora.
În anul 1897 suma din contul fondului se ridica
la 3309 fl., sumã despre care episcopul
Demetriu Radu afirma cã este „încã forte mo -
destã pentru realisarea proiectatei instituþiuni,
dar totuºi însemnatã faþã cu enumeratele nea -
junsuri ºi lipse, ce au reclamat în continuu jert -
firile diecesei”73. Acelaºi gest este repetat în
anul 1897, când mitropolitul Mihalyi doneazã
suma de 5250 fl. Fondului74 de Con vict die -
cezan Român Greco-Catolic din Lugoj, dându-i
acestuia caracter oficial de fundaþie. 

Sfera preocupãrilor sale a inclus ºi ºtiin -
þele geografice, fiind remarcat ºi apoi cooptat ca
membru al Societãþii Re gale de Geografie din
Bucureºti.

De asemenea, sub patronajul sãu au avut
loc serbãrile ded i cate semicentenarului ASTREI
(1911), eveniment la care au participat 30.000
de români de pretutindeni75. Tot acum au fost
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70 Serbãrile de la Alba-Iulia, în „Unirea”, An X, nr. 35, 1 sept. 1900, p. 290.
71 Date biografice, în „Unirea”, An XXVIII, nr. 5/22.01.1918, p. 2.
72 Mitropolitul Vic tor (1875-1900), în „Unirea”, An X, nr. estraordinar, 14. feb. 1900, p. 53. 
73 Epistola Pastoralã a Ilustritãþii Sale Preasfinþitul D. D. Dr. Demetriu Radu Episcop gr. catolic al Lugojului datã

în favorul „Convictului gr. cat. român din Lugoj” în „Unirea”, An VII, nr. 45, 30 oct. 1897, p. 353. 
74 Informaþii le gate de administrarea fondului pot fi studiate în ziarul „Unirea”, An VII, nr. 45, 30 oct. 1897,

p. 353-354.
75  Ana Hinescu, Arcadie Hinescu, Oameni de ieri ºi de azi ai Blajului, Bucureºti, 1994, p. 346. 



construite Biblioteca Centralã Arhi die ce zanã ºi
clãdirea orfelinatului76, cu toate greu tãþile
întâmpinate în Primul Rãzboi Mondial.

Sensibil la problemele celor sãraci, îm -
pãrþea anual, în scopuri caritabile, 20-24.000
coroane, uneori chiar 70.00077.  

Sunt convins cã numãrul realizãrilor sale
necunoscute, pe plan profesional ºi uman-ca -
ritativ, este mult mai mare decât cel al reali -
zãrilor cunoscute sau enunþate de noi în aceastã
lucrare, mitropolitul Mihalyi fiind adeptul prin -
cipiului „iar când faci bine, sã nu ºtie stânga ta
ce face dreapta ta”, „decontul” fiind în ultimã
instanþã doar între Dumnezeu ºi el. 

Fãrã a minimaliza reuºita atâtor acþiuni ale 
Mitropolitului Mihalyi, credem cã cea mai im -
portantã realizare din întreaga activitate a Exce -
lenþei Sale arhiepiscop ºi mitropolit Vic tor
Mihalyi de Apºa, deºi nu din sfera propriu-zis
profesionalã, bisericeascã, este reprezentatã de
scrierile sale, însumate în cele trei documente
grupate astfel: 

1. Însemnãri ale lui Vic tor Mihályi Apºianu
1896, cu valoare memorialisticã; origi nalul este
pãstrat la Direcþia Judeþeanã Cluj a Arhivelor
Naþionale, fondul Biblioteca Centralã Blaj;

2. Autobiographia Victoris Mihályi de Apsia
Episcopi Rumenorum Unitorum Lugo sen sis 1874- 
 1890, cu valoare biograficã; originalul este
pãstrat în fondul de arhivã istoricã a Nunþia turii
de la Viena, în Arhiva Secretã a Vaticanului;

3. Ziarul întâmplãrilor mai monu men toa -
se din viaþa Episcopului Vic tor Mihályi al
Lugojului, scris cu mâna-i proprie în urmã -
toarele, cu valoarea unui jurnal; deocamdatã,
cercetãrile nu au scos la ivealã documentul orig i -
nal, ci doar o copie78 realizatã de Iuniu But Micu
la Blaj, în data de 3 decembrie 1924. Copia se
pãstreazã la Direcþia Judeþeanã Alba a Arhivelor 
Naþionale. 

Deºi cele trei documente nu acoperã în -
treaga perioadã a vieþii mitropolitului Mihalyi
(1841-1918), putem presupune cã au existat în -
sem nãri ºi pentru perioada lipsã79, acestea ne -
fiind încã descoperite80. 

Valoarea acestor documente identificate,

valorificate ºi editate sub titlul Memoriile unui
ierarh uitat: Vic tor Mihályi de Apºa (1841-
1918) tran scend, fãrã a diminua câtuºi de puþin
iniþiativele ºi realizãrile, atât pe plan bisericesc,
cât ºi pe plan pol i tic ale mitro politului Mihalyi
în perioada mandatului sãu. Ele tran scend ºi
timpul, devenind „piese de rezistenþã” ale isto -
riei Bisericii Greco-Catolice, surse directe pal -
pabile ºi indiscutabile pentru o perioadã atât de
în cãrcatã ºi grea pentru românii transilvãneni,
fie ei ortodocºi sau greco-catolici. Trebuie
amin titã aici ºi lucrarea Luminiþei Wallner-Bãr -
bulescu, intitulatã sugestiv „Zorile moder -
nitãþii. Epis copia Greco-Catolicã de Lugoj în
perioada ierar hului Vic tor Mihályi de Apºa”81,
ca re zultat al studiului ºi sistematizãrii arhivei
die cezane de Lugoj82.   

Abia acum, când documentele sunt la
dispo ziþia cercetãtorilor avizaþi, putem, în multe 
privinþe, sã trecem de la stadiul de ipotezã sau
presupunere, la stadiul de certitudine; o
certitudine absolut necesarã pentru a demonta
di verse atitudini con tra ºi pentru a confirma
atitudini pro, manifestate faþã de figura unui
ierarh de talia celui prezentat aici. Din pãcate,
fatalitatea regimului comunist ne-a privat de cea 
mai mare parte a dovezilor directe ce vorbesc
despre strãlucirea unei Biserici Române Unite,
Greco-Catolice ºi despre anvergura perso na litã -
þilor ce au mãrturisit-o fãrã fricã. Din acest mo -
tiv, refacerea mozaicului istorico-bisericesc ne
aduce bucuria ºi ne oferã posibilitatea ca timpul
viitor, cât mai apropiat, sã creioneze vederea de
ansamblu a unei pãrþi voit uitate ºi acum redes -
coperite.  

Moartea arhiepiscopului ºi
mitropolitului Vic tor Mihalyi 

În 1916, la izbucnirea rãzboiului, gu ver -
nul maghiar îl „interneazã” la Oradea. 

A murit în 21 ianuarie 1918, la Blaj.
Vestea morþii83 mitropolitului Vic tor Mihalyi nu 
a surprins pe nimeni. Starea sa precarã de sã -
nãtate era cunoscutã tuturor încã de la înmor -
mântarea episcopului Vasile Hossu, la care nu a
participat din acest motiv. Douã numere ale zia -
rului „Unirea” sunt rezervate acestui im por tant
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76  Vezi „Cultura Creºtinã”, an VII, nr. 13-14, 1918, p. 292.
77  Vezi „Unirea”, An XXVIII, 22 ian. 1918, p. 3.
78  La sfârºitul documentului în manuscris se aflã notiþa: „Pentru autenþia copiei, Blaj, la 3 decembrie 1924, Iuniu But

Micu, directorul oficiului arhidiecezan”. 
79  Perioada neacoperitã de documente este situatã între anii 1872-1893, 1896-1906 ºi 1906-1918. 
80  Este posibil ca acestea sã fie distruse sau rãtãcite în di verse arhive sau biblioteci. 
81  Lucrarea este editatã de Presa Universitarã Clujeanã, la Cluj-Napoca în anul 2007. 
82  Dupã anul 1990, Mitropolia Ortodoxã a Banatului a returnat Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj întreg fondul

arhivistic diecezan, transferat aici în anul 1949 de cãtre regimul comunist.
83  Decesul mitropolitului Mihalyi a fost înregistrat la orele 6.30, în data de 21 ianuarie 1918.



eveniment. Numãrul 585 al ziarului publicã ne -
cro logul marelui ierarh, în for mat funebru, tex -
tul fiind încadrat într-un chenar dantelat negru. 

Cu totul surprinzãtoare este poziþia zia rului 
„Unirea” care, în necrologul publicat, afirmã:

„I-a lipsit însã spiritul de iniþiativã, pe
urma lui nu rãmân instituþii perenii, dupã cum cu 
drept s’ar fi aºteptat de la un om cu atâta ex -
perienþã ºi aºa alese însuºiri arhipãstoreºti.
Poste ritatea îi va pãstra cu pietate amintirea mi -
tropolitului Mihályi, ca a unui arhiereu muncitor 
ºi drept”86. Acelaºi numãr publicã ºi circulara87

nr. 300-1918 adresatã clerului, privind moartea
mitropolitului Mihalyi. Funeraliile mitro po li tu -
lui sunt relatate pe scurt, în douã pagini88. Zia -
rele «Drapelul» din Lugoj ºi «Gazeta popo ru -
lui» din Sibiu publicã cu aceastã ocazie articole
omagiale. Reþine atenþia un scurt frag ment,
interesant pentru evoluþia viitoare a Mitropoliei
din Blaj: „La încheierea slujbei de înmor mân -
tare Rev. Domn Dr. Vasile Suciu a rostit
panegiricul decedatului mitropolit”89. 

A lãsat o moºtenire de 700.000 coroane,

menite unor scopuri sociale ºi culturale, iar cãr -
þile sale, adevãrate comori bibliografice, au fost
do nate Bibliotecii Centrale. 

A fost înmormântat în cripta de sub Ca -
pela Arhiereilor90.

Arhiepiscopul ºi mitropolitul Vic tor
Mihalyi de Apºa rãmâne în istoria bisericeascã
ºi naþionalã, în mentalul colectiv al credin cio -
ºilor greco-catolici drept: 

„Arhiereul luminat, plin de dragoste faþã
de fiii sãi, cãrora le iertã aºa de uºor trans -
gresiunile ºi vãtãmãrile, Conducãtorul înzestrat
cu un rar tact ºi prudenþã excepþionalã, Apã -
rãtoriul in tran si gent al intereselor Bisericii ºi
neamului, Pãrintele îndurãtor al tuturor credin -
cioºilor sãi, Mângâietorul orfanilor, vãduvelor
ºi al sãracilor, cãrora le-a jertfit purtarea cu
mânã largã din avutul sãu fãrã a-ºi face reclamã,
lucrãtorul neobosit în via Domnului, care-ºi jert fia
ziua, noaptea pentru cauza Bisericii, fiin du-ne tu -
turora pildã de sârguinþã de albinã, pro movãtorul
tuturor operelor bune ºi folositoare, mai vârtos a
culturii adevãrate a poporului nostru”91. 
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91 Vezi Cercularul cãtre întregul cler arhidiecezan, în „Unirea”, An XXVIII, nr.5, 22 ian. 1918, p. 3.
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nr. 7-12, 1917.

. Dr. Vic tor Mihályi de Apºa Arhiepiscop ºi Mitropolit de Alba-Iulia ºi Fãgãraº (1841-1918), în „Unirea”, 
An XXVIII, nr. 5/22 ian. 1918. 

. Din viaþa noului Mitropolitu, în „Unirea”, An IV, nr. 51, 2 dec. 1894. 

. Dreptulu electoralu, în „Unirea”, An III, nr. 13/1.04.1893. 

. Din viaþa noului Mitropolitu, în „Unirea”, An IV, nr. festiv, 2 dec. 1894.

. Date statistice, în „Unirea”, An IV, nr. festiv, 2 dec. 1894.

. Decada cea dintâiu, în „Unirea”, nr. festiv, An IV, 2 dec. 1894.

. Date biografice, în „Unirea”, An XXVIII, nr. 5/22.01.1918.

. Epistola Pastoralã a Ilustritãþii Sale Preasfinþitul D. D. Dr. Demetriu Radu Episcop gr. catolic al
Lugojului datã în favorul „Convictului gr. cat. român din Lugoj” în „Unirea”, An VII, nr. 45, 30 oct.
1897. 

. Funerarile Escelenþii Sale Mitropolitului Vic tor, în „Unirea”, An XXVIII, nr. 7, 31 ian. 1918.

. Manifestulu Sinodului electoralu din 16 Aprilie 1893, în „Unirea”, An III, nr. extraordinar, 19 apr.
1893.

. Mitropolitul Vic tor (1875-1900), în „Unirea”, An X, nr. estraordinar, 14 feb. 1900. 
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. Peregrinii nostri, în „Unirea”, An III, nr. 12/25 martie 1893.

. Peregrinajul Românilor la Roma, în „Rãvaºul”, nr.38, Cluj, 19 dec. 1903.

. Reîntorcerea peregriniloru nostri de la Roma, în „Unirea”, An III, nr. 15/15 aprilie 1893. 

. Regularea dreptului alegerii Mitropolitului, în „Unirea”, An III, nr. 28/15.07.1893.

. Speranþele noastre, în „Unirea”, An IV, nr. 52, 8 dec. 1894.

. Serbãrile de la Alba-Iulia, în „Unirea”, An X, nr. 35, 1 sept. 1900.

. Sim eon Pop Mateiu, Cercular cãtre întregul clerul arhidiecezan, în „Unirea”, An XXVIII, nr. 5, 22 ian.
1918.

. Vorbirile I.P.S. Sale Mitropolitului Dr. Vic tor Mihalyi de Apºa, în „Unirea”, An VIII, nr. 23, 11 iun. 1898.

Reviste, ziare

. „Cultura creºtinã”

. „Dreptatea”

. „Gazeta Transilvaniei”

. „Hazánk”

. „Mag yar Állam”

. „Observatorul”

. „Rãvaºul”

. „Tri buna”

. „Tri buna poporului”

Internet

. http://arhivelenaþionale.ro/im ages/cus tom/im age/serban/inventare%20sjan/bistritanasaud/
Oficiul%20parohial%20greco-catolic%20Malut_1893-1964.pdf. 

. www.acad.ro/bdar/armembriLit.php?vidT=M. 
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Bustul mitropolitului Vic tor Mihalyi de Apºa
realizat de sculptorul Ioan Marchiº



Episcopul ºi mitropolitul Vic tor Mihályi de
Apºa, membru de onoare al Academiei Române

Maria BELEA
Baia Mare

Marele ierarh Vic tor Mihályi de Apºa,
una dintre cele mai pregnante per -
sonalitãþi ale românilor ardeleni din

a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, s-a nãscut pe 
data de 19 mai 1841, în comuna Ieud1 (ung. Jood),
þinut cu vechi tradiþii istorice ºi de scriere româ -
neascã din comitatul Maramureº, fiind de scen dent
al unei nobile familii maramureºene, cu rãdãcini de
la Iuga, voievod al Maramureºului2.

Aleasa educaþie primitã în familie, în spiritul
moralei creºtine ºi al dragostei faþã de neamul ro -
mânesc, inteligenþa susþinutã de studii serioase în
strãinãtate l-au condus cãtre un destin de excepþie,
care se împleteºte cu istoria Bisericii Unite ºi a
neamului românesc, destin a cãrui complexitate nu
poate fi cuprinsã în aceste pagini.

Conºtienþi de aceste limite, vom încerca sã
oferim o imag ine de ansamblu asupra contextului în 
care a apãrut ºi s-a afirmat marele ierarh ºi om de
culturã Vic tor Mihályi de Apºa, plecând de la ori -
ginile sale nobiliare ºi de la studiile realizate în
Cetatea Eternã, continuând apoi cu evenimentele
care i-au marcat cariera ecleziasticã ºi au condus la
primirea sa în rândul membrilor de onoare ai Aca -
demiei Române, realitãþi care merg mânã în mânã cu implicarea sa în lupta pentru cauza naþionalã a
poporului român.

Fa milia Mihályi de Apºa ºi originile sale nobiliare
Istoria Maramureºului este strâns legatã de numele familiei Mihályi de Apºa, ai cãrei membri 

s-au dovedit a fi binefãcãtorii, conducãtorii ºi pãrtinitorii cei mai fideli ai poporului credincios din
Maramureº, care îi datoreazã cea mai mare mulþumitã ºi recunoºtinþã acestei familii nobile de
origine, nobilã în fapte ºi simþãminte, menþioneazã Tit Bud, pãrintele vicar al Maramureºului ºi
primul nostru istoric, în Analele Asociaþiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureº pe
anii 1860-19053. 
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 Mitropolitul greco-catolic Vic tor Mihályi de
Apºa. Sursa: Casa Memorialã „Dr. Ioan Mihályi

de Apºa”, Sighetul Marmaþiei

1 Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române 1866-2016. Dicþionar, Ediþia a V-a revãzutã ºi adãugitã, Bucureºti,
Editura Academiei Române, 2016, p. 842-843; Mircea Pãcurariu, Dicþionarul teologilor români, ediþia a II-a,
revãzutã ºi întregitã, Bucureºti, Editura Enciclopedicã, 2002, p. 291; Corneliu Diaconovich, Enciclopedia
Românã, tom III, Sibiu, Editura ºi tiparul lui W. Krafft, 1904, p. 277; Dr. Ioan Mihályi de Apºa, Diplome
maramureºene din secolele XIV ºi XV, ediþia a IV-a, ediþie coordonatã ºi completatã de Vasile Iuga de Sãliºte, trad. 
din lb. latinã ºi note de prof. univ. dr. Vasile Rus, Editura Societãþii Culturale Pro Maramureº „Dragoº-Vodã”,
Cluj-Napoca, 2009, p. XXIX–XXX; Autobiographia Victoris Mihályi de Apsia Episcopi Rumenorum Unitorum
Lugosensis 1874-1890, în Nicolae Bocºan, Ion Cârja (Studiu introductiv: Nicolae Bocºan, Luminiþa Wallner-
Bãrbulescu, Ion Cârja), Memoriile unui ierarh uitat: Vic tor Mihályi de Apºa (1841-1918), Presa Universitarã
Clujeanã, 2009, p. 211.

2 Arhivele Naþionale ale României, Arhive personale ºi familiale, vol. II, Repertoriu arhivistic, culegere com -
puterizatã realizatã de Filofteia Rînziº, Bucureºti, 2002, p. 198.

3 A se vedea discursul istoricului Tit Bud, adresat Magnificului Domn Petru Mihályi de Apºa, pe atunci ablegat



Nobilitatea familiei Mihályi de Apºa a fost doveditã
în perioada 1763-1769, dar as cendenþii acesteia pe linia
ambilor pãrinþi co boarã pânã în primele decenii ale
secolului al XV-lea4. Joódy Pál, arhivar prin ci pal co mi ta -
tens, în cercetãrile sale consacrate nobilimii din comitatul
Maramureº, refe rin du-se la pãrinþii mitropolitului ºi omului 
de culturã Vic tor Mihályi de Apºa, menþioneazã cã tatãl,
Gavrilã Mihályi, ju decãtor la Tribunalul Suprem din Bu da -
pesta, fost comite su prem al Mara mu re ºului în Revoluþia de 
la 1848, provenea din no bilii donatari Mihályi5, atestaþi
documentar încã din 1407 într-o diplomã datatã de regele
Sigismund6, iar mama, Iuliana Mán de Sajo (ªieu), din fa -
milia nobiliarã cu acelaºi nume, pomenitã între anii
1419-14207. 

Potrivit istoricului Tit Bud, fa milia nobilã Mihályi
provine din Apºa de Mijloc (Me dia Apcha)8, astãzi
Serednie Vodiane, în Ucraina9, în timp ce alþi autori susþin
cã aceasta îºi are originile în Apºa de Jos10 (In fe rior Apcha), 
o altã strãveche localitate româneascã din dreapta Tisei.
Sensul acestor afirmaþii se clarificã în contextul diplomei
din 7 decembrie 140611, potrivit cãreia a treia parte din

Apºa de Jos a fost a apºenilor de mijloc, Apºele fiind comune vecine.
Despre originile strãvechi ale familiei Mihályi de Apºa, Diaconovich menþioneazã cã în 1385 

se aminteºte de membrii familiei Mihályi ca de nepoþi ai voievodului Iuga al Maramureºului (frate
cu Bogdan de Cuhea, cel mai de seamã voievod al Maramureºului), de-a lungul secolelor, mulþi
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Emblema nobiliarã a familiei Mihályi de 
Apºa. Sursa: Casa Memorialã „Dr. Ioan
Mihályi de Apºa”, Sighetul Marmaþiei

dietal ºi preºedinte al Asociaþiunii, în Analele Asoþiaþiunei pentru Cultura Poporului Român din Maramureº,
1860-1905, Gherla, Tipografia „Au rora” A. Todoran, 1906, p. 3-4, din care rezultã cã: „Documentul cel mai de
seamã despre iubirea voastrã de neam l-aþi dat cu înfiinþarea ºi susþinerea Asociaþiunei pentru Cultura Poporului
Român din Maramureº”. Referindu-se la corifeii ºi susþinãtorii Asociaþiunii, Tit Bud aminteºte cã la 1860, „în
fruntea comitatului stãtea neuitatul bãrbat Iosif, cândva Man, al cãrui piept ardea de dorul mãrirei ºi a cultivãrii
neamului sãu. De acest dor fierbinte erau pãtrunºi ºi ceilalþi bãrbaþi fruntaºi ai comitatului, anume: Gavril Mihályi,
Ioan Jurka, Vasiliu Mihalka ºi alþii, despre care fericitul George Bariþiu în Istoria Transilvaniei scrie: care pe
lângã cã au cultivat toate virtuþile adevãraþilor patrioþi eminenþi, în acelaºi timp au ºtiut sã fie ºi buni români,
apãrãtori imparþiali ºi valoroºi totodatã ºi ai naþiunei române, din ai cãrei sân ieºiserã. Sã conservãm memoria
lor pentru ca posteritatea sã-i aibã de model al vieþii sale (Tit Bud, Analele Asoþiaþiunei…, p. 5).

4 Joódy Pál, Cercetarea calitãþii de nobil în comitatul Maramureº. Anii 1749-1769, ediþia a II-a, completatã ºi
îngrijitã de Vasile Iuga de Sãliºte, cu prefaþã de prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, Editura Societãþii Culturale Pro
Maramureº „Dragoº-Vodã”, Cluj-Napoca, 2003, p. 4, 126, 140-41. 

5 Referitor la nobilitatea familiei Mihályi, marele cãrturar Ioan Mihályi de Apºa, în monumentala operã Diplome
maramureºene din secolul XIV ºi XV, ne dezvãluie: „Din Apºa de Mijloc ºi-au produs nobilitatea, în anul 1752,
familiile: Mihaly (1407), Vlad (1407), Siman (1406), Pap (1456), Ivanciuc (1407), Popelean, Vultur ºi Cozub
[...]”. A se vedea Diplome maramureºene din secolul XIV ºi XV, Tomul I, Maramureº-Sziget, Tipografia lui Mayer 
ºi Berger, 1900, p. 392, nota 12.

6 Ioan Mihályi de Apºa, Diplome maramureºene…, p. 147-149. Ioan Mihályi de Apºa (ediþie coordonatã ºi
completatã de Vasile Iuga de Sãliºte), Diplome maramureºene…, p. 193. A se vedea, de asemenea, Gheorghe
Todincã, Centenar Ioan Mihályi de Apºa (1844-1914), Sighetul Marmaþiei, 2014.

7 Joódy Pál, Cercetarea calitãþii…, p. 126, 140.
8 Tit Bud, Date istorice despre protopopiatele, parochiile ºi mânãstirile române din Maramureº. Din timpurile

vechi pânã în anul 1911, Gherla, Cu literele Tipografiei Diecezane, 1911, p. 22. Ioan Mihályi de Apºa, Diplome
maramureºene…, p. 149, 392, (nota 12).

9 Alexandru Filipaºcu, Enciclopedia familiilor nobile maramureºene de origine românã, Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 2006, p. 170; Alexandru Filipaºcu, Patronime maramureºene, Bucureºti, 2003, p. 254.

10 Gheorghe Todincã, Centenar…. Joódy Pál, referindu-se la dovedirea calitãþii de nobil ºi moºtenirea familiei
Mihályi, menþioneazã cã: „Toþi aceºtia, care se numesc Mihályi dupã Mihai, fiul lui Opriºa, prezintã un înscris din
1407, al conventului din Leles, cu care atestã cã Mihai, fiul lui Opriºa, ºi Ivan, fiul lui Vlad, au fost nobili donatari
ºi comoºtenitori în Apºa de Jos. Pe baza acestora cer sã fie recunoscuþi ca nobili donatari”, în Joódy Pál,
Cercatarea calitãþii…, p. 140).

11 Ioan Mihályi de Apºa (ediþie coordonatã ºi completatã de Vasile Iuga de Sãliºte), Diplome maramureºene…,
p. 190. A se vedea, de asemenea, Tit Bud, Date istorice…, p. 22.



dintre descendenþii acestei fa mi -
lii fiind oficiali, ostaºi, preoþi ºi
protopopi de frunte12. Strã bu -
nicul sãu, Mihai Mihályi, a fost
paroh în Ieud (1790-1816), iar
bu nicul sãu, Ioan Mihályi,
protopop al Viºeului ºi paroh în
Ieud în perioada 1816-1861, s-a
remarcat prin lupta pentru orga -
nizarea parohiilor ºi ridicarea
ºcolilor din protopopiat13. Tatãl,
Gavrilã Mihályi, nãscut în 1807
la Ieud, comisar guvernial între
1848-1849, cu depline puteri
peste Maramureº, Sãtmar, Chioar,
ºi Nãsãud, apoi septemvir (mem -
bru al curþii su preme jude cã to -
reºti), a fost un pa triot em i nent ºi
un lup tãtor pentru drepturile românilor din Ma ra -
mureº ºi Transilvania, chiar dacã în acest fel ºi-a
riscat propria-i viaþã. Dupã înãbuºirea miºcãrilor din
1849, împreunã cu cumnatul sãu Iosif Mán de Sajo
(ªieu), comite suprem al Mara mureºului, a fost acu -
zat de trã darea cauzei imperiale vieneze, habs bur -
gice, fiind arestat ºi con damnat la patru ani de închi -
soare, iar în 1852 graþiat de Francisc Iosif I, datoritã
rugãminþilor insistente ºi abilitãþilor de convingere
ale soþiei, Iuliana Mán14. Prezenþa lui Gavrilã
Mihályi pe scena administrativã maghiarã a fost una
necesarã, dovadã stã ºi faptul cã în 1860 a fost
chemat la Budapesta, fiind numit în Locotenenþa
maghiarã, iar în 1869 a fost desemnat consilier la
Curtea de Casaþie, funcþie pe care o va deþine pânã la
moarte15.

Viitorul episcop ºi mitropolit Vic tor Mihályi
de Apºa, în Însemnãri ale lui V. Mihályi Apºianu,
doc u ment datat 10 februarie 1898, ne oferã câteva
repere biografice cu privire la cei 8 copii ai lui
Gavrilã Mihályi de Apºa ºi ai soþiei, Iuliana Mán de
Sajo, „ajunºi la etate”: Ileana, Iuliu, Petru, Vic tor,
Ioan, Caterina, Gavrilã ºi Maria16.

Toþi fraþii vor deþine funcþii înalte, de unde cu
mare înþelepciune vor contribui la trezirea conºti -
inþei naþionale a românilor de pe aceste meleaguri,
luptând pentru emanciparea ºi propãºirea acestora17.
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 Iuliana Mán de Sajo (mama) ºi Gavrilã Mihályi de Apºa (tatãl)

Sursa: Casa Memorialã „Dr. Ioan Mihályi de Apºa”

Însemnãri ale lui V. Mihályi Apºianu 1864,
Sursa: Direcþia Judeþeanã Cluj a Arhivelor

Naþionale (în continuare DJAN Cluj) 

12 Corneliu Diaconovich, Enciclopedia românã, p. 276.
13 Tit Bud, Date istorice…, p. 8.
14 Alexandru Filipaºcu, Enciclopedia familiilor…, p. 171. A se vedea, de asemenea, Alexandru Filipaºcu, Istoria

Maramureºului, Bucureºti, Tipografia ziarului „Universul”, 1940, p. 186. Ioan Mihályi de Apºa (ediþie
coordonatã ºi completatã de Vasile Iuga de Sãliºte), Diplome maramureºene…,  p. XXVII-XXVIII.

15 Vasile Gaftone, Maramureºeni charismatici, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2013, p. 43.
16 Însemnãri ale lui V. Mihályi Apºianu 1864, mss. în limbile românã ºi italianã, Direcþia Judeþeanã Cluj a Arhivelor

Naþionale (DJAN Cluj), Fond Biblioteca Centralã Blaj 1730-1948, dosar nr. 255/1861-1872 (Vic tor Mihályi de
Apºa – Însemnãri personale), filã f. n., datatã 10 februarie 1898.

17 Mihai Dãncuº, 90 de ani de la trecerea în eternitate a Mitropolitului greco-catolic de Alba Iulia ºi Fãgãraº, dr.
Vic tor Mihályi de Apºa (1841-1918), în „Graiul Maramureºului”, vineri, 25 ianuarie, 2008.



Dintre fraþii Mihályi, Iuliu este singurul care a îmbrãþiºat
cariera armelor, fiind col o nel de cavalerie ºi ofiþer în garda
imperialã din Viena. Nu ºi-a uitat niciodatã fa milia ºi neamul. Cu
fraþii coresponda în limba românã, fiind interesat de carierele
acestora18. Par tic i pant la luptele de la Ma genta ºi Solferino din
1859, precum ºi la rãzboiul con tra Prusiei din 1866, în 1890 devine 
comandant de reg i ment de husari19, apoi se sta bileºte la Blaj, unde
moare la 27 februarie 1898, fiind înmormântat de fratele Vic tor,
mitropolitul românilor uniþi. Gavrilã Mihályi ju nior, nãscut în
1847, prim-pretor în Teceu ºi ªugatag, la 12 ani învãþa limbile
latinã, greacã, maghiarã ºi germanã. Cu studii superioare la
Budapesta ºi Viena, va ajunge, datoritã activitãþii ºi convingerilor
sale naþionale, preºedinte al Societãþii „Petru Maior” ºi pre fect de
Maramureº. Moare tânãr, fiind considerat de contemporani o spe -
ranþã pierdutã a românilor maramureºeni20. Fratele Ioan Mihályi,
figurã luminoasã de cãrturar pa triot, primul doc tor în drept din
Maramureº, avocat, prim-pro cu ror comitatens în anul 191021,
membru co re spon dent al Aca de miei Române, autorul colecþiei de
documente medievale ale ro mânilor în monumentala operã
Diplome Maramureºene din sec. XIV ºi XV, ºi-a iubit ca nimeni altul neamul ºi pãmântul strãbun.
Petru Mihályi, al treilea fiu al lui Gavril, ajunge deputat dietal, re prezentând românii în dieta de la
Budapesta un numãr însemnat de ani. Membru al Partidului Lib eral, va ajunge pre fect de
Maramureº, precum ºi membru fondator ºi apoi preºedintele al Asociaþiunii pentru Cultura
Poporului Român din Maramureº, vãzând în aceasta o instituþie a naþiunii române22. Vic tor Mihályi 
devine doc tor de Roma în teologie, episcop de Lugoj, arhiepiscop ºi mitropolit român greco-ca tolic 
de Alba Iulia ºi Fãgãraº, membru de onoare al Academiei Române. Despre cele douã fete, Ileana
(cãsãtoritã cu Kassai Varady) ºi Maria (cãsãtoritã cu Alexandru Hossu, subjude regesc în Dej ºi
membru activ al Astrei)23, avem mai puþine informaþii.
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Ioan Mihályi de Apºa
Sursa: Casa Memorialã 

„Dr. Ioan Mihályi de Apºa”

Iuliu Mihályi de Apºa
Sursa: DJAN Cluj

Portretele ale familiei Mihályi de Apºa
Sursa: Casa Memorialã Dr. Ioan Mihályi de Apºa, Sighetul Marmaþiei

18 Gheorghe Todincã, Centenar….
19 Alexandru Filipaºcu, Enciclopedia familiilor…, p. 171. Joódy Pál, Cercetarea calitãþii…, p. 141.
20 Alexandru Filipaºcu, Enciclopedia familiilor…, p. 171. Gheorghe Todincã, Centenar….
21 Joódy Pál, Cercetarea calitãþii…, p. 141.
22 Alexandru Filipaºcu, Enciclopedia familiilor…, p. 171. Joódy Pál, Cercetarea calitãþii…, p. 141. Gheorghe

Todincã, Centenar…. Pentru detalii, a se vedea ziarul „Unirea”, Blaj, An XXIV, nr. 118, Sâmbãtã, 14 noiembrie
1914, p. 1.

23 Alexandru Filipaºcu, Enciclopedia familiilor…, p. 171.



În Casa Memorialã „Dr. Ioan
Mihályi de Apºa”, în ambianþa mo -
tivelor tradiþionale româneºti, sunt ex -
puse la loc de cinste portretele epis -
copului ºi mitropolitului Vic tor
Mihályi de Apºa, portretul lui Ioan
Mihályi de Ieud, bunicul mi tro po li -
tului, por tretele pãrinþilor Gavrilã
Mihályi ºi Iuliana Mihályi, portretele
academicianului Ioan Mihályi ºi ale
soþiei, Iustina Mihályi, alãturi de alte
portrete ºi fotografii ale familiei.

Corespondenþa ineditã dintre
Vic tor Mihályi ºi fraþii sãi, Petru
Mihályi ºi Iuliu Mihályi, pãstratã în
Casa Memorialã a familiei de la
Sighetul Marmaþiei ºi în Arhivele
Naþionale de la Cluj, dovedeºte marea
apropiere ºi iubire care exista între
fraþi, dar ºi faptul cã Vic tor Mihályi îºi 
ajuta pe ri odic fraþii cu sume în sem -
nate24.

La aniversarea zilei de naºtere,
mitropolitul rãspundea fratelui sãu,
Ioan Mihályi: „Mulþu mes cu-þi de au -
guriale cele bune din îndemnul naºte -
rii mele; cu cât voi înainta în vârstã cu
atât mai anevoie se face a da seama de
facerile de bine primite din mâinile
providenþei di vine; iar aºteptãrile oa -
menilor nu vor putea fi scutite de gre -
ºealã, ca a unora care nu cunosc
de-ajuns talentele ce pot fi concredite
(acordate) isprãv niciei câte unui mu -
ritor, fie chiar ºi mitropolit! Deci în -
colo cu dor ºi mai fier binte rog îndurarea dreptului judecãtor!”25.

Marele ierarh Vic tor Mihályi s-a in te resat toata viaþa de soarta Maramu re ºu lui, în toate

aspectele sale, menþinând o strânsã legãturã cu membrii familiei, care nu de puþine ori i-au solicitat

ajutorul, dar ºi cu conducãtorii politici din acea vreme, precum Man Iosif, comite al Maramure -

ºului. În acest sens, are o importanþã deo sebitã corespondenþa cu tatãl Gavrilã Mihályi ºi cu fratele

Petru, deputaþi în par la mentul maghiar, precum ºi cores pon den þa cu mama ºi sora Ileana, aceasta

din urmã oferindu-i pe ri odic informaþii despre si tua þia familiei ºi despre atmosfera politicã din

Maramureº în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea26. 
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CScrisoare de la Ioan Mihályi de Apºa, Blaj, 
9 septembrie 1907. Sursa: DJAN Cluj

24 Tes ta ment, corespondenþã primitã de la Ioan ºi Petru Mihályi, DJAN Cluj, Fond Biblioteca Centralã Blaj
1730-1948, dosar nr. 254/1907-1914, f. 1, datatã 9 septembrie 1907 ºi f. 2, datatã 21 octombrie 1907.

25 Scrisoarea mitropolitului Vic tor Mihályi cãtre Ioan Mihályi, Blaj, 24 mai 1901, publicatã de Dr. Mihai Dãncuº, cu 
ocazia comemorãrii a 90 de ani de la trecerea în eternitate a mitropolitului greco-catolic de Alba Iulia ºi Fãgãraº,
dr. Vic tor Mihályi de Apºa (1841-1918), în Graiul Maramureºului, vineri, 25 ianuarie 2008.

26 O sintezã în ceea ce priveºte bogata corespondenþã trimisã ºi primitã de Vic tor Mihályi de Apºa, actele personale
(referinþe biografice, activitatea ecleziasticã), alte manuscrise ºi însemnãri din perioada studiilor, invitaþii oficiale,
diplomele de onoare ºi de merit etc., pot fi gãsite în Arhiva Vic tor Mihályi de Apºa – Cat a log, redactatã sub egida
Academiei Republicii Socialiste România, Filiala Cluj, Biblioteca – Serviciul Colecþii Speciale, Arhive personale
I, Cluj, 1972, documente care pot fi consultate la DJAN Cluj, Fond per sonal Vic tor Mihályi de Apºa (1841-1918),
cota 263 ºi care provin din colecþia arhivisticã a fostei Biblioteci Centrale din Blaj. 



Studiile ºi începutul carierei ecleziastice

Îndrumat de tatãl sãu, Vic tor Mihályi a urmat studiile pri mare la ºcoala cãlugãrilor piariºti din 
Sighet, pânã în 1853, apoi la gimnaziile superioare din Oradea, Târnavia (azi Trnovo, Slovacia) ºi
Caºovia (azi Košice, Slovacia), în cea din urmã localitate sus þinând examenul de maturitate în
limba germanã, în anul 185727. La fel ca strãbunicul ºi ca bunicul sãu, tânãrul absolvent a decis sã se 
dedice misiunii sacerdotale, într-un mo ment în care Biserica Greco-Catolicã Româneascã, în spe -
cial în diecezele nou înfiinþate, de Gherla ºi Lugoj, se confrunta cu o acutã lipsã de preoþi cu studii
superioare28.

Trimis de episcopul Gherlei la Roma29, iniþial pe cheltuiala familiei ºi apoi ca stu dent bursier
al fundaþiei înfiin þate de Papa Pius al IX-lea pentru eparhiile Bisericii Române Unite cu Roma30, a
urmat cele douã cicluri de studii prescrise pentru studenþii care doreau sã îmbrãþiºeze cariera
ecleziasticã, constând în doi ani de filosofie ºi patru ani de teologie, fiind în aceastã perioadã alumn
al Colegiului Grec „Sfântul Atanasie”31 ºi al Colegiului Ur ban De Pro pa ganda Fide din Roma32. 
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Scrisoare de la Petru Mihályi de Apºa, 
Sarasãu, 21 octombrie 1907. 

Sursa: DJAN Cluj

27 Corneliu Diaconovich, Enciclopedia românã, p. 277. Mircea Pãcurariu, Dicþionarul teologilor…, p. 291. Nicolae
Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…,  p. 8-9. Ioan Mihályi de Apºa (ediþie coordonatã ºi completatã de Vasile Iuga de
Sãliºte), Diplome maramureºene…, p. XXIX-XXX. 

28 Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…, p. 9.
29 Ana Vic to ria Sima, O episcopie ºi un ierarh. Înfiinþarea ºi organizarea Episcopiei Greco-Catolice de Gherla în

vremea episcopului Ioan Alexi, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitarã Clujeanã, 2003, p. 145.
30 Corneliu Diaconovich, Enciclopedia românã, p. 277.
31 Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…, p. 9. Colegiul Grec „Sfântul Atanasie” din Roma a fost fondat de papa

Grigore al XIII-lea în 1577, cu scopul de a contribui la refacerea unitãþii creºtine dintre greci ºi latini. Românii
intrarã în colegiu odatã cu înfiinþarea Mitropoliei Unite de Fãgãraº ºi Alba Iulia (1853) ºi cu subordonarea ei
directã faþã de Sfântul Scaun. Colegiul „Sfântul Atanasie” a servit drept internat pânã în 1897, când, în urma
schimbãrilor survenite în organizarea sa internã, românii au fost transferaþi în Colegiul Congregaþiei de Pro pa -
ganda Fide, unde au rãmas pânã în perioada interbelicã. Pentru mai multe detalii, a se vedea Ana Vic to ria Sima,
ªase ani la Roma. Atitudini, percepþii, comportament la studenþii români din Colegiul grec „Sfântul Atanasie” în
a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, în Ioan Chindriº, Niculina Iacob, „ªcoala Ardeleanã”, Anuar, vol.
VI/2012, Oradea, Episcopia Românã Unitã cu Roma Greco-Catolicã, Asociaþia „Episcop Vasile Aftenie”,
Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, 2012, p. 219-234.

32 Corneliu Diaconovich, Enciclopedia românã, p. 277.



Cunoscãtor al mai multor lim bi, precum maghiara, germana, italiana ºi la tina, Vic tor Mihályi
s-a afirmat încã din perioada studenþiei la Roma, nu mã rân du-se printre cei mai admiraþi „alumni” ai 
Colegiului „Sfântul Atanasie”, aºa cum remarca arhiepiscopul latin de Bucureºti, Raymund
Netzhammer, cu ocazia vizitei sale la Blaj în anul 191333.

Parcursul universitar la Roma a în semnat pentru Vic tor Mihályi de Apºa nu numai
desãvârºirea formãrii sale teologice, ci ºi o profundã deschidere ºi îmbogãþire culturalã, un veritabil 
test de maturizare psihologicã ºi intelectualã în pregãtirea pentru o viitoare carierã clericalã34. 

Studiile de la Roma au fost încununate în 1863 cu titlul de doc tor în teologie35, iar în acelaºi
an este hirotonit preot în Cetatea Eternã de cãtre arhiepiscopul Stefano Missir.

 Reîntors în patrie, în dieceza Gherlei de care aparþinea, în 1864 a fost numit pre fect de studii
în cadrul Seminarului Teologic din Gherla ºi profesor de istorie bisericeascã ºi drept canonic la
acelaºi sem i nar, funcþie pe care o va deþine pânã în 1869, când mitropolitul Vancea îl aduse cu sine
la Blaj36.

Douã însuºiri caracteristice a adus Vic tor Mihályi din Cetatea Eternã: însuºirea de preot bun
dupã inima lui Dumnezeu ºi de român bun, devotat pururea neamului sãu, ºi acestea le-a pãstrat
totdeauna ca pe un tezaur scump ºi le-a valorificat în toate sferele sale de activitate numai pentru
binele bisericii noastre ºi al poporului românesc37.

Vasta sa culturã teologicã, în spe cial în domeniul dreptului canonic ºi al istoriei bisericeºti,
evidenþiatã, cu precãdere în timpul profesoratului la seminarul din Gherla, poate fi surprinsã, atât în 
conþinutul pastoralelor îndreptate cãtre credincioºi, cât ºi în elaborarea decretelor conciliare
(alãturi de profesorul Ioan Raþiu ºi Alexandru Micu) ºi traducerea lor în limba latinã, pentru a fi
trimise spre aprobare Sfântului Scaun38.

Prin solida sa culturã teologicã, precum ºi datoritã seriozitãþii de care a dat dovadã în
îndeplinirea atribuþiilor ce i-au fost încredinþate în timpul ºederii sale la Gherla, Vic tor Mihályi de
Apºa a devenit în scurt timp omul de încredere al episcopului de Gherla, Ioan Vancea, relaþiile
dintre aceºtia dobândind ul te rior noi valenþe, în contextul vacantãrii scaunului mitropolitan de Alba 
Iulia ºi Fãgãraº (în urma decesului mitropolitului Alexandru ªterca ªuluþiu)39.

Prima perioadã a ºederii la Blaj (1869-1874)

O etapã importantã a vieþii lui Vic tor Mihályi a fost perioada blãjeanã. Instalarea ierarhului
Ioan Vancea de Buteasa ca arhiepiscop ºi mitropolit la Blaj (în 11 aprilie 1869)40 a însemnat
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33 Raymund Netzhammer, Episcop în România. Într-o epocã a conflictelor naþionale ºi religioase, vol. I, Bucureºti,
Editura Academiei Române, 2005, p. 419.

34 Mãrturie în acest sens este corespondenþa celor de acasã cu studenþii români transilvãneni aflaþi la studii teologice
la Roma, o categorie aparte de izvoare, în prezent investigatã de cãtre doamna conf. univ. dr. Ana Vic to ria Sima,
Facultatea de Istorie ºi Filosofie, Universitatea „Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca, ma te rial aflat în curs de valorificare. 
Din scrisorile despre Colegiul „Sfântul Atanasie”, valorificate pânã în prezent, aflãm cã acesta avea o disciplinã
internã cazonã ºi un regim auster de viaþã, asumând în conºtiinþa celor pe care i-a gãzduit pe parcursul formãrii lor
universitare fie locul unui exil intelectual, loc al înstrãinãrii ºi al bolii, fie locul capabil sã genereze un ataºament
man i fest ºi pe care nu au ezitat sã-l afirme ori de câte ori au avut prilejul. Pentru aprofundãri, a se vedea Ana Vic to -
ria Sima, ªase ani la Roma…, p. 222-223.

35 Vic tor Bojor, Canonicii Diecezei Greco-Catolice de Gherla acum: Cluj-Gherla 1857-1937. Biografii cu un scurt
istoric al înfiinþãrii episcopiei ºi Capitlului catedral din Gherla ºi 25 reproduceri fotografice, Cluj, Imprimeria
Fondul Cãrþilor Funduare, 1937, p. 90-91. Mircea Pãcurariu, Dicþionarul teologilor…, p. 291; Nicolae Bocºan,
Ion Cârja, Memoriile…, p. 9. Corneliu Diaconovich, Enciclopedia românã, p. 277. 

36 Pe linia recuperãrii trecutului Bisericii Greco-Catolice Româneºti ºi a ierarhilor care au contribuit la afirmarea ºi
ascensiunea acestei Biserici, regretatul istoric Nicolae Bocºan, dr. Luminiþa Wallner-Bãrbulescu ºi conf. univ. dr.
Ion Cârja, în studiul  Memoriile unui ierarh uitat: Vic tor Mihályi de Apºa (1841-1918), restituie într-un mod
admirabil, atât profilul spir i tual al ierarhului Vic tor Mihályi, prin prisma aspectelor semnificative din perioada celor 
douã pãstoriri, la Lugoj ºi Blaj, cât ºi istoria Bisericii Unite din veacul al XIX-lea, studiu care reprezintã principalul
punct de referinþã pentru lucrarea de faþã.

37 Înalt Preasfinþitului Vic tor Mihályi de Apºa 1875-1915. Omagiu la jubileul arhieriei de ani XL, în „Unirea”, Blaj,
11 februarie 1915, nr. 14, Anul XXV.

38 Luminiþa Wallner Bãrbulescu, Zorile modernitãþii. Episcopia Greco-Catolicã de Lugoj în perioada ierarhului
Vic tor Mihályi de Apºa, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitarã Clujeanã, 2007, p. 56.

39 Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…, p. 9. Vacantarea scaunului met ro pol i tan (ocupat de mitropolitul
Alexandru ªterca ªuluþiu pânã în 1867) va redeschide vechea problemã legatã de dreptul de alegere, nu de numire,
din partea puterii, a viitorului prelat.

40 Vic tor Bojor, Canonicii Diecezei…, p. 60.



începutul unui drum ascensional pentru Vic tor Mihályi, materializat într-o primã fazã în do -
bândirea calitãþii de secretar mitropolitan, ref er ent con sis to rial, iar ul te rior judecãtor la Tribunalul
mat ri mo nial mitropolitan de a II-a instanþã ºi notar al Exactoratului arhidiecezan ºi al Comisiunii
scolastice arhidiecezane41.

În perioada celor aproape ºase ani petrecuþi la Blaj (1869-1874), Vic tor Mihályi a reuºit sã-ºi
atragã foarte repede stima celor din jurul sãu. Pe lângã atribuþiile care i-au fost încredinþate, Vic tor
Mihályi a devenit unul dintre puþinii apropiaþi ai mitropolitului Ioan Vancea, mediind o mai bunã
înþelegere între mitropolit ºi unii membri ai Capitlului ºi ai corpului profesoral care se dovedeau
încã reticenþi faþã de acesta, iniþiindu-se astfel în tainele guvernãrii unei dieceze ºi sprijinind toate
demersurile întreprinse de înaltul prelat pentru conservarea tradiþiilor Bisericii Rãsãritene, într-o
mãsurã adeseori de naturã sã o depãºeascã pe cea a superiorului sãu42. Încã de timpuriu, Vic tor
Mihályi a militat pentru respectarea vechilor tradiþii elec tive ºi a manifestat o atitudine in -
transigentã vizavi de tendinþele de înglobare a Bisericii Greco-Catolice Româneºti în „Autonomia
Catolicã Maghiarã”43, situându-se astfel de partea acelor elite bisericeºti im pli cate tacit în miºcarea
naþionalã în cadrul cãreia se identifica ºi Biserica.

În acest sens, trebuie sã amintim faptul cã în spaþiul transilvãnean problemele naþionale ºi
confesionale se intersectau, astfel încât orice manifestare cu caracter confesional dobândea co -
notaþii naþionale ºi politice. În strânsã legãturã cu evenimentele desfãºurate în plan pol i tic (le gate
de pierderea autonomiei Transilvaniei, situatã cronologic între lucrãrile Dietei maghiare de la Cluj
din anul 1865 ºi Pronunciamentul de la Blaj din 1868, în cadrul cãrora Biserica Greco-Catolicã s-a
dovedit a fi profund implicatã, fiind unul din pilonii miºcãrii naþionale româneºti), la rândul ei,
Biserica Greco-Catolicã, ameninþatã cu desfiinþarea de cãtre guvernul ungar postdualist, în
perioada imediat urmãtoare morþii mitropolitului Alexandru ªterca ªuluþiu44, se confrunta cu o
serie de probleme gen er ate de menþinerea ºi afirmarea autonomiei, devenitã prerogativã naþionalã,
condiþionatã, în prin ci pal, de respectarea a douã componente de tradiþie rãsãriteanã – dreptul de
alegere al ierarhilor ºi sinodalitatea.

Convins fiind de necesitatea realizãrii unui sinod menit sã (re)afirme ºi sã consolideze
identitatea Bisericii Greco-Catolice Româneºti, oferindu-i o structurã organizatoricã coerentã, Vic -
tor Mihályi a apelat la relaþiile pe care le aveau unii membri ai familiei cu factorii de putere din
Ungaria pentru a putea interveni în favoarea unui congres bisericesc, însã intervenþiile acestora nu
au avut rezultatele sperate45. Pe de altã parte, toate protestele mitropolitului Vancea vizavi de
ingerinþa guvernului în chestiuni care þineau de competenþa bisericii, au îngreunat ºi mai mult
convocarea sinodului, care va fi amânat pânã în mai 1872.

Prezenþa mitropolitului Ioan Vancea, însoþit de secretatul sãu Vic tor Mihályi de Apºa ºi de
episcopul Iosif Papp Szilágyi46 de la Oradea, la primul Conciliu ecumenic din epoca modernã –
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41 Corneliu Diaconovich, Enciclopedia românã, p. 277; Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…, p. 11.
42 Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…, p. 11. Însemnãri ale lui V. Mihályi Apºianu, DJAN, Fond Biblioteca

Centralã Blaj 1730-1948, dosar nr. 255/1861-1872 (Vic tor Mihályi de Apºa – Însemnãri personale), filã f. n.,
datatã 10 februarie 1898, p. 140 ºi urm.

43 Atitudinea sa intransigentã manifestatã faþã de congresul privind organizarea „Autonomiei Catolice Maghiare”
(desfãºurat la Budapesta în perioada 26 octombrie 1870-31 martie 1871), a constat în respingerea competenþei
Congresului în problemele le gate de rit, disciplinã ºi în problemele ad min is tra tive specifice Bisericii
Greco-Catolice Româneºti, precum ºi în observaþii critice vizavi de lipsa de receptivitate faþã de doleanþele
românilor. (A se vedea, de asemenea, Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Biserica Românã Unitã la Conciliul Ecumenic
Vat i can I (1869-1870), Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2001, p. 140.

44 Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…, p. 9, Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Biserica Românã Unitã…, p. 124 ºi 150. 
Biserica Greco-Catolicã împreunã cu Biserica Ortodoxã au susþinut regimul lib eral din Aus tria ºi politica acestuia, 
sprijinind tronul confruntat cu miºcarea de opoziþie a ungurilor sau a altor naþionalitãþi.

45 Vezi Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…, p. 13. A se vedea, de asemenea, Însemnãri ale lui V. Mihályi
Apºianu, p. 123. Din pãcate, dupã desfãºurarea sinodului, Vic tor Mihályi nu a putut decât sã-ºi manifeste
dezamãgirea faþã de lipsa de poziþie din partea Bisericii Greco-Catolice ºi de lipsa de unitate a ierarhilor români
greco-catolici cu privire la alegerea episcopilor.

46 În contextul divergenþelor le gate de „Autonomia Catolicã Maghiarã”, în perioada imediat urmãtoare desfãºurãrii
Conciliului Vat i can I, Iosif Papp Szillágyi, Episcopul de Oradea, împreunã cu episcopul de Lugoj – Ioan Olteanu,
ambii beneficiari ai încrederii guvernului ºi susþinãtori ai „Autonomiei Catolice”, aveau un punct de vedere în
totalã discordanþã cu cel al mitropolitului Vancea ºi al secretarului sãu Mihályi, considerând ca fiind primejdios un 
congres al românilor greco-catolici pentru Sfânta Unire. Însemnãri ale lui V. Mihályi Apºianu, în Nicolae Bocºan,
Ion Cârja, Memoriile…, p. 144.



perceput în Biserica Greco-Catolicã Româneascã ca un mare eveniment al creºtinãtãþii, un mo ment
de turnurã în evoluþia catolicismului – a reprezentat un mo ment deosebit în istoria relaþiilor
provinciei româneºti cu Sfântul Scaun ºi cu Biserica Universalã, deoarece a constituit un prilej
favorabil pentru a face mai bine cunoscutã Biserica româneascã lumii catolice, în ceea ce priveºte
tradiþiile ºi uzanþele sale, disciplina ºi ritul, dreptul sãu canonic ºi temeiurile dogmatice ale
comuniunii cu Biserica Latinã47. Pe de altã parte, participarea lui Vic tor Mihályi la Conciliul
Ecumenic I (început la 8 decembrie 1869 ºi încheiat în 1 septembrie 1870)48, i-a permis tânãrului
ierarh sã cunoascã politica de latinizare promovatã de Sfântul Scaun în opoziþie cu cea a ierarhilor
români susþinãtori ai respectãrii identitãþii Bisericii rãsãritene49.

Notele zilnice scrise la Roma de cãtre Vic tor Mihályi, mitropolitul de mai târziu, re unite în
Diuariu de la Conciliul Ecumenic Vat i can I, au fãcut posibilã cunoaºterea unor pagini memorabile
din istoria Bisericii Unite ºi a relaþiilor cu Sfântul Scaun ºi au pus în luminã admiraþia ºi
entuziasmul pe care mitropolitul Vancea le-a stârnit prin erudiþia sa între cei mai vestiþi bãrbaþi
prezenþi la acest sobor50, transformându-l pe clericul maramureºean în scriitorul unor pagini de
istorie51. Însemnãri ale lui V[ictor] Mihályi Apºianu 1864 ºi Ziarul întâmplãrilor mai mo -
mentuoase din viaþa Episcopului Vic tor Mihályi al Lugojului, scris cu mâna-i proprie în ur -
mãtoarele52, alãturi de Diuariu, îl particularizeazã pe marele ierarh „drept cel mai pro lific autor de
texte de tip memorii-jurnal dintre toþi arhiereii români ai secolului al XIX-lea”53. 

Arhiepiscopul ºi mitropolitul Alexandru Nicolescu, în conferinþa publicã de la Blaj din 7
februarie 1937, vorbind despre mitropolitul Vic tor Mihályi de Apºa, al cãrui secretar a fost ºi cãruia 
i-a datorat o bunã parte din formaþiunea sa sufleteascã, afirma cã acesta a fost un om plin de
dârzenie, cu o atitudine rectilinie în orice împrejurãri. Era scrupulos, pânã în cele mai mici detalii ºi
sever cu sine însuºi, de o exactitate, matematicã aproape, în toate actele ºi faptele sale, deci ºi în
dragostea de neam ºi de lege, bucurându-se de acei bãrbaþi care þineau sus steagul luptelor
naþionale54.

Experienþa ecleziasticã dobânditã la Gherla ºi Blaj, participarea sa la lucrãrile Conciliului
Ecumenic Vat i can I, la care s-au adãugat relaþiile ºi buna reputaþie a familiei, i-au atras instalarea ca 
episcop al Diecezei de Lugoj, în data de 7 martie 1875, la propunerea mitropolitului Vancea55.

Perioada episcopatului lugojean (1875-1895)

Continuator al politicii promovate de mitropolitul Ioan Vancea la nivelul provinciei
ecleziastice de Fãgãraº ºi Alba Iulia, episcopul Vic tor Mihályi de Apºa s-a dovedit a fi un adevãrat
reformator al eparhiei bãnãþene. Spiritul sãu organizatoric ºi implicarea personalã pot fi surprinse
în toate domeniile de administrare a eparhiei, noul episcop dovedindu-se a fi, încã de la început, un
promotor al tradiþiilor Bisericii Orientale (Rãsãritene), fapt evidenþiat, atât prin portul vestimentar
spe cific (mantie ºi camilafcã), pe care îl îmbrãca la ceremonii, cât ºi prin participarea Reuniunii
Ortodoxe de Cântãri ºi Muzicã, chematã sã marcheze momentul, prin oferirea rãspunsurilor la
celebrarea Sfintei Liturghii de instalare ca episcop56

.

Chemat sã pãstoreascã o diecezã de excepþie57 într-un spaþiu profund marcat de ortodoxie58,
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47 Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Biserica Românã Unitã…, p. 149.
48 Ibi dem, p. 152.
49 Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…, p.16.
50 Alexandru Nicolescu, Arhiereii Blajului ºi activitatea lor pentru neam, în «Cultura creºtinã», Revistã lunarã,

Omagiu la bicentenarul Blajului, an XVII, aprilie-mai 1937, nr. 4-5, p. 224.
51 Luminiþa Wallner-Bãrbulescu, Zorile modernitãþii…, p. 56.
52 Atât Însemnãrile, cât ºi Ziarul au fost publicate în Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…, alãturi de

Autobiographia Victoris Mihályi de Apsia Epsicopi Rumenorum Unitorum Lugosensis 1874-1890, p. 111-332.
Însemnãrile lui Vic tor Mihályi Apºianu au un caracter memorialistic ºi reflectã o realitate de necontestat pentru
istoria românilor din Ungaria ºi Transilvania, interdependenþa între naþiune, confesiune ºi politicã. A se vedea
Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…, p. 94.

53 Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…, p. 93.
54 Ibi dem, p. 226.
55 Ibi dem, p. 15-16. Despre instituþia patronatului ecleziastic pe teritoriul Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj, a se

vedea Luminiþa Wallner-Bãrbulescu, Zorile modernitãþii…, p. 134-145.
56 Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…, p. 16. 
57 Episcopia de Lugoj era consideratã ca fiind cea mai sãracã dintre toate instituþiile româneºti similare, prin urmare

administrarea fondurilor bisericeºti a fost o altã chestiune care necesita, la rândul sãu, o reglementare specialã în
vederea realizãrii unei structuri unitare ºi în acest domeniu.

58 Dieceza de Lugoj era fundamentatã pe douã realitãþi istorice ºi ecleziastice distincte: cele transilvane în care



Vic tor Mihályi va promova cu multã diligenþã ºi rãbdare o politicã de uniformizare treptatã la
nivelul eparhiei bãnãþene, conformã convingerilor sale de accentuare a tradiþiilor rãsãritene, dar ºi
de reformare a eparhiei, inspirat fiind de modelele blãjene, fapte de naturã sã-i aducã consacrarea ºi
numirea sa ca mitropolit în anul 189359.

Lipsit de un ajutor real din partea mediilor pontificale, în faþa atitudinii mar cate de ºovinism a 
guvernanþilor maghiari faþã de români ºi a politicii de obstrucþionare promovate de putere vizavi de
Biserica Greco-Catolicã (manifestatã prin excluderea greco-catolicilor de la ocuparea funcþiilor
publice ºi prin tendinþa factorilor politici de a desfiinþa ºcolile confesionale româneºti), episcopul
Vic tor Mihályi va promova o strategie de disciplinã în administrarea averilor parohiale ºi sus -
þinerea ºcolilor confesionale60. 

Strategia imaginatã de ierarh în vederea reformãrii ºi modernizãrii eparhiei bãnãþene a
prevãzut, atât instituirea unor noi reguli pentru diecezele ºi cu ria episcopalã menite sã monitorizeze 
starea parohiilor, inclusiv a ºcolilor confesionale, cât ºi organizarea ºi desfãºurarea învãþãmântului
confesional, promovat prin bisericã, demersuri care s-au axat îndeosebi pe schimbarea mentalitãþii
tradiþionale le gate de rolul ºcolii ºi al bisericii. Aspecte precum starea dezolantã ºi inexistenþa
edificiilor ºcolare, a rechizitelor ºi manualelor, la care se adaugã slaba pregãtire a unui mare numãr
de dascãli, absenteismul în privinþa frecventãrii ºcolilor ºi un to tal dezinteres din partea preoþilor ºi
senatelor ºcolare faþã de restructurarea procesului educaþional, l-au determinat pe noul episcop sã
iniþieze unele reforme în scopul perfecþionãrii dascãlilor ºi al reorganizãrii învãþãmântului con -
fesional din diecezã dupã modelul blãjean, în vederea consolidãrii caracterului sãu naþional ºi
evitãrii, pe cât era posibil, a veºnicelor ameninþãri cu desfiinþarea ºcolilor ºi suspendarea învã -
þãtorilor61. Amintim cã, sub pãstorirea lui Vic tor Mihályi, în dieceza Lugojului, „s-au clãdit din nou 
ori s-au procurat 33 de ºcoli ºi s-au restaurat 7”62.

Episcopul Vic tor Mihályi de Apºa a manifestat întotdeauna o atitudine fermã faþã de tendinþa
de maghiarizare a învãþãmântului ºi de numire a învãþãtorilor maghiari în comunele exclusiv
româneºti din dieceza Lugojului, acþiuni menite sã-i atragã simpatia ºi admiraþia studenþilor, a
clerului ºi credincioºilor, indiferent de apartenenþa lor la confesiunea greco-catolicã sau orto -
doxã63, sporindu-i astfel prestigiul ºi popularitatea.

Conºtient de necesitatea emancipãrii prin educaþie a tinerei generaþii, Vic tor Mihályi a
sprijinit prin toate mijloacele formarea elitelor intelectuale, chiar dacã acest lucru a presupus
realizarea a numeroase demersuri pe lângã Ministerul Cultelor, în vederea acordãrii unor burse de
studii, sau susþinerea studenþilor din fondurile diecezane ºi din fondurile proprii. În acest sens, a
facilitat accesul unui numãr de peste 200 de elevi în gimnaziile greco-catolice, catolice, reformate
ºi ortodoxe64 ºi a lãrgit aria de trimitere a tinerilor la studii în institutele teologice din Europa
(Roma, Viena, Budapesta, Esztergom ºi Ungvar), precum ºi la seminariile de la Blaj, Alba Iulia ºi
Timiºoara, vizând în acest fel lãrgirea orizontului lor spir i tual prin racordarea la valorile civilizaþiei 
europene65, chiar dacã politica sa de reformare a clerului ºi facilitarea accesului tinerilor spre
centrele de culturã din Europa nu au fost întotdeauna înþelese. 

În perioada celor douãzeci de ani de pãstorire, modul de rezolvare a problematicilor reli -
gioase a dezvãluit calitãþile diplomatice ale ierarhului, trimis sã pãstoreascã o diecezã care
presupunea confruntarea cu practici disciplinare, uzanþe, cutume ºi opinii diferite, dar pe care cu
multã diligenþã a reuºit sã le uniformizeze66. 
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greco-catolicismul era deja consacrat ºi cele bãnãþene, de sorginte relativ recentã ale confesiunii, realitãþi de naturã 
sã implice deosebiri, nu numai de naturã canonicã ºi disciplinarã în privinþa organizãrii ºi practicii bisericii, ci ºi de 
tradiþii ºi cutume diferite. A se vedea Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…, p. 17.

59 Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…,  p. 15-16. Aceastã numire, însã, nu a fost confirmatã decât peste doi ani,
dupã ce se obligase cã se va abþine de la orice activitate politicã (a se vedea Alexandru Filipaºcu, Istoria
Maramureºului, p. 217).

60 Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…, p. 37-38. În acest sens, amintim cã, sub pãstorirea lui, s-au zidit în
dieceza Lugojului 30 de biserici ºi s-au restaurat alte 24 (a se vedea Dorina N. Rusu, Membrii Academiei
Române…, p. 842-843).

61 Ibi dem, p. 20.
62 Date biografice, în „Unirea”, an XXVIII, 22 ianuarie 1918, Blaj, nr. 5, p. 2.
63 Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…, p. 20, 28-29.
64 Pentru detalii, a se vedea Luminiþa Wallner Bãrbulescu, Zorile modernitãþii…, Anexa 14.
65 Ibi dem, p. 198.
66 Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…, p. 22, 29.



Atitudinea manifestatã de Vic tor Mihályi în sprijinul apãrãrii vechii credinþe, susþinerea
dreptului de alegere a episcopilor ºi mitropolitului, poziþia de respingere a integrãrii Bisericii
Româneºti Unite în proiectul „Autonomiei Catolice Maghiare”, atitudinea de opoziþie împotriva
maghiarizãrii învãþãmântului românesc ºi convingerile sale naþionale, implicarea personalã în
reformarea diecezei bãnãþene, diplomaþia aplicatã în relaþiile cu autoritãþile politice lo cale ºi
guvernamentale, au constituit mo tive suficiente pentru a justifica, la sugestia unei pãrþi a clerului,
depunerea candidaturii în vederea ocupãrii scaunului mitropolitan, rãmas va cant în urma decesului
prelatului Ioan Vancea67.

Pãstorirea ca arhiepiscop al Arhidiecezei de Alba Iulia ºi Fãgãraº 
ºi mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma (1895-1918)

În urma sinodului elec toral din data de 16 aprilie 1893, în concurenþã cu vicarul capitular de
la Blaj, Ioan Micu Moldovan, ºi cu protopopul Sibiului, Ioan Rusu, Vic tor Mihályi a obþinut
numãrul cel mai mare de voturi68, numirea sa ca mitropolit depinzând de la aceastã datã doar de
acordul puterii ºi în mod spe cial de acordul Ministrului de Culte. 

Problema numirii mitropolitului a rãmas, însã, suspendatã, existând din partea guvernului o
atmosferã de neîncredere din cauza vederilor politice ale episcopului Mihályi ºi a atitudinii sale faþã 
de statul maghiar69.

Poziþia sa fermã ºi marcatã de un profund spirit identitar dezvãluia faptul cã episcopul
Mihályi era decis sã nu facã niciun fel de compromis legat de convingerile sale naþionale, o linie de
demarcaþie între bisericã ºi naþionalitate fiind greu de stabilit70, activitatea sa de mitropolit fiind
caracterizatã cu un singur cuvânt: „luptã”71.

Departe de a promova o atitudine obedientã faþã de putere, Vic tor Mihályi s-a arãtat la fel de
in tran si gent în privinþa participãrii românilor la preconizatul Congres al Autonomiei Bisericii
Catolice din Ungaria. Consideratã de guvern o problemã politicã, acesta a menþinut aproape doi ani
vacanþa scaunului provinciei de Fãgãraº ºi Alba Iulia ºi a promovat prin manevre de culise o
strategie care urmãrea, fie organizarea de alegeri sinodale prin anularea celor din aprilie 1893, fie
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Alegerea de Mitropolit – consemnarea voturilor, Blaj 16 aprilie 1893. Sursa: DJAN Cluj

67 Ibi dem, p. 39-40.
68 DJAN Cluj, Fond per sonal Vic tor Mihályi de Apºa, dosar nr. 56/16 aprilie 1893 (Consemnarea voturilor obþinute

de V. Mihályi, I.M. Moldovan, I. Russu, Grama, Szabü, cu ocazia alegerilor de mitropolit. Ciornã cu însemnarea
autografã a lui Lupeanu Melin), fila 55(a) ºi 56, Blaj, 16 aprilie 1893. A se vedea, de asemenea, Nicolae Bocºan,
Ion Cârja, Memoriile…, p. 42.

69 Daniela Mârza, Biserica Românã Unitã între guvernul maghiar ºi Sfântul Scaun: modalitãþi de completare a
scaunelor vacante la sfârºitul secolului al XIX-lea – începutul secolului XX, în Delia Aldea, Wiliam Alexandru
Bleiziffer, Marcela Ciortea (coord.), Coordonatele preoþiei greco-catolice – istorie ºi actualitate, Blaj, 2004,
p. 264-265.

70 Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…, p. 32.
71 „Unirea”, 1915.



impunerea directã a mitropolitului72, acþiuni
care riscau sã atragã nemulþumirea Sfântului
Scaun, care susþinea candidatura episcopului
Mihályi73.

Presiunile exercitate din partea Scaunului 
Ap os tolic asupra guvernului, precum ºi in ter -
venþiile pe lângã împãrat pentru complinirea
scaunului mitropolitan, au determinat în fi nal
propunerea din partea Ministrului de Culte,
avan satã monarhului, în vederea numirii epis -
copului de Lugoj, Vic tor Mihályi de Apºa74,
numire care a avut loc la data de 9 noiembrie
1894, în timp ce instalarea a avut loc numai la
26 mai 1895. 

Viaþa sa de arhipãstor a fost încununatã
cu realizãri, atât în plan ecleziastic, cât ºi în plan 

cul tural, punctele culminante în acest sens fiind bicentenarul Sfintei Uniri cu Roma (1900), sãr -
bãtorit cu mare fast la Blaj, ºi jubileul ASTREI din 1911, organizat cu ocazia împlinirii a 50 de ani
de la fondarea Asociaþiunii (al cãrui membru era ºi pe care a perceput-o ca un or gan ism al tuturor
românilor), sãrbãtoare la care a parti -
cipat „toatã suflarea omeneascã de
pe teri to riul ro mânesc”75. În calitate
de membru fondator ºi de preºedinte
onorific al Adunãrii Gen er ale a Aso -
ciaþiunii, mitropolitul Mihályi a
anun þat, în consens cu ceilalþi vor -
bitori de ambele confesiuni, înce pu -
tul reconcilierii confesionale76, prilej
cu care i-a fost înmânatã ºi di ploma de
recunoºtinþã77 pentru participarea la
înzestrarea expoziþiei istori ce-cul tu -
rale, organizate la Blaj, în 28-30 au -
gust 191178. 

Vic tor Mihályi a menþinut o
strânsã legãturã cu Maramureºul ºi
dupã instalarea în funcþia de mi tro -
polit. De la isto ricul Filipaºcu, aflãm
cã, în anul 1900, sãrbãtorind
împlinirea a 25 de ani de episcopat al 
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Diplomã de recunoºtinþã din partea
Despãrþãmântului XI Blaj al Asociaþiunii, 1911

Sursa: DJAN Cluj

Deschiderea expoziþiei istorico-culturale
a Despãrþãmântului Blaj al Asociaþiunii, 1911

Sursa: DJAN Cluj

72 Gheorghe Naghi, Miºcarea memorandistã ºi clerul din Banat, în „Mitropolia Banatului”, XXX, 1980, nr. 1-3,
p. 140-143.

73 Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…, p. 44-45.
74 Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…, p. 45. Despre alegerea noului mitropolit, ziarul „Unirea” de la Blaj (An

IV, nr. 51, 2 decembrie 1894) scria: „Înalta culturã a noului Mire alu Providenþei noastre mitropolitane, ºtiinþa Lui
profundã, calitãþile Lui strãlucite, trecutu Lui limpede, zelului Lui apostolicu, caracterul Lui întãritu cu energia ºi
constanþa lui românã ºi înfrumuseþatu cu farmecul ºi graþia elina, aureola virtuþilor Lui, iubirea fãrã margini, de
care L-a împãrtãºitu mica Lui turmã de pânã acum, frumoasa diademã de merite, ce strãlucesc pe capul Lui, au nu
sunt toate acestea garanþã datã nouã de însuºi Dumnezeu, cã noul Mire al Mitropoliei noastre este ºi va fi unul prea
vrednicul urmãtoriul alu Marilor sãi Antecesori?”.

75 Alexandru Nicolescu, Arhiereii Blajului…, p. 226.
76 Corina Teodor, Coridoare istoriografice. O incursiune în universul scrisului ecleziastic românesc din Transil -

vania anilor 1850-1920, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2003, p. 367-368.
77 DJAN Cluj, Fond Biblioteca Centralã Blaj 1730-1948, dosar nr. 49/1891-1916, Diplome de onoare primite de

mitropolitul Vic tor Mihályi de Apºa, fila 2/Blaj, 30.08.1911. Pentru detalii, a se vedea Serbãrile de la Blaj 1911, o
paginã din istoria noastrã culturalã, publicatã de Despãrþãmântul XI Blaj al „Asociaþiunii”, Blaj, Tipografia
Seminarului Teologic Greco-Catolic, 1911.

78 DJAN Cluj, Fond per sonal Vic tor Mihályi de Apºa, nr. 383, dosar nr. 225-231/Fotografii personale ºi în grup,
f. 226.



mitropolitului Mihályi, în semn de recunoºtinþã
pentru þinuta sa bãr bã teascã ºi hotã râtã în
problemele mari ale neamului ºi ale bisericii, Mara -
mureºul i-a dã ruit un covor persan, care se între -
buinþeazã la ceremonia sfinþirii întru episcop în
catedrala din Blaj. Co vorul reprezintã o cetate cu
ziduri înalte, înconjuratã de 3 râuri ºi deasupra un
vultur cu aripile întinse, fiind executat de 12 þãrãnci 
din Sarasãu, sub conducerea d-rei So fia Mihályi ºi
dupã desenul profesorului Vic tor Szmigelsky din
Blaj. Covorul acesta a fost cen trul de atracþie la
expoziþia de industrie casnicã din Sighet (1901),
precum ºi la expoziþia din 1921, organizatã în
Sighet, cu ocazia congresului ju biliar al „Astrei”79.

Pe parcursul pãstoririi sale, Vic tor Mihályi de 
Apºa a fost implicat în toate frã mântãrile tra versate
de Biserica Unitã, apãrând, în primul rând, in -
teresele acesteia, afirmându-i dreptul la autonomie
ºi protestând împotriva ace lor pro iecte leg is la tive
care vizau ingerinþa statului în treburile bisericeºti
ºi lezau auto no mia ºcolilor confesionale80.

Deºi mitropolitul Vic tor Mihályi a cãutat sã
rãmânã fi del promisiunii fãcute monarhului, ºi
anume de a nu participa di rect la viaþa politicã, în
mod tacit a încurajat implicarea clerului în miºca -
rea de afirmare identitarã ºi a intervenit în repe tate rânduri pe lângã membrii guvernului pentru a-ºi
schimba poziþia faþã de români ºi faþã de conducãtorii lor pe plan naþional81.

Remarcãm cã, în timpul pãstoririi sale, au dispãrut vechile tensiuni dintre laicat ºi bisericã,
evidenþiindu-se mai mult ca niciodatã o iden tificare între cler ºi naþiune, care a susþinut efor turile
întreprinse de înaltul prelat pentru apã rarea autonomiei Bisericii Greco-Catolice Ro mâneºti,
confruntatã cu încercarea înglobãrii sale în pro iec tata autonomie a Bisericii Maghiare de rit latin ºi
înfiinþarea Episcopiei Maghiare de Hajdu dorog, prin preluarea unui numãr însemnat din parohiile
române româneºti aparþinãtoare diecezei de Oradea ºi Gherla82, problemã care a devenit de interes
gen eral românesc, dând naºtere unor miºcãri de solidaritate cu fraþii greco-catolici ardeleni. 

În ciuda încercãrilor prelaþilor români de a atrage atenþia Sfântului Scaun asupra pericolului
pe care îl putea reprezenta înfiinþarea episcopiei greco-catolice maghiare de la Hajdudorog, voinþa
Papei Pius al X-lea, referitoare la aprobarea constituirii episcopiei, nu a putut fi schimbatã83,
Episcopia de Hajdudorog înfãptuindu-se repede84.

Au urmat ani grei, marcaþi de în cercãrile stãpânirii de atunci de a ma ghia riza ºcolile, apoi de
Primul Rãzboi Mon dial. În toatã aceastã perioadã, mi tro politul Mihályi a de mon strat, dupã cum
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Fotografie reprezentând rãzboiul în care s-a
þesut „Vulturul”, Sarasãu, Maramureº

79 Alexandru Filipaºcu, Istoria Maramureºului…, p. 220. Un facsimil a fost dãruit Papei Pius al XI-lea, de cãtre
pelerinii români din anul jubiliar 1925. O fotografie reprezentând rãzboiul la care s-a þesut acel covor este pãstratã
la DJAN Cluj, Fond per sonal Vic tor Mihályi de Apºa, nr. 383, dosar nr. 225-231/Fotografii personale ºi în grup,
f. 231 (d).

80 Luminiþa Wallner-Bãrbulescu, Zorile modernitãþii…, p. 59. Mitropolitul Mihályi, de multe ori, s-a dovedit a fi un
bun cunoscãtor al istoriei Bisericii Unite, apãrându-i drepturile în Casa Magnaþilor cu înverºunare. A se vedea,
Vorbirile Î.P.S. Sale Mitropolitul Dr. Vic tor Mihályi de Apºa, în „Unirea”, an VIII, nr. 23, Blaj 11 iunie 1898,
p. 177.

81 Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…, p. 47. 
82 Ibi dem, p. 47-48.
83 Ibi dem, p. 49.
84 Pentru detalii privind înfiinþarea Episcopiei Greco-Catolice Maghiare de Hajdudorog ºi solicitãrile insistente din

partea episcopilor uniþi, în frunte cu mitropolitul Vic tor Mihályi, adresate Sfântului Scaun ºi Guvernului maghiar,
în speranþa neînfãptuirii acestei episcopii, alte aspecte privind publicarea bullei Christifideles graeci
(08.06.1912), a se vedea Ioan Georgescu, George Pop de Bãseºti. 60 de ani din luptele naþionale ale românilor
transilvãneni, ediþia a II-a (îngrijitã ºi coordonatã de Vasile Iuga de Sãliºte), Cluj-Napoca, Editura Societãþii
Culturale Pro Maramureº „Dragoº-Vodã”, 2013, p. 263-265.



subliniazã scriitorul ºi teo logul Alexandru
Lupeanu-Melin, carac te rul sãu de oþel ºi
îndãrãtnicia lui de mun citor neobosit, pu -
rurea în brazdã85. 

Primirea în Ac a de mia Românã
 ºi implicarea continuã în actul de
culturã

În 12 aprilie 1894, an în care la con -
ducerea Academiei Române se afla Iacob
C. Negruzzi, Vic tor Mihályi este ales
membru de onoare al Academiei Române,
recunoscându-se în acest fel meritele unui
OM, „care nu a rãmas strãin de nãzuinþele
culturale ale neamului sãu”86, ci, cu mare
înþelepciune, a contribuit la trezirea conºti -
inþei naþionale a românilor, luptând pentru

emanciparea ºi propãºirea acestora.
În ºedinþa din 29 aprilie 1894, pre ºedintele Negruzzi anunþa primirea urmã toarei telegrame

din partea mitropolitului Vic tor Mihályi de Apºa:
„Forte m-a surprins Ac a de mia, când m-a ales de membru onorar al ei. Pri meas cã-se de la noi

simþãminte de mulþumitã respectuoasã. Pronia cereascã, facã-i parte de toatã prosperitatea87”.
În ºedinþa ordinarã din data de 2 septembrie 1894, Vic tor Mihályi reîn no ieºte mulþumirile sale

cãtre Ac a de mia Românã pentru primirea sa ca membru de onoare88.
D. Sturza, secretar gen eral al Aca demiei Române, aducea la cunoºtinþa Academiei, cã

membrul onorar PS Dr. Vic tor Mihályi, episcopul Lugojului, a fost confirmat dupã alegerea
Sinodului de la Blaj, în scaunul mitropolitan.

În acest sens, se de cide a se exprima felicitãrile Academiei printr-o adresã89.
Încã din timpul pãstoririi sale la Lugoj, Vic tor Mihályi de Apºa a colaborat cu Ac a de mia

Românã ºi a trimis în ºcolile parohiale chestionarul lingvistic al lui Bogdan Petriceicu-Hasdeu în
vederea completãrii sale de cãtre învãþãtori, bucurându-se de aprecieri din partea acestui mare for
de culturã90. Pe tot parcursul vieþii sale, regãsim o mare deschidere pentru actul de culturã din
partea înaltului ierarh, care a contribuit din fondurile personale la sprijinirea diferitelor instituþii
(reuniuni de cântãri ºi muzicã, organizaþii studenþeºti, reuniuni de femei, Biblioteca Centralã
Arhidiecezanã91), precum ºi la mãrirea fondurilor de carte din cadrul bibliotecilor româneºti,
rãspunzând astfel cerinþei tinerilor aflaþi la studii în strãinãtate, acþiuni menite sã cultive spiritul
naþional ºi sã promoveze o apropierea faþã de Regatul Român, ale cãrui valori culturale le-a
promovat în rândul conaþionalilor sãi din monarhie92. Edificator pentru poziþia ierarhului Vic tor
Mihályi este modul în care a încurajat orice iniþiativã care viza dorinþa de cunoaºtere ºi informare,
sprijinind instruirea tinerilor, indiferent de diecezele de unde soseau aceste solicitãri. 

Mitropolitul, omul de aleasã culturã, adevãratul luptãtor pentru cauza naþionalã a poporului român,
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85 Blajul ºi Ac a de mia Românã – 150 de ani, în «Astra blãjeanã», nr. 1 (78), martie 2016, p. 8. În ce priveºte
organizarea orfelinatului de la Blaj, trebuie subliniatã colaborarea pe care a avut-o cu George Pop de Bãseºti
(1835-1919), cãruia i-a încredinþat o mulþime de chestiuni importante în aceastã privinþã. Pentru aprofundãri, a se
vedea Ioan Georgescu, George Pop de Bãseºti…, p. 247-248.

86 Raportul gen eral al Comitetului Central al „Asociaþiunii pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului
Român” despre lucrãrile îndeplinite ºi despre situaþia „Asociaþiunii” în anul 1916, „Cronica”, în «Transilvania»,
An XLVIII, 1 decembrie 1917, nr. 7-12, p. 171.

87 Analele Academiei Române, seria II – Tomul XVII, 1894-1895, Partea administrativã ºi dezbaterile, Partea I,
ªedinþele ordinare de la 29 aprilie 1894 pânã la 24 februarie 1895, ºedinþa din 29 aprilie 1894, p. 1, în
http://www.digibuc.ro/colectii/analele-academiei-romane-c7317, data de acces 20 mai 2016.

88 Ibi dem, p. 12.
89 Ibi dem, p. 24.
90 Luminiþa Wallner-Bãrbulescu, Zorile modernitãþii…, p.63.
91 Pe lângã preocupãrile referitoare la bibliotecã, mitropolitul maramureºean s-a ocupat de muzeul diecezan pe care

l-a dotat cu inscripþii latine ºi fragmente de sculpturi romane, fapt care in dica marele interes al ierarhului pentru
istorie ºi pentru rãdãcinile neamului românesc. Pentru detalii, a se vedea Autobiographia, în Nicolae Bocºan, Ion
Cârja, Memoriile…, p. 216.

92 Nicolae Bocºan, Ion Cârja, Memoriile…, p. 53.



venerabilul pãstor se stinge din viaþã la 21
ianuarie 1918, la vârsta de 77 de ani93, în
vechea reºedinþã arhiereascã din Blaj, fãrã sã
ajungã momentul istoric pentru care s-a im -
plicat toatã viaþa: Unirea cea Mare.

„Cu el s-a stins trupeºte dintre noi un 
preot devotat, un conducãtor înþelept ºi
hotãrât, un Român bun, care, cu toatã firea
sa rezervatã, ºtia sã dea la ivealã senti -
mentele ºi convingerile sale, când îm pre -
ju rãrile reclamau aceasta de la dânsul”94.

Canonicul mitropolitan Vasile
Suciu, în cuvântul funebru, spunea printre
altele „Durere fãrã margini cuprinde astãzi 
inima întregului popor român din patrie,
pentru cã ºi-a pierdut pe con ducãtorul
iscusit, bogat în experienþe, care timp de
43 de ani neîncetat s-a întrepus, în Casa
Magnaþilor, pentru acest biet popor”. Prezentând marile calitãþi ale celui dispãrut, reaminteºte cã
acesta în activitatea sa „n-a pãrãsit nici ramul de ºtiinþã, lui predilect istoria ºi geografia...; (...)
Pãrintele nostru este unul dintre cei mai erudiþi bãrbaþi ai neamului din care fãcea parte. Pentru
vastele-i cunoºtinþe recunoscute, Ac a de mia Românã ºi Societatea Geograficã Românã din Bu -
cureºti, ºi ASTRA cu falã îl numãrã printre membrii lor de onoare.

Iubirea lui faþã de neam, faþã de bisericã ºi faþã de drepturile ei, nu l-au lãsat sã nu ia cuvântul
ºi sã nu le apere, ori de câte ori a avut acest prilej. Pentru aceastã faptã, nu o datã, a fost timbrat de
remitent ºi a trebuit sã sufere din partea celor ce nu-l înþelegeau, ori nu vroiau sã înþeleagã grava
rãspundere ºi fireºtile datorinþe ale arhiereilor români (...)95. 

Încheiem cu o evocare, care surprinde într-un mod simplu, dar elocvent, esenþa vieþii
autentice: „Mitropolitul Vic tor Mihályi a fost un bun creºtin, în cea mai curatã concepþie a
cuvântului ºi a fost un bun român în cea mai nobilã afirmare a acestui ideal...”96.
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Ioan Ceterchi – ju rist, membru
co re spon dent al Academiei Române

Dr. Ioan GOGOTA
Baia Mare

S-a nãscut la data de 16 decembrie
1926, în comuna Ferneziu cunoscutã 
ºi sub denumirea de Firiza de Jos sau 

Alsofernezy1 (în limba maghiarã), judeþul Satu
Mare, în prezent, suburbie a municipiului Baia
Mare, judeþul Maramureº, fiind al cincilea dintre
cei ºase copii ai familiei Gheorghe ºi Cristina
(alias Hristina) Ceterchi, oameni harnici ºi iu -
bitori, dar apãsaþi ºi împovãraþi
de neajunsuri, puternic re sim -
þite de fiecare dintre ei. Aºezatã
într-un spaþiu geografic în cãr -
cat de frumuseþi (strãbãtutã de
pârâul Firiza, înconjuratã de
pã duri, dealuri ºi munþi), co mu -
na Ferneziu este locul în care
fa milia Ceterchi ºi-a crescut
copiii. Tatãl, Gheorghe, avea ca 
preocupare „cãrãuºia”, la Uzina
Metalurgicã de Metale Ne fe -
roase „1 Mai” din localitate, iar
mama era casnicã2. 

„Casa pãrinteascã din
Ferneziu era compusã dintr-o
camerã ºi o bucãtãrie mare, cu
sobã de lemne. În curte aveau o
coºmelie de scânduri, care era bucãtãria de varã, 
cu pãmânt pe jos, grajdul, un cuptor pentru
pâine ºi privata. În spatele casei se întindea
grãdina, cu multã iarbã ºi cu un pãr. Perele au
rãmas pentru el fructele preferate, mai ales cele
mici ºi dulci, cum erau cele din «grãdinã de la
mãmuca».

Haine ºi încãlþãminte avea de la fraþii mai
mari. Unul dintre ei, Ladislau, s-a prãpãdit pe
front. Au rãmas Iulia, Iosif, Paul ºi Ioan. Peste
încã 10 ani avea sa se mai nascã Gheorghe,
ultimul copil.

Aducea apa din fântânã, apa de bãut cu
gãleþile de la izvor, culegea pere ºi vreascuri,
ducea noaptea caii la pãscut în luncã – copilãrie
obiºnuitã de bãiat de la þarã.

Mergea la ºcoalã 8 kilometri pe jos. Se
scula cu noaptea în cap, pornea la ora 4 ca sã
ajungã la 7 la ºcoalã; cel mai greu era iarna, cã
era întuneric ºi erau viscole mari, uneori nu se

vedea nici drumul ºi ajungea
ud fleaºcã, la picioare, mai
ales. Mai târziu ne spunea cã
reumatismul lui de atunci se
trage, cã stãtea ud pânã
ajungea iar seara acasã ºi a
doua zi o lua de la început.
Învãþãtorul era român ºi le-a
însuflat dragoste de þarã ºi
mândria de a fi români. 

La 14 ani (în 1940,
anul Dictatului de la Viena),
împreunã cu un vãr, Dumitru,
a plecat de acasã fãrã un ban
în buzunar (nici nu avea de
unde), pe jos, în România. Au
trecut graniþa clandestin, au
mers pe jos pânã la Lugoj”3.

Ioan Ceterchi a fost cãsãtorit cu Doina
Ceterchi (fostã Maria Rizescu, ul te rior Þãranu),
de profesie medic (în prezent pensionarã) care a
activat iniþial la IMF Bucureºti, în calitate de
cadru di dac tic, iar din anul 1977, s-a transferat
la Spitalul Clinic de Copii din Bucureºti. 

Cei doi soþi, Ceterchi, au împreunã douã
fiice, Rodica Ceterchi, n. 2 decembrie 1953 în
Cluj-Napoca, absolventã a Facultãþii de Ma te -
maticã (1977), conf. univ. dr. la Facultatea de
Matematicã ºi Informaticã, Universitatea Bu -
cureºti, în perioada (2002-2015) ºi beneficiara
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Ioan Ceterchi

(1926-1992)

1 Laura Temian, Lazãr Temian, Valentin Bãinþan, Zamfir Dragomir, Laviniu Ardelean, File de cronicã. Þinuturile
Chioar, Codru, Lãpuº, Maramureº, vol. 1 (din paleolitic pânã în 1918). Coordonator ºtiinþific dr. Teodor
Ardelean, Editura Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare, 2016, p. 78, 127, 134, 171, 307 etc.

2 Informaþii provenite pe cale oralã din surse apropiate familiei stabilite în localitatea Ferneziu pentru care nu existã
documente, asemeni altor date care se vor regãsi pe parcursul materialului prezentat.

3 Informaþii selectate dintr-un ma te rial nepublicat „Ioan Ceterchi în perioada 1926-1977”, recomandat de cãtre
fiicele Li ana ºi Rodica Ceterchi.



Premiului „Grigore Moisil” al Academiei Ro -
mâne pe anul 2003 (înmânat în 2006) ºi Li ana,
absolventã a Institutului de Artã Teatralã din
Bu cureºti (1978), actriþã ºi regizor la Teatrul
Mic din Bucureºti.

Greutãþile copilãriei, adolescenþei ºi ti ne -
reþii ºi-au pus amprenta asupra acestuia, con -
tribuind la formarea personalitãþii sale ºi

întãrindu-i convingerea cã prin muncã ele vor fi
depãºite ºi îl vor ajuta sã rãzbeascã în viaþã.
Dupã terminarea ºcolii gen er ale în satul na tal,
pe care a frecventat-o în preajma izbucnirii celui 
de-al Doilea Rãzboi Mondial, la îndemnurile
pãrinþilor, îmbrãcat mod est ºi având o straiþã
învârstatã în care avea „tableta ºi þeruza”, s-a
refugiat în România, trecând graniþa care a
sfârte cat Ardealul în douã, prin Tratatul de la
Viena ºi stabilindu-se în Lugoj unde a urmat
cursurile Liceului „Coriolan Brediceanu”. Este
urmat ºi de fratele sãu, Iosif, care urmeazã ace -
leaºi coordonate ºi ul te rior se sta bileºte definitiv 
în localitatea sus-amintitã4.

Perioada petrecutã în Lugoj a fost una de
acumulare pentru tânãrul licean plecat dintr-o
þarã aflatã sub dominaþie strãinã. Aceasta a coin -
cis cu un climat dem o crat bun, bazat pe liniºte ºi
pace pânã în noiembrie 1946, când, aºa-zise
forþe democratice, respectiv cele comuniste, au
falsificat rezultatele alegerilor punând mâna pe
con du cerea statului.

Ul te rior, în cursul anului 1945, îl regãsim
printre absolvenþii acestui liceu, an în care se
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Fa milia (rândul de sus: fraþii Ioan, Iosif, Gheorghe ºi 
Paul Ceterchi. Rândul de jos: sora Iuliana

(cãsãtoritã Chira) ºi tatãl Gheorghe Ceterchi,
fotografiaþi în anul 1959 cu ocazia succesiunii

efectuate la decesul Cristinei Ceterchi)

„La o întrunire studenþeascã unde a luat cuvântul, Doina
Maria Rizescu s-a îndrãgostit de el, dupã speech urma dânsul,
ochii lor s-au întâlnit ºi a fost hotãrâtor, aºa trebuia sã se
întâmple, numai moartea i-a despãrþit 43 de ani mai târziu.
Cãsãtoria a fost simplã: s-au dus la Sfatul Pop u lar, singuri, apoi
au fãcut o fotografie în Piaþã, cu statuia lui Matei Corvin în
fundal.

Doina Maria Rizescu era studentã la Medicinã, venitã din
Turnu-Severin. În 11 au gust 1949 avea sã-i devinã soþie. Erau
atât de sãraci, cã Doina a împrumutat o fustã ºi pantofi, iar el era 
îmbrãcat cu un costum alb, fãcut din pânzã þesutã în casã de
mãmuca. Aveau împreunã o lingurã ºi un pat pli ant, dar s-au
iubit, s-au respectat ºi s-au completat reciproc. 

O anecdotã din vremea când Ioan îi fãcea curte Doinei.
Doina era o studentã foarte silitoare ºi foarte cuminte. ªi Ioan o
tot întâlnea pe la cantinã ºi o întreba când poate ieºi la plimbare
cu el ºi ea îi rãspundea cã învaþã… Aºa cã Ioan, de cate ori o
vedea o întreba di rect: „Tot mai înveþi?” (adicã, „cât sã te mai
aºtept”), pânã când, în fi nal, Doina a acceptat sã se plimbe cu el.
Dupã întâlnire, întoarsã la cãmin, Doina le-a declarat colegelor
de camerã: „Fetelor, într-o sãptãmânã mã cere de nevastã”. ªi
aºa a fost. Doinei, pe când avea doar 5 ani, îi prezisese o þigancã
cã se va cãsãtori într-o þarã strãinã cu un bãrbat pe care îl
cheamã Ion ºi de atunci Doina se ferea de acest nume. Prin nu
ºtiu ce intuiþie bizarã, Ioan nu i s-a prezentat Doinei Ioan, ci
Gedeon. Mult mai târziu ne-a mãrturisit nouã copiilor cã i se
pãrea cã numele ãsta, aºa mai sofisticat, o va da gata pe Doina.
ªi aºa a fost. Astfel, Ged a fost numele lui pentru intimi”. 

(Frag ment din amintirile Lianei ºi Rodicãi Ceterchi)

Ioan Ceterchi, alias Ged, 
ºi soþia sa Doina, în 1954,

 la promenadã prin centrul Clujului

4 Informaþii provenite pe cale oralã din surse apropiate familiei stabilite în localitatea Ferneziu pentru care nu existã
documente, asemeni altor date care se vor regãsi pe parcursul materialului de faþã.



înscrie la Facultatea de ªtiinþe Juri -
dice a Uni versitãþii din Cluj.

La terminarea facultãþii (în
1949), în urma rezultatelor de ex -
cepþie obþinute pe parcursul anilor
de studii, Ioan Ceterchi (remarcat
de profesorii sãi) a fost încadrat pe
postul de preparator universitar la
Catedra de Teoria ºi istoria statului
ºi dreptului din cadrul Facultãþii de
ªtiin þe Juridice a Universitãþii din
Cluj.

Pentru tânãrul absolvent, anul 
1949 este începutul unei lungi ºi
strãlucite cariere universitare, de-a
lungul cãreia a par curs toate gradele 
academice.

La început a fost preparator
(15 ianuarie 1949-28 februarie
1953), iar ul te rior, (între 1 aprilie
1953 ºi 1 septembrie 1953), s-a mu -
tat la Universitatea „C. I. Parhon”
din Bu cureºti, fiind numit conferenþiar. De la 1
sep tembrie 1953 revine în cadrul Facultãþii de
ªtiinþe Juridice a Universitãþii din Cluj, iar evo -
luþia carierei uni versitare este urmã toa rea: la
data de 1 octombrie 1958 este numit profesor
suplinitor; la 1 octom brie 1959 – con fe renþiar
ºef catedrã; la 1 octombrie 1961 – profesor tit u -
lar provizoriu.

Începând cu 1 februarie 1964 îl regãsim ca 
fiind profesor ºef de catedrã, pentru ca, la data
de 1 septembrie 1965 sã fie numit profesor tit u -
lar ºi ºef catedrã. De menþionat este faptul cã în
anul 1953, obþine titlul ºtiinþific de doc tor în
drept la Facultatea de Drept din Le nin grad

(actualmente Sankt Pe ters burg – Rusia) ºi cel de 
doc tor do cent (19 noiembrie1968) acordat de
Facultatea de Drept din cadrul Universitãþii din
Cluj5 .

În paralel cu activitatea didacticã, a ocu -
pat di verse funcþii de conducere în cadrul Fa -
cultãþii de ªtiinþe Juridice a Universitãþii din
Cluj, fiind promo vat ºef de catedrã, între anii
(1958-1962) ºi decan, între anii (1953-1955 ºi
1957-1959). 

Con form unor surse oficiale, la data de 1
februarie 1964 îl regãsim în cadrul Universitãþii
„C. I. Parhon” Bucureºti, încadrat ca pro fesor cu 
jumãtate de normã. În planul acti vitãþii didactice 

uni versitare din Bucureºti, are
urmãtoarea evoluþie: la 1 ianuarie
1965 ocupã funcþia de profesor ºef
catedrã cu jumãtate de normã; 1
septembrie 1965 – profesor tit u lar cu
jumãtate de normã; 18 martie 1967 –
profesor tit u lar de fi nitiv, iar la 1
octom brie 1967 – pro fesor tit u lar ºef
catedrã. A activat în calitate de
membru al Co mi tetului Cen tral al
PCR în perioada (1974-1984). Ul te -
rior, începând cu data de 1 iunie 1982, 
îºi reia acti vitatea di dacticã în cadrul
Facultãþii de Drept din Bucureºti,
fiind numit la data de 16 iunie 1982,
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Pagini din  Paºaportul de elev al lui Ioan Ceterchi din perioada
studiilor la Liceul „Coriolan Brediceanu” din Lugoj

Bal în primul an de studiu la facultate, 1946. 
Ioan Ceterchi este primul din stânga

5 Tudorel Toader, Dan Constantin Mâþã ºi Ioana Maria Costea, Dicþionarul personalitãþilor juridice româneºti,
Editura Hamangiu, Iaºi, 2008, p. 60-61. 



ºef de catedrã6. Va activa cu inter mitenþe pânã în 
anul 1990, în calitate de profesor universitar, ºef 
de catedrã ºi dec an pentru scurt timp, între anii
(1970-1971)7.

În anul 1971 a fost primit membru al Aca -
demiei de ªtiinþe Sociale ºi Politice, iar ul te rior
vicepreºedinte al acestui for. Între 28 decembrie
1971 ºi 31 martie 1980, îndeplineºte ºi funcþia
de preºedinte al Consiliului Legislativ, iar între
anii 1973-1979 este membru al Comitetului
Exe cutiv al Asociaþiei de ªtiinþe Politice. De
asemenea, a fost membru ºi al unor asociaþii
ºtiinþifice internaþionale, printre care al Aso -
ciaþiei Internaþionale de Filosofia Dreptului ºi
Filosofia Socialã.

Calitãþile de bun organizator ºi coor do -
nator al activitãþii de cercetare ºtiinþificã l-au
recomandat sã fie ales, în anul 1974, vice pre -
ºedinte al Academiei de ªtiinþe So cial-Politice,
di rec tor al Institutului de Cercetãri Juridice ºi

membru co re spon dent al Academiei Române,
respectiv, membru al Consiliului de Stat al RSR
(1975-1980).

În perioada 29 martie 1980 ºi 23 ianuarie
1982 este numit ministru al Justiþiei în Guvernul 
Ilie Verdeþ, activitate pe care o desfãºoarã în
paralel cu ceea de re dac tor-ºef al revistei de
drept „Re vue Roumaine des Sci ences Sociales”, 
Serie de Sci ences Juridiques.

În cursul anului 1981 devine membru fon -
dator ºi secretar gen eral al Asociaþiei de ªtiinþe
Politice, iar din 1982 membru tit u lar al Aca -
demiei Internaþionale de Drept Comparat cu se -
diul la Paris ºi membru ºi secretar al biroului
secþiei de economie, drept ºi sociologie al Aca -
demiei Române.

La 1 mai 1984 este transferat la Ministerul 
Afacerilor Externe, iar la 4 iulie 1984 este numit
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al
României în Suedia ºi Norvegia cu reºedinþa la
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În 1949 a terminat Facultatea (ºef de promoþie), a fost angajat ca preparator la Facultatea de Drept
ºi a plecat la aspiranturã, sã facã doctoratul în URSS, la Le nin grad. Pentru cã era cãsãtorit, a întrebat-o pe 
Doina dacã este de acord ca el sa plece, asta însemna despãrþire timp de 3 ani. Doina ev i dent a spus „da”,
pentru Ged era im por tant sã se afirme, îi plãcea sã studieze, voia sã realizeze ceva în viaþã. Doina a fost cea 
care l-a sprijinit, l-a ocrotit ºi i-a creat condiþii ca el sã se dedice ºtiinþelor juridice.

Trei ani de zile departe unul de altul: el la Le nin grad ºi ea în Cluj. Ged îi scria în fiecare zi câte o
carte poºtalã Doinei, cu scris mãrunt, ca sã umple tot cartonaºul, ºi la vedere, ca sã ajungã la destinaþie…
„Scumpa mea Doiniþa…”. Pe vremea aceea nu ieºea din casã, învãþa rusa de la ra dio ºi din cãrþi.

S-a întors de acolo (din Le nin grad) candidat în ºtiinþe (doc tor) în 1952. A fost fãcut profesor.
Locuiau într-o cam erã într-un apartament comun, fãrã masã: un pat, un ºifonier, un fotoliu, douã

scaune. Doina þinea o scândurã pe burta mare (era însãrcinatã) ºi scria dupã dictare notiþele pentru cursul
lui Ioan. A venit iarna lui 1953. Li s-a nãscut primul copil, Rodica, în 2 decembrie.

Cândva în ’54 li s-a repartizat un apartament de 3 camere la Casa Universitarilor. Ioan avea, în
sfârºit, un birou al lui, în care sã lucreze, iar o cam era era a copiilor. A sosit ºi a doua fetiþã, Li ana, în 1955.

Prin 1962-63 Facultatea de Drept a construit în spatele ei, pe str. Pav lov nr. 18, douã blocuri cu 4
etaje pentru cadrele sale didactice. Au primit acolo, în blocul B, un apartament de 3 camere la etajul 3.
Curte mare, cu mulþi copii, castani ºi flori (copiii nu aveau voie pe iarbã ºi nu aveau voie în curte între 2 ºi 5
dupã-amiaza). Pav lov nr. 18 era la 10 min ute de parcul oraºului, cu un lac (cu insulã în mijloc), pe care
vara se fãceau plimbãri cu barca sau cu bicicleta, iar iarna se amenaja un patinoar. A ajuns dec an al
Facultãþii de Drept din Cluj.  (Frag ment din amintirile Lianei ºi Rodicãi Ceterchi)

Fa milia Ioan Ceterchi, Cluj, 1963-1965. Foto st.: de la stânga la dreapta Doina, Li ana, Rodica ºi Ioan. 
Foto dr.: în faþa imobilului din str. Pav lov, nr. 18.

6 Datele despre activitatea didacticã a lui Ioan Ceterchi au fost extrase din dosarul per sonal al acestuia, aflat în
Unitatea Arhivei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe (dos. Ioan Ceterchi, C.933).

7 Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române, Dicþionar, 1866-2003, ediþia a III-a Bucureºti, 2003, p. 182.



Stock holm, rechemat în cadrul Ministerului
Afa cerilor Externe la 26 ianuarie 1990 ºi pen -
sionat pentru limitã de vârstã8. 

În cursul anului 1986, printr-un Decret al
Preºedintelui Republicii Franceze, Francois
Mitterand, Ioan Ceterchi îºi va derula activitatea 
ca profesor invitat în cadrul Facultãþii de Drept a 
Universitãþii I din Paris, iar în cursul anului
universitar 1990-1991 a predat cursul Intro du -
cere în studiul dreptului, atât la Ac a de mia de
Poliþie „Alexandru Ioan Cuza”, cât ºi la Facul -
tatea de Drept a Universitãþii Athenaeum din
Bucureºti9. 

În 1991, Ioan Ceterchi este ales membru
fondator ºi vicepreºedinte al Asociaþiei Române
de Filosofie a Dreptului, creatã în cadrul Insti -
tutului de Cercetãri Juridice al Academiei
Române10, comunicaþiile, sugestiile ºi obser va -
þiile sale contribuind, dupã evenimentele din
1989, la elaborarea proiectului noii constituþii.

Ioan Ceterchi – prin vasta sa culturã juri -
dicã, prin bogata experienþã în activitatea di -
dacticã, de cercetare, de organizare ºi con ducere 
în domeniul dreptului, precum ºi prin cea de
preºedinte al Consiliului Legislativ, de ministru
al Justiþiei ºi de ambasador ºi-a înscris numele în 
istoria dreptului românesc, numã rându-se între
reprezentanþii de seamã ai Maramu reºului.

Omul Ioan Ceterchi

Ioan Ceterchi s-a remarcat pe toate pa -
lierele vieþii socio pro fe sio na le, bu cu -
rându-se, atât de preþuirea ºi recu -
noaºterea celor din jurul lui, cât ºi de
aprecierea auto ritãþilor vre mii, fiind
mereu promovat în di verse funcþii de
demnitate pu bli cã: ministru de jus ti -
þie, ambasador al României etc. 

Prin seriozitate ºi înaltã þinutã
civicã ºi moralã, Ioan Ceterchi a reuºit 
sã se remarce, atât pe palierul învã -
þãmântului, cât ºi pe cel al cer cetãrii
sau diplomaþiei, îmbinând mo destia
cu logica lucrului bine fãcut, dovedind 
res pon sabilitate ºi com pe tenþã pro fe -
sionalã, trã sãturi ce îi contureazã o
per so na litate complexã, în clinatã spre
perfecþiune. În acest sens a cãutat sã
obþinã rezultate deosebite prin opti -

mizarea acti vitãþilor socioprofesionale ºi ºtiinþi -
fice în lo curile de muncã în care ºi-a desfãºurat
acti vitatea, prin crearea unui climat de coeziune
ºi echilibru, de motivare indi vi dualã ºi con cu -
renþã pozitivã. 

Profesorul universitar Ioan Ceterchi a fost
recunoscut ca spe cial ist de mare valoare în plan
naþional ºi internaþional, în spe cial în domeniul
teoriei gen er ale a statului ºi dreptului ºi al ºtiin -
þei politice, având preocupãri meritorii ºi în alte
domenii: dreptul constituþional, dreptul com pa -
rat, dreptul internaþional, istoria dreptului ro -
mânesc sau filosofia dreptului. A elaborat ºi
coordonat numeroase lucrãri ºtiinþifice, fiind
au torul sau coautorul a peste treizeci de lucrãri
ºtiinþifice: tratate, cursuri, monografii, culegeri
de studii ºi, totodatã, autorul sau coautorul a
peste douã sute de studii ºi articole, o parte
dintre acestea fiind publicate în limbile fran -
cezã, englezã, germanã, spaniolã ºi rusã, toate
însumând aproximativ 12.000 de pagini11...

În calitate de ministru al Justiþiei s-a preo -
cupat de aspecte referitoare la suveranitate, la
puterea de stat, la funcþiile statului ºi la formele
de stat, la democraþie ºi la sistemul orga ni za -
þiilor politice, la naþiune ºi stat, la filosofia
dreptului ºi dreptul internaþional. În domeniul
teoriei dreptului, alãturi de studierea aspectelor
apariþiei ºi formãrii dreptului în România, ºi-a
spus cuvântul în lãmurirea unor categorii de
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Autograf din partea lui
Maurice Duverger,

profesor la 
Universitatea din Paris

8 Datele despre activitatea didacticã a lui Ioan Ceterchi au fost extrase din dosarul per sonal al acestuia, aflat în
Unitatea Arhive Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe (dosar per sonal. Ioan Ceterchi, C.933).

9 So fia Popescu, Ioan Ceterchi. In memoriam, în „Studii de drept românesc”, seria nouã, anul 5 (38), nr 1, p. 81-98,
Bucureºti, Editura Academiei Române, Institutul de Cercetãri Juridice, 1993, p. 22 ºi donaþia autorului - In
memoriam Ioan Ceterchi - Bibliotecii Facultãþii de Drept din Bucureºti, 23. 04.1993.

10 Ibi dem.
11 Ibi dem.



seamã teoretico-filosofice, ca acelea de esenþã,
conþinut ºi formã ale dreptului sau noþiunea de
normã juridicã ºi clasificarea normelor
juridice12.

Învãþãmânt – cercetare

Dintre responsabilitãþile politice ºi pro -
fesionale, activitatea didacticã i-a ocupat cea
mai mare parte a vieþii, activând peste 40 de ani.
În calitatea sa de profesor, de ºef de catedrã sau
dec an al Facultãþii de Drept s-a preocupat me reu 
de îmbogãþirea ºi modernizarea structurilor
învãþãmântului, a planurilor ºi programelor ºco -
lare, de dotarea învãþãmântului, în gen eral. Pentru
Ioan Ceterchi, universitatea a fost instituþia pe
care a onorat-o cu toatã priceperea ºi dãruirea
sa, fiind „reperul la care s-a raportat mereu”. În
calitatea de profesor universitar s-a bucurat de
un binemeritat prestigiu, atât în rân durile
cadrelor didactice, cât ºi în ale stu den þilor,
cursurile acestuia remarcându-se prin cla ritate,
precizie, ca pac i tate de sintezã ºi echilibru13. 

A cãutat sã se perfecþioneze încontinuu ºi
la randament maxim, sens în care s-a strãduit
sã-i facã ºi pe colaboratorii sãi ca pe el însuºi,
fiind în acelaºi timp prieten ºi pãrinte, motivând
ºi trãgând la rãspundere totul în scop construc -
tiv, cu tact, pricepere, toleranþã ºi inteligenþã. În
activitatea didacticã a manifestat autoexigenþã,
dãruire, profunzime, eficienþã în stimularea stu -
denþilor, colegilor ºi cola bo ra to rilor sãi, iar în
activitatea ºtiinþificã s-a preo cupat de sprijinirea 
participãrii specialiºtilor ro mâni la viaþa ºtiin -
þificã internaþionalã ºi de spe cializarea lor post -
universitarã în strãinãtate, con text în care cola -
boratorii sãi beneficiazã de sprijinul di rect al
profesorului Ioan Ceterchi la stagii de spe -
cializare în cele mai importante cen tre ºtiinþifice 
europene ºi mondiale. Preo cuparea de cãpãtâi a
reprezentat-o pentru ac a de mi cian formarea unei 
elite în justiþie care „tre buie sã cunoascã
temeinic legea, sã fie pãtrunsã de valori umane
in te grate în drept: dreptatea, justiþia, egalitatea,
demnitatea umanã, respectul faþã de drepturile
omului. Juristul trebuie sã aibã simþul dreptãþii.
El trebuie sã fie ostil, fãrã re zerve, oricãrui abuz, 
arbitrar”14.

Ioan Ceterchi a participat cu comunicãri
ºtiinþifice la prestigioase manifestãri ºtiinþifice
interne ºi internaþionale: congrese, sim po zioa -

ne, mese rotunde, seminarii, sesiuni de
co mu nicãri. A sprijinit cercetarea juridicã inter -
dis ciplinarã ºi pluridiciplinarã, fiind apreciat
pentru numeroasele participãri la Moscova,
Paris, Mon treal, Praga, Bruxelles, Salzburg, So -
fia sau Java. În planul cercetãrii ºtiinþifice a fost
onorat în strãinãtate cu calitatea de profesor în
cadrul Universitãþii Paris l ºi recompensat cu
Premiul Academiei Române „Simion Bãrnuþiu”
pe anul 197415.

ªi-a început activitatea didacticã uni ver -
sitarã încã de la terminarea facultãþii clujene de
drept fiind numit preparator în Catedra de teoria
ºi istoria statului ºi dreptului din cadrul Fa -
cultãþii de ªtiinþe Juridice din Cluj, acest mo -
ment constituind un bun prilej pentru a deschide
proaspãtului preparator orientarea asupra
acestei laturi a ºtiinþei dreptului, iar seminariile
pe care le va susþine pe parcursul anilor vor
confirma implicarea sa pe acest palier. De atunci 
ºi pânã la sfârºitul vieþii, indiferent de funcþiile
ºi demnitãþile pe care le-a îndeplinit, profesorul
Ioan Ceterchi nu ºi-a abandonat niciodatã ca -
tedra ºi datoriile de dascãl.

Sfera sa de preocupare s-a materializat
prin numeroase cursuri universitare menite sã
contribuie la organizarea, dezvoltarea ºi perfec -
þionarea învãþãmântului universitar. În cadrul
celor douã instituþii de învãþãmânt su pe rior în
care a activat în România, Cluj ºi Bucureºti,
Ioan Ceterchi a fost, fãrã întrerupere, inclusiv în
ul tima perioadã a vieþii sale, conducãtor de doc -
tor ate la specialitatea teoria generalã a statului
ºi dreptului, îndrumând zeci de doctoranzi care
au obþinut titlul de doc tor în drept. În gen eral,
pro fesorul cãuta sã se ed i fice cu tot ce era nou ºi
cre ator în disciplina sa, dirijând spectrul cer -
cetãrilor proprii ºi pe cele ale colaboratorilor sãi
înspre direcþiile prac tice de maxim interes
pentru momentul acela. În institutul ºi la bo -
ratorul sãu s-au pus în practicã lucrãri de certã
valoare ºtiinþificã ºi cu grad de noutate, fãcând
din ºcoala româneascã de cercetare un centru de
studii înaintat, adaptat prin sugestii preluate pe
plan mondial. 

În memoria acelora ce i-au fost studenþi ºi
a colaboratorilor a rãmas „profesorul ideal”,
fiind un model de apropiere între profesori ºi
studenþi, considerându-i pe studenþi egalii das -
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12 Dorina N. Rusu, op. cit., p. 182. Dorina N. Rusu, Dicþionarul membrilor Academiei Române 1866-2010,
Bucureºti, 2010, p. 206-207; www.wikipedia.org.;Vasile Iuga de Sãliºte, Oameni de seamã ai Maramureºului,
Dicþionar, 1700-2010, Editura Pro Maramureº Dragoº-Vodã, Cluj-Napoca, p. 341.

13 Ibi dem.
14 Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, op. cit., p.12.
15 Dorina N. Rusu, op. cit., p. 182, 206-207, Vasile Iuga de Sãliºte, op. cit., p. 341; www.wikipedia.org.



cãlilor. În acest sens, Horia Diaconescu, unul
dintre studenþii sãi îi prezintã un portret su -
gestiv, afirmând: „Pãstrãm în amintire nu numai 
imaginea omului de ºtiinþã riguros ºi ex i gent,
dar ºi a omului a cãrui comportare ºi þinutã
impuneau prin eleganþã, sobrietate ºi corec ti -
tudine, care, în ciuda unei aparente detaºãri, era
apropiat, înþelegãtor ºi blând”16. În concepþia lui 
Ioan Ceterchi, profesorul este un adevãrat cre -
ator în domeniul sãu, capabil sã inducã metode
ºi sã direcþioneze în sens cre ator gândirea ºi
dorinþa de afirmare a tinerilor studenþi, iar învã -
þãmântul trebuie sã aibã un rol activ, capabil sã
le imprime celor interesaþi abc-ul muncii ºtiin -
þifice ºi sã-i îndemne sã lucreze singuri ºi în
echipã, sã le dezvolte capacitatea de-a rãs punde
nevoilor stringente ale societãþii. Rolul educativ
ºi formativ al ºcolii, con form pro feso rului,
rezidã ºi în aceea cã universitatea are me nirea
de-a pregãti studentul, atât pentru carierele
libere academice, cât ºi pentru buna func þio -
narea a statului, iar cel care le exercitã trebuie sã
fie înzestrat cu simþ de rãspundere ºi discer -
nãmânt. În acest con text, profesorul insista pe
educaþia studentului care nu poate fi neglijatã
fiindcã „transformarea unei individualitãþi na -
tive într-o personalitate creatoare presupune
cul turã individualã”17.

Aparenta exigenþã era asociatã cu o pro -
fundã ataºare faþã de studenþii ºi colaboratorii
sãi, dând dovadã de toleranþã în unele cazuri
con sid er ate, în epocã, de o anumitã grav i tate. În
amintirile foºtilor studenþi sunt relatate mai
multe situaþii dificile, cum este cea petrecutã în
contextul împlinirii a 100 de ani de la unirea
Moldovei cu Þara Româneascã, când aceºtia au
jucat Hora unirii în centrul oraºului. Pentru a-i
feri de urmãri grave, profesorul Ioan Ceterchi,
atunci dec an, le-a facilitat transferarea la Iaºi,
ferindu-i astfel de exmatriculare. Un alt exem -
plu este cazul participãrii unor studenþi la slujba
de Înviere, când, dupã ce i-a „mustrat”, le-a spus 
acestora sã fie atenþi cu cei din jur18. 

Iatã ce ne mãrturiseºte acelaºi fost stu dent
al profesorului Ioan Ceterchi, Horia Dia co nescu 
în legãturã cu episodul participãrii unui grup de
studenþi la slujba religioasã de Înviere: „În pri -
ma zi de curs toþi am fost convocaþi în cabinetul
decanului de atunci, Ioan Ceterchi, care dupã ce

ne-a întrebat dacã am fost sau nu la slujba reli -
gioasã ºi dupã ce a primit confirmarea noastrã,
ne-a spus doar sa fim mai atenþi asupra relaþiilor
dintre noi. Pentru un mo ment nu am reuºit sã
înþeleg tâlcul acestei din urmã remarci a pro -
fesorului. Numai pentru un mo ment, pentru cã,
încheind scurta întrevedere cu noi ºi cerându-mi 
sã mai rãmân în cab i net, mi-a comunicat numele 
colegului care fusese cu noi ºi care-l informase
dându-i lista cu numele noastre, dintre care-l
omisese, se înþelege, pe al sãu”19. A fost acuzat
cã a încãlcat autonomia universitarã, dar a rãs -
puns de fiecare datã cã a combãtut anarhia uni -
versitarã, având meritul cã a reuºit sã pãstreze
nealteratã conºtiinþa stu dentului de influenþe
neg a tive. 

Întreaga activitate didacticã desfãºuratã în 
cadrul facultãþilor de drept din Cluj ºi Bucureºti
a fost marcatã de înalta þinutã ºtiinþificã a cursu -
rilor pre date, de claritatea ºi frumuseþea expu -
nerilor, de felul cum ºtia sã sintetizeze anumite
teorii ºi concepte ºi sã le redea pe înþelesul
studenþilor. Deºi, uneori aride, pline de anunþuri
pre cise, de date etc., prin tactul ºi mãiestria
peda gogica, profesorul ºtia sã le îmbrace în aºa
fel, încât sã fie percepute cu mai multã uºurinþã.
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Ioan Ceterchi în anii ’50, dupã
întoarcerea de la Leningrad

16 Horia Diaconescu, Am fost studentul profesorului Ioan Ceterchi, în „Revista de ºtiinþe juridice”, nr. 21/2001,
Editura In fra, p. 20-21.

17 Informaþii provenite pe cale oralã din surse apropiate familiei stabilite în localitatea Ferneziu pentru care nu existã
documente.

18 Horia Diaconescu, op. cit., p.20-21.
19 Ibi dem.



Toate aceste calitãþi didactice ºi ºtiinþifice au
fãcut ca profesorul Ioan Ceterchi sã fie apreciat
ºi iubit de studenþii sãi, mulþi dintre aceºtia
devenind juriºti de înaltã clasã, buni cunoscãtori 
ºi apãrãtori ai adevãrului ºi dreptãþii.

Profesorul Ioan Ceterchi a fost, în acelaºi
timp, un valoros om de ºtiinþã, de numele sãu
legându-se o importantã operã juridicã. „A re -
prezentat întotdeauna un punct de reper pentru
oricine. De o incredibilã modestie faþã de ni -
velul sãu intelectual ºi moral, se purta cu tact,
echilibru, delicateþe ºi simplitate. Era calm,
chib zuit, profund ºi incita în mod tac tic la di a log 
ºi schimb liber de opinii. Deºi copleºea prin
puternica lui personalitate, lãsa spaþiu de ma -
nifestare interlocutorului, îl provoca prin blân -
deþea lui tipic transilvãneanã în a-ºi deschide
sufletul ºi mintea, îi reflecta gândurile
proprii”20.

Ioan Ceterchi a fost reprezentativ pentru
epoca în care a trãit ºi gândit, cãutând mereu sã
se ridice peste greutãþile ºi limitele acesteia.
„Numai prin clarificarea, pe baze ºtiinþifice a
esenþei dreptului, a naturii sale sociale, poate fi
înþeles locul sãu în sistemul normelor sociale,
rolul ºi funcþia sa specificã de reg u la tor al rela -
þiilor sociale, dinamica evoluþiei sale istorice
de-a lungul diferitelor orânduiri, structura ºi for -
ma sa internã ºi externã, mecanismul sãu de
elaborare, sistematizare ºi realizare”21. S-a preo -
cupat con stant de organizarea ºi perfecþionarea
învãþãmântului, insuflându-le colegilor interesul
ºi pasiunea pentru cunoaºtere ºi respectul legii,
fapt pentru care, colegii de catedrã au fost im -
pre sionaþi de „statura sa profe sio nal-ºtiin þi -
ficã”22, fiind preþuit pentru sobrietate ºi corec -
titudine. 

Ioan Ceterchi, vorbea convingãtor, coe -
rent, fãrã divagaþii in utile care te-ar fi îndepãrtat
de la obiectul cursului, aºa cã pe baza notiþelor
luate te puteai pregãti bine pentru seminarii ºi
examene. Nu existau pe atunci decât foarte pu -
þine cursuri tipãrite23.

Ioan Ceterchi a avut preocupãri, în spe cial 

în domeniul teoriei gen er ale a statului ºi
dreptului ºi în cel al ºtiinþelor politice. Astfel, în
concepþia sa, teoria statului ºi dreptului se
consti tuie în ºtiinþa esenþializãrii lui. Datoritã
calitãþii demersului sãu ºtiinþific, teoria generalã 
a dreptului a supravieþuit tendinþelor ideo lo gi -
zante ºi vulgarizatoare ale timpului. El a vãzut
cu multã claritate legãtura dintre teoria generalã
a dreptului ºi filosofia dreptului ca ramurã dis -
tinctã a filosofiei ºi ca disciplinã de învãþãmânt
destinatã studiului teoretico-filosofic al drep -
tului24, recunoscând rolul acesteia din urmã în
explicarea dreptului ca fenomen. 

Ioan Ceterchi împãrtãºea convingerea cã
o viziune de ansamblu asupra dreptului face din
ju rist, nu numai un spe cial ist, ci ºi un om de
înaltã þinutã moralã. În opinia sa, juristul trebuie
sã aleagã demnitatea, justiþia, responsabilitatea,
libertatea, toate întemeiate pe raþionalitate. El a
optat pentru democraþie, pentru regula majo ritãþii 
ºi pentru domnia legii, pentru statul de drept.

Ioan Ceterchi a reþinut faptul cã între teo -
ria dreptului ºi filosofia dreptului existã între -
pãtrunderi, „pentru cã teoria generalã a drep -
tului îºi pune probleme filosofice privind natura
ºi esenþa dreptului, dar, fãrã a se limita la acestea,
abordeazã conceptele, principiile ºi legitãþile ce
intrã în problematica generalã a ºtiinþei drep -
tului, chiar suprapuneri, cât ºi distincþii”25.
Astfel, pornind de la sfera de cercetare ºi de -
finire a obiectului teoriei gen er ale a dreptului,
face precizarea cã aceasta studiazã dreptul în
ansamblul sãu, în generalitatea ºi integritatea sa, 
ordinea juridicã în globalitatea sa, formulând
definiþia dreptului, celelalte concepte, categorii
specifice dreptului cu care opereazã ºi valabile
pentru toate ºtiinþele juridice26. 

Ioan Ceterchi s-a impus prin calitãþile uma -
ne deosebite, prin marele tal ent di dac tic care a
dus la formarea a noi generaþii de juriºti, prin
activitatea neobositã de cercetãtor preo cupat de
fundamentarea ºtiinþei juridice, de abor darea ei
la nivel de principiu, de imprimare a unui carac -
ter cu adevãrat umanist. „Întreaga activitate s-a
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20 Gheorghe Dãniºor ºi Rob ert Niþoiu, ªtiinþa dreptului în concepþia acad. Ioan Ceterchi, în „Revista de ºtiinþe
juridice”, nr. 21/2001, Editura In fra, p. 32-39.

21 Nicolae Popa, Personalitatea profesorului Ioan Ceterchi (amintirile unui colaborator), în „Revista de ºtiinþe
juridice” nr. 21/2001, numãr spe cial apãrut sub egida Secþiei de ºtiinþe economice, juridice ºi sociologie a
Academiei Române, Editura Themis Craiova, 2001, p. 18.

22 Ibi dem, p. 17
23 Informaþii selectate dintr-un articolul nepublicat, recomandat de cãtre Adrian Man, cercetãtor ºtiinþific I, Ac a de -

mia Românã, Filiala Cluj-Napoca.
24 Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în teoria generalã a dreptului, Editura All 1993,1996, p. 10. În legãturã

cu istoricul filosofiei ºi teoria generalã a dreptului vezi Giorgio del Vecchio, Philosophie gen er ale du Droit,
Dalloz, Paris 1953.

25 Ibi dem, p. 9.
26 Ibi dem, p. 11.



constituit într-un mesaj pentru pos te ritate, fie -
care intelectual are obligaþia de a studia te mei -
nic ºi per ma nent fenomenele în do meniul în care 
îºi desfãºoarã activitatea, de a ºi le subordona ºi
a le pune în slujba oamenilor, de a contribui la
evoluþia în sens pozitiv a so cie tãþii”27. Simbioza
stat-drept apare cu deo sebitã pregnanþã în ceea
ce priveºte statul de drept, con cept deosebit de
ac tual, mai ales pentru so cie tãþile de tranzit spre
democraþie, cazul României.

Ioan Ceterchi, profund cunoscãtor al re -
sorturilor filosofice ale dreptului, elaboreazã pe
aceastã poziþie concepte, principii, categorii ºi
noþiuni, care au intrat definitiv în patrimoniul
teoriei dreptului (esenþe, conþinut, formã, izvor,
sursã, sistem, structurã etc.)28, preocupându-se
ºi de legãtura dintre teoria generalã a dreptului ºi 
filosofia dreptului. În viziunea sa asupra teoriei
gen er ale a dreptului, porneºte de la existenþa
legitãþilor dezvoltãrii fenomenelor juridice ºi a
caracterului gen eral al legãturilor substanþiale
uºor de observat în cadrul realitãþii obiective a
cãror cunoaºtere se impune cu necesitate. A fost
receptiv la tot ceea ce este în ºtiinþã ºi aplicabil
în domeniul dreptului, sprijinind cercetãrile sis -
tematice de informaticã juridicã sau de perspec -
tivã juridicã ºi a încurajat reluarea unor preo -
cupãri ºtiinþifice abandonate dupã cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial privind filosofia drep -
tului, dreptul comparat ºi sociologia juridicã.

În cercetarea juridicã, Ioan Ceterchi con -
siderã cã omul, fiind valoarea supremã, în jurul
acestuia se contureazã sistemul, cer cetãtorul tre -
buie sã decidã între libertate-supunere, ra þio-
 nalitate-iraþionalitate, respon sa bili ta te-dem ni -
tate ºi trebuie sã aleagã demnitatea, justiþia,
responsabilitatea, libertatea, toate în temeiate pe
raþionalitate. „În urma studierii sta tului ºi drep -
tului sub toate aspectele, teoria ge neralã a sta -
tului ºi dreptului, formuleazã cele mai gen er ale
categorii (categoriile sunt noþiuni fundamentale
care reflectã cele mai gen er ale ºi esenþiale legã -
turi ºi relaþii obiective în conþinut, transfor ma -
re), valabile pentru întreaga ºtiinþã juridicã”29.

El pledeazã pentru ca teoria generalã a
statului ºi dreptului sã fie o disciplinã de sine

stãtãtoare, o astfel de concepþie fiind „deter -
minatã de faptul cã în realitatea obiectivã existã
astfel de legitãþi ale dezvoltãrii fenomenelor ju -
ridico-statale, astfel de legãturi substanþiale care 
au un caracter gen eral ºi fãrã cunoaºterea cãrora
nu este posibilã cercetarea mai mult sau mai
puþin aprofundatã a obiectului celorlalte dis ci -
pline juri dice, istorice sau de ramurã”. În
viziunea lui Ioan Ceterchi, teoria generalã a sta -
tului ºi dreptului „cerceteazã forma de gu ver -
nãmânt, sistemul de drept, izvorul de drept,
norma ºi raportul ju ridic etc., care servesc ca
punct de plecare pentru celelalte ramuri ale
ºtiin þelor juridice” 30. 

Ioan Ceterchi, considerã cã teoria ge ne -
ralã a statului ºi dreptului se situeazã la înãl -
þimea celor mai gen er ale categorii, printre ce -
lelalte ºtiinþe juridice, funcþie pe care o va defini
ca „acea mãsurã a ºtiinþei juridice care studiazã
legitãþile existenþei statului ºi dreptului, esenþa
conþinutului ºi formele statului ºi dreptului în
gen eral ºi în cadrul diferitelor orânduiri sociale
ºi formuleazã categorii gen er ale ale feno me -
nelor juridico-statale, care au o însemnãtate
prin cipialã printre toate celelalte ºtiinþe ju ri di -
ce”31. În opinia sa, dreptul se va servi de metoda
istoricã ºi de cea logicã, metode asemãnãtoare
cu cele ale ºtiinþelor sociale, dar insistã pe ne ce -
sitatea folosirii ºi altor metode specifice, res -
pectiv metodele investigaþiei sociologice con -
crete, statistice, cibernetice. 

Reputatul om de ºtiinþã, Ion Craiovan,
pro fesor universitar doc tor ºi colaborator la nu -
meroase lucrãri de filosofie ºi drept cu aca -
demicianul Ioan Ceterchi, fãcând o recenzie a
lucrãrii ºtiinþifice, în coautorat Introducere în
teoria generalã a dreptului, apãrutã sub egida
Editurii ALL, menþiona: „Eminentul ju rist nu
mai este printre noi. A rãmas însã viu în amin -
tirea noastrã. În ul tima perioadã a vieþii sale,
deºi în luptã cu o boalã necruþãtoare, a predat
teoria dreptului la Universitatea Athenaeum ºi
la alte instituþii universitare, a participat la con -
grese ºi simpozioane internaþionale, a îndrumat
discipoli, a scris cu trudã ºi migalã acest curs
pentru studenþi, a slujit cu nobleþea sufleteascã
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27 Ioan Ceterchi, Actualitatea conceptului statului de drept, Simpozionul „Statul de drept ºi economia de piaþã în
România”, Cluj-Napoca, 1991; So fia Popescu, Statul de drept, în „Studii de drept românesc”, nr. 3-4/1990,
p. 219-233 etc.

28 Ion P. Filipescu, Ion Dogaru, Repere în viaþa ºi op era Academicianului prof. univ. dr. do cent. Ioan Ceterchi, în
„Revista de ºtiinþe juridice”, nr. 21/2001, numãr spe cial apãrut sub egida Secþiei de ºtiinþe economice, juridice ºi
sociologie a Academiei Române, Editura Themis Craiova, 2001, p. 8.

29 Ioan Ceterchi ºi colab., Teoria generalã a statului ºi dreptului, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1967,
p. 7.

30 Ibi dem, p. 13.
31 Ibi dem, p. 12.



ºi harul dat celor aleºi o viaþã întreagã ºcoala
juridicã româneascã32.

Contribuþia excepþionalã la dezvoltarea
teo riei gen er ale a statului ºi dreptului, ca dis -
ciplinã didacticã ºi ºtiinþificã s-a concretizat în
diferite ediþii ale cursului sãu ºi în tratatul co -
lectiv, având aceleaºi profil, al cãrui coautor ºi
coordonator a fost33. Ca disciplinã de în vã þã -
mânt, teoria generalã a dreptului are un caracter
propedeutic, de introducere în studierea ºtiin -
þelor juridice, de a „in tro duce” studentul în
lumea „dreptului”, de a-i deschide porþile uni -
versului ju ridic, ale justiþiei, dreptãþii ºi ade -
vãrului. Teoria generalã a dreptului este o ºtiin -
þã, opereazã cu concepte, teorii, principii,
le gi tãþi, dar ºi o artã care îi solicitã juristului pe
lângã cunoºtinþe, tal ent ºi mãiestrie.

Ioan Ceterchi a fost un exeget al con -
cepþiei ma te ri al ist-marxiste despre stat ºi drept,
op era sa reflectând opþiunea filosoficã-juridicã,
menitã sã conducã la realizarea libertãþii, iar
socialismul ºtiinþific se ocupa cu „lupta de eli -
berare naþionalã a popoarelor din colonii, luptã
generalã pentru pace democraþie ºi progres so -
cial”34. În Introducere în teoria generalã a drep -
tului, susþine cã „statul de drept a apãrut ca o
replicã la abuzul de putere la statul ab so lut ist”35.

În concluzie, a instituit concepte, prin -
cipii, categorii ºi noþiuni adoptate de teoria
drep tului, dar care sunt preluate din filosofia
dreptului. În concepþia lui Ioan Ceterchi, filo -
sofia constituie baza teoreticã pentru ºtiinþele
juridice, idee regãsitã ºi în afirmaþiile lui
Giorgio del Vecchio, filosof, ju rist ºi ex pert în
filosofia dreptului, con form cãruia filosofia
studiazã dreptul sub aspectul sãu uni ver sal ºi
„începe acolo unde sfârºeºte ºtiinþa dreptului
pozitiv cãreia îi furnizeazã raþio na mentele ºi
conceptele sale fundamentale, înce pând cu
însuºi conceptul, cã filozofia ºi ºtiinþa dreptului
se completeazã reciproc, având nevoie una de
alta”36. Giorgio del Vecchio spunea cã „relaþiile
dintre moralã ºi drept sunt aºa de strân se, încât
ambele categorii au esenþial acelaºi grad de

adevãr, aceeaºi valoare”37. So fia Popescu în
legãturã cu definirea moralei în lite ratura de
specialitate menþioneazã cã, atât „regulile de
drept, cât ºi cele mo rale sunt reguli nor ma tive
logice, cu caracter raþional care se aplicã unei
realitãþi de fapt”38.

În afarã de aportul remarcabil la cer ce -
tarea problematicii tradiþionale a disciplinei
ºtiin þifice pe care a tratat-o în ediþii succesive ale 
cursurilor sale consacrate teoriei gen er ale a sta -
tului ºi dreptului, ºi-a adus contribuþia la analiza
aprofundatã a unor aspecte fundamentale ale
ºtiinþelor politice ºi ºtiinþelor juridice: obiectul
ºi sistemul ºtiinþelor politice, cultura politicã,
raportul dintre stat ºi naþiune, puterea de stat,
suveranitatea, funcþiile statului, forma de gu -
vernãmânt, cercetarea ºtiinþificã ºi activitatea
didacticã în domeniul dreptului, noþiunea drep -
tului, funcþiile, conþinutul ºi forma dreptului,
normele juridice ºi clarificarea lor, sistemul ad -
ministraþiei, activitatea legislativã ºi tehnica le -
gislativã, raportul dintre drept ºi culturã, ra -
portul dintre drept, pe de-o parte, ºi progresul
tehnico-ºtiinþific ºi so cial, pe altã parte, raportul
dintre drept ºi valoare, dreptul ºi probleme ale
democraþiei, dreptul ºi cooperarea inter na þio -
nalã, drepturile omului, dreptul, pacea, secu -
ritatea ºi dezarmarea, studiul gândirii juridice
româneºti (de ex. Nicolae Titulescu), instituþia
ombudsmanului etc.39. 

De asemenea, Ioan Ceterchi face referire
la faptul cã ºtiinþele juridice folosesc, în studiul
statului ºi dreptului, metoda istoricã ºi cea lo -
gicã, prin metodã înþelegând „un ansamblu con -
centrat de operaþii intelectuale (principii, nor -
me), care sunt folosite pentru atingerea unuia
sau mai multor obiective privind cunoaºterea
unui fenomen”40. Statul este „o putere orga -
nizatã asupra unei populaþii pe un anumit teri -
toriu, în care puterea de stat, de serveºte puterea
politicã sau puterea publicã”41. Referitor la pu -
terea de stat, Ioan Ceterchi susþine cã aceasta
„apare când cei care se supun cred cã este nor -
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32 Ion Craiovan, Juridica, Vezi coperta 4 din Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în teoria generalã a dreptului, 
Editura All, Bucureºti, copy right, 1993, 1996, 1998.

33 So fia Popescu, Contribuþia profesorului univ. dr. do cent Ioan Ceterchi la organizarea ºi conducerea activitãþii de
cercetare ºtiinþificã în domeniul dreptului, în „Revista de ºtiinþe juridice” nr. 21/2001, numãr spe cial apãrut sub
egida Secþiei de ºtiinþe economice, juridice ºi sociologie a Academiei Române, Editura Themis Craiova, 2001, p. 24.

34 Ibi dem, p. 13.
35 Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, op. cit., p. 6.
36 Giorgio del Vecchio, Philosophie du Droit, Dalloz, Paris, 1953, p.19-20; Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, op. cit., p. 6.
37  Giorgio del Vecchio, Lecþii de filosofie juridicã, Editura Europa Nova, Bucureºti, 1995, p. 199.
38 So fia Popescu, Teoria generalã a dreptului, Editura Lu mina Lex, Bucureºti, 2000, p. 125.
39 So fia Popescu, op. cit., p. 81-98.
40 Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, op. cit, p. 12.
41 Ibi dem, p. 111.



mal pentru ei sã se supunã, cã aceasta este bine,
just ºi legitim”.

Deºi a activat într-un sistem totalitarist,
Ioan Ceterchi a studiat problema democraþiei ca
formã de guvernãmânt din perspectiva rapor -
turilor dintre stat ºi drept, dintre putere ºi lege,
prin asigurarea domniei legii ºi drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale ale omului în exer -
citarea puterii42, plecând de la premiza cã statul
de drept este un stat lib eral, un stat care are la
baza douã principii: libertate ºi egalitate. Acesta 
s-a impus în ochii posteritãþii prin marele tal ent
di dac tic care a dus la formarea a noi generaþii de
juriºti, unii dintre ei de mare notorietate, ºi prin
activitatea de cercetãtor preocupat de funda -
mentarea ºtiinþei juridice, de abordarea ei la
nivel de principiu, de imprimarea unui caracter
umanist acestei ºtiinþe.

Ca încununare a unei activitãþi presti gi -
oase în toate domeniile în care s-a impus pe
parcursul vieþii, academicianul Ioan Ceterchi a
fost recompensat cu numeroase premii, ordine
sau medalii omagiale, printre care: Premiul
„Simion Bãrnuþiu” al Academiei Române – 1974;
Ordinul „Steaua R.S.R.”, clasa a II-a (4 mai
1971); Ordinul „23 Au gust”, clasa a III-a (12 au -
gust 1974); Ordinul „Meritul ªtiinþific’”, clasa a 
II-a (mai 1981); Medalia Muncii (1957);
Medalia „30 de ani de la Eliberarea României de 
sub dominaþia fascistã (1974); Medalia „25 de
ani de la Proclamarea Republicii” (1972);
Medalia „A 50-a Aniversare a P.C.R.” (1971);

Medalia „40 de ani de la înfiinþarea P.C.R.”;
Medalia „A 25-a Aniversare a eliberãrii Patriei” etc.

Preºedinte al Consiliul Legislativ

Consiliului Legislativ, or gan consultativ
de specialitate pe lângã Consiliul de Stat al Re -
publicii Socialiste România, s-a reînfiinþat prin
Legea nr.15 din 22 octombrie 1971, la iniþiativa
lui Constantin Stãtescu, secretar al Consiliului
de Stat ºi a lui Ion Gheorghe Mau rer, având
sarcina de a sprijini or ganele de stat în acti vitatea
de pregãtire ºi coor donare a legislaþiei ºi al cãrui
prim preºedinte a fost numit Ioan Ceterchi (prin
Decretul nr. 503/1971 din 28 de cembrie 1971, iar
Emil Nicolcioiu – prim-vice pre ºe dinte). 

Acest for a avut menirea de a îmbunãtãþi
calitatea procesului legislativ ºi de a analiza ºi
aviza proiectele de legi, propunerile leg is la tive
ºi proiectele de ordonanþe ºi de hotãrâri cu ca -
racter normativ, con text, în care, membrii
acestuia aveau drept obiectiv, studierea apro -
fundatã a realitãþilor sociale pentru a reda o noua 
reglementare juridicã, realizarea unei juste
expri mãri a cerinþelor obiective în texte legale,
sistematizarea ºi coordonarea întregii legislaþii
ºi asigurarea supremaþiei legii.

Consiliul Legislativ a funcþionat în pe -
rioada 1971-1989, remarcându-se prin elas tici -
tatea proiectelor de legi din perioada respectivã
ºi prin modul de sprijinire a tinerilor juriºti
pentru a se forma ºi perfecþiona în spiritul ade -
vãratelor valori ale dreptului. 
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„Îmi amintesc de seara de 4 martie 1977 - cutremurul. Noi toþi eram în casã numai tata era la
serviciu, la Consiliul Legislativ. Casa se zgâlþâise bine din rãdãcini, dar, fiind pe structurã de lemn,
deci foarte elasticã, doar coºurile s-au dãrâmat peste scãrile de la intrare. Noroc cã, din cauza
cutremurului, uºa de la intrare nu s-a putut deschide, aºa cã Rodica ºi bunica Jeaneta (mama Doinei)
nu au putut ieºi; au avut zile, altfel ar fi fost lovite de cãrãmizile din coºul prãbuºit pe trepte; aºa doar
treptele s-au rupt. Toþi eram îngrijoraþi: unde e tata? Aºteptarea a fost tensionatã, ne-am dat seama de
grozãvie doar din privirea mamei, care trãise cutremurul din ’40. Ea ºtia ce înseamnã un cutremur
(noi, fetele, aveam sã aflam abia a doua zi când, ieºind pe b-dul Magheru, am vãzut blocurile de la
Scala, Lido prãbuºite: un morman uriaº de moloz ºi bãile rãmase una sub alta pe pereþii în faianþe
diferite…vestigii ale unei vieþi care a fost acolo, iar acum nu mai este… morþii erau sub dãrâmãturi,
împreunã cu supravieþuitorii îngropaþi de vii. Era o chestiune de ore…Viaþa se numãra în secunde, în
min ute). În sfârºit, apare tata. A sunat la uºã, neobiºnuit. Îmi amintesc ca i-am deschis, era complet alb; 
pardesiul lui negru ºi pãlãria neagrã erau albe ca ºi cum ar fi fost acoperite de fãinã albã. Avea o mare
îngrijorare întipãritã pe faþã. „E dezastru în oraº”; venise pe jos de la Consiliul Legislativ, din Piaþa
Palatului ºi vãzuse tot. ªi-a tras puþin sufletul, cred cã s-a liniºtit cã noi suntem în regulã ºi casa e în
picioare ºi a mers la garaj sã ia maºina: „Dacã e nevoie de mine, sã dãm un comunicat, o lege, stare de
urgenþã” ºi a plecat iar la serviciu, la Consiliul Legislativ. Simþul datoriei era mai puternic decât
spiritul de conservare.

(Frag ment din amintirile Lianei ºi Rodicãi Ceterchi)

42 Ibi dem, p 117.



Alegerea lui Ioan Ceterchi în cea mai
înaltã funcþie în cadrul Consiliului Legislativ a
fost influenþatã de vasta sa culturã juridicã, în
care s-au îmbinat bogata experienþã didacticã ºi
di versitatea temelor de cercetare, articolele ºi
lu crãrile sale referitoare la teoria statului ºi
drep tului constituind ºi astãzi teme de referinþe
nu numai prin abordarea unui larg spectru de
pro bleme, ci ºi prin formularea unor soluþii
proprii ce s-au impus devenind un bun câºtigat
pentru ºtiinþa româneascã. 

În perioada în care a fost preºedintele
acestui for (28 decembrie 1971-31 martie
1980)43, Ioan Ceterchi ºi-a asumat, pe de o parte, 
valorificarea moºtenirii ºtiinþifice naþionale în
domeniul dreptului, iar, pe altã parte, reluarea
unor preocupãri abandonate dupã cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial privind filosofia drep -
tului, dreptul comparat ºi sociologia juridicã. Pe
perioada mandatului sãu, s-a dovedit un exce -
lent man ager ºi organizator, un spirit eu ro pean
plin de iniþiativã ºi idei, cu consecinþe pozitive,
ceea ce echivaleazã cu o adevãratã reformã în
domeniul legislativ, reuºind sã imprime spe -
cialiºtilor spirit de echipã, de re spect ºi stimã
reciprocã, aplecare înspre promovarea noului,
le gislaþia în cauzã fiind purtãtoarea ºi expresia
juridicã a unei noi gândiri.

Calitãþile personale ºi profesionale de om
învãþat ºi mod est, ex i gent ºi apropiat i-au asi -
gurat prestigiul ºi preþuirea colectivului în care
ºi-a desfãºurat activitatea, imprimând în Con -
siliul Legislativ un climat de muncã bazat pe re -
spect ºi stimã reciprocã, promovând noul ºi spi -
ritul dem o cratic adecvat. A militat pentru
for marea profesionalã ºi moralã a tinerilor
juriºti, antrenând în permanenþã organisme care
sã rãspundã de formarea ºi dezvoltarea pro fe -
sionalã a acestora, în respectul principiului lan -
sat de strãmoºi Ubi pat ria, ibi bene, care sã
asigure binele pub lic ºi al tuturor. Iatã cum ºi-l
aminteºte într-un doc u ment de familie, unul
dintre juriºtii de renume, Ioan Filip, la adunarea
personalului Consiliului Legislativ din 15
decembrie 1973, la împlinirea vârstei de 47 de

ani de cãtre Ioan Ceterchi – preºedintele acestui
for ºtiinþific:

„Ne dãm cu toþii seama cã, sever cu el
însuºi, el trebuie sã facã eforturi pentru a nu se
lãsa stãpânit de o dulce servitute a inimii faþã de
noi”44. 

În cadrul Consiliului Legislativ, împreunã 
cu prof. dr. doc. Constantin Stãnescu - membru
tit u lar al Academiei de ªtiinþe Sociale ºi Po -
litice, au elaborat Legea nr. 15/1977 privind
organizarea ºi funcþionarea Consiliului Le gis -
lativ, precum ºi studiul Legislaþia ºi perfec þio -
narea relaþiilor sociale (1976)45, care a deschis
calea unei informãri juridice complexe. 

Ca urmare a unei acþiuni iniþiate de Con -
siliului Legislativ, s-a reexaminat legislaþia
exis tentã la aceea datã, înlãturându-se actele
nor ma tive depãºite, aflate în contradicþie cu le -
gislaþia existentã ºi s-a urmãrit ca toate normele
juridice perimate, reglementãrile dis pa rate ºi
frag mentare sã fie înlocuite cu acte nor ma tive
noi, prin modificare sau completare. Astfel, în
cursul anului 1973, au fost ab ro gate peste 1100
legi, decrete ºi hotãrâri ale Con siliului de
Miniºtri ºi peste 3000 de ordine ºi instrucþiuni
de muncã ale ministerelor ºi ale altor organe de
stat46.

Diplomatul Ioan Ceterchi

În plan dip lo matic, între 1984-1989, Ioan
Ceterchi a reprezentat România în þãrile scan -
dinave, Suedia ºi Norvegia47. ªi-a început mi -
siunea de ambasador extraordinar ºi ple ni po -
tenþiar al României în Suedia (Stock holm) la
data de 2 iulie 1984, prin decret prezidenþial, iar
din 6 octombrie a aceluiaºi an a cumulat în
paralel, în aceeaºi perioadã ºi activitatea di plo -
maticã pe teritoriul Norvegiei. Pe planul vieþii
diplomatice pe perioada acreditãrii în Suedia ºi
Norvegia, Ioan Ceterchi, a promovat imaginea
României, sens în care a stabilit contacte directe
ºi repetate cu oficialitãþi centrale ºi lo cale, cu
personalitãþi ale vieþii publice, oameni de afa -
ceri, presã ºi tineret, transpunând în viaþã obiec -
tivele urmãrite printr-un di a log deschis ºi
construc tiv.
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43 Datele despre activitatea didacticã a lui Ioan Ceterchi au fost extrase din dosarul per sonal al acestuia, aflat în
Unitatea Arhive Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe (dosar per sonal Ioan Ceterchi, C.933).

44 Ioan Filip, frag ment din alocuþiunea gãsitã între documentele de familie; Ion P. Filipescu, Ion Dogaru, Repere în
viaþa ºi op era Academicianului Prof. univ. dr. Do cent Ioan Ceterchi, în „Revista de ºtiinþe juridice”, nr. 21/2001,
numãr spe cial apãrut sub egida Secþiei de ºtiinþe economice, juridice ºi sociologie a Academiei Române, Editura
Themis Craiova, 2001, p 13.

45 Tudorel Toader ºi alþii, Dicþionarul personalitãþilor juridice româneºti, Editura Hamangiu, Iaºi, 2008, p. 60-61.
46 Ioan Ceterchi, Mircea Costin ºi So fia Popescu, Rolul ºi funcþiile dreptului în fãurirea societãþii socialiste mul ti lat e ral 

dezvoltate, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureºti, 1974, p. 10.
47 Arhiva Diplomaticã a Ministerului Afacerilor Externe (dos. Ioan Ceterchi, C. 933).



Rezultatele excepþionale obþinute în cele
douã state scandinave au oglindit cu prom pti -
tudine dorinþa continuãrii ºi amplificãrii re la -
þiilor bilaterale pe linia cooperãrii europene ºi
internaþionale dintre guvernul român ºi re pre -
zentanþii afacerilor externe suedeze ºi nor ve -
giene în gãsirea unor cãi de sprijin ºi colaborare, 
inclusiv în cadrul O.N.U. ºi al altor organisme
specializate ale forumului mondial (în problema 
pãcii ºi dezarmãrii, crearea de zone denu clea -
rizate în Balcani ºi Scan di na via). 

De menþionat este ºi faptul cã, în cursul
anului 1984, primele întrevederi diplomatice în
capitala Suediei le-a avut la data de 4 iulie, cu
Lennart Bodstr`m, ºeful Ministerului Aface rilor
Externe ºi cu alte personalitãþi diplomatice, iar
la 30 au gust ºi-a prezentat oficial scrisorile de
acreditare Regelui Carl al XVI-lea Gustaf (la
Palatul re gal)48. 

Rezultatele diplomaþiei româneºti în
Suedia s-au concretizat prin informãri ºi con -
sultãri sistematice ºi permanente le gate de pro -
blemele securitãþii ºi cooperãrii europene într-o
perioadã în care diplomaþia românã a fost ne -
voitã sã se confrunte cu noi ºi mul ti ple obstacole 
pe plan extern, urmare a rigiditãþii politice in -
terne a regimului comunist pe fondul unei ac -
cen tu ate crize gen er ale a sistemului so cial ist49.

În Norvegia, Ioan Ceterchi a efectuat pri -
ma vizitã în perioada 17-27 octombrie 1984,
prilej cu care a cãutat sã identifice cu partenerul
extern modalitãþi de intensificare ºi aprofundare 

a contactelor politice, dar ºi în plan parla men tar, 
eco nomic, ºtiinþific ºi cul tural. Printre per so -
nalitãþile diplomatice norvegiene cu care a
purtat discuþii la cel mai înalt nivel au fost:
regele Olaf V al Norvegiei, la data de 23 octom -
brie ºi Svenn Stay, ministru con ser va tor al
Afacerilor Externe ºi cu alþi responsabili ai poli -
ticii norvegiene în intervalul de timp petrecut la
Oslo50. 

În munca sa de dip lo mat, a contribuit la
promovarea principiilor fundamentale ale rela -
þiilor dintre state, în spe cial în realizarea sec u -
ritãþii europene pe baza principiilor coe xis tenþei
paºnice ºi cooperãrii internaþionale. De ase -
menea, a militat pentru transpunerea în prac ticã
a unui alt principiu de drept internaþional, în
relaþiile dintre state, respectiv lupta pentru ca
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În Suedia, în þinutã de ceremonii Întâlnirea dintre ambasadorul Ioan Ceterchi 
ºi Papa Ioan Paul al II-lea

Prezentarea scrisorilor de acreditare în Suedia
Regelui Carl al XVI-lea Gustaf ºi Reginei Silvia, 1984

48 Ibi dem. Vezi Adrian Nãstase, Ioan Ceterchi – dip lo mat, în „Revista de ºtiinþe juridice”, nr. 21/2001, numãr spe -
cial, apãrut sub egida Secþiei de ªtiinþe Economice, Juridice ºi Sociologie a Academiei Române, Editura Themis
Craiova, 2001, p. 59.

49 Ibi dem, p. 58.
50 Ibi dem, p. 59.



Organizaþia Naþiunilor Unite sã-ºi întemeieze
activitatea pe ideile prevãzute în Cartã, privind
menþinerea pãcii ºi securitãþii internaþionale ºi de
dezvoltare a relaþiilor prieteneºti între naþiuni.

În planul dreptului ºi cooperãrii inter na -
þionale, România se implicã prin numeroase ºi
însemnate contribuþii, sens în care Ioan Ceterchi 
aratã cã „spre a fi constructivã este necesar ca
aceastã cooperare sã se concentreze asupra as -
pectelor esenþiale ale realizãrii drepturilor omu -
lui, cu prioritate în domeniul eco nomic ºi so cial, 
sã se desfãºoare cu stricta respectare a princi -
piilor independenþei ºi suveranitãþii naþionale ºi
neamestecului în treburile interne, sã contribuie
la lichidarea oricãrei exploatãri ºi asupriri a
indivizilor ºi popoarelor, la edificarea unei noi
ordini economice ºi politice internaþionale, asi -
gurarea unui climat de pace ºi securitate, prem i -
se indispensabile pentru deplina afirmare a na -
þiunilor ºi personalitãþii umane”51.

În activitatea sa de dip lo mat nu a fãcut ra -
bat de la disciplina de lucru, personalã sau a
colectivului din subordine, fapt pentru care a
primit aprecieri elogioase din partea M.A.E.,
însã rezultatele nu au fost oglindite la justa va -
loare a implicãrii sale. 

Evenimentele Revoluþiei din 1989 îl sur -
prind pe Ioan Ceterchi în cadrul misiunii din
strãinãtate, în condiþiile în care starea sa de sã -
nãtate s-a înrãutãþit, ca urmare a unei operaþii de
melanom ma lign, fapt pentru care a solicitat ºi
obþinut, prin Decretul nr. 81/30 ianuarie 1990,
emis de Consiliului Frontului Salvãrii Naþionale 
(preºedinte Ion Iliescu), rechemarea din postul
de ambasador în Suedia ºi Norvegia. Dupã o
grea ºi cumplitã suferinþã, se stinge din viaþã la
data de 5 aprilie 1992, în Bucureºti.

Concluzii

Maramureºul, acest topos încãrcat de tra -
diþii milenare, prin numãrul mare de perso na -
litãþi pe care le-a dat în decursul istoriei, se
integreazã armonios între valorile perene ale

culturii ºi spiritualitãþii naþionale. Edificator în
susþinerea acestei afirmaþii, printre nemuritorii
Academiei Române în domeniul ºtiinþelor ju -
ridice se si tueazã Ioan Ceterchi – ju rist, membru 
co re spon dent al Academiei Române, figurã
emblematicã cu preocupãri în sfera dreptului ºi
jurisdicþiei.

Ioan Ceterchi rãmâne viu în amintire, deºi
în ul tima perioadã a vieþii sale a fost victima
unei cumplite boli, ca dascãlul care a predat
teoria dreptului la instituþii de prestigiu pre cum:
Facultatea de Drept a Universitãþii Athe naeum
din Bucureºti, Facultatea de ªtiinþe Juridice a
Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca,
Universitatea „C. I. Parhon” din Bucureºti,
Facul tatea de Drept din cadrul Universitãþii din
Bucureºti, Ac a de mia de Poliþie „Alexandru
Ioan Cuza”.

 A participat la numeroase congrese ºi
simpozioane internaþionale ºi a slujit o viaþã
întreagã ºcoalã juridicã româneascã. „Fie ca,
de-a lungul generaþiilor de juriºti, sã dãinuie
mereu un gând luminos despre acest reprezentant 
de seamã al gândirii juridice româneºti” 52.

 Pe parcursul vieþii nu a încetat sã-ºi vi -
ziteze locurile natale, con text în care a luat act
de numeroasele probleme pe care cei din fa -
milie, rudele apropiate ºi cei cu care a interac -
þionat le-au avut de întâmpinat. Activitatea de
mare abnegaþie pe tãrâmul ºtiinþei a avut me -
nirea de a forma ºi îndruma tânãra generaþie pe
linia perfecþionãrii, fiind un reper de valoare pe
linia învãþãmântului su pe rior din România. 

Alãturi de Nicolae Breban ºi Augustin
Buzura – literaturã; Marius Porumb ºi Vida
Gheza – artele plastice; Ionel Valentin Vlad ºi
Emil Burzo – ºtiinþele exacte ºi mulþi alþi oa -
meni de ºtiinþã care au marcat istoria culturalã a
judeþului, Ioan Ceterchi, prin activitatea ºi preo -
cupãrile sale a înþeles sã slujeascã cu dãruire
idealul naþional al poporului român pe linia pro -
movãrii ºi dezvoltãrii legislaþiei româneºti în
domeniul dreptului.
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51 Ioan Ceterchi, Alexandru Bolintineanu, N. Androne, Drepturile omului în lumea contemporanã: cooperarea
internaþionalã, Bucureºti, Editura Politicã, 1980, p.12.

52 Ion Craiovan, Juridica, Vezi coperta 4 din Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în teoria generalã a dreptului,
Editura All, Bucureºti, copy right, 1993, 1996, 1998.
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Episcopul Emilian Birdaº al Alba Iuliei, slujitor al

Bisericii strãbune ºi iubitor de neam ºi de culturã

Pr. prof. dr. Nicolae BOLEA

Alba Iulia

Noi, românii, avem simþul mis te ru -
lui din tradiþia creºtinã ortodoxã
rãsãriteanã ºi luciditatea latinã.

Spi ritul de sintezã complexã al neamului nostru
nu se explicã numai din persistenþa lui din vea -
curi imemorabile în spaþiul de mijloc între Occi -
dent ºi Ori ent, ci ºi în îmbinarea în el a
ca racterului latin ºi a creºtinismului ortodox. De 
altfel, caracterul nostru latin nu e strãin de ve -
chimea fiinþei noastre de traci, care nu s-au mu -
tat niciodatã din acest spaþiu de mijloc între
Occident ºi Ori ent, dar nici de îmbinarea în el a
caracterului latin ºi al creºtinismului ortodox1.

Oriunde se va deschide cartea de istorie a
neamului, se va gãsi contribuþia Bisericii în mo -
mente cruciale din devenirea noastrã istoricã ºi
culturalã.

Timotei Cipariu, cãrturarul erudit ºi enci -

clopedic, „fala ªcolilor din Blaj”, a fost cel care
a rostit o memorabilã cuvântare la serbarea
inau gurãrii solemne a Academiei, la 1 au gust
1867 – inaugurarea a avut loc cu un an mai
târziu, datoritã imposibilitãþii de a-i aduna pe
toþi mem brii fondatori – vorbind despre acest eve -
niment, ca unul epocal, despre menirea naþiunii
române în con text eu ro pean, formulând idei ce
ne apar ºi acum tot atât de actuale: „Prima au -
gust 1867 va face, aºa cum credem ºi sperãm, o
epocã nouã în viaþa culturei naþionale române, o
epocã ilustrã ºi de memorie indelebilã pentru
întreaga românime... Simþul naþional s-a deºtep -
tat în toatã românimea. Naþiunea românã a venit
la conºtiinþa poziþiunei carea i se cuvine între
naþiunile Europei; ea va face toþi paºii, cuveniþi
pentru a ocupa aceastã poziþiune cu demnitate”.
Peste un deceniu ºi jumãtate, Eminescu, în co -
loanele „Timpului” spunea cã România trebuie
sã fie „un stat de culturã la gurile Dunãrii”,
deziderat împlinit, în primul rând, prin lungul ºir 
de membri ai Academiei Române2.

Avem convingerea cã episcopul Emilian,
prin viaþa, activitatea ºi dãruirea la altarul cre -
dinþei ºi neamului, s-a regãsit în mesajul ºi idea -
lul exprimat în frazele de mai sus, iar promo -
varea sa în forul ac a demic a fost o recunoaºtere
ºi rãsplãtire.

„Biserica lui Hristos este vie ºi liberã; în
ea ne miºcãm ºi trãim prin Hristos, Care este cap 
al Bisericii, având libertate deplinã, cãci în ea
cunoaºtem Adevãrul, iar adevãrul ne face liberi
(In. 7,32). Când surâzi unui întristat; când ajuþi
un bãtrân sã pãºeascã mai uºor; când dai po -
manã sãracului ºi-l vizitezi pe bolnav, când ros -
teºti: «Doamne, ajutã-mã!» – eºti în Biserica lui
Hristos. Când eºti bun ºi îngãduitor; când nu te
superi pe fratele tãu, chiar dacã acesta þi-a rãnit
sensibilitatea; când zici: «Doamne, iartã-l!» –
eºti în Biserica lui Hristos. Când munceºti cin -
stit acolo unde te afli ºi când seara te întorci
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Episcopul Emilian Birdaº
Sursa ro.wikipedia.org

1 Dumitru Stãniloae, Reflecþii despre spiritualitatea poporului român, Editura Elion, Bucureºti, 2002, p. 16.
2 Claudiu, episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore, coordonator, Ac a de mia Românã ºi Blajul, Editura Buna Vestire,

Blaj, 2016, p. 5.



ostenit, dar cu zâmbetul pe buze la ai tãi, adu -
când cu tine o luminã caldã ºi plinã de omenie;
când rãscumperi rãul prin iubire – eºti în
Biserica lui Hristos”3.

Prezentarea vieþii ºi activitãþii unui ierarh
al Bisericii Ortodoxe Române, chiar dacã are
dimensiunea unui „medalion”, nu este nici
simplã ºi nici uºoarã. Dacã încercãm sã facem
acest lucru, o facem cu convingerea cã se cuvine 
sã fie cunoscute de cât mai mulþi, nu numai de
cei de azi, ci mai ales de generaþiile care vor veni 
dupã noi, cãci, dupã cuvântul episcopului cro -
nicar Macarie al Romanului (secolul al
XVI-lea), avem datoria moralã ca „lucrurile în -
tâm plate în vremile ºi domniile trecute” sã nu fie 
„acoperite de mormântul uitãrii”4. De multe ori
privim cu atenþie detaliile ºi scãpãm din vedere
esenþialul sau poate îl evitãm intenþionat. Sun -
tem atenþi la haina care-l îmbracã pe om ºi nu
vedem Omul. Atât de preocupaþi suntem de for -
me, încât ceea ce e valoros, fondul, nici nu ne
mai intereseazã. E doar superficialitate? Sau
tea ma de a nu descoperi pe cineva sau ceva mai
bun decât noi? Admirãm formele catedralelor ºi
uitãm cã mãreþia lor ascunde visul, speranþa,
efortul ºi credinþele celor ce le-au construit, cã
forma lor spectaculoasã nu ar fi existat fãrã
spiritul uman nevãzut, neauzit. Modestia, inte -
gritatea ºi demnitatea dau mãreþie tuturor lu -
crurilor ºi tuturor faptelor. Nimic nu rãsare din
nimic ºi nimeni nu poate reuºi sã clãdeascã singur.
Viaþa noastrã e asemenea unei catedrale, ºi nu
am putea sã ne ridicãm singuri fãrã efortul celor
din jur: mai întâi pãrinþii, apoi dascãlii, fa milia5.

I.1. Fa milia în care s-a nãscut
episcopul Emilian6

Din documentele parohiale rezultã cã în
Rohia – Maramureº, localitatea natalã a Prea -
sfin þitului Episcop Emilian Birdaº, exista o
familie cu numele Bârdaº, nume ce provenea

din ocupaþia celui ce-l purta: bãrdaº, bârdaº,
adicã „dulgher”, „teslar”. Aceastã familie este
atestatã documentar în anul 1796, printr-un act
de botez. Ea mai apare documentar, cu numele
în limba maghiarã, în recensãmântul familiilor
ce deþineau titlul de „nobil cu un pedestraº”, din
anul 1805, de la Prefectura Comitatului
Solnoc-Dobâca din Dej.

Dintr-un alt doc u ment de stare civilã
rezultã cã Bârdaº (Bardaº) Mafteiu s-a cununat
cu Anastasia, fiica lui Iosif Gherman, la 30
ianuarie 1851. Acest þãran fruntaº, strãbunicul
episcopului Emilian, în calitate de membru al
Comitetului Parohial, a luat parte la emiterea
hotãrârii ce s-a adus prin actul redactat la 28
martie 1900 de a se crea primul fond pentru
construirea actualei biserici mari din centrul
localitãþii. Din respectiva cãsãtorie au rezultat
cinci copii, dar n-a rãmas în viaþã decât Iosif
recte Ioan, bunicul episcopului Emilian.

Iosif, recte Ioan Bârdaº a lui Mafteiu, cu
soþia Ana Bodea au avut ºapte copii, dintre care
doar Simion a supravieþuit. Acesta a devenit un
bun agricultor, þãran fruntaº, îndeplinind mai
mulþi ani funcþia de primar al localitãþii Rohia.
Era o fire întreprinzãtoare, cu spirit de iniþiativã
ºi foarte activ, atât în munca pentru propãºirea
familiei, cât ºi a localitãþii.

Simion Bârdaº s-a cãsãtorit cu Teodora
Pop a lui Vasile, din Rohia, la 11 iunie 1900; o
femeie harnicã, curajoasã, muncitoare, blândã ºi 
evlavioasã7. În acestã familie s-au nãscut 6
copii: Domnica, nãscutã la 29 martie 1903; a
decedat în 1934, 6 septembrie; Cãtãlina, nãscutã 
la 19 noiembrie 1905; a decedat în 1925, 31
iulie; Susana, nãscutã la 2 februarie 1909, a
decedat în 1930; Valeria, nãscutã la 22 ianuarie
1911; a decedat în 1914, 14 februarie; Ioan
(Emilian), nãscut la 23 noiembrie 1921; a de -
cedat în 1996, 5 aprilie, la Caransebeº; Sân -
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3 Gheorghe Calciu, Mãrturisitorul prigonit – predici, eseuri ºi meditaþii religioase, Editura Crigarux, Piatra Neamþ,
2007, p. 30-31. 

4 Mircea Pãcurariu, Preotul profesor ºi ac a de mi cian Dumitru Stãniloae – câteva coordonate biografice, în vol.
Persoanã ºi comuniune. Prinos de cinstire pãrintelui profesor ac a de mi cian Dumitru Stãniloae la împlinirea
vârstei de 90 de ani, Sibiu, 1993, p. 1.

5 Sorin Mitu, Rudolf Gräf, Ana Sima, Ion Cârja, Bisericã, societate, identitate: In honorem Nicolae Bocºan, Editura
Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, 2007, p. 13.

6 Dat fiind faptul cã asupra acestui as pect din viaþa episcopului Emilian documentele sunt sporadice, nutream
sentimentul cã voi fi nevoit ºi determinat de situaþie sã folosesc doar informaþiile existente, consemnate în
publicaþiile teologice. În anul 2014, luna iulie, cunoscând la Cluj-Napoca distinsa familie Silviu ºi Cãtãlina Peºtean, 
rudenie apropiatã cu rãposatul ierarh Emilian ºi aflând de preocuparea noastrã de-a realiza un volum omagial
închinat memoriei acestui episcop, ne-a oferit mai multe documente, printre care ºi un manuscris dactilografiat, cu
titlul „Un fiu al satului Rohia, Preasfinþia Sa Emilian Birdaº, Episcopul Eparhiei Alba Iulia”, datat: Baia Mare,
ianuarie, 1988, realizat de juristul Corneliu Gherman, fiu al vrednicului preot din Rohia, Nicolae Gherman, ctitorul
Mãnãstirii „Sfânta Ana”. În bunã parte din prezentare ne vom folosi de acest doc u ment. 

7 Corneliu Gherman, Un fiu al satului Rohia, Preasfinþia Sa Emilian Birdaº, Episcopul Eparhiei Alba Iulia
(manuscris dactilografiat), datat: Baia Mare, ianuarie 1988, p. 3.



ziana, nãscutã în 1925; a decedat în 1945,
7 octombrie.

Pe cele trei fiice: Domnica, Cãtãlina ºi
Susana, întreprinzãtorul lor tatã, neprecupeþind
sacrificii ºi eforturi, le-a cãsãtorit onorabil, iz -
bu tind sã le asigure o bunã aºezare în localitate.
Un eveniment trist se va abate peste aceastã
familie. La 13 octombrie 1930 a decedat tatãl,
Simion Bârdaº, iar la 4 noiembrie 1931, a de -
cedat mama, Teodora Bârdaº. În acest con text,
rãmas fãrã sprijinul familiei, orfanul Ioan
(Emilian) avea sã gãseascã mângâiere la „mã -
nãstirea din deal” (Mãnãstirea „Sfânta Ana”), la
um bra bisericii ºi în mireasma rugãciunii ºi a
tãmâiei.

I.2. Primii paºi spre viaþa monahalã

Existã, în istoria popoarelor, a marilor
ce tãþi, a þinuturilor ºi chiar a mãnãstirilor,
oameni care au schimbat cursul evenimentelor. 
La fel în mediul creºtin, existã aºezãminte
monahale, ca re, secole în ºir, au influenþat su -
fletele oa me nilor, iar aceastã influenþã a rodit
adevãrate cu nuni de nume care vor dãinui în
mentalul uman ca paradigme, modele, cãlãuze
spre Hristos. Mã nãstirile au îndeplinit un rol
im por tant în istoria poporului ºi bisericii ro mâ -
neºti. Douã erau preocupãrile majore ale cãlu -
gãrilor: rugãciunea ºi munca. Rolul du hov ni -
cesc (zidirea sufleteascã a cre din cio ºi lor), rolul 
cul tural (scrieri, tipãrituri, publicaþii), activitãþi 
artistice (zugravi de biserici, miniaturiºti etc.),
rolul so cial-umanitar (au sprijinit lupta po po -
rului român pentru libertate naþionalã ºi drep -
tate socialã) sunt doar câteva aspecte în care
mo nahismul românesc ºi mãnãstirile ortodoxe
ro mâneºti s-au implicat faþã de poporul român
drept-credincios.

Mãnãstirea „Sfânta Ana” de la Rohia, re -
lativ tânãrã ca ºi entitate monasticã, a fost, este
ºi rãmâne un izvor de credinþã, rugãciune ºi
smerenie8. Spre aceastã mireasmã duhov ni ceas -
cã s-au îndreptat paºii orfanului Ioan Birdaº, în

1934, dupã terminarea ºcolii primare în satul na -
tal. A fost primit cu multã duioºie de cãtre vred -
nicul stareþ de atunci, Gherontie Guþu-Basa ra -
beanul. În anul 1936 a fost trimis la Seminarul
Monahal de la Mãnãstirea Cernica, pe care este
silit din cauza vitregiei vremurilor sã-l întrerupã
în anul 1938 ºi sã urmeze la Dej cursurile unei
ºcoli profesionale9.

La 1 aprilie 1941, con form documentului
înregistrat cu numãrul 82/20 iulie 1941, a re -
venit la Mãnãstirea „Sfânta Ana”, hotãrât, fiind
condus de dragostea vieþii cãlugãreºti... ºi so -
licitã tunderea întru monah. Stareþul Nifon
Matei în ziua de marþi, 22 iulie 1941, la Ve -
cernie, a sãvârºit tunderea fratelui Ioan Birdaº
întru monah, primind numele de cãlugãrie
Emilian10.

În data de 26 iulie 1941, Preasfinþitul
Epis cop Nicolae Colan al Clujului l-a hirotonit
întru ierodiacon, iar duminicã, 27 iulie 1941,
întru ieromonah, pe seama Mãnãstirii „Sfânta
Ana” Rohia. În aceastã calitate, datoritã con -
textului sociopolitic, noul ieromonah a primit
„ascultarea” (sarcina) de a administra mai multe 
parohii din zonã, lipsite de preoþi.

La 9 aprilie 1942, ieromonahul Emilian,
con form documentelor: 26/1942, aprilie, 9;
27/1942, aprilie, 14 ºi 141/1959 din arhiva Mã -
nãstirii „Sfânta Ana” Rohia, a fost transferat la
Mãnãstirea „Sfântul Ilie” din Topliþa11, admi -
nistrând ºi în aceastã zonã mai multe parohii
vacante. În anul 1944 s-a înscris la Seminarul
din Râmnicu-Vâlcea, secþia monahalã. Devine
fiu duhovnicesc al eparhiei Râmnicului ºi a fost
distins cu rangul de protosinghel, de cãtre epis -
copul Atanasie Dincã. S-a transferat apoi la
Seminarul „Nifon Mitropolitul” din Bucureºti,
unde a obþinut di ploma de absolvire în 1948.

Dupã absolvirea Seminarului, între anii
1948-1952 a urmat cursurile Institutului Te o -
logic de grad Universitar din Bucureºti, unde
a obþinut licenþa în teologie cu me dia 9,80 ºi
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8 Emilian, Episcop de Alba Iulia, Omagiul locurilor natale. Rohia ºi cei trei ctitori ai Mãnãstirii „Sfânta Ana”, în
„Îndrumãtorul pastoral”, I, 1977, p. 261; Jus tin ian Chira, Din istoria mãnãstirii „Sfânta Ana” de la Rohia.
Începuturile, în „Mitropolia Ardealului”, nr. 7-9, 1974, p. 409; Iustin Tira, Izvorul tãmãduirii la mãnãstirea Rohia
– Maramureº, în „Mitropolia Ardealului”, nr. 7-9, 1979, p. 677-678; Nicolae Leºe, Aºezãmintele monahale din
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului ºi Clujului, în „Mitropolia Ardealului”, nr. 7-8, 1980, p. 766; Serafim Man,
Mãnãstirea Rohia – Maramureº, Editura Episcopiei Vadului, Feleacului ºi Clujului, Cluj Napoca, 1981, p. 16;
Constantin Bradea, Mãnãstirea „Sfânta Ana” Rohia 1926-1986, în „Îndrumãtorul bisericesc”, IX, 1986, p. 91;
Emilian Birdaº, Episcopul Caransebeºului, Satul ºi Mãnãstirea Rohia din Þara Lãpuºului, studiu monografic,
Editura Diacon Coresi, Caransebeº, 1994, p. 11; Macarie Motogna, ªematismul protopopiatului ortodox român
Lãpuº, în „Ortodoxia maramureºeanã”, nr. 7, 2002, p. 323.

9 Toma Pãunescu, Ion Berciu, „35 de ani întru slujirea Bisericii”, Alba Iulia, „Îndrumãtor pastoral” I, 1977, p. 97.
10 Arhiva Mãnãstirii „Sfânta Ana” Rohia, documentul nr. 82/1941, luna iulie, 20 ºi documentul nr. 88/1941, luna

iulie, 23.
11 Arhiva Mãnãstirii „Sfântul Ilie Proorocul” – Topliþa, judeþul Mureº, documentul nr. 45/1950, decembrie, 7.



ca lificativul „Excepþional”12. În timpul studiilor 
universitare a îndeplinit ºi unele ascultãri ca:
responsabil de internat la ªcoala de Cântãreþi
Bisericeºti de la Radu-Vodã, preot la Mãnãstirea
Cãlugãra – Oraviþa, stareþul Mãnãstirii „Martirii 
Neamului” din Baia de Arieº13, judeþul Alba, preot 
deservent la Catedrala Sfintei Patriarhii din Bu -
cureºti, de la 1 iulie 1953 pânã la 1 no iembrie
195714, profesor la ªcoala Monahalã a Obºtei
Patriarhale de la Mãnãstirea Antim, Bucureºti.

I.3. Primii ani de slujire în
administraþia bisericeascã – vicar
administrativ la Episcopia Romanului
ºi Huºilor

Con form temeiului nr. 8782/1957, prea -
cu vio sul arhimandrit Emilian Birdaº a fost nu -
mit în postul de vicar eparhial al Eparhiei
Romanului ºi Huºilor pe data de 1 noiembrie
195715.

În activitatea desfãºuratã în cadrul Epar -
hiei Romanului ºi Huºilor a dovedit multã pri -
cepere în ceea ce a privit cancelaria epis copiei,
dar ºi în pro bleme pas to ral-misionare într-un
con text mai puþin favorabil pentru Bisericã. S-a
distins ºi s-a impus prin rãbdare, sinceritate,
demnitate, iniþiativã, apro piere faþã de preoþi ºi
credincioºi. În anul 1973, Înaltpreasfinþitul ar -
hie piscop Teofil al Clujului expri ma urmãtoarea 
apreciere: „În funcþia de vicar la Ro man, prea -
cuviosul arhimandrit Emilian Birdaº, a desfã -
ºurat o intensã activitate de îndrumare chib zuitã
a clerului ºi credincioºilor pe calea slujirii de -
votate a lui Dumnezeu ºi a omului, respectând
deopotrivã, atât venerabilele noastre tradiþii bi -
se riceºti, cât ºi directivele înþelepte de zidire a
unei noi vieþi în pat ria noastrã iubitã16.

I.4. Conducãtor al Bisericii
Fundaþionale „Reîntregirea Bisericii
Ortodoxe Române” din Alba Iulia17

Alba Iulia are o rezonanþã magicã în isto -
riografia noastrã, cu o încãrcãturã materialã ºi

spiritualã cãreia nu îi putem opune nimic com -
parabil. Prin incredibila continuitate de locuire,
atât de evidentã din epoca romanã ºi pânã în
prezent, prin refolosirea castrului ro man pânã în
jurul anului 1700, prin faptul cã, în mod repetat,
a fost un centru de putere pentru o regiune cu
limite geografice variabile, Alba Iulia este, fãrã
îndoialã, un sit unic. Cele mai semnificative
momente din istoria acestor þinuturi izvorãsc
sau, cel puþin graviteazã, în jurul Albei: a fost
într-o perioadã locul cel mai im por tant al pro -
vinciei romane; a fost centrul unei formaþiuni
politice lo cale ºi, poate, al voievodului Transil -
vaniei, a jucat un rol stra te gic în extinderea
regatului maghiar în zonã, devenind sediul
Episcopiei Catolice a Transilvaniei, apoi centrul 
pol i tic al Principatului ºi unul dintre cele mai
importante cen tre militare habsburgice – pentru
a nu puncta decât acele momente de vârf pânã în
zorii epocii moderne18.

Cei care au avut ºansa de a înregistra în
memorie ºi pe retinã cadrul complexului Ca -
tedralei Încoronãrii în perioada 1963-1973 au
termeni de comparaþie. Complexul Catedralei
arãta mai degrabã „ca un mon u ment istoric ºi de
arhitecturã lãsat în paraginã”19. Cei „zece ani de
noviciat” (1963-1973) la Alba Iulia au re pre -
zentat o profundã provocare, însã, cu o „rãbdare
de fier”, arhimandritul Emilian a reuºit sã
schimbe la faþã ceea ce gãsise în iunie 1963 la
Catedrala Încoronãrii. Starea fizicã a Catedralei, 
atât în in te rior, cât ºi în ex te rior era deterioratã.
Mai mult, zona apropiatã Catedralei, arãta cu
totul impropriu: devenise pãºunatul vitelor ºi
loc de refugiu pentru pãsãrile din gospodãriile
vecinilor. În nenumãrate rânduri s-a adresat au -
toritãþilor lo cale pentru remedierea situaþiei, ex -
pri mând disponibilitatea amenajãrii ºi pãstrãrii
zonei re spec tive.

Arhimandritul Emilian a început de mer -
surile cãtre forurile ierarhice superioare, bi se -
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F 12  Arhiva Institutului Teologic de Grad Universitar Bucureºti, Rectoratul, documentul nr. 3082/1952, iulie, 4.
13  Arhiva Mitropoliei Clujului, Albei, Criºanei ºi Maramureºului, copie, 2007, iulie, 4, arhivar Filip Ciprian Doru.
14  Arhiva Mitropoliei Ungro-Vlahiei, Arhiepiscopia Bucureºtilor, documentul nr. 23851/1958, ianuarie, 12.
15  Cronica bisericeascã. Sfânta Episcopie a Romanului ºi Huºilor. Miºcãri de per sonal la Centrul eparhial, în

„Mitropolia Moldovei ºi Sucevei”, nr. 1-2, 1958, p. 162. 
16  Arhiepiscopul Teofil al Vadului, Feleacului ºi Clujului, Cuvânt la Solemnitatea instalãrii Preasfinþitului

Episcop-vicar Emilian Rãºinãreanul, în „Mitropolia Ardealului”, nr. 9-10, 1973, p. 887. 
17  Prin adresa nr. 6180/1963, emisã de Departamentul Cultelor – Bucureºti, s-a comunicat Episcopiei Romanului ºi

Huºilor – cabinetul Preasfinþitului Episcop Partenie Ciopron – cã se recunoaºte trecerea arhimandritului Birdaº
Emilian din postul de vicar al Episcopiei Romanului ºi Huºilor, în postul va cant de conducãtor al bisericii
fundaþionale „Reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române” din Alba Iulia, pe data de 1 iunie 1963.

18 Daniela Marcu Istrate, Catedrala Romano-Catolicã „Sfântul Mihail” ºi Palatul epis co pal din Alba Iulia:
cercetãri arheologice (2000-2002), Editura Altip, Alba Iulia, 2008, p. 19.

19  Anghel Gheorghe, De la vechea Mitropolie ortodoxã a Transilvaniei la Episcopia de la Alba Iulia, Editura
Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia, Alba Iulia, 1993, p. 155. 



riceºti ºi de stat, pentru stoparea fenomenului de
degradare a clãdirilor complexului Catedralei.
Cu o abilitate admirabilã, folosea orice prilej în
favoarea aºezãmântului Catedralei, nutrind spe -
ranþa redobândirii importanþei de altãdatã. Evi -
denþiem doar cinci aspecte care vor întãri ºi
justifica ceea ce s-a afirmat. Primul as pect este
cel legat de recuperarea planului de ansamblu al
Catedralei ºi incintei. Lipseau din arhiva Cate -
dralei aceste elementare documente, vitale
pentru orice instituþie. Cel de-al doilea as pect
reprezintã demersul fãcut cãtre Mitropolia
Ardea lului pentru a se gãsi o modalitate de re -
zolvare ca sã devinã Catedrala „mon u ment de
culturã ºi arhitecturã”. Al treilea as pect – preo -
cuparea arhimandritului faþã de vechiul aºe zã -
mânt mitropolitan ortodox din Alba Iulia ºi spe -
ranþa reafirmãrii acestuia. Cel de-al patrulea
as pect îl reprezenta dorinþa ºi preocuparea arhi -
mandritului Emilian de-a realiza o „Expoziþie
documentar-naþionalã” a „Reîntregirii bise ri -
ceºti” din 1948. Ultimul din cele cinci aspecte îl
reprezenta preocupãrile în plan cul tural-isto ric
îndreptate spre ctitorii Catedralei Încoronãrii.

O simplã retrospectivã faþã de activitatea
arhimandritului Emilian în perioada 1963-1973, 
la Alba Iulia20, documentar, poate constata
aspec tul de perseverenþã ºi abilã orientare pas to -
ral-misionarã în favoarea Catedralei Încoronãrii
ºi a Reîntregirii.

I. 5. Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române de Alba Iulia ºi
Sibiu

Con form raportului Înaltpreasfinþitului
mi tropolit Nicolae Mladin21, adresat Prea fe ri -
citului patriarh Jus tin ian, se poate observa de -
mersul, fundamentat pe argumente sobre, rea -
liste ºi verificabile, care oferã un deosebit prilej
de a cunoaºte etapele de slujire ºi ascultare ale
celui care avea sã urce în jilþul arhieresc al
Mitropoliei Ardealului în calitate ºi cu atribuþii
de episcop-vicar. În urma respectivului raport,
Preafericitul Patriarh Jus tin ian, prin adresa nr.
9424/1973, au gust, 13, a comunicat Înalt prea -
sfin þitului mitropolit Nicolae al Ardealului ur -
mãtoarele: „Sinodul Per ma nent ºi-a însuºit pro -
punerea ºi recomandarea Înaltpreasfinþiei
Voastre, a întocmit cuvenitul proces-ver bal ºi
l-a înaintat Sfântului Sinod Plenar, pentru a fi
inclus în ordinea de zi ºi de a se proceda la

alegeri”. Comisia canonicã, juridicã ºi pentru
disciplinã a procedat la examinarea canonicã ºi
la cercetarea dosarului celui propus ºi con sta -
tând întrunirea condiþiilor, l-a propus Sfântul
Sinod pentru alegerea ºi decernarea rangului de
arhiereu. În urma votãrii, cel propus a întrunit
unanimitatea de voturi ºi a fost declarat ales. Pe
baza acestei hotãrâri s-a fãcut demersul cãtre
Departamentul Cultelor spre a se interveni la
forurile în drept pentru emiterea cuvenitului
Decret.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste
România, prin Decretul nr. 385/1973, iulie, 10, a 
acordat recunoaºterea pentru intrarea în funcþie
a noului ales în postul de episcop-vicar la Arhie -
piscopia Alba Iuliei ºi Sibiului22. Solemnitatea
recunoaºterii alegerii noului ierarh a avut loc
miercuri, 8 au gust 1973, la Departamentul Cul -
telor, unde s-a înmânat Decretul de recu noaºtere.

Hirotonirea întru arhiereu a fost pro gra -
matã pentru ziua de duminicã, 2 septembrie
1973, în Catedrala Mitropolitanã din Sibiu ºi a
fost sãvârºitã de cãtre Înaltpreasfinþitul mitro -
polit Nicolae al Ardealului, împreunã cu Înalt -
prea sfinþitul Arhiepiscop Teofil al Vadului, a
Feleacului ºi Clujului ºi cu Preasfinþitul Vasile
al Oradiei, înconjuraþi de un sobor de slujitori
bisericeºti.

Încheindu-se momentul religios, festiv ºi
sol emn din Catedrala Mitropolitanã, la reºedinþa 
mitropolitanã a avut loc o recepþie, în cursul
cãreia reprezentanþii cultelor religioase, ai au -
toritãþilor de stat, ai clerului ºi credincioºilor au
prezentat felicitãri arhipãstorului Nicolae
Mladin ºi au fãcut urãri cãlduroase primului sãu
sfetnic, Preasfinþitului episcop-vicar Emilian
Rãºi nãreanul.

Cât priveºte activitatea pas to ral-mi sio na -
rã, Preasfinþitul episcop-vicar Emilian s-a im -
plicat plenar, dovedind un ataºament to tal faþã
de efortul ºi îndrumarea Înaltpreasfinþitului mi -
tropolit Nicolae. Preasfinþia Sa, dintr-o raþiune
ºi maturitate a slujirii, era însoþit de slujitori de
la Centrul Arhiepiscopiei, Institutul Teologic
Universitar ºi Catedrala Mitropolitanã precum
ºi de cãtre un grup de studenþi teologi, care
cântau la stranã ºi ofereau rãspunsurile la Sfânta
Liturghie, spre vãdita desfãtare sufleteascã a
credincioºilor. Cu prilejul fiecãrei slujiri arhi -
ereºti, Preasfinþia Sa rostea cuvinte adecvate de
învãþãturã, menite sã împrospãteze în conºtiinþa
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20 Detalii a se vedea la: pr. dr. Nicolae Bolea ºi pr. Vir gil Bolea, Episcopul Emilian ºi reînfiinþarea scaunului
vlãdicesc de la Alba Iulia, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2016, p. 53-82.

21 Arhiva Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei ºi Sibiului, documentul nr. 4502/1973, luna iunie, 11.
22 Idem, documentul nr. 9424/1973, au gust, 13.



credincioºilor temeiurile doctrinei Bisericii
noastre dreptmãritoare, evoca momente de sea -
mã din trecutul Ortodoxiei strãbune, chema pe
credincioºi la unitate ºi solidaritate în sãvârºirea
a tot lucru bun, lui Dumnezeu bine-plãcut ºi
oamenilor de folos.

Implicare episcopului-vicar Emilian Rãºi -
nãreanul în activitãþile pas to ral-misionare, eco -
nomice ºi culturale din cadrul Arhiepiscopiei de
Alba Iulia ºi Sibiu erau tot mai evidente. Agenda 
pastoralã extrem de încãrcatã ºi prezenþa sa în
mijlocul preoþilor cu prilejul conferinþelor pas -
to ral-misionare ºi de orientare au constituit un
real impuls în actul slujirii pentru preoþimea
Arhiepiscopiei. Fiecare slujire arhiereascã la
care participa, devenea o sãrbãtoare de suflet în
comunitate, o mobilizare deosebitã pentru reu -
ºita evenimentului, o frumoasã provocare la re -
con siderarea portului românesc tradiþional, mai
ales în mediul ru ral, o adevãratã emulaþie a spi -
ritului de solidaritate ºi înviorare a senti men -
tului creºtin ortodox.

II.1. Emilian Birdaº, întâiul episcop 
al reînfiinþatei Episcopii Ortodoxe
Române de Alba Iulia

Anul 1975 era sub nimbul unor aniversãri. 
În dorinþa de a sublinia ºi pe linie bisericeascã
aniversarea celor 375 ani de la Unirea celor trei
þãri române sub Mihai Viteazul ºi de a releva
însemnãtatea oraºului Alba Iulia pentru istoria
poporului român ºi pentru istoria Bisericii Orto -
doxe Române, Preafericitul patriarh Jus tin ian a
propus refacerea Episcopiei Alba Iuliei, contri -
buind astfel la împlinirea unui deziderat mai
vechi al Bisericii noastre (temei nr. 15098/1975) 
de la Cancelaria Sfântului Sinod). Sinodul Per -
ma nent, con form procesului-ver bal încheiat în 8 
octombrie 1975, a fost de acord cu propunerea
Preafericitului patriarh Jus tin ian, dar a hotãrât
ca problema refacerii Episcopiei Alba Iuliei sã
fie supusã Sfântului Sinod Plenar pentru a înde -
plini procedurile statuare.

În data de 16 octombrie 1975, Sfântul
Sinod s-a întrunit în ºedinþã la Palatul Patriarhal
din Bucureºti, sub preºedinþia Preafericitului
pa triarh Jus tin ian. Þinând seama de importanþa
pe care oraºul Alba Iulia o are pentru istoria
poporului român ºi pentru istoria Bisericii

Ortodoxe Române din Transilvania; prin faptul
cã în acest oraº a existat o mitropolie ortodoxã
cu câteva decenii înainte de Mihai Viteazul ºi a
dãinuit pânã în vremea uniaþiei (desfiinþatã la
1701), mitropolie care a jucat un rol deosebit pe
tãrâm cul tural, istoric ºi bisericesc, ºi cã re -
facerea Episcopiei Alba Iuliei împlineºte o ne -
cesitate ºi un vechi deziderat al Bisericii Orto -
doxe Române; având în vedere acordul
con ducerii superioare de stat, care a apreciat
necesitatea aducerii unor modificãri stãrii de
fapt a Bisericii Ortodoxe Române ºi prevederile
art. 59, al. e din Regulamentul organelor cen -
trale din Patriarhia Românã, la propunerea Co -
misiei canonice, juridice ºi pentru disciplinã ºi
în urma discuþiilor care au avut loc, Sfântul
Sinod a hotãrât refacerea Episcopiei Alba Iuliei
ca eparhie sufraganã a Mitropoliei Ardealului,
cuprinzând judeþele: Alba, Mureº ºi Harghita23.

Prin refacerea Episcopiei Ortodoxe Ro -
mâne de Alba Iulia s-a adus, pe de-o parte, un
binemeritat omagiu oraºului bimilenar, martor
al atâtor evenimente dramatice din istoria po -
porului român, iar, pe de altã parte, s-a realizat
continuarea tradiþiei împãmântenite cu 375 ani
în urmã de cãtre Mihai Viteazul, ca în cetatea
Alba Iuliei sã fiinþeze un scaun vlãdicesc al
românilor.

La solicitarea Înaltpreasfinþitului mi tro -
po lit Nicolae al Ardealului, Preafericitul pa tri -
arh Jus tin ian – pe temeiul art. 30, litera g. ºi art.
130 din Statutul de organizare ºi funcþionare a
Bisericii Ortodoxe Române – cu adresa nr. 18.
403/1975, a convocat Colegiul Elec toral Bi se -
ricesc pentru alegerea episcopului ortodox ro -
mân al Alba Iuliei, pe data de duminicã, 14
decembrie 1975, ora 13, în Sala sinodalã a Pa -
latului Patriarhal din capitala þãrii24. Împli nin -
du-se ºi respectându-se procedurile legale ºi ca -
nonice, la sfârºit s-a constatat cã Preasfinþitul
episcop-vicar Emilian a întrunit unanimitatea
voturilor exprimate.

Era în uzanþa vremii ºi a regimului co -
munist ca ierarhii aleºi sã dobândeascã actul de
recunoaºtere din partea autoritãþii statului. Ast -
fel, în ziua de 20 ianuarie 1976, la De par ta -
mentul Cultelor – Bucureºti, s-a desfãºurat so -
lemnitatea recunoaºterii alegerii noului episcop
ortodox român de Alba Iulia (alegerea cercetatã
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23  Redacþia, O sesiune memorabilã a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în „Mitropolia Ardealului”, nr.
9-10, 1975, p. 587; Emilian Birdaº, Alba Iulia oraº bimilenar, Editura Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia, 1978, p.
100; Redacþia, Viaþa bisericeascã. Refacerea Episcopiei Alba Iuliei, în „Biserica Ortodoxã Românã”, nr. 11-12,
1975, pp. 1153-1154.

24  Redacþia, Readucerea la viaþã nouã a Episcopiei Ortodoxe Române de Alba Iulia, în „Mitropolia Ardealului”, nr.
1-3, 1976, p. 24-25.



canonic ºi aprobatã de Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române în ºedinþa plenarã).

Instalarea titularului refãcutei eparhii a
Alba Iuliei a avut loc în data de 25 ianuarie
1976, zi de duminicã, în Catedrala Episcopalã,
într-o atmosferã de entuziastã bucurie duhov -
niceascã. Solemnitatea instalãrii a fost sporitã
de prezenþa mitropolitului Moldovei ºi Sucevei,
dr. Iustin Moisescu, ca delegat al Sfântului Si -
nod ºi al Preafericitului patriarh Jus tin ian.

La încheierea Sfintei Liturghii, Înalt prea -
sfinþitul mitropolit Nicolae al Ardealului, în
cu vântul rostit, a reliefat semnificaþia eve ni -
men tului pentru viaþa Bisericii Ortodoxe tran sil -
vãnene ºi în spe cial a eparhiei nou-refãcute în
Alba Iulia, precum ºi îndatorirea chiriarhului ei
de a pãstra ºi întãri unitatea de credinþã ºi de
neam pe aceste vechi meleaguri strãbune. De
asemenea, mitropolitul Ardealului a exprimat
cuvinte de mulþumire cãtre reprezentanþii auto -
ritãþilor centrale ºi lo cale ºi cuvinte de preþuire
reprezentanþilor celorlalte confesiuni creºtine
pre zenþi la aceastã solemnitate.

II.2. Activitatea Preasfinþitului
Emilian ca ierarh tit u lar al 
Episcopiei Alba Iuliei

Pentru organizarea noii eparhii, Prea sfin -
þitul Emilian ºi-a pus toatã priceperea ºi energia
în slujba acestei misiuni nobile. Totul a trebuit
fãcut de la început: recuperarea întregului spaþiu 
ºi organizarea reºedinþei administraþiei epis co -
pale, organizarea unei gospodãrii la schitul
„Sfân tul Ioan Botezãtorul”, inventarierea patri -
moniului mobil ºi imobil, cul tural-naþional din
eparhie, restaurarea ºi construirea de noi bi -
serici. O atenþie deosebitã a acordat salvãrii ºi
restaurãrii Mãnãstirii Râmeþ, unul din cele mai
valoroase ºi mai vechi monumente de piatrã
ridicatã de cãtre slujitorii Bisericii româneºti din 
Transilvania. Pe de altã parte, episcopul Emilian 
a acordat o mare atenþie editãrii ºi publicãrii de
cãrþi având conþinut religios, precum ºi valo -
rificãrii zestrei culturale ºi patrimoniale a epar -
hiei Alba Iuliei25.

În Catedrala Episcopalã din Alba Iulia s-a
reaprins can dela ortodoxiei ºi s-a reînviat tra -
diþia slujbelor arhiereºti oficiate an de an cu
soboare de preoþi, îndeosebi la praznicele mari.
La aceleaºi Sfinte Sãrbãtori Împãrãteºti, mi reas -
ma Sfintei Liturghii arhiereºti în catedrala Bla -

jului, a Târgu-Mureºului ºi Miercurii-Ciuc în -
trunea sub cupolele lor pe credincioºii care
mãrturiseau unitatea de credinþã ºi de neam.
Episcopul Emilian împãrtãºea celor prezenþi cu -
vinte de învãþãturã din dreapta credinþã, dar ºi
îndemnuri pentru pãstrarea tradiþiilor strãbune
ºi trãirea în bunã înþelegere cu confraþii altor
confesiuni.

Stãruinþa permanentã a episcopului
Emilian faþã de activitatea pas to ral-misionarã a
slujitorilor sfintelor altare a devenit o notã do -
minantã. S-a strãduit ca, pe lângã metodele tra -
diþionale de pastoraþie, sã facã tot mai prezentã
în conºtiinþa preoþilor îndatorirea lor, care, apli -
catã, sã aducã un spor în îmbunãtãþirea acti -
vitãþii spre folosul tuturor ºi îndeosebi pe linia
pãstrãrii unitãþii de credinþã.

Contextul istoric ºi religios al Transil va -
niei pânã în anul 1918 n-a fost generos pentru
Biserica Ortodoxã Românã. În pofida acestei
realitãþi, în vremea pãstoririi episcopului
Emilian s-au înregistrat un vizibil progres ºi o
binecuvântatã manifestare religioasã, prilejuitã
de evenimentul hramului unor catedrale, bise -
rici de enorie, mãnãstiri ºi schituri26.

În parcursul anilor de pãstorire la Alba
Iulia, ierarhul a fãcut dovada unei sensibile des -
chideri faþã de: elevii seminariºti, studenþii teo -
logi, preoþii tineri ºi familiile lor, preoþii pen -
sionari, preoþii vãduvi, preotesele vãduve, dar ºi
faþã de enoriaºii cu posibilitãþi materiale
modeste27.

În sectorul eco nomic al eparhiei, con se m -
nãm doar câteva aspecte: din cele 154 biserici
„mon u ment istoric”, la un numãr de 71 s-au
întreprins lucrãri; din totalul bisericilor exis -
tente în 1989, 732, la 205 s-au realizat lucrãri
masive de reparaþii; 68 biserici au fost pictate,
22 biserici se aflau în ºantiere de picturã, iar 21
biserici erau pregãtite pentru a începe pictura;
s-au construit din temelie 72 biserici, s-au
confecþionat din nou 52 iconostase, iar alte 7
iconostase erau în lucru. De asemenea în pe -
rioada respectivã s-au construit 76 case pa ro -
hiale, 7 case parohiale erau în ºantier, iar 82 case 
parohiale au fost reparate cap i tal28.

Consemnãm doar câteva fraze cu referire
la mãnãstirea Râmeþ. Despre aceastã „vatrã de
spiritualitate ortodoxã” existã o bogatã bi bli -
ografie29, iar studiile realizate sunt com ple -
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25  Gheorghe Anghel, op. cit., p. 158-159.
26  Detalii – vezi pr. dr. Nicolae Bolea, pr. Vir gil Bolea, op. cit., p. 152-154.
27  Ibi dem, p. 154-155.
28  Ibi dem, p. 156-162.
29  Ibi dem, p. 162-163, nota 327.



mentare, oferind fiecare detalii ºi argumente
care, în fi nal, se contureazã într-un tot unitar,
contribuind la creºterea prestigiului ºi im por -
tanþei aºezãmântului monahal. Mãnãstirea
Râmeþ, vatrã de spiritualitate ortodoxã, prin ve -
chimea ei, reprezintã o mãrturie grãitoare a
trecutului vieþii religioase ortodoxe româneºti
însãºi ºi, deci, a continuitãþii noastre pe aceste
meleaguri. Datoritã preocupãrilor culturale ale
episcopului Emilian, în anul 1978, descoperirea
de pe al doilea strat de picturã a numelui arhie -
pis copului Ghelasie ºi anul 1377, ne determinã
sã reconsiderãm o serie de date privitoare la
trecutul sãu istoric ºi bisericesc. Numele arhi -
episcopului Ghelasie este rev e la tor al unei or -
ganizãri superioare a Bisericii transilvãnene, cu
toate încercãrile prin care ea trecea la acea vre -
me, iar consemnarea numelui meºterului Mihu
de la Criºul Alb este dovada capacitãþii ºi ma -
turitãþii artistice ale poporului român30.

Ar fi un gest de impietate a nu enumera
mãcar o parte din multitudinea realizãrilor de la
aceastã mãnãstire, fãrã a încerca sã descifrãm
cã-n spatele acestora, soborul mãicuþelor de la
Râmeþ au spus întotdeauna un rãspicat DA în
faþa ascultãrii, smereniei ºi slujirii ºi un cat e -
goric NU în faþa oricãror ispite. Or, aceastã
simfonie ºi armonie spiritualã s-a putut realiza
prin dãruirea totalã a maicii stareþe Ierusalima,
prin cuminþenia obºtii monahale ºi prin înþe -
lepciunea pãrinteascã a episcopului Emilian, care 
a vegheat per ma nent la bunul mers al acestei
mãnãstiri. În perioada episcopatului Prea sfin -
þitului Emilian s-au continuat ºi finalizat lu -
crãrile începute în 1973-1974, trapeza ºi chiliile
de la poartã, noua stãreþie ºi casa pentru oaspeþi
(1976), casa duhovnicilor ºi chiliile pentru mo -
nahii (1977), anexele gospodãreºti (1978) ºi
arhon daricul din afara incintei (1979). În 1978
s-a introdus încãlzirea centralã ºi apa ºi s-a fãcut
un început de amenajare a bibliotecii. La 29
iunie 1982, în entuziasmul pas to ral-misionar al
vlãdicului Emilian ºi dupã îndelungi sfaturi cu
maica stareþã Ierusalima ºi obºtea mãnãstirii, s-a 
pus piatra de temelie pentru noul locaº care,
dupã zece ani de jertfelnicie, a devenit „Ca -
tedrala Munþilor Apuseni”.

Eremitul locaº (vechea mãnãstire), în -
cãrcat de vitregiile istoriei, dar împodobit cu
rugãciunile atâtor suflete ale multor generaþii de

rugãtori, din punct de vedere fizic, dãdea semne
de obosealã, iar perpetuarea acestei stãri eroda
mereu structura sa. Soluþia tehnicã, dupã în -
delungi consultãri ºi cercetãri, analize ºi pro -
puneri, a fost ca edificiul sã fie ridicat faþã de
poziþia în care se gãsea, pânã la cota care eli -
mina orice posibilitate de infiltrare a pânzei fre -
a tice în structura zidurilor. Biserica veche a mã -
nãstirii a fost ridicatã 2,08 m31.

În plan cul tural, preocupãrile ºi activitatea 
episcopului Emilian au fost cel puþin ca ºi-n
celelalte segmente de activitate. Ne vom limita
în a consemna sumar doar trei lucrãri de refe -
rinþã32:

1. Noul Tes ta ment de la Bãlgrad – 1648,
al mitropolitului Simion ªtefan. Pregãtirea
pentru retipãrire a început în 1978, reeditarea
realizându-se în 1988. Cuvântul-înainte, rea li -
zat de cãtre episcopul Emilian, spune de la sine
zbaterea ºi osteneala sa, dar ºi perseverenþa ºi
jertfelnicia cu care ºi-a împodobit numele.

2. Biserici de lemn monumente istorice
din Eparhia Alba Iuliei, mãrturii de continuitate 
ºi creaþie româneascã, tipãritã în 1987.

3. Bucoavna – 1699, reeditatã în 1988.

La fiecare lucrare, dintre cele trei enu mer ate,
au ostenit oameni consacraþi, dar ºi con tribuþia
ierarhului bãlgrãdean a fost pe mãsurã.

În pofida tuturor ostenelilor ºi realizãrilor, 
s-a înregistrat un deznodãmânt nefast pentru
episcopul Emilian la cumpãna anilor 1989/
1990. A lãsat în grija ISTORIEI munca de 24 ani 
la Alba Iulia ºi a plecat. Despre perioada par -
cursã la Arad ca ºi arhiereu-vicar ºi apoi la
Caransebeº, ca episcop eparhiot, relatãrile vor fi 
lapidare. Dacã pentru anii 1977-1989, în calitate 
de diacon, preot ºi protopop, am avut privilegiul
sã fiu mereu în preajma Preasfinþiei Sale, despre
perioada urmãtoare, pânã la trecerea la cele
veºnice, posedãm doar informaþii la nivel de
cercetare.

În aprilie 1990 Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a aprobat numirea epis co -
pului Emilian ca arhiereu-vicar al Eparhiei
Aradului, iar la 12 iulie 1994, ca episcop tit u lar
al reînfiinþatei Episcopii a Caransebeºului33. În
aceºti ultimi ani ai vieþii a avut tãria muncii
cãrturãreºti pe lângã cea admi nis tra tiv-pas to -
ralã. În anul 1992, Ac a de mia Românã i-a
acordat premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu”,
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30 Episcop Emilian, Mãnãstirea Râmeþ, vatrã de spiritualitate ortodoxã, în „Îndrumãtorul pastoral”, vol. V, 1981, p.
134-135.

31 Pr. dr. Nicolae Bolea, pr. Vir gil Bolea, op. cit., p. 165-167 ºi notele 329-332.
32 Pentru detalii vezi Ibi dem, p. 167-176.
33 Tomosul de instalare emis de Mitropolia Banatului prin Înaltpreasfinþitul Mitropolit Nicolae Corneanu.



iar la 10 noiembrie 1992 a devenit membru de
onoare al Academiei Române34.

În scurtul timp de pãstorire la Caransebeº,
s-a impus atenþiei printr-o slujire neobositã ºi în
condiþii deloc uºoare. Datoritã purtãrii sale de grijã,
s-au pus temeliile unor noi biserici (Ca ransebeº,
Reºiþa, Poiana Mãrului, Rusca, Teregova), au re -
vã zut lu mina tiparului „Foaia Diecezanã” ºi „Ca -
lendarul românului” ºi au fost editate douã lucrãri
semnate de cel trecut la cele veºnice: Monografia
satului Rohia ºi Din adân curi de vreme.

În ziua de 5 aprilie 1996, episcopul
Emilian a trecut la cele veºnice. Despre sme -
ritele roade ale slujirii ierarhului Emilian au
grãit cele trei zile de priveghere (5-8 aprilie) în
care mii de credincioºi din cuprinsul Epis copiei
Caransebeºului ºi din alte colþuri ale þãrii s-au
perindat prin faþa catafalcului cu trupul ne în -
sufleþit al vlãdicului sãvârºit din viaþã, pentru a-i 
aduce un pios omagiu. Pre oþii eparhiei au ofi -
ciat, neîntrerupt, ritualul de priveghere, iar ser -
viciul funerar s-a fãcut în prezenþa unui în sem -
nat numãr de ierarhi, a unei mulþimi de preoþi,
cãlugãri ºi cre din cioºi.

În alocuþiunile rostite, vorbitorii au re -
liefat portretul religios-moral al episcopului
Emilian. Înaltpreasfinþitul mitropolit Nicolae al
Banatului spunea printre altele: „Episcopia Ca -
ran sebeºului întâmpinã Praznicul Învierii Dom -
nului sfâºiatã de suferinþã. Ceea ce mângâie pe
pãstoriþii celui dispãrut sunt faptele sale vred -
nice de pomenire”, iar Preasfinþitul Jus tin ian
Chira, episcopul Maramureºului a spus: „Dupã
1989 a urmat o perioadã de întristare ºi amã -
rãciune în viaþa episcopului Emilian în urma
plecãrii sale silite din scaunul vlãdicesc de la
Alba Iulia...”, dar a adãugat evidenþiind ca li -
tãþile precum: dragostea de neam ºi þarã, jertfa
pentru apãrarea credinþei strãbune, chibzuinþa ºi
înþelepciunea, spiritul de fin observator al psi -
hologiei umane, vrednicia în lucrarea pas to -
ral-mi sionarã35.

Ierarhul Emilian Birdaº a fost în mor mân -
tat în biserica „Naºterea Sfântului Ioan Bote -
zãtorul” din Caransebeº, unde îºi doarme
somnul de veci ºi cel dintâi episcop al eparhiei,
Ioan Popasu.

Spiritualitatea Rohiei
CUVÂNTAREA EPISCOPULUI EMILIAN BIRDAª LA PRIMIREA 

CA MEMBRU DE ONOARE  ÎN ACADEMIA ROMÂNÃ

Stimate Domnule Preºedinte,
Prea onoraþi colegi,
Distinsã asistenþã,

Mã simt onorat ca astãzi, în prezenþa Domniilor Voastre, sã mã conformez uzanþei de 
mult consfinþite de cãtre toþi membrii acestui înalt for de culturã al Neamului, de a-mi
prezenta discursul de recepþie ca membru al Academiei Române. Pãºesc cu sfialã aici, la
acest amvon, de unde a rãsunat glasul lui Nicolae Iorga, al lui Vasile Pârvan, Octavian
Goga, Mihail Sadoveanu, Lucian Blaga, Ioan Lupaº ºi Nicolae Colan, cel de la care am
primit harul preoþiei în timpul stãpânirii hortiste, în 1941, personalitãþi ce au marcat
profund spiritualitatea româneascã, prin opere de inegalabilã valoare, care au intrat în
patrimoniul culturii naþionale ºi universale.

Iatã cã eu mã înfãþiºez acum înaintea Domniilor Voastre, cu dorinþa de a dezvãlui
ceea ce dã farmec satului românesc, respectiv satului meu na tal, Rohia din Maramureº,
spiritualitatea lui, a acestui colþ îndepãrtat de lume, în care s-au pãstrat nealterate comorile
de mult preþ ale agonisirii de gând ºi rostire, de cântec ºi plânset, de înfãptuiri ale urzelii din
adânc a sufletului românesc.

Elogiul satului românesc, în ceea ce are el mai profund semnificativ ºi mai

IANUARIE-DECEMBRIE 2016 73

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

Ã
N

Â
M

O
R 

AI
M

E
D

A
C

A I
ª 

L
U

ª
E

R
U

M
A

R
A

M

34  Pr. dr. Nicolae Bolea, pr. Vir gil Bolea, op. cit., p. 181, nota 351. 
35 Ibi dem, p. 181, nota 352. 



inconfundabil în câmpul vast al culturii româneºti, l-au fãcut cu inegalabil tal ent ºi cu
neîntrecutã dãruire marii noºtri înaintaºi George Coºbuc, Mihail Sadoveanu, Liviu
Rebreanu ºi Lucian Blaga. Dar, niciodatã, oricât s-ar voi de inspiratã ºi temeinicã o
dezvãluire a spiritualitãþii româneºti din matca sa de obârºie, ea nu va fi deplinã, definitorie
sau integralã ºi nu va epuiza inepuizabilul tãrâm al acestei lumi de demult, prezentã în
istoriografia noastrã literarã prin marile ºi neasemuitele ei dia mante, ºlefuite pânã la
strãlucirea dãinuirii eterne de cãtre sufletul românesc.

Am vãzut lu mina zilei, cu mai bine de ºapte decenii în urmã, în satul Rohia, localitate 
situatã în Þara Lãpuºului, de un pitoresc aparte, ce aminteºte de o viaþã a începuturilor, a
primelor aºezãri româneºti, cu colorit patriarhal: strãjuit de dealuri împãdurite, cu vãi ºi
pâraie de ape în cuprinsul lor, cu rãzoare, grãdini, livezi cu pomi ºi fânaþe, un sat cu ordine
de viaþã ºi gândire profund conservatoare, ca mai toate satele Maramureºului voievodal al
descãlecãtorilor de þarã ºi al primelor manuscrise româneºti.

Menþionat în documente în anul 1325, satul Rohia, trãindu-ºi viaþa sa anonimã sute ºi 
poate mii de ani, a participat, totuºi, la câteva evenimente istorice importante, care s-au
rãsfrânt ºi asupra spiritualitãþii locuitorilor sãi. Este, astfel, demn de amintit faptul cã
aceastã aºezare strãveche româneascã a aparþinut o vreme marelui domn ªtefan cel Mare ºi
Sfânt ºi urmaºului acestuia, Petru Rareº; cã, distingându-se pentru libertatea împotriva
invaziilor turceºti ºi tãtare, câþiva rohieni au fost înnobilaþi în veacul al XVII-lea. O seamã
dintre locurile satului, ca ºi memoria colectivã a sãtenilor, pãstreazã amintirea haiducului
Pintea Grigore Viteazul, originar din satul vecin Mãgoaja; în timpul Revoluþiei de la
1848-1849, oastea româneascã de sub conducerea lui Dâmbu Moþ a fost cantonatã pe
teritoriul Rohiei, în evenimente implicându-se o seamã de fii ai satului; la Rohia, re -
prezentanþii clerului ºi ai intelectualitãþii româneºti din zona Lãpuº au cerut mitropolitului
Andrei ªaguna printr-un memoriu, în anul 1862, sã intervinã pentru satisfacerea
doleanþelor naþionale româneºti; la 1 Decembrie 1918, Rohia a participat, prin delegatul
sãu oficial, pãrintele Nicolae Gherman, la actul istoric de la Alba Iulia.

Este instructivã, de asemenea, cu deosebire, toponimia satului Rohia, cu sutele sale
de nume de locuri, dealuri ºi vãi, coaste ºi muncele, izvoare ºi poieni, o istorie sedimentatã
în cuvinte, dar încã vie prin ele, a locurilor. Aceastã toponimie vorbeºte despre originea
anticã a poporului nostru prin cuvinte de origine latinã ca Aruncaºi, Valea Pãrinciului,
Valea Mare; de convieþuirea noastrã, temporarã, cu slavii, precum Dealul Dobrului ºi
Zãpodie etc., sau cu celelalte populaþii cu care am venit, prin vremuri, în con tact –
maghiarii îndeosebi. Perenitatea credinþei religioase este înscrisã în toponime ca Valea
Bisericii (în satul bãtrân) sau Coasta Crucii.

Toponimia Rohiei conservã ºi amintirea unor întâmplãri istorice: Piatra Pintii,
Tabãrã, La Furci etc. Dar numele însuºi al satului Rohia conþine istorie, cãci el poate sã
provinã din slavonul „rogu”, care înseamnã „deal”, „pisc”; însã tot atât de bine putem sã
luãm în considerare ipoteza derivãrii sale dintr-un cuvânt indo-eu ro pean, care a dat în
limba românã ºi cuvântul „rovinã”, „groapã”, iar în greaca veche „rochmos gaies”, ce
înseamnã „felie de pãmânt”. Oricum ar fi, vorbim despre vechime, continuitate ºi istorie...

În versuri de o sensibilitate neasemuitã, poetul Ioan Alexandru scria despre satul
meu na tal: „Þarã de basm, þarã de dor, / Pânã la tine-i de stele covor, / La poalele tale
îngenunchez, / Spre ceruri înalþ întregul meu crez. / Izvoarele tale sã mã adape, / Sã-mi sorb
sãnãtatea din sfinþitele-þi ape! / La vechea ta vatrã se-nchinã românii, / Ca ºi pe vremuri,
stau pildã strãbunii / Biserici de lemn, ce mândru fãcute, / Stau mãrturie din vremuri
trecute. / Pe ele, imperii ºi-au pus pecetea grea, / Dar n-au subjugat a românilor stea! /
Multe au ars sub focul barbar: / În Ceasloave e-nscris al nostru calvar. / Fiece piatrã, fiece
vatrã, / Ne-aduce aminte de-a întâi ªatrã, / Acolo, Pintea sãlaº ºi-a fãcut, / Iar um bra lui e
ºi-acum de temut! / Sus, la Rohia, pe munte-i al tar: / Tatãl pogoarã Sfântul Sãu har... /
De-acolo vegheazã prea dragu-i norod, / Ce poartã în suflet creºtinul Sãu rod... / La
mãnãstire, în prag, îmi voi face mormânt, / Întruna s-ascult cerescul cuvânt!”.

Copilãria mea a fost marcatã fun da men tal de spiritualitatea satului, a cãrei
înþelegere, în adâncul ºi semnificaþia ei, o datorez neuitaþilor „dascãli” ai copilãriei mele:
mamei ºi bunicului. De la mama am primit cele dintâi înþelesuri ale lumii, mai toate
constând din observarea atentã a rânduielilor firii, a înþelegerii orizontului lumii în care

74 IANUARIE-DECEMBRIE 2016

Ã
N

Â
M

O
R 

AI
M

E
D

A
C

A I
ª 

L
U

ª
E

R
U

M
A

R
A

M
Ã

N
Â

M
O

R 
AILI

M
A

F



intram, iar cele ce þineau de închipuire, de la bunicul cu barbã, mereu cu câte o poveste în
traistã, oriunde mergeam cu el: fie la pãdure, unde îºi câºtiga existenþa ca „bãrdaº” –
cioplitor în lemn, meºteºug pe care l-a trecut apoi în numele familiei noastre, fie când,
obosit de truda zilei, se apropia în fapt de searã de patul meu ºi, cu privirile aþintite departe,
depãna firul de basm al întâmplãrilor cu feciori de împãraþi, cu zâne ºi cu zmei, cu care
adormeam în gând.

Apoi veneau „datinele”, prilejuite de sãrbãtori, cu bogãþia lor de fapte, de întâmplãri
ºi, mai ales, cu acea primenire sufleteascã pe care o guºti în marea familie, atât de diversã,
dar atât de unitã a satului românesc: horele satului cu strigãturi mai mult satirice, prin care
oamenii ironizau concepþii strãine de mentalitatea comunã, de obiceiurile lor, serile de
ºezãtoare, în care se depãnau obiceiuri din vechime, se spuneau snoave ºi glume, cu tâlcul
ce se întrupa în dezrãdãcinarea relelor din mijlocul oamenilor.

Un farmec aparte, izvorât din începuturi de lume, îl aduceau sãrbãtorile iernii, ale
Crãciunului, când satul întreg era invadat de cetele de colindãtori ce îºi fãceau pârtie prin
nãmeþi ºi, cu obrajii îmbujoraþi de ger, umpleau uliþele satului, ducând vestea Naºterii
Pruncului Sfânt în peºtera din Betleem pânã în cele mai îndepãrtate case ale satului. Sub
vraja Nopþii Sfinte ascultam povestea mamei ºi a bunicului despre micuþul Iisus, pe care îl
vesteau cântecele de stea, „Vicleimul cu craii” ºi apoi „Capra”, cu mesajul ei venit de
departe, dintr-o lume mai veche decât aceea a lui „Bãdica Traian”, sau a lui „Ler împãrat”.
Urmau apoi datinile le gate de Anul Nou, cu „Sorcova” ºi „Pluguºorul”, cu aceleaºi
frumoase hori în sat, dar mai cu seamã cu petrecerea împreunã a tuturor, mici ºi mari. Era o
comuniune deplinã, în care oamenii nu mai erau despãrþiþi nici mãcar de ogrãzile lor. Poarta 
casei era mereu ºi tuturor deschisã.

Dar înþelesul mai adânc al acestor lucruri a venit mai târziu, dupã ani de ºcoalã, când
timpul mi-a îngãduit sã mã aplec cu rãbdare asupra lumii satului meu, cãruia tinda bisericii
i-a fost prima ºcoalã, în care scrisul ºi cititul s-au învãþat de pe cãrþile bisericeºti, din
vechime. Aºa se explicã circulaþia Codicelui Drãganu (1630), cu text chirilic, pe filele
cãruia, fii ai satului ºi-au însemnat evenimentele importante din viaþa lor ºi a obºtii, cum
sunt cele privitoare la Ianoº ºi Ioan din Rohia. Tot aºa, se poate aminti Cazania preotului
Samoilã Zaharie din Vâlcele, filie a Rohiei, manuscris chirilic din 1826, care atestã, alãturi
de Codicele Drãganu, nivelul de culturã atins de locuitorii Rohiei.

Aºa am ajuns la concluzia cã toatã spiritualitatea satului meu urmeazã liniile mari,
dar se vere, ale unei profunde gândiri ce se regãseºte în viaþa þãranului, în manifestãrile lui
cele mai neaºteptate. Astfel, folclorul, pãstrãtor fi del al specificitãþii vieþii satului, ni se
înfãþiºeazã în creaþiile sale ca un mod de a trãi al românului ºi, mai puþin, ca un mod de a
filosofa. El este o viziune asupra lumii ºi ni se descoperã ca o lume de sensuri ºi
semnificaþii mai mult trãite decât def i nite, adânc înrãdãcinate în viaþa satului românesc.
Acest lucru se întâmplã deoarece sensurile ºi semnificaþiile alcãtuiesc pentru þãranul român 
o lume a cãrei organicitate nu poate fi mãsuratã prin fapte gen er ale de culturã, luate ca
etaloane uni ver sal valabile, ci prin „înfãþiºãri” ale unor nuanþe de viaþã adânc ºi per ma nent
simþite ºi trãite în orizontul concepþiei înseºi despre viaþã ºi lume, ce reclamã o trãire în
adâncul tainic al ei. Iar aceastã lume presupune o ordine desãvârºitã a vieþii pãmânteºti,
punându-ne în faþa unor chipuri de viaþã ºi pentru viaþã, al cãror înþeles ne scapã acum, dupã 
mulþi ani de punere sub obroc a acestor tainice lumini ale spiritualitãþii româneºti.

În aceastã lume de am ple structuri ideative, transpuse în ordinea existenþei imediate,
creºtinã în articulaþiile ei cele mai profunde, cerul pogoarã pe pãmânt spre a-l urca pe om cu 
lumea lui în zona desãvârºirilor cereºti, cãci realitãþile lumii satului sunt recunoscute ca
fapte tot atât de bune sau rele ºi în lumea cereascã. ªi aceasta face mai de înþeles spusa unei
femei din Maramureº: „Eu tãt aºe gândesc, cã tãte cântãrile ºi tãte povestirile sunt direpte.
Zice câte unul cã sunt minciuni, dar eu ºtiu cã sunt adevãrate, cã cel ce pãþeºte multe, acela
face cântarea”.

Ordinea firii interfereazã în profunzimi cu cea spiritualã, fãcând din cos mos o lume
întregitã de om, însufleþindu-l într-o vastã viziune, în care totul e armonic rânduit, un dat în
cadrele cãruia sacralizarea lumii e scara pe care omul urcã la Dumnezeu. Poate de aici
respectul ºi duioºia omului pentru întreaga fãpturã. ªi în aceastã zare de armonii, de
rânduieli ce se întrepãtrund fãrã sã-ºi dãuneze una alteia întru nimic, cele douã planuri pe
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care graviteazã existenþa umanã – temporalul ºi veºnicia – sunt axele fundamentale în care
respirã nesfârºitul firii însufleþite de om, le gate or ganic de celãlalt tãrâm, în care-ºi
strãmutã toatã zestrea de aici.

Dar dacã folclorul nostru prezintã o notã aparte, datã în viabilitatea unei dãinuiri de
douã ori milenare, aceasta ne aratã cã el, prin toate articulaþiile sale, poartã amprenta
condiþiilor de loc ºi de spe cific etnic, dezvãluind o profundã imprimare a locurilor în
sufletul omenesc ºi o tot atât de vie legãturã cu ele. Prin aceasta, folclorul nostru a constituit 
un nesecat izvor de spiritualitate spe cific româneascã, în care s-a dãltuit legea
fundamentalã a dãinuirii noastre ca neam, confruntat ca nimeni altul cu nãprasnele sorþii,
aºezat la rãscrucea altor des tine istorice, dar cãruia credinþa sa creºtinã ºi înfrãþirea cu
pãmântul înroºit de sângele fiilor sãi i-a dat tãria sã reziste tuturor vitregiilor sorþii. De aici
ºi încrederea într-o viaþã mai bunã, în care mâna lui Dumnezeu va aºeza pacea ºi bucuria.

Însufleþiþi de temeiurile adânci ale „Legii strãmoºeºti”, de credinþa nestrãmutatã
într-un Dumnezeu al dreptãþii, de dorul de libertate, fiii satului Rohia, dupã ce au þinut piept 
secole de-a rândul tuturor valurilor pustiitoare ce s-au abãtut peste ei din partea celor veniþi, 
cum spune poetul, „sã cearã pãmânt ºi apã”, ºi-au împuternicit delegatul oficial, în prag de
1 Decembrie 1918, sã impunã, alãturi de tot neamul pânã atunci înrobit, Unirea cea Mare,
revenirea la Pat ria Mamã, având înscrise pe „credenþionalul” lor memorabilele cuvinte:
„Vã duceþi la Alba Iulia ca sã faceþi Unirea. Fãrã Unire, acasã sã nu vã întoarceþi!”.

Cu caracteristici similare, pornind din acelaºi filon, ni se înfãþiºeazã ºi folclorul
Rohiei Maramureºului, mai ales în nestematele colindelor, ale cântecelor de stea, ale
„Vicleemului”, ale „Pluguºorului”, ale cântecelor de vitejie, între care „Balada lui Pintea”
din Mãgoaja de peste deal joacã un rol de frunte, ca ºi în strigãturile, bocetele ºi oraþiile de
nuntã. Dar sã ne aplecãm puþin ºi asupra acestora.

ªi aici, ca de altfel pe întreg cuprinsul pãmântului românesc, colindatul se face în
ceatã, feciorii colindãtori mergând pe uliþele satului din casã în casã. Rãsplata ostenelii lor
concretizatã în larga ospeþie româneascã, din care nu lipsesc nucile, merele, colacul,
covrigii sau felia de cozonac, aratã cât de mult aºteptatã a fost buna lor vestire. Colindele
acestui sat maramureºean au ceva aparte, un colorit profund creºtin, la baza lor stând o
adâncã cunoaºtere a adevãrurilor de credinþã. 

Dar dacã versurile „Vicleimului” sunt aceleaºi aproape pretutindeni, diferind numai
formele dialectale în care se exprimã, sau „Pluguºorul” este identic cu cel din celelalte zone 
folclorice ale þãrii, nu acelaºi lucru se întâmplã cu strigãturile de la horele din zilele de
sãrbãtoare, cu urãrile ce se fac pe la casele oamenilor: „Toarce-mi-te cruce-n masã, / Cum
se toarce gazda-n casã, / Ca un fir de busuioc, / Ca un fir de mintã creaþã, / Dã-i, Doamne,
gazdei viaþã. / La anul ºi la mulþi ani!”.

În ciclul sãrbãtorilor de iarnã, Boboteaza are importanþa ei în lumea satului, cãci în
acea zi, dupã ritualul bisericesc, se sfinþeºte firea apelor, iar la casele oamenilor are loc un
rit ual legat de prevestirea viitorilor miri, cu ajutorul firului de busuioc. (...) Pe de altã parte,
oraþiile de nuntã, împreunã cu celelalte materiale folclorice cu caracter circumstanþial, sunt
brodate pe firul aceleiaºi invocãri a lui Dumnezeu, a sprijinului Sãu în viaþa celor ce-l cer.
Desigur, despre toate se poate vorbi atât de mult...

Ceea ce m-a impresionat, însã, totdeauna, a fost acest suflu de comuniune al
oamenilor cu firea întreagã, prin care þãranul ºi-a fãcut pãrtaº de viaþã tot ceea ce-l
înconjura. Era, astfel, într-o tainicã legãturã cu natura însufleþitã, cu cea care-i era la
îndemânã. Animalele domestice erau toate casnicii sãi, cãrora li se adresa prin cuvânt de
mângâiere, cu credinþa cã odatã în an, în noaptea Sfântului Andrei, toate capãtã grai
omenesc ºi se adreseazã lui Dumnezeu, ºi nu care cumva sã aibã pricinã sã se plângã ºi
împotriva lui. ªi nu odatã mi-a fost dat sã vãd oamenii la coasã, scoþându-ºi pãlãria în capul
livezii, închinându-se ºi zicând: „Doamne, iartã-mã!”, înainte de-a reteza cu coasa firele
ierbii, iar seara poposind cu capul descoperit în faþa troiþei de la rãspântia drumului ºi
rugându-se lui Dumnezeu de iertare pentru urgia adusã cu fierul coasei ierbii câmpului.

Din casa pãrinteascã am învãþat cã pâinea nu se aruncã, fiindcã bobul de grâu e
însemnat cu semnul Sfintei Cruci, iar atunci când mama scotea pâinea caldã din cuptor, o
lãsa câteva min ute învelitã, „sã vorbeascã cu Dumnezeu”, apoi ne dãdea ºi nouã copiilor sã
mâncãm. Þãranul nostru a coborât teologia în lumea sa, a satului, ca sã ridice satul pânã la
porþile cerului. Ceea ce l-a fãcut însã sã simtã întregimea lumii în orizontul vieþii sale a fost
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necesitatea fireascã de înþelegere a organicitãþii realului, cãruia i-a dat o ierarhizare severã
în explicaþiile sale, dar ºi aceastã lume i-a dat un orizont al candorii din Paradis.

Aceasta ar fi, într-o succintã ºi nepretenþioasã dezvãluire, spiritualitatea Rohiei,
privegheatã de cele ºapte biserici ale satului, existente ºi azi, dar ºi de mãnãstirea din
Dealul Viei. Dar nu putem încheia aceastã dezvãluire fãrã sã punem în luminã legenda
întemeierii Mãnãstirii Rohia, ai cãrei ctitori au fost vrednicul de pomenire preot Nicolae
Gherman ºi fiii satului Rohia.

Ca în mai toate ctitoriile de mãnãstiri, învãluite în legendã, ºi Mãnãstirea „Sfânta
Ana” din Rohia descinde în obºtea ortodoxã româneascã tot printr-o legendã. Astfel,
preotul Nicolae Gherman, tatã a 10 copii, a fost copleºit de durere la pierderea fiicei sale
Anuþa, în 1922, în vârstã de numai 10 ani. Nopþi de-a rândul, copila se arãta în vis tatãlui ei,
rugându-l sã facã „o casã de rugãciune Maicii Domnului” în Dealul Viei. Îndureratul
pãrinte a povestit câtorva oameni apropiaþi visul, apoi, sprijinit de consãteni, a hotãrât
ridicarea mãnãstirii. ªi astfel, într-o zi, preotul Nicolae Gherman a pornit spre Dealul Viei
împreunã eu câþiva apropiaþi ai sãi, ca sa stabileascã locul pentru viitoarea mãnãstire. Într-o
poianã, au înfipt o cruce într-un loc cu vedere spre Valea Bisericii, unde fusese aºezatã
prima bisericã a satului. Peste câteva zile, au constatat, uimiþi, cã nu mai era acolo crucea pe 
care o înfipseserã în pãmânt, ci era înfiptã în altã parte.

Acolo s-a construit mãnãstirea, ridicatã ca o rugã pentru sufletul copilei Anuþa ºi în
amintirea celor 150 de biserici ºi mãnãstiri distruse de tunurile generalului Bukow, la 1761, 
în Transilvania, fiind, astfel, prima mãnãstire ortodoxã româneascã din Ardealul eliberat.
Ea a constituit de-a lungul anilor o oazã spiritualã spre care a gravitat sufletul poporului
român din nordul transilvan ºi în care oamenii acestor locuri ºi-au gãsit alinarea în
momente de restriºte, cum a fost cedarea Ardealului de Nord, în 1940. Aici s-au nevoit în
necurmatã rugã mari trãitori ai credinþei, precum cãlugãrii Gherontie Guþu, Nifon Matei,
Teofan Mãtãsaru, Fe lix Dubneac ºi alþi vrednici vieþuitori ai Rohiei din aceastã pepinierã
duhovniceascã. Tot de aici, din aceastã pepinierã duhovniceascã, s-au ridicat doi ierarhi ai
Biserici Ortodoxe Române.

Aºa cum a cerut micuþa Anuþa, mãnãstirea a fost dedicatã Maicii Domnului, care a
fost dintotdeauna consideratã ocrotitoarea Rohiei, ºi cãreia oamenii acestui sat îi consacrã
un cult deosebit. Mãnãstirea „Sfânta Ana” din Rohia a desãvârºit spiritualitatea satului,
constituind încoronarea supremã a creaþiilor spirituale prin versurile închinate Maicii
Domnului ºi mãnãstirii, în gen eral. Pentru frumuseþea lor, vom reda câteva fragmente din
cântecele religioase le gate de plecarea oamenilor din satele lor, spre a veni la hramul
mãnãstirii – Adormirea Maicii Domnului – din data 15 au gust. „Sã plecãm cu mic cu mare / 
Ca sã prãznuim serbare, / O, Mãrie, Maica Sfântã, / Tot creºtinul þie-þi cântã, / Sãrbãtoarea
Maicii Sfinte, / Celei de toþi preamãrite / Maica lui Iisus Hristos / Ce la toþi ne-aduci folos. /
În cetatea Ghetsimani / Þi-ai luat rãmas bun lumii, / Adormirea s-a-ntâmplat,/ Sufletul ales
þi-ai dat. / Maicã Sfântã Preacuratã, / Fii miloasã ºi-nduratã, / Roagã-te lui Dumnezeu / ªi
Preasfânt Fiului tãu / Sã ne ierte de pãcate, / De greºeli, de rãutate”.

La întoarcerea de la hram, oamenii iarãºi cântau: „Lãudatã fii, Mãrie, / Care azi ai
adormit. / Îþi cântãm pânã-n vecie, / Cãci pe noi ne-ai miluit. / Mântuire ai dat lumii / Prin
Iisus, Fiul iubit, / Care dând sfat omenirii / Pentru noi toþi s-a jertfit. / Mângâiaþi plecãm
acasã, / C-am ajuns cu Dumnezeu / S-ascultãm slujba pioasã, / Slujba praznicului tãu. /
Pentru tine, o, Mãrie, / Am venit atâta drum, / Sã ne-adapi cu apã vie, / Adãpaþi plecãm
acum. / Ne reîntoarcem iar la vatrã / O, Mãrie, Maica noastrã, / Cât suntem de fericiþi!”.

Sub privegherea Maicii Sfinte, în Mãnãstirea de la Rohia m-am dedicat ºi eu, cu
mulþi ani în urmã, slujirii integrale a lui Hristos ºi Bisericii neamului meu, iar strãdaniile de
o viaþã le-am închinat Maicii Sfinte, fraþilor de cãlugãrie, oamenilor satului, locurilor
natale, de care mã leagã atâtea amintiri. Rohia, cu spiritualitatea ei, m-a purtat mereu
într-un vãzduh al puritãþii de simþire ºi gând, acelaºi, poate, despre care Nicolae Steinhardt,
monahul de la Rohia, îmi scria înainte de moarte cu câteva zile, gândind-se la oamenii
locurilor mele natale: „Pentru mine, caracteristic sãtenilor din Rohia ºi din împrejurimi –
întrucât i-am putut cunoaºte în mai puþin de douãzeci de ani ºi le dibui subconºtientul
colectiv – mi se pare a fi ceea ce s-ar cãdea sã numim realismul creºtinesc. Nu din adagiul
deºertãciune a deºertãciunilor îºi fac ei îndreptar ºi nici din convingerea cã viaþa aceasta cu

IANUARIE-DECEMBRIE 2016 77

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

Ã
N

Â
M

O
R 

AI
M

E
D

A
C

A I
ª 

L
U

ª
E

R
U

M
A

R
A

M



adevãrat e numai umbrã ºi vis. Ci mai degrabã – ori dimpotrivã – îmi par porniþi a crede cã
viaþa pãmânteascã e realã ºi importantã, în înþelesul deplin al capitolului 25 din Evanghelia
Sfântului Matei. Criteriul înfricoºatei Judecãþi, dupã cum rezultã din acel text de cãpetenie,
va fi strict raþional ºi lumesc. Judecãtorul nu leagã mântuirea de subtilitãþi teologice ºi nici
de orice fel de consideraþii idealiste, ci de fapte sim ple, foarte pãmânteºti, foarte modeste:
de ajutorarea aproapelui aflat în nevoie ºi necaz. Ce poate fi mai „real”, mai neînceþoºat de
abstracþiuni? Esenþial este sã-l iubeºti pe aproapele ºi sã-i stai practic în sprijin dacã-l vezi
flãmând, însetat, în zdrenþe, bolnav sau robit în temniþã... Un neam de oameni oarecum
duri, negrãbiþi în a-ºi acorda prietenia, stima ºi încrederea, dar ospitalieri, surprinzãtor de
manieraþi, neamãgiþi, neîncruntaþi, neposomorâþi, iubitori de frumos ºi chiar de fãlnicie,
darnici ºi, mai presus de orice, deºtepþi (anevoie poþi interpune un vãl între ochii lor ºi
realitate), neiubitori de orice fel de fals ide al ism, cu gândul la o judecatã unde vor fi luate
aminte faptele, nu vorbele meºteºugite ori încâlcite”.

Dintre aceºtia m-am nãscut ºi eu, între ei am crescut, iar înþelegerea lumii, a tot ce a
fost senin ºi frumos în viaþa ºi devenirea mea, le-o datorez lor, locurilor natale, care mi-au
scãldat în auzul lor de vis ºi realitate anii copilãriei ºi ai devenirii mele de mai târziu. ªi
fiecare om de acolo este o întruchipare vie a spiritualitãþii Rohiei, vegheatã de duhul
pururea viu al Maicii Sfinte, ce-ºi întinde peste sat ruga-i ocrotitoare, de la altarul
mãnãstirii din Dealul Viei.

Vã mulþumesc pentru atenþia ºi rãbdarea cu care m-aþi onorat, ascultând cuvintele
mele.
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Mãnãstirea „Sfânta Ana” Rohia, Maramureº



Academicianul Mihai Pop

Drd. Dan Ioan SIDÃU
Dr. ªtefan VIªOVAN

Printre academicienii de formaþie u -
ma nistã pe care i-a dat Maramureºul, 
Mihai Pop se distinge prin im pre -

sionanta-i anvergurã ºtiinþificã, prin tenacitatea
ºi înþelepciunea cu care a reuºit sã conecteze
etnofolcloristica româneascã la cea universalã,
creând instituþii specifice, punând bazele unor
manifestãri ºtiinþifice perene, impunând metode 
ºi strategii eficiente, care, chiar ºi pe vre mea
când activiºtii comuniºti se cãzneau sã fabrice o
creaþie popularã nouã, aservitã pu te rii, au
contribuit decisiv la con servarea frumoaselor
noastre tradiþii ºi obiceiuri iden titare. Este
considerat fondatorul „an tropologiei culturale
ro mâ neºti ºi al ºcolii de fol clo risticã de la noi”1. 

Asupra personalitãþii lui Mihai Pop s-au
aplecat o sea mã de specialiºti în folclor, et no -
logie, etnomuzicologie, ling visticã, antro po -
logie – do menii în care a excelat ºi în care a ºi-a
impus amprenta de cunoscãtor, de sa vant in for -
mat ºi implicat în tot ceea ce þine de
spiritualitatea po pu larã, de tradiþii ºi men talitãþi, 
de obiceiuri ºi practici etc. Nu me roase au fost (ºi 
mai sunt ºi acuma) ziarele ºi revistele ce vorbesc 
cu re spect ºi admiraþie despre Mihai Pop,
aºezându-l, fãrã rezerve, prin tre românii cei mai
de seamã, care au pus cu eficienþã umãrul la
conectarea þãrii la circuitul uni ver sal al valorilor 
din do meniile sale de per formanþã. O seamã de
in telectuali mara mu re ºeni, cu pre ocupãri în
zona creaþiei populare, au fãcut ºi fac în
continuare în studiile lor referiri la activitatea
pilduitoare a lui Mihai Pop pe tãrâmul fol clo -
risticii româneºti, luându-l drept model, rapor -
tându-se la imensa lui autoritate, declarându-se,
di rect ori în subtext, discipoli sau urmaºi ai
savantului de la Glod. Am înregistrat ºi „ofuri”
ale unor specialiºti ai locului gen er ate de reti -
cenþa savantului în a-i accepta la doctorat, acesta 
pre ferând pe unele aºa-zise dame frumoase…
Refulãri tardive, ca ra ghioase, in utile, lipsite de
fairplay ºi de eleganþã aca de micã.

Mihai Pop a vãzut lu mi na zilei în satul
Glod, comuna Strâmtura, la 18 noiembrie 1907.
Tatãl sãu, ªtefan Pop, nãscut în Sãliºtea de Sus2,
era preot, iar mama, Iulia se trãgea din celebra
familie Lazãr, care a dat Maramureºului ºi þãrii
mari intelectuali patrioþi, Ilie Lazãr3 fiind cel
mai de seamã dintre aceºtia. Viitorul sa vant nu a
apucat sã copilãreascã prea mult la Glod, cãci,
pe când avea patru ani, tatãl sãu a fost mutat în
parohia gre co-catolicã, Apºa de Jos, unde a
slujit un numãr mare de ani. Aici, la Apºa de Jos, 
va urma Mihai Pop clasele primare ºi gim -
naziale, la terminarea cãrora se înscrie la Liceul
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Mihai Pop. Sursa foto: pagina Facebook
Mihai Pop - ro ma nian eth nol o gist

1 Cf. Iulia Popovici, Necunoscutul Mihai Pop. Un altfel de interbelic, în „Observator cul tural”, nr. 333 (591), 8-14
septembrie 2011,  p.10.

2 Vasile Gaftone, Acad. Mihai Pop – podar?!, în „Graiul Maramureºului”, 12, ianuarie, 2013, p. 11.
3 Vezi detalii la Dumitru Iuga, Anamaria Iuga, ªcoala Mihai Pop ºi cercetãrile etnologice maramureºene con -

temporane, în „Cercetãri Etnologice Româneºti Contemporane, vol. I, Nr. 1, Iarna, 2005, p. 69-83.



„Dragoº-Vodã” din Sighetul Marmaþiei.
Urmeazã apoi, între anii 1925 ºi 1928, cursurile
Facultãþii de Litere ºi Filosofe a Universitãþii
din Bucureºti4, unde-i are ca profesori, printre
alte personalitãþi ale culturii naþionale, pe O.
Densusianu5,  D. Caracostea6 ºi P. Câncel7, ale
cãror principii despre cultura popularã le-a pre -
luat în bunã parte, dez vol tân du-le ºi adap -
tându-le la rea li tãþile epocii sale. Lucrarea de
licenþã, axatã pe folclorul maramureºean, ºi-o
elaboreazã sub con ducerea lui Ovid Densusianu. 

La absolvirea facultãþii, Mihai Pop va lu -
cra un an (1928-1929) ca pro fesor suplinitor la
Liceul „Spiru Haret” din Bucureºti, dupã care va 
parcurge, între anii 1929-19348, mai multe stagii 
de specializare, mai ales în domeniul slavisticii,
la universitãþi de prestigiu din Europa: Praga,
Varºovia, Bonn, Cracovia, Bratislava, unde ia
con tact cu unii dintre cei mai valoroºi
lingviºti ºi etnologi ai Europei: M. Murko9,
P. Boga tâ riov10, J. Horak11,  R. Jakobson12,
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4 Vezi Ecaterina Þarãlungã, Enciclopedia identitãþii româneºti. Personalitãþi, Editura Litera, Bucureºti, 2011,
p. 626; Iordan Datcu, S. C. Stroescu, Dicþionarul folcloriºtilor. Folclorul literar românesc, Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti, 1979, p. 351.

5 Ovid Densusianu (29 decembrie 1873-8 iunie 1938), „filolog, lingvist, folclorist, istoric literar ºi poet ... A fost
profesor de romanisticã la Universitatea din Bucureºti. A întemeiat, în cadrul Facultãþii de Litere ºi Filosofie din
Bucureºti, Societatea Filologicã (1907) ºi Institutul de Filologie ºi Folclor (1921). A întemeiat ºi condus revistele
„Viaþa nouã” (1905-1925) ºi „Grai ºi suflet” (1923-1938). A studiat fenomenele de limbã în strânsã legãturã cu
folclorul ºi etnografia. Este creatorul ºcolii lingvistice de la Bucureºti”. (Ecaterina Þarãlungã, op. cit. p. 253). Este
considerat, „dupã B. P. Hasdeu, a doua personalitate proeminentã din istoria folcloristicii româneºti” (Iordan
Datcu, Dicþionarul etnologilor români, vol. I, Editura Saeculum I. O., Bucureºti, 1998, p. 223). A parcurs studiile
universitare la Iaºi, urmând apoi un stagiu de specializare la Berlin. 

6 Dumitru Caracostea (10 martie 1879-2 iunie 1864), „critic, istoric literar ºi comparatist” (Ecaterina Þarãlungã, op.
cit., p. 149). A absolvit literele la Universitatea din Bucureºti, specializându-se apoi la Viena. La Bucureºti a
înfiinþat, în anul 1933, Institutul de Istorie Literarã ºi Folclor. „Prin lucrãrile lui folcloristica româneascã cunoaºte
una din cele mai înalte trepte ale ei, se consolideazã ca disciplinã, se îmbogãþeºte cu opere fundamentale ºi cu
metode de cercetare adecvate, conforme cu însãºi natura materialului studiat”. Iordan Datcu, op. cit. p. 136.

7 Petre Can cel (7 martie 1890-29 noiembrie 1957), lingvist im por tant, cu studii de romanisticã ºi slavisticã la
Universitatea din Bucureºti ºi cu stagii de specializare la Belgrad, Zagreb, So fia, Praga, Viena. A avut importante
sugestii metodologice în legãturã cu interpretarea creaþiei populare, vizând, mai ales, caracterul in di vid ual al
acesteia. Este de pãrere cã „modul cum au fost cre ate cântecele populare clasice poate fi descifrat prin studierea
experimentalã a procesului ge netic contemporan”. (Iordan Datcu, op. cit., p. 129.)

8 Cf. ªcoala Mihai Pop. Volum dedicat profesorului Mihai Pop la cea de a 90-a aniversare. Ediþie îngrijitã de
Gheorghe Deaconu ºi Ioan St. Lazãr, Centrul Judeþean de Conservare ºi Valorificare a Tradiþiei ºi Creaþiei Populare
Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, 1997, p. 139. Vezi ºi Iordan Datcu, Dicþionarul etnologilor români, vol. II, Editura
Saeculum I. O., Bucureºti, 1998, p. 161.

9 Matija Murko (10 februarie 1861-11 februarie 1952), cunoscut lingvist sloven, spe cial ist în tradiþiile epicii orale
sârbe, croate ºi bosniace. A studiat slavistica ºi germanistica la Universitatea din Viena, fiind elev al celebrului
slavist Franz Miklosich, care, printre altele, „s-a ocupat de aproape ºi de elementele slave din limba românã”.
(Alexandru Graur, Lu cia Wald, Scurtã istorie a lingvisticii, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1977,
p. 120). A urmat stagii de specializare la Moscova, predând ul te rior filologia slavã la mai multe universitãþi
europene: Viena (1897-1902), Graz (1902-1917), Leip zig (1917-1920), Praga (1920-1931). A înfiinþat la Praga, în
cadrul Facultãþii de Filosofie a Universitãþii Caroliene, Institutul Slav, pe care l-a condus din anul 1932 pânã în anul
1942. Cf. Wikipedia.

10 Piotr Grigorovici Bogatâriov (16 ianuarie 1893-18 au gust 1971), cunoscut etnograf ºi folclorist rus. A pus bazele
etnografiei structurale. A absolvit Facultatea de Istorie ºi Filosofie a Universitãþii din Moscova, la care a devenit
apoi profesor, ocupându-se, în spe cial, de „teatrul pop u lar ºi credinþele populare ale popoarelor slave”. A fãcut
cercetãri etnofolclorice în Transcarpatia. (Romulus Vulcãnescu, Dicþionar de etnologie. I. Terminologie, II:
Personalitãþi, Editura Albatros, Bucureºti, 1979, p. 308).

11 Jiøi Horák (4 decembrie 1884-21 au gust 1975), folclorist, istoric literar, comparativist, dip lo mat ceh. Absolvent al
Universitãþii Caro line din Praga, unde a studiat literatura popoarelor slave ºi folclorul. Membru al Academiei Cehe
de ªtiinþe ºi al Academiei Sârbe. A þinut cursuri de literaturã ºi folclor la Universitatea Carolinã din Praga, la
Universitatea „Masaryk” din Brno, a fost di rec tor al Institutului Cehoslovac de Etnografie. Cf. Romulus Vulcã -
nescu, op. cit., p. 355.

12 Ro man Osipovici Jakobson (11 octombrie 1896-18 iulie 1892), lingvist ºi teoretician literar ruso-amer i can, unul
dintre cei mai de seamã promotori ai structuralismului. A fost membru al Cercului Lingvistic de la Moscova (unde
ºi-a fãcut studiile universitare) ºi a fost unul dintre fondatorii ªcolii de Lingvisticã de la Praga (unde s-a mutat ca
urmare a unor evenimente politice, în anul 1920). La Universitatea Carolianã din Praga obþine titlul de doc tor. A
fost profesor la Universitate „Masaryk” din Brno. În anul 1939 se refugiazã la Copenhaga, luând legãturã cu
gruparea lingvisticã de acolo, iar din anul 1940 se sta bileºte în SUA. S-a preocupat îndeaproape de probleme de
foneticã, fonologie, funcþiile limbii, structuralismul lingvistic, raportul dintre static ºi dinamic în limbã etc. A predat 
la The New School, la Ecole Li bre des Hautes Etudes, la Universitatea Har vard, la Institutul de Tehnologie din



N. Trubetzskoj13, O. Walzel14 etc.  ºi se fa mi lia -
ri zeazã cu noile curente ce se afirmã în
lingvistica europeanã, îndeosebi cu struc tu ra -
lismul ºi se miotica.

În anul 194215 îºi susþine teza de doctorat
la Universitatea din Bratislava. Întitulatã Cu -
vinte compuse de origine slavã bisericeascã în
vechea limbã româneascã scrisã, teza a fost
elaboratã în limba cehã, sub coordonarea pro -
fesorului M. Weingart16 ºi „susþinutã, ul te rior,
cu profesorul J. Stanislav”17. 

Mihai Pop îºi începe de timpuriu cariera
de cercetãtor al unor aspecte esenþiale ce vi -
zeazã mentalitatea popularã, fãcând parte, între
anii 1929-194318, din Grupul de cercetãri so -
ciologice al Institutului So cial Român, condus
de Dimitrie Gusti19, participând la cercetãrile
monografice iniþiate ºi conduse de acesta de la
Fundul Moldovei din 1928, Drãguº (1929),
Runcu (1930), Cornova – Basarabia (1931), iar
dupã întoarcerea de la Praga con duce el însuºi
un grup de cercetare în plasa Dâmbovnic. A fost
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Massachusett. Jakobson a devenit unul dintre cei mai apropiaþi colaboratori ºi mentori ai lui Mihai Pop, prin el
academicianul nostru pãtrunzând mai rapid în lumea marilor lingviºti ai vremii. Cf. în acest sens Rucsandra Pop,
Influenþa lui Ro man Jakobson asupra gândirii ºi carierei lui Mihai Pop, în Irina Nastasã-Matei, Zoltán Rostás
(coord.), Alma Ma ter în derivã. Aspecte al ter na tive ale vieþii universitare interbelice, Editura ªcoala Ardeleanã  &
Eikon, Cluj-Napoca, 2016. A se vedea ºi Alexandru Graur; Lu cia Wald, Scurtã istorie a lingvisticii, Ediþia a III-a
revãzutã ºi adãugitã, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1977, p. 195-203.

13 Nikolai Sergheievici Trubetzskoj, lingvist, filolog, istoric ºi filosof rus (16 aprilie1890-25 iunie 1938), de scen dent
al unei vechi familii princiare. A fost unul dintre membrii reprezentativi ai ªcolii Lingvistice de la Praga,
preocupându-se cu precãdere de foneticã ºi fonologie. A absolvit Universitatea din Moscova, a parcurs stagii de
perfecþionare la Universitatea den Leip zig ºi a predat la mai multe universitãþi europene (Rostov pe Don, So fia,
Viena). Vezi, pentru alte detalii, Alexandru Graur; Lu cia Wald, loc. cit.

14 Oskar Walzel (25 octombrie 1864-29 decembrie 1944), om de litere, istoric literar ºi estetician austriac. A studiat la
Universitatea din Viena ºi la cea din Berlin. În anul 1894 devine doc tor în litere, iar trei ani mai târziu, în 1897,
obþine titlul de doc tor habilitat. În acelaºi an se angajeazã la Universitatea din Berna, iar din anul 1907 îl gãsim
profesor la Universitatea Tehnicã din Dresda, în cadrul Catedrei de literaturã ºi istoria artei, în paralel þinând cursuri
la Ac a de mia de Arte Plastice ºi la Universitatea de Medicinã Veterinarã. Începând cu anul 1921 funcþioneazã ca
profesor la Universitatea din Bonn. A fost atras de o serie de chestiuni privitoare la teoria artei, la esteticã, fiind
preocupat de abordarea interdisciplinarã a ºtiinþelor umaniste. A elaborat studii temeinice despre romantismul ger -
man, dedicând câteva lucrãri creaþiei lui Goe the. Este autor de istorii literare ºi manuale ºcolare.

15 În prestigioasa lucrare a Dorinei N. Rusu, Membrii Academiei Române. Dicþionar 1866-2016, partea a II-a (M-Z),
Ediþia a V-a revãzutã ºi adãugitã, cu un Cuvânt-înainte de acad. Ionel-Valentin Vlad, preºedintele Academiei
Române, p. 375, se afirmã (greºit, din pãcate) cã aceastã tezã ar fi fost susþinutã în anul 1963. Anul 1942, ca reper al
susþinerii acestei teze, este consemnat într-o serie de lucrãri. Vezi, în acest sens, ºi Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”
Baia Mare, Mihai Pop 100. Caiet biobibliografic aniversar, realizat de Ana-Maria Brezovski, Ana Grigor, Florina
Vanciu; Baia Mare, p. 3; Dumitru Iuga, Anamaria Iuga, ªcoala Mihai Pop ºi cercetãrile etnologice maramureºene
contemporane, în „Cercetãri etnologice româneºti contemporane”, vol. I, nr. 1, Iarna, 2005, p. 69; ªcoala Mihai Pop.
Volum dedicat profesorului Mihai Pop la cea de a 90-a aniversare, Ediþie îngrijitã de Gheorghe Deaconu ºi Ioan St.
Lazãr, Centrul de Conservare ºi Valorificare a Tradiþiei ºi Creaþiei Populare Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, 1997, p. 139;
ªcoala Mihai Pop, vol. II. Antologie de texte îngrijitã de Ioan St. Lazãr, Editura Patrimoniu, Râmnicu-Vâlcea, 2007,
p. 135; Sabina Ispas, Prof. dr. do cent Mihai Pop la 90 de ani, în „Revista de etnografie ºi folclor”, tomul 42, 1-2, 1997, 
p. 4 etc. În anul 1963 lui Mihai Pop i s-a acordat titlul universitar de profesor doc tor do cent.

16 Miloš Weingart (21 noiembrie 1890-12 ianuarie 1939), lingvist ºi istoric literar ceh, spe cial ist în bizantologie, în
paleoslavã ºi literaturã veche religioasã. A fost membru al Academiei Cehe de ªtiinþe ºi Artã ºi membru fondator al
Cercului Lingvistic de la Praga. A fãcut studii de filologie clasicã ºi lingvisticã comparatã la Facultatea de Filosofie
a Universitãþii Caroliene din Praga între anii 1909-1913. În anul 1913 devine doc tor în ºtiinþe, iar în 1919 este
confirmat ca doc tor habilitat. Între anii 1919 ºi 1921 este profesor asistent privat la disciplina filologie slavã la
aceeaºi universitate, în paralel þinând cursuri ºi la Conservatorul de Stat, iar din 1921 pânã în 1926 lucreazã ca
profesor la Universitatea „Comenius” din Bratislava. Începând cu anul 1927 pânã la sfârºitul vieþii este profesor la
Universitatea Carolianã din Praga, unde a deþinut demnitãþi de dec an, prodecan ºi chiar de rec tor. A fost
conducãtorul ºtiinþific al tezei de doctorat a lui Mihai Pop.

17 Ján Stanislav (12 decembrie 1904-29 iulie 1977), lingvist slovac, profesor universitar, slavist. A urmat, între anii
1924-1928, cursuri de slavisticã ºi romanisticã la Universitatea „Comenius” din Bratislava. Din anul 1929 pânã în
1936 a predat slavistica la Universitatea Carolianã din Praga, iar din 1939 pânã la sfârºitul vieþii a fost profesor la
Universitatea „Comenius” din Bratislava. A urmat stagii de specializare la mai multe universitãþi europene:
Ljiubljiana, Cracovia, Paris, fiind preocupat de probleme de dialectologie slavã, de limba slavonã, de gramatica
istoricã a limbilor slave, de onomasticã etc. Cf. Wikipedia. Vezi ºi Mihai Pop100. Caiet biobibliografic aniversar,
p. 3. Cu profesorul Ján Stanislav ºi-a susþinut teza de doctorat Mihai Pop, întrucât conducãtorul de drept, Miloš
Weingart, a decedat între timp.

18 ªcoala Mihai Pop. Volum dedicat profesorului Mihai Pop la cea de a 90-a aniversare, p. 139.
19 Dimitrie Gusti (13 februarie 1880-30 octombrie 1955), filosof, spe cial ist în eticã, fondatorul sociologiei româneºti,

preºedinte al Academiei Române între anii 1944 ºi 1946. A fost profesor la Universitatea din Bucureºti ºi la



colaborator al Arhivelor de Folclor ale So cie -
tãþii Compozitorilor Români, conduse de Con -
stantin Brãiloiu de care l-a legat o prietenie
deosebitã, fundamentatã în timpul campaniilor
monografice iniþiate de Gusti20. A coordonat,
alãturi de Anton Golopenþia, în perioada 12
iulie-7 septembrie 1939, o echipã complexã de
specialiºti care a întreprins cercetãri cu caracter
monografic în plasa Dâmbovnic din judeþul
Argeº21, în urma cãrora cei doi vor elabora o
interesantã monografie întitulatã Dâmbovnicul
– o plasã din sudul judeþului Argeº22. De gradul
de implicare ºi responsabilitatea cu care a tratat
Mihai Pop aceastã activitate ne dãm seama par -
curgând succintul Raport de activitate ºi plan de 
lucru pe teren pentru viitor, pe care tânãrul
cercetãtor îl înainteazã lui Dimitrie Gusti, la
data de 19 septembrie 1939, prin care sunt sta -
bilite sarcini ºi responsabilitãþi con crete, ter -
mene ºi localitãþi unde se impun a se organiza
anchete, mãsuri pentru sporirea eficienþei de -
mersului23 etc. Mihai Pop a fãcut, de-a lungul
carierei sale numeroase „cercetãri sistematice
de folclor în zonele: Maramureº, Argeº – Dâm -
bovnic, Gorj, Vrancea Câmpulung Moldo ve -
nesc, Fãgãraº, Bãileºti – Poiana Mare, Calafat –
Segarcea, Podgoria Aradului, zona petrolierã a
Olteniei, Valea Motrului, Vâlcea etc.”24. 

Mihai Pop îºi începe cariera universitarã
în anul 1936 ca asistent al profesorului Dumitru
Caracostea, care era ºeful Catedrei de istorie a
literaturii române ºi folclor din cadrul Facultãþii
de Litere a Universitãþii din Bucureºti. În

aceastã catedrã va lucra pânã în anul 1939.
Între anii 1941-1944 Mihai Pop reprezintã 

Guvernul României la Praga, având demnitatea
de ataºat cul tural. Dupã rãzboi s-a întors din
strãinãtate, în 1945, ºi, „fiindcã la Bucureºti se
trãia foarte greu”25, s-a dus la Fabrica de Ciment
din Fieni, Dâmboviþa, unde a fost di rec tor ad -
ministrativ pânã în anul 1948. Se pare cã în felul
acesta a scãpat de epurãrile din anul 1948. Pro -
fesorul recunoaºte mai târziu: „ªi acesta a fost
un noroc, cã am plecat la Fieni”26. Motivarea pe
care o aduce e cât se poate de clarã: „Era greu de
trãit în Bucureºti. Atunci era mizerie. Aveam
trei copii. Era greu de trãit”27. ªi continuã: „În
48, dupã ce s-a fãcut naþionalizarea, am venit la
Bucureºti ºi atunci deja se terminase cu epu -
rãrile…, oamenii fuseserã scoºi din universitãþi.
Adicã eu am fãcut bine cã m-am retras pe un
post…28”.

În anul 1948, împreunã cu Harry
Brauner29, pune bazele Institutul de Folclor, dar
decizia de înfiinþare a acestuia apare abia în anul 
urmãtor. Între 1948 ºi 1965 îl gãsim cercetãtor
ºtiinþific la Institutul de Etnografie ºi Folclor din 
Bucureºti, pe care îl va con duce, în calitate de
di rec tor ad junct – în perioada 1954-1965 ºi,
apoi, ca di rec tor plin din 1965 pânã în 197530.
Perioada în care Mihai Pop s-a aflat la con -
ducerea acestei prestigioase instituþii a fost una
deosebit de fertilã, atât din punctul de vedere al
intensificãrii cercetãrilor etnofolclorice, cât ºi al 
abordãrii acestora de pe principiile struc tu ra -
lismului lingvistic ºi ale semioticii moderne. Tot 
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Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaºi. A înfiinþat ºi condus numeroase entitãþi ºtiinþifice, ad min is tra tive sau cu
caracter publicistic: Institutul So cial Român, Institutul de ªtiinþe Sociale al României, Consiliul Naþional de
Cercetãri ªtiinþifice, revistele „Arhiva pentru ºtiinþã, învãþãmânt ºi reformã socialã”, „Sociologie româneascã”.
Împreunã cu Vic tor Ion Popa, H. H. Stahl ºi G. Focºa a înfiinþat Muzeul Satului. A fundamentat metoda cercetãrii
multidisciplinare a satelor româneºti (incluzând în echipe specialiºti din domenii diferite: inginerie, medicinã,
muzicã, etnografie, folclor, învãþãmânt etc.). 

20 Constantin Brãiloiu (13 august1893-20 decembrie 1957), compozitor, critic muzical, etnomuzicolog, folclorist,
fondator, alãturi de George Enescu, D.G. Kiriac, Mihail Jora etc. al Uniunii Compozitorilor Români, organizaþie al
cãrei secretar sau secretar gen eral a fost între anii 1920 ºi 1943. A fost profesor la Conservatorul din Bucureºti. În
anul 1928 a întemeiat Arhiva de folclor a Societãþii Compozitorilor Români, pe care a condus-o pânã în anul 1943.
A întreprins anchete sociologice în Fundul Moldovei (judeþul Suceava), Drãguº (judeþul Braºov), Runcu (judeþul
Gorj). Vezi detalii la Iordan Datcu, Dicþionarul etnologilor români, vol. I, Editura Saeculum I. O., Bucureºti, 1998,
p.102-107.

21 Vezi Anton Golopenþia, Opere com plete, vol. I. Sociologie, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 2002, p. 625, 643.
22 Ibi dem, p. 374-400.
23 Ibi dem, p. 645.
24 Sabina Ispas, op. cit., p. 6.
25 Zoltán Rostás, Sala luminoasã. Primii monografiºti ai ªcolii gustiene, Editura Paideia, Bucureºti, 2003, p. 310. 
26 Ibi dem, p. 332.
27 Ibi dem. 
28 Ibi dem, p. 310.
29 Harry Brauner (24 februarie 1908-11 martie 1988), folclorist ºi etnomuzicolog. A absolvit Conservatorul din

Bucureºti, la care, mai târziu, a ajuns profesor. A colaborat cu Constantin Brãiloiu. A urmat cursuri de sociologie cu
Dimitrie Gusti ºi de esteticã cu Tu dor Vianu. A fost o vreme directorul Institutului de Folclor, avându-l ad junct pe
Mihai Pop. Vezi detalii la Iordan Datcu, op. cit., p.101-102.

30 Dorina N. Rusu, op. cit., p. 375.



acum se pun bazele unor opere de importanþã
capitalã pentru folcloristica româneascã31. În
ca drul Institutului, pe lângã activitatea de ma -
nageriat, desfãºuratã la veritabile cote aca de -
mice, s-a preocupat de formarea tinerilor cer -
cetãtori ºi a fost re dac tor responsabil
(1954-1957) al „Revistei de folclor”, iar dupã ce 
aceasta devine „Revista de etnografie ºi fol -
clor”, o con duce ca re dac tor-ºef. Aici va publica 
numeroase studii, prin care imprimã un suflu
nou cercetãrilor etnofolclorice româneºti, emite
idei interesante despre creaþia popularã, sta bi -
leºte direcþii de lucru, oferã soluþii, face cu -
noscute realizãrile folcloriºtilor din alte þãri etc.
A fost cooptat în colegiile redacþionale ale mai
multor publicaþii importante: „Studii ºi cercetãri 
de istoria artei”; „Revista de studii sud-est euro -
pene”, „Limbã ºi literaturã”, precum ºi în con -
siliile unor edituri: Editura pentru Literaturã,
Editura Meridiane, Editura pentru Literaturã
Universalã32.

În paralel cu studiile ºi articolele publicate 
în „Revista de folclor” ºi „Revista de etnografie
ºi folclor”, colaboreazã la o serie de publicaþii
româneºti („Luceafãrul”, „Orizont”, „Secolul 20”,
„Romanoslavica”, „Viaþa româneascã”, „Ana -
lele Universitãþii Bucureºti”, „Folclor literar”,
„Calendarul Maramureºului”, „Re vue roumaine 
de linguistique”, „Memoriile Comisiei de fol -
clor”) sau strãine („Acta Ethnographica Aca -
demiae Scientiarum Hungaricae” (Ungaria),
„Deutches Jahrbuch für Volkskunde” (Ger ma -
nia); „Fabula” (Germania), „Dacoromania”
(Germania), „Jour nal of the In ter na tional Folk
Mu sic Coun cil (Elveþia), „Laografia” (Atena),
„Semiotica” (Franþa), „Lidova Tradice”
(Cehia), „Uomo & Cultura” (Italia), „Schweiz
Archiv für Volkskunde” (Elveþia)33. Între anii
1937-1940 Mihai Pop publicã, sub pseudonimul 
Petre Buga, în revistele „Lumea româneascã” ºi
„Azi”34, o serie de articole, în care se dovedeºte
un fin observator al politicii externe ºi un aspru
critic al celei interne, dezavuând pe unii
politicieni pe care îi considera trãdãtori de neam
(Alexandru Vaida Voevod, Octavian Goga

etc.35). A scris totodatã articole de opinie inte -
lectualã, referitoare la diferite aspecte ale vieþii
culturale a vremii.

În anul 1957 Mihai Pop îºi reia cariera
universitarã ocupând postul de conferenþiar la
Catedra de folclor a Facultãþii de Litere de la
Universitatea din Bucureºti, unde, în anul 1962,
este avansat ca profesor, iar între anii 1968-1972 
deþine funcþia de ºef de al Catedrei de literaturã
veche ºi folclor36. Este pensionat în anul 1978,
dar continuã sã activeze în cadrul Universitãþii
în calitate de profesor con sul tant.

Apreciindu-i-se vastele cunoºtinþe în do -
meniul etnolingvisticii, profesorul Mihai Pop a
fost invitat pentru cursuri ºi conferinþe de cãtre
unele dintre cele mai mari universitãþi din lume.
Astfel, în anul 1973 þine prelegeri la Uni ver -
sitatea din Mar burg, Republica Federalã
Germania, în 1974 ºi 1975 este vis it ing pro fes -
sor la Universitatea din Berke ley ºi, respectiv,
Ann Ar bor din Statele Unite ale Americii, iar în
anul 1978 este oaspetele Universitãþii Paris 10
Nanterre din Franþa37. În anul 1984 va þine
cursuri la celebra Uni ver sity of Cal i for nia, Los
An geles

Capacitatea organizatoricã, calitãþile ma -
na geriale, excelentele abilitãþi de comunicare ºi
erudiþia binecunoscutã l-au impus în funcþii de
conducere sau ca membru al mai multor aso -
ciaþii de grad ac a demic sau al unor publicaþii de
mare valoare ºtiinþificã, atât din þarã (membru în 
comitetul de redacþie al revistei „Biblioteca
Ahthro pologica et Ethnographica Roumanie”;
membru al Comisiei de lingvisticã matematicã
de pe lângã Ac a de mia Românã; membru al Co -
mitetului executiv al Asociaþiei Române pentru
Naþiunile Unite; membru al Comitetului Na -
þional Român pentru Studii Sud-Est Europene;
preºedinte al Societãþii Române de Antro po -
logie Culturalã; ºef al Secþiei de etnografie din
Consiliul Muzeelor; membru al Comitetului
executiv al Asociaþiei Române pentru Naþiunile
Unite), cât ºi de peste hotare: vicepreºedinte al
Societãþii Internaþionale de Etnografie ºi Folclor 
(1964-1971); preºedinte al Societãþii Inter -
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31 Este vorba despre lucrãri de mare anvergurã, cum sunt: bibliografia ºi corpusul folclorului românesc, catalogul
tematic ºi atlasul folcloric, istoria folcloristicii etc.

32 Mihai Pop100. Caiet biobibliografic aniversar, p. 6.
33 Vezi Sabina Ispas, Personalitãþile culturii ºi autoritãþile întemeietoare, în „Revista de etnografie ºi folclor”, tomul

42, 1-2, 1997, p. 5.
34 Mihail Straje, Dicþionar de pseudonime, alonime, anagrame, asteronime, criptonime ale scriitorilor ºi publiciºtilor 

români, Editura Mi nerva Bucureºti, 1973, p. 557. A se vedea ºi Iulia Popovici, op. cit., p. 10.
35 Mihai Pop, Vreau ºi eu sã fiu revizuit. Publicistica din anii 1930, Antologie de Zoltan Rostas, Editura Paideia,

Bucureºti, 2010, p. 27. Vezi ºi Iulia Popovici, op. cit., p. 10.
36 Dorina N. Rusu, op. cit., p. 375.
37 Ibi dem.



naþionale de Etnografie ºi Folclor (1971-1983);
membru onorific în Comitetul executiv al So -
cietãþii Internaþionale de Etnografie ºi Folclor
(1983); membru al Academiei Americane de
ªtiinþe Sociale; membru co re spon dent al
Asociaþiei Austriece de Antropologie; membru
al Cen ter for Ad vanced Study in the Be hav ioral
Sci ences – Statford, USA; membru în Comitetul 
executiv al Asociaþiei Internaþionale de Studii
Semiotice; membru în Consiliul Internaþional de 
Folclor din cadrul UNESCO; membru în Co -
mitetul executiv al Centrului Internaþional de
Semioticã ºi Lingvisticã – Urbino, Italia;
membru în Comisia de folclor a Comitetului
Internaþional de Slavisticã.

Realizãrile în plan ºtiinþific ale lui Mihai
Pop au fost apreciate cum se cuvine de cãtre
forurile ad min is tra tive naþionale, academicianul 
din Maramureº bucurându-se în acelaºi timp de
o aleasã consideraþie, atât în rândurile con fra -
þilor strãini, cât ºi în cel al unor organisme im pli -
cate în evaluarea pe mul ti ple paliere a activitãþii
ºtiinþifice, literare, artistice etc. a intelectualilor
din þãrile europene. Nici factorii de decizie ad -
mi nistrativ-politicã nu u rãmas indiferenþi faþã
de meritele savantului. Este posesorul Medaliei
pentru merite în relaþiile româno-cehoslovace.
În anul 1957 i-a fost înmânatã decoraþia
„Ordinul Muncii”, iar în 1968 a fost distins cu
„Meritul Cul tural”. De asemenea, a fost declarat 
Cetãþean de Onoare al municipiului Sighetul
Marmaþiei38. Recunoaºterea internaþionalã a lui
Mihai Pop a fost consfinþitã prin decernarea, în
anul 1967, a Premiului Herder39, fiind astfel al
doilea român care intrã în posesia prestigioase

distincþii40. Ac a de mia, Românã, apreciindu-l la
cel mai înalt nivel, îl primeºte, la 8 martie 2000,
în acest for ºtiinþific suprem al þãrii, în calitate
de membru de onoare. Nu dupã multã vreme, la
7 octombrie a aceluiaºi an, proaspãtul ac a de mi -
cian îºi încheie socotelile cu lumea aceasta, pur -
cezând dincolo, unde, îl vor fi fost întâmpinat
cetele de îngeri cu colinde ºi alte producþii po -
pulare, în stil maramureºean.

Vorbind despre rolul „Revistei de
folclor”/ „Revistei de etnografie ºi folclor” în
afirmarea cercetãrilor etnofolclorice româneºti,
Al. I. Amzulescu o considera o adevãratã „arcã
bine cumpãnitã a plutirii noastre (a etnologiei ºi
folcloristicii, în gen eral – n. n) atât de ane -
voioase printre Scylele ºi Caribdele anilor co -
munismului, cãlãtorind un memorabil sfert de
veac sub agera ºi iscusita priveghere a ve ne -
rabilului... Noe al folcloristicii româneºti – lu -
minatul ºi providenþialul re dac tor-ºef Mihai Pop 
(între anii 1956 ºi 1980)”41. 

Este unanim recunoscut „rolul esenþial
avut de profesorul Mihai Pop... în trasarea li -
niilor directoare ale cercetãrii folcloristice, mai
târziu etnologice, româneºti pe durata celei de-a
doua jumãtãþi a secolului al XX-lea”42. De altfel
în activitatea sa „predominã latura de îndrumare 
ºi orientare a cercetãtorilor de folclor”43.

În articolul-pro gram Problemele ºi per -
spectivele folcloristicii noastre, publicat în „Re -
vista de folclor”, an 1, Nr. 1-2, 195644, pro -
fesorul Mihai Pop întreprinde un substanþial
isto ric al folcloristicii româneºti, oprindu-se
îndeosebi asupra cercetãrile întreprinse în acest
domeniu în secolul al XX-lea. Studiul pune în
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38 Ibi dem, p. 375. În acelaºi an a primit ºi premiul Fundaþiei Culturale „Eth nos”, entitate care îºi propune „cultivarea
valorilor spirituale identitare ale poporului român ºi ale comunitãþilor româneºti din afara þãrii”. (Wikipedia).

39 Premiul Herder a fost instituit în anul 1963 de cãtre Fundaþia Al fred Toepter în onoarea poetului, teologului ºi
filosofului ger man Johann Gottfried Herder (25 au gust 1744-18 decembrie 1803), care, prin scrierile sale, i-a
influenþat pe unii dintre reprezentanþii de seamã ai clasicismului ºi romantismului ger man (Wolfang von Goe the,
Friedrich von Schiller etc.). Herder a fost animatorul cunoscutei miºcãri „Sturm und Drang” („Furtunã ºi avânt”),
care promova valorile romantismului ger man ºi a avut ca reprezentanþi de seamã pe Goe the, Mo zart, Haydn etc. Al -
fred Toepter (13 iulie 1894-8 octombrie 1993) era un om de afaceri ger man, care a încurajat afirmarea artei,
literaturii ºi ºtiinþelor naturii. A pus bazele Fundaþiei Al fred Toepter, prin care a derulat o intensã activitate
filantropicã. A instituit, printre altele, Premiul Herder, care, începând cu anul 1963 pânã în 2006, a fost decernat
unor personalitãþi din þãrile sud-est europene care, prin realizãrile lor, au contribuit la dezvoltarea culturii ºi ºtiinþei
nu doar din propriile þãri, ci din întreaga Europã.

40 Primul român cãruia i s-a decernat premiul Herder a fost poetul Tu dor Arghezi (1965). Au mai intrat în posesia
acestui im por tant premiu de esenþã culturalã o serie de personalitãþi ale artei, literaturii ºi, în gen eral, ale culturii
române, cum sunt: Zaharia Stancu, Vir gil Vãtãºianu, Nichita Stãnescu, Eugen Barbu, Emil Condurachi, Ana
Blandiana, Constantin Noica, Adrian Ma rino, Maria Banuº, Marin Sorescu, Mircea Dinescu, Andrei Marga etc.

41 Al. I. Amzulescu, Revista de etnografie ºi folclor, pe ri odic de specialitate al Academiei Române, în „Revista de
etnografie ºi folclor”, tom 41, nr. 1-2,1996, p. 30.

42 Nicolae Constantinescu, Publicaþiile de specialitate – vectori disciplinari, în „Cercetãri etnologice româneºti
contemporane”, volumul I, nr. 1, Iarna 2005, p. 13.

43 Iordan Datcu, Dicþionarul etnologilor români, Editura Saeculum, vol. I, Bucureºti, 1998, p. 161.
44 Articolul a fost inclus în cartea Mihai Pop, Folclor românesc. Teorie ºi metodã, Ediþie îngrijitã de Nicolae

Constantinescu ºi Alexandru Dobre, Editura Grai ºi Suflet – Cultura Naþionalã, Bucureºti, 1998, p. 1-32.



evidenþã contribuþia decisivã pe are a avut-o
Ovid Densusianu, care a definit termenul de
folclor ºi a delimitat sfera acestuia, a restrâns
sfera de activitate a folcloristicii, a clarificat
noþiunile specifice ºi a lãrgit orizontul cer ce -
tãrilor45, precizând cã „folclorul cuprinde ma -
nifestãrile spirituale ale poporului exprimate
prin viu grai”46. Totodatã, Ovid Densusianu a
fost cel care, „la 27 mai 1920, a prezentat Aca -
demiei Române un plan pentru reorganizarea
culegerii ºi publicãrii folclorului. În acest plan a
preconizat înfiinþarea unei arhive de folclor, pu -
blicarea unei enciclopedii ºi a unui at las al fol -
clorului românesc ºi adunarea materialului ti -
pãrit din ziare ºi reviste într-un cor pus”47. Ca ºi
Ovid Densusianu, Mihai Pop considerã cã
„obiectul pri mor dial al cercetãrilor de folclor
este folclorul viu care întrece în bogãþie ºi va -
rietate tot ce s-a adunat în colecþii”48 ºi cã
„scopul culegerilor de folclor este sã ne ajute sã
gãsim în literatura popularã icoana sufleteascã a 
fiecãrui popor”49. În acelaºi timp, „pentru ca
materialul folcloric sã fie într-adevãr doc u ment
demn de încredere, trebuie cules cu multã exac -
titate ºtiinþificã”50, iar folcloristul trebuie sã în -
veþe metoda ºtiinþificã a filologiei, însã având
grijã ca folcloristica sã nu devinã o anexã a
acesteia51. Valorificând ºi evaluând în mod cri -
tic tot ce s-a scris ºi cercetat pânã la el în materie
de folclor literar sau muzical, etnomuzicologie
sau folcloristicã, Mihai Pop scoate în evidenþã
preocuparea pentru culegerea muzicii populare,
oprindu-se, pe scurt, asupra culegerilor lui M.
Fried waagnwer, Al. Voievodca, I. Vidu. G.
Alexici, P. Pârvescu, P. Ciorogariu, G. Fira,
Sabin V. Drãgoi, D. G. Kiriac, B. Bartok. T.
Brediceanu. Nu sunt omise nici revistele
importante care au publicat studii ºi culegeri de
folclor: „Grai ºi suflet”, „ªezãtoarea”, „Ion
Crean gã”, „Tu dor Pamfilie”, „Fãt-Frumos”,
„Iz voraºul”, „Albina”, „Comoara satelor”52.
Autorul salutã apariþia unor monografii, rãmase
pânã astãzi modele ale genului: Graiul din Þara
Oaºului a lui I.-A. Candrea, Graiul din Þara

Haþegului de Ovid Densusianu, Graiul ºi folklo -
rul Maramureºului a lui Take Papahagi, precum 
ºi realizãrile colecþiei „Din viaþa poporului
român”, publicate de Ac a de mia Românã, alãturi 
de cele ale Arhivei de Folclor, conduse de I.
Muºlea, ale Arhivei Fonogramice a Ministerului 
Artelor, conduse de G. Breazul sau ale Arhivei
de Folclor a Societãþii Compozitorilor Români,
conduse de C. Brãiloiu. Sunt apreciate în acest
istoric cercetãrile întreprinse în domeniul fol -
clorului comparat de o serie de lingviºti ºi filo -
logi de primã mãrime: I.-A. Candrea, O.
Densusianu, V. Bogrea, R. Vuia, A. Gorovei, E.
Petrovici, D. Caracostea, N. Cartojan, Al.
Rosetti, I. Muºlea, Leca Morariu, P. Caraman,
T. Papahagi, I. Diaconu53. 

Studiul conþine puncte de vedere per ti -
nente în legãtura cu metodele de culegere a
materialului folcloric, Mihai Pop precizând cã
„metoda culegerii datelor prin chestionare este
neîndestulãtoare”54 ºi cã ea „trebuie completatã
cu observarea nemijlocitã a vieþii folclorice,
prin participarea la obiceiuri, ceremonialuri ºi la 
alte ocazii de manifestare folcloricã ºi prin no -
tarea exactã ºi obiectivã a celor observate”55,
documentarea aceasta putând fi „întregitã prin
fotografie ºi film”56. „Observarea directã nu
poa te lipsi niciodatã. Ea este hotãrâtoare mai cu
seamã la cercetarea riturilor, ceremoniilor, obi -
ceiurilor ºi manifestãrilor complexe, cãci dã o
icoanã fidelã a faptelor, aºa cum s-au desfãºurat
într-un anume loc ºi la o datã precisã”57.

Printre realizãrile notabile ale primei ju -
mãtãþi a secolului al XX-lea în materie de fol -
clor, Mihai Pop in clude „crearea în cadrul Con -
siliului Naþional de Cercetãri ªtiinþifice,
con sti tuit în 1945 de Ac a de mia Românã, a Co -
misiei pentru folclor, conduse de D. Caracostea.
Comisia pune în discuþie întocmirea unei bi -
bliografii ºi a unei tipologii a poeziei epice po -
pulare în vederea publicãrii corpusului baladei
româneºti. Cam în aceeaºi vreme, Cercul de
studii folclorice din Bucureºti, a cãrui activitate
este de scurtã duratã, ajunge doar sã repunã în
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45  Mihai Pop, Folclor românesc. Teorie ºi metodã, p. 1.
46  Ibi dem.
47  Ibi dem, p. 5.
48  Ibi dem, p. 2.
49  Ibi dem. 
50  Ibi dem.
51  Ibi dem.
52  Ibi dem, p. 5.
53  Ibi dem, p. 6.
54  Ibi dem, p. 9.
55  Ibi dem.
56  Ibi dem.
57  Ibi dem, p. 17.



discuþie, pe lângã cor pus ºi catalogul tematic,
alcãtuirea bibliografiei ºi atlasului folcloric”58. 

Una dintre carenþele cercetãrilor fol clo -
rice din perioada la care se referã Mihai Pop în
studiul sãu ºi care, se pare, continuã sã se ma -
nifeste ºi astãzi este aceea cã, deºi „se re cu -
noaºte, în principiu, cã faptul de folclor este de
multe ori sincretic, în practicã, însã, cu excepþia
culegerii cântecelor populare, adunarea lui con -
tinuã sã se facã separat de specialiºtii fiecãrui
domeniu. Nu se poate stabili o colaborare con -
secventã între folcloriºtii literari, folcloriºtii
mu zicali ºi folcloriºtii coregrafi pentru a se
ajunge la cunoaºterea integralã a faptelor de
folclor”59. Savantul maramureºean constata încã 
de pe atunci (articolul a fost publicat în anul
1956), ca „în lãmurirea problemelor teoretice
gen er ale... nu se foloseºte îndeajuns con frun -
tarea cu folclorul viu” ºi cã „insuficienta lui
cunoaºtere de cãtre cei ce discutã aceste pro -
bleme face ca discuþiile sã rãmânã pe un plan
dog matic ºi sã fie tributare unor teorii strãine
importate. Se nesocoteºte astfel posibilitatea pe
care o oferã folclorul viu al þãrii lãmuririi dis -
putelor teoretice, posibilitate pe care folcloriºtii
din þãrile apusene nu o au întotdeauna ºi nici
pentru toate problemele”60. Profesorul continuã
pe aceastã linie afirmând cã „nu documentul de
arhivã salvat de folclorist, ci pãstrarea vie a
creaþiilor populare de mare valoare formeazã
bogãþia adevãratã a folclorului nostru”61. Ceea
ce ni se pare demn de amintit în acest con text
este faptul cã în acele vremuri confuze, în care
proletcultismul era în vogã, Mihai Pop nu se
sfieºte sã afirme curajos, dar extrem de riscant,
cã lipsa unor lucrãri de mare cuprindere în fol -
cloristica noastrã, cum sunt corpusul folclorului
românesc, bibliografia, catalogul tematic ori
atla sul folcloric, se datoreazã nu doar lipsei unei 
coordonãri a cercetãrilor de folclor, ci ºi lipsei
„unui interes susþinut din partea oficialitãþii”62. 

Mihai Pop percepe fenomenul folcloric ca 
pe un fenomen etnospiritual în continuã evo -
luþie, marcat în mod ev i dent de modificãrile care 
se produc la nivelul societãþii. El vorbeºte
despre un folclor orãºenesc, despre o legãturã

strânsã dintre sat ºi oraº, dintre mediul ru ral ºi
cel muncitoresc în plan etnofolcloric, indicã
prin cipii ºi modalitãþi de adunare a pieselor fol -
clorice, este preocupat de elaborarea bi blio gra -
fiei folclorului românesc, a catalogului tematic,
a istoriei folcloristicii româneºti ºi a atlasului
folcloric, pentru fiecare dintre acestea oferind
soluþii, forme de lucru, propuneri de conþinuturi etc.

Mihai Pop a iubit Maramureºul ºi a fost în
mod con stant preocupat de afirmarea acestui
minunat colþ de þarã, propulsându-l „cu valorile
lui pe plan naþional ºi internaþional”63. A insistat
ca Maramureºul sã fie reprezentat în Muzeul
Satelor Româneºti, ca urmare aceastã instituþie
„are în centrul ei Biserica din Dragomireºti ºi
Casa din Ieud, douã obiective de mare prestigiu
ºi valoare etnograficã ºi istoricã”, prin care
„atra ge atenþia þãrii ºi lumii asupra valorilor
Maramureºului”64. În anul 1968, Mihai Pop, în
calitate de membru al Comisiei de refacere a
judeþelor desfiinþate în anul 1950, s-a luptat ca
Maramureºul istoric sã redevinã judeþ de sine
stãtãtor ºi, chiar dacã nu a reuºit acest lucru, a
adus în actualitate tradiþiile minunate, istoria
încãrcatã de evenimente de rezonanþã, iubirea
de þarã, demnitatea ºi spiritul de independenþã al
maramureºenilor. Lui Mihai Pop i se datoreazã
iniþierea renumitului Fes ti val de Datini ºi Obi -
ceiuri de Iarnã de la Sighet, precum ºi a amplelor 
cercetãri multidisciplinare din anii 70 între prin -
se pe Valea Cosãului ºi în localitatea Breb. ªi-a
fãcut timp sã patroneze numeroase manifestãri
etnofolclorice din zonã65, sã scrie prefeþe la
cule geri de folclor ºi s-a întâlnit cu plãcere cu
intelectualii maramureºeni preocupaþi de cul -
tura popularã, sfãtuindu-i ºi sprijinindu-i în mod 
con stant. 

Etnologul Mihai Dãncuº, unul dintre inte -
lectualii cei mai apropiaþi de savantul Mihai
Pop, este de pãrere „cã una din activitãþile cel
mai importante în promovarea Maramureºului
ºi a culturii române a fost cea de îndrumare a
cercetãtorilor strãini, care, în cadrul schim bu -
rilor culturale ºi ºtiinþifice, aºa cum se puteau
face atunci, veneau în România, ºi pe care Pro -
fesorul îi îndrepta spre Maramureº. Nume de
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58 Ibi dem.
59 Ibi dem, p.11.
60 Ibi dem.
61 Ibi dem, p. 15.
62 Ibi dem, p. 12.
63 Mihai Dãncuº, Un mare profesor, un mare sa vant ºi un mare pa triot – academicianul Mihai Pop. 100 de ani de la

naºtere, Acta Musei Maramorosiensis, VI, Etnologie – Etnografie – Folclor – Istorie. Volum îngrijit de Mihai
Dãncuº, Sighetul Marmaþiei, 1009, p. 16.

64 Ibi dem.
65 Este vorba, mai ales, despre Tânjaua de pe Mara, Ruptul sterpelor de la Bogdan-Vodã, Hora la Prislop de la Borºa

etc. Vezi detalii la Mihai Dãncuº, op. cit. 



notorietate care au dat cãrþi de referinþã despre
noi îºi datoreazã prezenþa lor aici Profesorului:
prof. dr. Gail Kligman, SUA; prof. dr. Joel
Morrant, SUA; prof. dr. Di ana Fried man, SUA,
prof. dr. Claude Karnoouh, dr. Danielle Masson
ºi dr. Alain Bouras, precum ºi prof. dr. Jean
Cuisenier din Franºa ºi mulþi alþii, ca sã po -
menim doar pe câþiva pe care i-a condus di rect
în cercetarea lor”66. 

Poetul, ziaristul ºi publicistul Gheorghe
Pârja, surprinde într-un mod aparte legãtura lui
Mihai Pop cu Maramureºul: „Personalitatea lui
era iradiantã. Venea acasã, în Maramureº, gi -
rând manifestãri de rezonanþã care s-au prelins
pânã astãzi. În jurul lui s-au for mat intelectuali
de prestigiu ai acestui þinut: Mihai Dãncuº,
Gheorghe Pop, Vasile Latiº, Dumitru Iuga,
Parasca Fãt, Pamfil Bilþiu, Petru ºi Daniela
Dunca, Ion Chiº ªter. ªi mulþi alþii îl au ca far în
cercetarea ºtiinþificã de aici”67.

Chiar dacã profesorul Mihai Pop, în mo -
destia care-l caracteriza, nu pretindea cã a creat
o ºcoalã în domeniul folcloristicii ºi etnologiei
româneºti, adevãrul este cã face parte din ca -
tegoria savanþilor noºtri care au conectat într-un
mod admirabil disciplinele pe care le gireazã la
circuitul internaþional de valori68, lãsând o
moºte nire a cãrei valorificare va rãmâne multã
vreme obiect de interes pentru specialiºti, cãci,
aºa cum sugestiv se exprima un alt distins etno -
folclorist maramureºean, savantul de la Glod a
mãsurat, cu personalitatea sa covârºitoare, „cu
elanurile ºi progresele, cu cãderile ºi dramele
lui”69 aproape un veac întreg. 

Mihai Pop este produsul ex em plar al mai
multor ºcoli ºi curente bine reprezentate în
epo ca în care ºi-a desãvârºit personalitatea
ºtiin þificã ºi deþine o practicã de cercetare a
feno menului etnofolcloric inegalabilã. Con si -
derându-l, pe bunã dreptate un folclorist to tal,
cunoscutul etnolog, estetician ºi folclorist Petru
Ursache subliniazã cã savantul maramureºean
„ºi-a însuºit cea mai bunã experienþã în do -
meniu, din toate direcþiile, posibilã la data
respectivã: ºcoala filologico-dialectalã a lui
Ovid Densusianu, ºcoala filologicã a lui D. Ca -

racostea, ºcoala sociologicã a lui D. Gusti”70, ale 
cãror idei ºi puncte de vedere le-a îngemãnat
într-o simbiozã creatoare – fundament trainic
peste care s-au aºezat în mod spectaculos ºi
eficient ideile novatoare cu care a luat con tact în
peregrinãrile sale academice prin Europa ºi
Ame r ica: structuralismul, semiotica, teoria co -
municãrii, teoriile ºcolii formaliste. Este neîn -
doios cã „statura ºtiinþificã ºi meritele Pro fe -
sorului stau alãturi de cele ale somitãþilor
eu ropene în domeniu, cum ar fi etnograful rus
Bogatyrev, cu lucrãri publicate în Europa,
Claude Lévi-Strauss, antropologul francez cu o
gândire teoreticã ºi practicã modelatã de
structuralismul lingvistic, ori Ro man Jakobson,
reprezentant al ºcolii formaliste ruse, unul dintre 
fondatorii fonologiei”71. Toate acestea au con -
curat la conturarea unei personalitãþi et no -
folclorice de mare forþã, atât pe plan in tern, cât
ºi la nivel internaþional. Cãci Mihai Pop este el
însuºi cre ator de ºcoalã în cel mai profund sens
al acestei sintagme, calitate susþinutã de
nenumãratele lucrãri de licenþã coordonate, de

IANUARIE-DECEMBRIE 2016 87

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

Ã
N

Â
M

O
R 

AI
M

E
D

A
C

A I
ª 

L
U

ª
E

R
U

M
A

R
A

M

Mihai Pop în perioada praghezã
Sursa http://www.cooperativag.ro

66 Ibi dem. 
67 Gheorghe Pârja, Profesorul Mihai Pop, „Graiul Maramureºului”, luni, 24 septembrie, 2012, p. 7.
68 Legat de aceastã chestiune, Mihai Dãncuº reitereazã punctul de vedere al cercetãtoarelor americane Gail Kligman ºi 

Kath er ine Verdery: „Fãrã profesorul Pop, cercetarea antropologicã americanã asupra României ar fi fost astãzi
insignifiantã sau chiar inexistentã”. (Vezi Mihai Dãncuº, Un mare profesor, un mare sa vant ºi un mare pa triot –
academicianul Mihai Pop – 100 de ani de la naºtere, în „Nord literar”, anul VI, nr. 1 (56), ianuarie, 2008, p. 12.

69 D. Pop, Mãsoarã aproape tot veacul nostru, în „Revista de etnografie ºi folclor”, tomul 42, 1-2, 1997, p. 7.
70 Petru Ursache, Folcloristul to tal, „Convorbiri literare”, februarie, 2000, p. 32.
71 Gheorghe Pârja, Savantul Mihai Pop – un avangardist al cercetãrii culturii populare, „Nord literar”, anul XII,

nr. 12 (151), decembrie, 2015, p. 4.



referatele întocmite în vederea susþinerilor
tezelor de doctorat conduse de el sau de alþi
specialiºti care se simþeau onoraþi sã facã parte
din aceeaºi comisie cu savantul, de recenziile
elab o rate cu competenþã ºi implicare, precum ºi
de prefeþele cu care înnobila generos cãrþi ale
colegilor sau ale foºtilor studenþi, de traduceri
din varii domenii etc.72. Sã mai amintim în acest
cadru cã Mihai Pop a condus „împreunã cu Tu -
dor Vianu ºi Alexandru Rosetti, Cercul de poe -
ticã ºi stilisticã, ale cãrui lucrãri se desfãºurau
sub auspiciile Centrului de Cercetãri Fonetice ºi
Dialectale ºi ale Institutului de Etnografie ºi
Folclor, dar la care luau parte mai ales studenþi
de la facultãþile din Bucureºti”73. 

Acelaºi Petru Ursache observa cã „în mai

toate centrele universitare din þarã sunt rãs pân -
diþi cercetãtori, mai tineri sau mai în vârstã, care
se revendicã de la profesorul Mihai Pop. Înainte
de toate, Bucureºtiul. Este vorba de suc cesori la
conducerea Catedrei ori a Institutului (Nicolae
Constantinescu, Sabina Ispas) sau Ale xandru
Dobre, succesor la „Revista de etnologie ºi fol -
clor”, de colaboratori direcþi (Pavel Ru xãndoiu,
Ioan ªerb), de cadre didactice ºi cer cetãtori de
prestigiu, din þarã (Silviu Angelescu, Stanca Foti -
no) sau din strãinãtate (C. Eretescu, Sanda Golo -
penþia-Eretescu, Valeriu Rusu); iar dintre strãini:
Jean Cuisenier, Marianne Mesnil, Gail Klig man,
Katherine Verdery, nume prestigioase, de acum,
ale etnologiei, fol cloristicii, antropologiei, socio -
logiei europene sau americane”74.
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În 10 octombrie 2015, localitatea Glod, co -
muna Strâmtura, a gãzduit prima ediþie a eve ni men -
tului Tradiþii culturale - ac a de mi cian Mihai Pop – fiul 
localitãþii Glod. • Între cei care au fost prezenþi,
amintim pe Andrei Pop Jora, fiul academicianului,
prof. dr. Zoltán Rostás, Rucsandra Pop, nepoata de
frate a academicianului, prof. dr. Gh. Deaconu, Râm -
nicu-Vâlcea, prof. dr. Dãncuº Mihai, prof. dr. Teodor
Ardelean, Gheorghe Pârja – scriitor ºi jurnalist, dr.
Ioan Botoº, preºedintele Asociaþiei „Dacia” din
Ucrai na, prof. dr. Vasile ªoimaru din Republica Mol -
dova ºi alþii. Principalele momente ale evenimentului
au fost mod er ate de prof. dr. Dorel Todea. La eve -
niment au participat reprezentanþi ai administratiei lo -
cale ºi judeþene, respectiv Ga briel Zetea, vi ce pre -
ºedintele Consiliului Judeþean Maramureº ºi Ioan
Pa sere, primarul comunei Strâmtura. • La Casa pa -
rohialã Glod a avut loc dezvelirea plãcii co me mo -
rative în prezenta unui sobor de preoþi în frunte cu dr.
Cristian ªtefan, consilier epis co pal ºi protopopul
Vasile Pop. 

(Sursa: pagina Facebook Centrul Cul tural Sighetul

Marmatiei)

72 A se vedea, pentru detalii, lucrarea Mihai Pop 100. Caiet biobibliografic aniversar, unde sunt consemnate patru
traduceri ale savantului, peste cincizeci de vol ume îngrijite, prefaþate sau postfaþate, ºase recenzii, iar numãrul
titlurilor inserate în secþiunea Referinþe critice se apropie de trei sute.

73 Nicolae Constantinescu, Lecþiile profesorului, în „Revista de etnografie ºi folclor”, tomul 42, 1-2, 1997, p. 19.
74 Petru Ursache, op. cit., p. 32.



Elie Wiesel 
– „mesager pentru umanitate”

Alin PRALEA
Sighetul Marmaþiei

„Autor, Profesor, Martor – Me sa -
ger pentru umanitate”. Acestea
sunt cuvintele gravate pe

Medalia de Aur a Congresului Amer i can,
primitã de Elie Wiesel în 1985, cuvinte care îi
carac terizeazã cel mai bine viaþa ºi activitatea.

De-a lungul timpului, activitatea sa a fost
aplaudatã, dar, în acelaºi timp, a stârnit ºi con -
troverse. Probabil cã celebritatea vine la pachet
cu detractorii… Prezentul demers nu îºi pro -
pune sã laude, dar nici sã critice. Încercãm doar,
pe cât posibil, sã prezentãm obiectiv viaþa ºi
activitatea cunoscutului laureat al Premiului
No bel pentru Pace nãscut la Sighetul Marmaþiei.

Cine este Elie Wiesel ºi cum a devenit el
dintr-un copil obiºnuit, nãscut într-un mic oraº
din nordul României „principalul pãstrãtor al
memoriei Holocaustului” ºi „vocea supra vie þui -
torilor”, cum a fost numit de multe ori? Acestea
sunt întrebãrile la care încercãm sã rãspundem. 

 Auschwitz-ul a fost locul care l-a tran s -
for mat ºi i-a schimbat destinul. Durerea ºi su -
ferinþa acumulate acolo au fost combustibilul ºi
motivaþia întregii sale cariere. Cele douã teme
majore ale operei sale, memoria ºi indiferenþa,
îºi au rãdãcina în aceastã îngrozitoare expe -
rienþã. 

Memoria se adreseazã victimelor Holo -
caustului, ele nu mai pot fi salvate, dar tragedia
lor trebuie cunoscutã pentru a împiedica ase -
menea crime în viitor, astfel sacrificiul lor ar
avea un sens. În concepþia lui Wiesel, supra -
vieþuirea îl face responsabil pentru memoria
celor care nu au avut ºansa sa.  

George Ber nard Shaw spunea în piesa sa
„Discipolul diavolului”, apãrutã în 1897: „Cel
mai mare pãcat faþã de o fiinþã nu este ura, ci
indiferenþa faþã de soarta ei”. Aproximativ o
sutã de ani mai târziu, într-un discurs la Casa
Albã în 1999, Elie Wiesel relua aceastã temã
afirmând cã „opusul dragostei nu este ura, ci
indiferenþa”1. Indiferenþa faþã de victime ne face 

pãrtaºi la crimele comise asupra lor. Aceasta
este a doua mare temã a operei lui Elie Wiesel, ºi 
este o temã mereu actualã. Nu cred cã putem sã
ne imaginãm ce se petrece în sufletul unui copil
de 15 ani, în prima noapte petrecutã într-un lagãr 
scufundat în noroi ºi beznã, în plin secol XX. Ce
sentimente poate sã aibã el la adresa umanitãþii
impasibile ºi indiferente? Probabil cã acelaºi
lucru îl simt mii de copii rãtãciþi prin taberele de
emigranþi din Europa… „Nu voi uita niciodatã
acea noapte, prima noapte în lagãr, care fãcut
din viaþa mea o noapte lungã ºi de ºapte ori
zãvorâtã… Niciodatã nu voi uita acele momente 
care mi l-au ucis pe Dumnezeu ºi mi-au distrus
sufletul transformându-mi visele în cenuºã”2.

Elizer Wiesel s-a nãscut la Sighet, în 30
septembrie 1928, în familia unor evrei orto -
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1  Perlis of indiference , http://www.historyplace.com/speeches/wiesel.htm
2  Elie Wiesel, Noaptea, Editura Corint, Bucureºti 2012, p. 70.



docºi, Shlomo ºi Sara Wiesel. Elie era singurul
bãiat al familiei Wiesel, având douã surori mai
în vârstã, Hilda ºi Bea, ºi o sorã mai micã
Tiporah (Ju dith).  

Sighetul copilãriei lui Elie Wiesel era un
oraº cosmopolit. Nu cu mult timp înainte acesta
trecuse de la statutul de capitalã a comitatului
maghiar Maramaroº, cu o suprafaþã de 9.716
km2, la cea de capitalã a judeþului Maramureº cu 
o suprafaþã de 3.381 km2. Comunitatea evre -
iascã din Sighet era numeroasã ºi bine în che -
gatã. În 1930 în oraº locuiau 10.609 de evrei,
aproximativ 38 la sutã din totalul populaþiei3.
Aceastã numeroasã comunitate este rezultatul a
douã secole de migraþii dinspre Galiþia ºi Im -
periul Þarist. 

Majoritatea evreilor maramureºeni erau
ul tra religioºi. Înainte de 1918 Comitatul Ma -
ramureº fusese unul dintre bastioanele evreilor
ortodocºi din Ungaria4. Efervescenþa religioasã
se manifesta în numeroasele sinagogi ºi case de
rugãciuni sighetene. Evreii în Sighet sunt co -
mercianþi, meºteºuga ri, vizitii, zilieri ºi cer ºe -
tori. „Oraºul trãia în ritmul calendarului evre -
iesc, se odihnea de sabat, postea de Yom Kipur
ºi dansa de Simchat To rah”5. În 1934, un ziarist
lo cal remarca cu amar cã timp de patru zile con -
sec u tive, pe perioada sãrbãtorilor evreieºti, „ar
fi fost tot aºa de zadarnic sã încerci sã-þi cumperi 
o batistã sau un nasture, ca ºi cum ai cãuta un
aeroplan”6.  

În casa familiei Wiesel se vorbea idiº, dar
ºi germanã, românã ºi maghiarã. „Vorbeam idiº
între noi, rãspundeam celorlalþi în românã, ma -
ghiarã, ruteanã ºi ne rugam în ebraicã”7.

La fel ca foarte mulþi evrei din Maramureº
ºi Transilvania, membrii familiei lui Elie Wiesel 
se considerau evrei maghiari. Bunicii paterni
sunt sigheteni. Buni ca Nissel, nãscutã la Sighet
în 1881, con form mãrturiei de la Yad Vashem,
va fi deportatã odatã cu fa milia ºi ucisã în Ho lo -
caust. Bunicul Elizer, al cãrui nume viitorul
scriitor îl va purta, moare în Primul Rãzboi
Mondial. 

Bunicul din partea mamei, Dody Faig, un
entuziast hasid, este agricultor ºi locuieºte în
Bocicoi8. Acesta va exercita o imensã influenþã

asupra lui Elie Wiesel, insuflându-i dragostea
faþã de povestirile hasidice. Nu avem informaþii
despre bunica maternã. În Toate fluviile curg în
mare se face referinþã la soþia bunicului, bãnuim
cã este vorba de o a doua soþie, bunica fiind
probabil, decedatã.

Despre pãrinþii sãi, Elie Wiesel spunea:
„tatãl meu reprezenta raþiunea, iar mama mea
credinþa”. Tatãl lui Elie Wiesel, la fel ca ºi
majoritatea bãrbaþilor din fa milia sa, este co -
merciant ºi deþine o micã bãcãnie, într-una din
încãperile locuinþei sale. Shlomo Wiesel era pri -
vit ca unul dintre stâlpii comunitãþii, admirat
pentru inteligenþa ºi bunãtatea sa. Dupã ocu -
parea Poloniei de cãtre Germania nazistã, se
implicã în ajutarea evreilor refugiaþi din Polo -
nia. Este descoperit ºi petrece câteva sãptãmâni
în închisoare, la Sighet ºi Debreþin. Tatãl lui Elie 
Wiesel este pasionat de literaturã ºi interesat de
politicã, îndemnându-ºi fiul sã înveþe ebraica
modernã. Mama lui Elie Wiesel, Sara, este o
femeie pioasã, dar educatã, care se mândrea cu
raftul ei de cãrþi în limba germanã.

Copilãria lui Elie Wiesel decurge nor mal
cu ocupaþiile ºi gândurile fireºti vârstei. Frec -
venteazã în paralel învãþãmântul religios evre -
iesc ºi ºcoala publicã româneascã. Este pasionat
de studiul religios considerând învãþãmântul pu -
b lic o obligaþie. Cu toate acestea, învaþã, are
note bune, regretând timpul pierdut cu altceva în 
afarã de studiul Talmudului.

Ia lecþii de vioarã de la un cãpitan de
poliþie român, prieten cu tatãl sãu, preþul… o
sticlã de þuicã pe orã. Din pãcate, dupã 30 au gust 
1940, cãpitanul de poliþie pãrãseºte oraºul ºi
lecþiile se sfârºesc brusc. Spre a-i face plãcere
tatãlui sãu, cântã în corul Sinagogii Mari din
Sighet, îndeletnicire ce îi va fi de mare folos în
Franþa, dupã rãzboi9.

Dupã terminarea ºcolii primare la Sighet,
frecventeazã Liceul Evreiesc din Debreþin ºi
mai apoi pe cel din Oradea. Mama sa doreºte ca
el sã devinã un „rabin cu doctorat”. Va aban -
dona studiile liceale în 1944, odatã cu ocuparea
Ungariei de cãtre Germania. 

În jurul vârstei de 13 ani, în ciuda opo -
ziþiei tatãlui sãu, se scufundã în studiul ºi prac -
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3 Ioan Bolovan, Evreii din Transilvania între 1870-1930: contribuþii demografice, în „Anuarul Institutului de Istorie
«George Bariþiu» din Cluj-Napoca”. Seria Historia, an 2005, vol. XLIV, p. 539-550.

4 Vic tor Karady, Religios Di vi sions, Socio-Eco nomic Strat i fi ca tion and the Mod ern iza tion of Hun gar ian Jewry af ter
the Eman ci pa tion, în Jews in the hun gar ian econ omy 1760-1945, Magnes Press, Ierusalim, 1992, p. 161-178.

5 Elie Wiesel, From the King dom of Mem ory, Schocken books, New York 1990, p. 54.
6 Viaþa la Sighet – Sãrbãtori evreieºti, în „Graiul Maramureºului”, Anul III, nr. 59, 4 octombrie, p. 2.
7 Ibi dem, p. 53.
8 Sat în apropierea Sighetului.
9 Elie Wiesel, One gen er a tion af ter, Schocken Books, New York, 1982, p. 48.



ticarea misticismului evreiesc, Cabala, alãturi
de doi prieteni. Tatãl ºi fiul ajung la un com -
promis: îi va fi permisã studierea Cabalei, atâta
timp cât nu va neglija limba ºi literatura ebraicã
modernã.

Dupã 30 au gust 1940, Sighetul Marmaþiei
va deveni din nou Maramarossziget. „Populaþia
a primit cu bucurie primele unitãþi motorizate
(adi cã mergând pe biciclete) ale armatei ungare.
Mama era ºi ea mulþumitã…”10. „Mulþumirea”
avea sã dureze puþin, întrucât, dupã finalizarea
op eraþiunilor de anexare, la 13 septembrie 1940, 
a fost pusã în aplicare legislaþia antievreiascã ce
funcþiona deja în restul Ungariei, iar, în 1941
2000 de „evrei strãini” din Sighet ºi satele din jur
vor fi deportaþi ºi uciºi la Kamenetz Podolsk11. 

Ocuparea Ungariei de cãtre Germania na -
zistã, la 19 martie 1944, a pecetluit soarta
evreilor „maghiari”. Ungaria a fost împãrþitã în
ºase zone, numerotate în ordinea în care avea sã
se facã deportarea. Maramureºul a fost inclus în
„Zona I”, alãturi de Ucraina Subcarpaticã. A
urmat închiderea sinagogilor, caselor de ru gã -
ciuni ºi magazinelor evreieºti. Apoi a fost de -
cretatã obligativitatea purtãrii stelei galbene,
pentru unii o umilinþã, iar pentru alþii motiv de
mândrie: „Steaua galbenã? A, nu mã deranjeazã
deloc. Ba chiar îmi permite sã mã simt legat de
evreii din Evul Mediu (…) Bizar o port pe a mea
cu o mândrie necunoscutã”12.

Detaliile privind internarea în ghetouri ºi
deportarea evreilor din „Zona I” au fost puse la
punct într-o conferinþã desfãºuratã la Munkács,
la 12 aprilie 1944. Op eraþiunea de strângere a
evreilor din Sighet ºi din celelalte localitãþi din
„Zona I” a început în data de 16 aprilie 1944. Au 
fost înfiinþate doua ghetouri. Primul ghetou a
fost destinat evreilor sigheteni, având apro xi -
mativ 10.000 de oameni, al doilea era destinat
evreilor din localitãþile din apropierea oraºului
ºi avea aproximativ 3.000 de oameni. Evreilor
care locuiau în perimetrul ghetourilor le-a fost
permis sã locuiascã în propriile case. Locuinþa
familiei Wiesel se afla chiar pe colþul primului
ghetou. Ferestrele casei dinspre stradã vor fi
vopsite cu var ºi sigilate. Condiþiile de viaþã din
ghetou sunt descrise, atât de martorii inter vie -

vaþi de Tribunalul Poporului, cât ºi de cererile,
nesoluþionate, înaintate primãriei de cãtre Con -
siliul evreiesc din Sighetul Marmaþiei13. Totuºi,
gardurile ghetoului oferã un sen ti ment de sigu -
ranþã ºi comuniune: „Încet, încet viaþa a re -
devenit normalã. Gardul de sârmã ghimpatã
care ne încercuia ca un zid nu ne speria prea tare. 
Ne simþeam chiar destul de bine: eram între noi.
O micuþã republicã evreiascã”14.

Dupã aproximativ trei sãptãmâni, ghe -
tourile din Sighet vor fi lichidate, iar cei 12.849
de evrei vor fi deportaþi în patru transporturi.
Elie Wiesel împreunã cu fa milia sa vor fi de -
portaþi în al treilea trans port, la data de 20 mai
1944. Zilele petrecute în vagonul de vite în drum
spre Auschwitz, despãrþirea de mamã, surori ºi
bunicã, prima noapte petrecutã în lagãr  îi vor
marca irevocabil viaþa ºi personalitatea.

Mama, bunica ºi sora mai micã Tiporah,
vor fi ucise la scurtã vreme dupã sosirea la
Auschwitz. Surorile mai mari vor supravieþui ºi
îºi vor întâlni fratele în Paris dupã eliberare.
Tatãl sãu îi va fi alãturi pe aproape întreaga
perioadã de detenþie.

Suferinþa de la Auschwitz, imposibil de
exprimat în cuvinte, ar putea fi descrisã pe scurt
în felul urmãtor: douã zile în noroiul lagãrului
þigãnesc de la Birkenau, trei sãptãmâni de aºtep -
tare în Auschwitz, lagãrul prin ci pal, apoi desti -
naþia finalã complexul in dus trial Monowiz-Bu -
na, unde munceºte pentru infama ºi prea uºor
iertata companie germanã I. G. Farben. Primo
Levi, deþinut în acelaºi lagãr Auschwitz III –
Monowiz, îºi amintea, fiind examinat de un chi -
mist ger man pentru a deveni laborant, privirea
pe care i-a aruncat-o acesta: „Nu era privirea
schimbatã între douã fiinþe umane, era privirea
dintre douã fiinþe care populau lumi diferite, ca
prin sticla unui acvariu. Dacã aº putea descrie
acea privire aº putea explica de menþa celui de-al 
Treilea Reich”15.

I. G. Farben plãtea pentru fiecare muncitor
calificat 6 RM (Reichsmark), iar pentru mun -
citori necalificaþi 4 RM. Banii erau percepuþi de
cãtre SS, oferind în schimb „cazare, mâncare ºi
îmbrãcãminte”16. Elie Wiesel va lucra alãturi de
tatãl sãu într-un depozit de piese electrice, o
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10 Idem, Toate fluviile curg în mare, Editura Hasefer, Bucureºti, 2000, p. 33.
11 Istoria Romaniei, Transilvania, vol. II, Editura „George Bariþiu”, Cluj-Napoca, 1997, p. 123.
12 Elie Wiesel, Toate fluviile curg în mare, p. 63.
13 Hotãrârile Tribunalului Poporului pe 1946, Dosar 22/1946, pag. 69-72, Fond Arhivele SJAN, Cluj, Arhivele

Naþionale ale României.
14 Elie Wiesel, Noaptea, Editura Corint, Bucureºti, 2012, p. 39.
15 Primo Levi, If this is a man, The Orion Press Inc., New York, 1959, p. 123.
16 Mark Spoerer, Forced La bor in the Third Reich, J.W. Goe the-Universität / Fritz Bauer Institut Frank furt am Main

2010, p. 22.



muncã relativ uºoarã, mai târziu fiind transferat
în construcþii. Iarna silezianã, deosebit de ge -
roasã în 1944-1945, îl va prinde… 

La începutul anului 1945, în condiþiile
apro pierii Armatei Roºii, autoritãþile ger mane
hotãrãsc abandonarea complexului de lagãre
Auschwitz. În aceastã perioadã Elie Wiesel se
afla în infirmeria lagãrului, datoritã unor de -
gerãturi grave la picior. Prizonierii bolnavi din
infirmerii au posibilitatea de a alege, fie sã se
retragã împreunã cu ceilalþi prizonieri ºi gãrzile
ger mane, fie sã rãmânã în urmã, aºteptând eli -
berarea. Neîncrederea cã germanii vor lãsa pri -
zonieri în viaþã în urma lor îi face pe Elie Wiesel
ºi pe tatãl sãu sã pãrãseascã lagãrul împreunã cu
soldaþii germani. Primo Levi, aflat de asemenea
în infirmerie, va alege sã aºtepte armata rusã,
care ajunge la porþile Auschwitzului la data de
27 ianuarie 1945.

Prizonierii din lagãrul Auschwitz III au
început teribilul marº prin zãpadã în seara zilei
de 18 ianuarie 1945, ajungând la lagãrul de la
Gleiwitz, 80 km de Auschwitz III în noaptea
dintre 19 ºi 20 ianuarie. Cei care nu puteau con -
tinua drumul au fost împuºcaþi. Începând cu 21
ianuarie au fost îmbarcaþi în trenuri deschise ºi
trimiºi spre lagãrele Gross-Rosen, Buchenwald,
Dachau ºi Mauthausen. Elie Wiesel împreunã
cu tatãl sãu ajung la Buchenwald la sfârºitul
lunii ianuarie17. 

La Buchenwald, la fel ca ºi ceilalþi de -
þinuþi re cent evacuaþi de la Auschwitz, cei doi
sunt repartizaþi în „Lagãrul mic”, lagãr de tran -
zit-carantinã al lagãrului Buchenwald. La data
de 29 ianuarie, tatãl lui Elie Wiesel va muri de
dizenterie18. Dupã moartea tatãlui este transferat 
în sectorul copiilor, celebra „baracã 66”, unde
supravieþuieºte pânã la eliberare. 

Baraca 66 adãpostea 600 de copii, majo -
ritatea evrei, plasaþi aici de cãtre „Miºcarea de
rezistenþã” din Buchenwald, formatã, în mare
parte, din prizonieri politici comuniºti ºi so -
cial-democraþi. Supraveghetorul sectorului era
Antonin Kalina, comunist ceh din Praga, secon -
dat de Gustav Schiller, comunist polonez din
Lvov. Datoritã eforturilor acestor oameni, cei

600 de copii vor fi protejaþi în ultimele luni de
detenþie, scutiþi de muncã ºi de apel. Prin cân -
tece, povestiri, lecþii de istorie ºi matematicã cei
doi au încercat sã facã mai plãcutã ºederea în
Buchenwald ºi sã ofere speranþã copiilor. La -
gãrul de concentrare Buchenwald va fi eliberat
de cãtre Armata a III-a americanã la data de 11
aprilie 1945. Între cei 21.000 de prizonieri eli -
beraþi, americanii vor gãsi în viaþã aproximativ
1.000 de copii. Aceºtia au supravieþuit datoritã
eforturilor Rezistenþei Comuniste19.

Armata a III-a americanã era însoþitã de
doi capelani, rabinii Herschel Schacter ºi Rob ert 
Marcus, care au rãmas în Buchenwald câteva
luni, îngrijindu-se de foºtii prizonieri ºi fãcând
demersuri pentru repatrierea acestora20. Des co -
perindu-i pe cei aproape 1.000 de orfani, vor
contacta de urgenþã biroul din Geneva al Œuvre
de Secours aux En fants21: „Am gãsit 1.000 de
copii în Buchenwald. Luaþi mãsuri de urgenþã
pentru evacuarea lor”22. Elveþia s-a angajat cã va 
primi 280 de copii, Anglia 250, iar Franþa 480.
Amer ica va asigura mâncarea ºi îmbrãcãmintea,
copiii urmând sã pãrãseascã lagãrul începând cu 
luna iunie23. 

Elie Wiesel este unul dintre cei 480 copii
porniþi spre Franþa. Cea mai importantã sursã
documentarã privind soarta acestor copii o re -
prezintã carte scrisã de directoarea centrului în
care au fost primiþi, Ju dith Hemmendinger, The
Chil dren of Buchenwald: Child Sur vi vors and
Their Post-War Lives. Statul Francez pune la
dispoziþia OSE un sanatoriu abandonat în loca -
litatea Écouis din Normandia, unde copii încear -
cã sã se readapteze la viaþã. „Bieþi monitori,
biete monitoare. Cred oare cã ne pot educa pe
noi, care am privit moartea în faþã (…) Cel mai
tânãr dintre noi are o experienþã mai vastã decât
cel mai vârstnic dintre ei”24. 

Întâlnirea cu surorile sale este de-a dreptul 
miraculoasã. În timpul ºederii la Ecouis, Elie
Wiesel este fotografiat de cãtre un jurnalist al
ziarului „De fense de la France”, în timp ce juca
ºah cu un alt bãiat. Fotografia este publicatã.
Sora sa Hilda, aflatã ºi ea la Paris, îl recunoaºte.
Prin intermediul Hildei aflã cã ºi Bea a
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17 Death March from the Buna/Monowitz Con cen tra tion Camp, http://www.wollheim-me mo rial.de
18 Elie Wiesel, op. cit., p. 184.
19 Ken neth Waltzer, Block 66 at Buchenwald: The Clan des tine Bar racks to Save Chil dren, https://www.jewishvirtual

li brary.org
20 Margalit Fox, Rabbi who brought word of free dom to Buchenwald sur vi vors dies at 95, New York Times, 26

martie, 2013.
21 Organizaþie francezo-evreiascã pentru salvarea copiilor, înfiinþatã în 1912 , prescurtatã în continuare OSE.
22 Ju dith Hemmendinger, Rob ert Krell, The Chil dren of Buchenwald: Child Sur vi vors and Their Post-War Lives,

Editura Gefen Books, 2000, p. 21.
23 Ibi dem.
24 Elie Wiesel, Toate fluviile curg în mare, Editura Hasefer, Bucureºti, 2000, p. 104.



supravieþuit ºi este în Sighet, cãutându-l. Cei trei 
se reunesc în Ant werp în casa unor rude. Aflã pe
aceastã cale cã toate bunurile familiei au dis -
pãrut, iar casa este ocupatã de alte persoane. Bea 
va emigra în Can ada, iar Hilda va rãmâne în
Franþa.

Elie Wiesel ºi alþi aproximativ 100 de copii
ºi adolescenþi, proveniþi din familii religioase,
vor fi transferaþi la castelul Ambloy. Centrul
Écouis nu putea gãti mâncare koser pentru peste
400 de copii.  

La Ambloy timpul trecea, iar adolescenþii
trebuiau reintegraþi în societate. Au fost în tre -
baþi ce ar dori sã studieze. Nu doreau nimic,
astfel le-a fost sugerat sã se pregãteascã în me -
seria pãrinþilor lor. Doi dintre ei au fost împo -
trivã, doreau sã meargã la facultate, pentru ei au
fost angajaþi profesori particulari de limba fran -
cezã. Aceºtia au fost Kalman Kalikstein, care
ajunge profesor de fizicã la Universitatea din
New York, ºi Elie Wiesel. Ju dith Hemmen din -
ger ºi-l aminteºte pe Elie Wiesel adunând notiþe
pentru viitoarea sa carte25. 

Cu timpul, Elie Wiesel va fi mutat în alte
cen tre ale OSE, Tav erny ºi apoi Versailes. Stu -
diazã Talmudul cu misteriosul Shushani ºi limba 
francezã cu tânãrul profesor Francois. Se înscrie 
la Lycée Maimonides. Predã ebraica ºi devine
dirijor de cor, pe baza cunoºtinþelor dobândite în 
copilãrie.

La vârsta de 19 ani, în 1947, îi este sugerat 
sã pãrãseascã adãpostul OSE. Închiriazã o micã
camerã în Paris a cãrei chirie are mari greutãþi sã 
o plãteascã. Se înscrie la Facultatea de Litere a
Universitãþii Sorbona26. Aceastã perioadã a
vieþii lui este marcatã de depresie ºi greutãþi
materiale.

Interesul sãu faþã evenimentele din Pa -
lestina îl determinã sã participe la di verse întâl -
niri ºi manifestãri sioniste. Simte cã trebuie sã
fie parte a luptei evreilor pentru un stat naþional.
Se angajeazã la „Zion in Kampf”, pe ri odic fran -
cez al organizaþiei paramilitare „Irgun”. Pentru
în ce put, tra duce articole din ebraicã în idiº.
Primul articol îi apare în 1948 sub pseudonimul
Ben Shlomo ºi este povestea a doi fraþi aflaþi în
tabere diferite. Wiesel scrie acest articol marcat
de „incidentul Altalena”27. Al doilea articol,
„În vinºi ºi învingãtori”, este scris dupã ce o
viziteazã pe Bea, care încã îºi aºtepta viza

într-un lagãr în Germania. Ben Sholmo se în -
treabã retoric: dacã germanii sunt învinºi, oare
evreii sunt învingãtori?

În 1949 birourile „Irgunului” din Europa se
închid, Wiesel devine ºomer din nou. Prin inter -
mediul unui prieten, îºi procurã o legitimaþie de
jurnalist, cu ajutorul cãreia cãlãtoreºte pentru
prima oarã în Is rael. Dupã o ºedere de câteva
luni reuºeºte sã se angajeze ca ºi co re spon dent, în
Paris, al ziarului israelian „Yedioth Ahronoth”.

În calitate de co re spon dent al „Yedioth
Ahronoth”, începe o perioadã de cãlãtorii, se
reîntoarce în Is rael, apoi cãlãtoreºte în Maroc,
Spania, In dia. Îºi viziteazã sora în Can ada, apoi
din nou în Is rael, Brazilia, unde cerceteazã cazul 
unor evrei din Europa de est convertiþi la ca -
tolicism. Pe va por, în drum spre Brazilia, începe
sã scrie despre experienþa lui în lagãrul de con -
centrare: „Îmi petrec tot timpul în cabinã, pu -
nând pe hârtie, în idiº, relatarea mea despre anii
concentraþionari (…). Febril ºi cu sufletul la
gurã, scriu repede, fãrã sã mã recitesc. Scriu
pentru a depune mãrturie”28. Manuscrisul va fi
înmânat, în Ar gen tina, editorului Mark Turkov,
cartea va apãrea la Bue nos Ai res, în 1956, sub
titlul Un di velt hot geshvign (ªi lumea a conti -
nuat sã tacã).

În 1954, reîntors în Paris, îl intervieveazã
pe laureatul premiului No bel pentru literaturã
François Mauriac. Între cei doi se leagã o
strânsã prietenie. Mauriac îl va încuraja sã scrie
despre experienþa sa în lagãrul de concentrare ºi
îl va ajuta sã publice ceea ce avea sã devinã cea
mai bunã lucrare a sa: Noaptea. Un an mai
târziu, Wiesel îi trimite manuscrisul, o variantã
mult scurtatã ºi rescrisã în limba francezã a
cãrþii Un di velt hot geshvign. Cartea va fi pub -
licatã în 1958, la editura francezã Les Édi tion de 
Minuit. La insistenþele editorului, titlul va fi
schimbat în La Nuit (Noaptea).

În 1956 se mutã la New York, în calitate
de co re spon dent la Naþiunile Unite. În aceastã
calitate face cunoºtinþã cu lideri politici ai nou -
lui stat Is rael. Începe colaborarea cu mai multe
publicaþii, printre care ºi „The Jew ish Daily For -
ward” – „cel mai bogat ºi cel mai citit cotidian
idiº din lume”29. 

La scurt timp dupã sosirea în Amer ica,
Elie Wiesel, este victima unui ac ci dent de cir -
culaþie în Times Square este lovit de un taxi. Va
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25 Ju dith Hemmendinger, op cit, p. 22.
26 Elie Wiesel, op. cit., p. 146.
27 In ci dent vi o lent petrecut între Armata israelianã ºi organizaþia paramilitarã Irgun, în 1948. 
28 Ibi dem, p. 233.
29 Ibi dem, p. 287.



fi imobilizat la pat pentru multã vreme. Între
timp viza de ºedere în Statele Unite expirã ºi
este nevoit sã aplice pentru cetãþenia americanã,
pe care o va primi în 1963. Aceastã nefericitã
întâmplarea va sta la baza romanului Acci den -
tul, publicat în 1962.

La începutul anilor 60, îºi continuã acti -
vitatea jurnalisticã. În 1961 este prezent la cele -
brul proces al lui Adolf Eichmann în Ierusalim,
reprezentând publicaþia „Daily Jew ish For ward”.
De asemenea continuã sã scrie în limba fran -
cezã. În aceastã perioadã îi apar romanele:
Dawn (1961), The Ac ci dent (1962), The Town
Be yond the Wall (1964), The Gates of the For est
(1966)30.Toate aceste romane sunt inspirate din
propriul destin. În fiecare dintre ele Wiesel îºi
imagineazã propria viaþã având un alt curs.

În The Town Be yond the Wall, personajul
prin ci pal Mi chael, supravieþuitor al Holo caustu -
lui, se întoarce în oraºul sãu na tal dincolo de
„cortina de fier”. ªi, într-adevãr, în acelaºi an,
1964, Wiesel va reveni pentru prima oarã în
Sighet. „Regãsesc parcul, nici mai mic, nici mai
îngrijit. Arborii sunt la locul lor. Bãncile ase -
menea. Totul este ca înainte. Afarã de evrei: nu
mai existã evrei”31. Tot acum este momentul în
care Wiesel dezgroapã ceasul, primit în dar de
bar mitzvah, îngropat în gradina casei natale, în
aprilie 1944.

Întâmplarea este descrisã în povestirea
„Ceasul”32. Pãtrunde în curte, în toiul nopþii.
Casa avea alþi locatari. Sapã cu mâinile goale.
Gãseºte ceasul ºi pãrãseºte curtea. Imediat este
nãpãdit de un sen ti ment vinovãþie, se simte ca ºi
un hoþ. Se întoarce ºi îngroapã ceasul. În 2013,
la Casa Elie Wiesel, într-o video conferinþã Elie
Wiesel fiind rugat sã explice acea decizie, a
rãspuns: „Ceasul aparþine acelui loc”. 

Activismul pol i tic a lui Elie Wiesel debu -
teazã odatã cu prima vizitã fãcutã în URSS, în
1965. Impresiile acelei vizite vor fi imortalizate
în volumul The Jews of si lence (Evreii tãcerii).
Fascinat de spiritualitatea evreilor sovietici,
Wiesel îi va vizita din nou în 1966. Experienþele
acestei a doua vizite îl vor convinge sã devinã un 
purtãtor de cuvânt ºi un militant pentru cauza
evreilor oprimaþi de regimul sovietic. „M-am
întors de acolo transformat: eu, care am vrut sã
depun mãrturie pentru cei morþi, m-am pomenit

mesager al celor vii”33. Wiesel va fi un susþi -
nãtor al cauzei „refusnicilor”34 prin luãri de cu -
vânt, marºuri de solidaritate ºi strângeri de fon -
duri.

În 1967 urmãreºte de la faþa locului „Rãz -
boiul de 6 zile”, în calitate de co re spon dent
pentru „Jew ish Daily For ward”. Experienþa trãi -
tã se transformã într-un nou ro man: A beg gar în
Je ru sa lem. Personajul prin ci pal, Da vid, supra -
vieþuitor al Holocaustului, de aceeaºi vârstã cu
Wiesel, trãieºte în preajma „Zidului Plângerii”
acest im por tant episod din istoria Statului Is rael. 
A beg gar in Je ru sa lem va fi distins cu premiul
Prix Medicis în 1968.

În 1969 se reîntoarce în Ierusalim pentru a
se cãsãtori. Soþia sa, Marion Es ter, nãscutã Rose,
este evreicã de origine austriacã, nãscutã în Viena.
Cunoscãtoare a cinci lim bi strãine, va tra duce ºi
edita cãrþile soþului ei în limba englezã, multe
din acestea fiind scrise în francezã sau idiº. În
1972 se va naºte unicul lor fiu Shlomo Elisha. 

Eseurile ºi povestirile, multe dintre ele
având caracter autobiografic, scrise în cursul
anilor ’60, vor fi grupate în volumele Leg ends of 
our time, publicat în 1966, ºi One generation af -
ter, publicat în 1970. În aceste povestiri Wiesel
evocã figura bunicului ºi pe cea a tatãlui, alãturi
de amintiri ºi momente importante din viaþa lui.

Influenþa bunicului Dodye Faig se ma -
nifestã în volumul Souls on fire, apãrut în 1972.
Este prima carte dedicatã povestirilor hasidice.
Wiesel mãrturisea: „în aceastã carte am pus tot
ceea ce am primit de la bunicul Reb Dodye:
dragostea lui pentru oameni, pasiunea lui pentru
cântece ºi povestiri. În timp ce scriu, îl vãd
intrând, vineri seara, în casa luminatã în paºi de
dans”35. Dragostea ºi pasiunea lui Wiesel pentru 
hasidim vor fi ilustrate ºi în volumele: Four Ha -
sidic Mas ters, publicat în 1979 ºi Some where a
Mas ter, publicat în 1982.

Cariera didacticã a lui Elie Wiesel de -
buteazã în 1966, cu o serie de cursuri, þinute anual 
la „92nd Street Young Men’s and Young Wo -
men’s He brew As so ci a tion”36. Conferenþiazã pe 
diferite teme precum: Biblia, Talmudul, hasi -
dismul etc. În 1972 renunþã la cariera de jur -
nalist, îmbrãþiºând-o pe cea de profesor. Pri -
meºte un post la „City Colege” New York, unde
þine cursuri având ca subiecte: textele hasidice,
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30 Rãsãritul, Accidentul, Oraºul de dincolo de zid, La porþile pãdurii.
31 Ibi dem, p. 373.
32 Idem, One gen er a tion af ter, Schocken Books, New York, 1982, p. 41-43.
33 Elie Wiesel, Toate fluviile curg în mare, Editura Hasefer, Bucureºti, 2000, p. 382.
34 Evrei din URSS cãrora nu le este permis sã emigreze în Is rael.
35 Idem, ªi marea nu se revarsã, p. 26.
36 Centru educaþional înfiinþat în 1874, în New York.



Talmudul, literatura iudaicã ºi literatura Holo -
caustului. În 1976 demisioneazã de la City Co -
lege ºi acceptã postul de profesor la Uni ver -
sitatea din Boston, unde devine membru al
De partamentului de filosofie ºi al Depar ta men -
tului de religie. În acelaºi an ocupã postul de
„Pro fesor An drew W. Mellon în ºtiinþele
umaniste” la Universitatea din Boston. În 2013,
Elie Wiesel este nevoit sã-ºi întrerupã cursurile
la Boston Uni ver sity datoritã problemelor de
sãnã tate ºi vârstei înaintate. Avea 85 de ani.37 

Pe baza cursurilor pre date la universitate,
s-au nãscut cãrþile: Mes sen gers of God: Bib li cal
Por traits & Leg ends, 1976; Im ages from the Bi -
ble, 1980; Five Bib li cal Por traits, 1980, The
Go lem, the re tell ing of a leg end, 198338.

Pânã în 1970, activismul lui Wiesel se
limitase doar la problemele evreilor sovietici. În
acest an o fotografie dintr-un ziar, reprezentând
un copil victimã a conflictului din Biafra, îl
determinã sã treacã graniþa propriei etnii ºi reli -
gii. Elie Wiesel relata mai târziu cã toatã sufe -
rinþa din Biafra era concentratã în „ochii negri ai 
acestui orfan”39. În sprijinul victimelor din
Biafra, Elie Wiesel, scrie o scrisoare deschisã
intitulatã „Biafra, the end” .

În 1974 este impresionat de situaþia tribu -
lui Ache din Paraguay, ameninþat cu exter mi -
narea sub regimul de extremã dreaptã al gene -
ralului Alfredo Stroessner. Scrie epilogul unei
colecþii de mãrturii publicate de Liga Inter naþio -
nalã a Drepturilor Omului. În acest ep i log asea -
mãnã drama indienilor din Paraguay cu Holo -
caustul din Europa40. 

Dupã retragerea armatei americane din
Viet nam, în 1975, aproximativ un milion de
vietnamezi au fost „reeducaþi”. Din cauza aces -
tor persecuþii, începând cu 1978, sute de mii de
refugiaþi vor pãrãsi Vietnamul în mici ambar -
caþiuni, inundând plajele statelor din Asia de
Sud. Confruntate cu o crizã umanitarã fãrã pre -
ce dent, aceste state, vor refuza debarcarea a noi
refugiaþi, mulþi dintre ei rãmânând abandonaþi
pe mare. Refugiaþii vietnamezi vor purta numele 
de „oamenii bãrcilor”. În 8 iulie 1979, Elie

Wiesel, scrie un articol în „Los Angeles Times”
intitulat The vic tims of in jus tice must be cared
for, în care pledeazã pentru sprijinirea zecilor de 
mii de refugiaþi vietnamezi (oamenii bãrcilor).
Aseamãnã situaþia lor cu cea a „altor refugiaþi”,
cãrora „cu o gen eraþie în urmã” le-a fost refuzat
azilul de cãtre „lumea civilizatã”41. În acelaºi an
susþine cauza refugiaþilor vietnamezi în faþa Se -
natului Amer i can ºi face parte din delegaþia Sta -
telor Unite la Congresul de la Geneva, organizat
de O.N.U. pe aceastã temã.

În timp ce lumea era ocupatã cu criza
refugiaþilor vietnamezi, milioane de cam bod -
gieni cãdeau victime odiosului regim al lui Pol
Pot. Începând cu 1978, Elie Wiesel abordeazã
problema crizei umanitare din Cambodgia în
interviuri ºi luãri de cuvânt. În 1980 participã la
Marºul pentru Cambodgia, organizat de Co -
mitetul In ter na tional de Salvare ºi Medici fãrã
Frontiere. Delegaþia este alcãtuitã din 150 de
celebritãþi: intelectuali, jurnaliºti, artiºti etc.
Aceºtia viziteazã taberele de refugiaþi de la fron -
tiera Cambodgiei cu Thailanda, spre a oferi pro -
vizii ºi speranþã refugiaþilor. 

În 1978, la iniþiativa lui Jimmy Carter
preºedintele Statelor Unite ale Americii, ia
naº tere Comisia Prezidenþiala dedicatã Holo -
cau stului. Comisia avea menirea sã întocmeascã 
un raport asupra ridicãrii ºi întreþinerii unui
„mo n u ment potrivit în memoria celor pieriþi în
Ho lo caust”42. Comisia era alcãtuitã din 34 de
per sonalitãþi ºi urma sã fie condusã de Elie
Wiesel. Timp de un an de zile comisia va vizita
me moriale ded i cate Holocaustului din Europa, so -
li citând, în acelaºi timp, sugestii publicului amer i -
can. Raportul fi nal este înaintat preºedintelui
Carter, la data de 27 septembrie 1979. Comisia
recomandã construirea unui Muzeu Naþional al
Holocaustului în Wash ing ton DC43. În 1980,
Congresul Amer i can a aprobat constituirea unei
comisii, United States Ho lo caust Me mo rial
Coun cil, care sã supervizeze construcþia noului
muzeu, iar Elie Wiesel va con duce aceastã co -
misie pânã în 1986. Piatra de temelie a noului
muzeu va fi pusã în 1985, iar deschiderea va
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37 Matt Rocheleau, Elie Wiesel can cels lec ture se ries at BU due to health rea sons, în „The Boston Globe”, 21
octombrie, 2013.

38 Mesagerii lui Dumnezeu, Portrete biblice ºi legende, Imagini din Biblie, Cinci portrete biblice, Go lem.
39 Fred er ick L. Downing, Elie Wiesel a religios bi og ra phy, Mer cer Uni ver sity Press, Macon, Geor gia, 2008 p. 218.
40 Ibi dem, p. 223.
41 Marck Chmiel, Elie Wiesel – and the Pol i tics of Moral Lead er ship, Tem ple Uni ver sity Press, Phil a del phia, 2001,

p. 60.
42 The Pres i dent’s Com mis sion on the Ho lo caust, https://www.ushmm.org/in for ma tion/about-the-mu seum/presi 

dents-com mis sion
43 Pres i dent’s Com mis sion on the Ho lo caust, Raport to the Pres i dent, Sep tem ber 27, 1979, Re printed by The Ho lo -

caust Mu seum, June 2005.



avea loc în 1993 în prezenta preºedintelui Bill
Clinton.  

La începutul anilor ’80, opinia publicã
ame ricanã este preocupatã de situaþia din Ameri -
ca Centralã, unde sute de mii de oameni suferã,
fiind prinºi în rãzboaie civile, între miºcãrile
populare ºi guvernele militare „anticomuniste”
susþinute de Statele Unite. În iarna lui 1983, Elie 
Wiesel îi viziteazã pe indienii Miskito, aflaþi
într-o tabãrã de refugiaþi în jungla din Hon du ras. 
Populaþia Miskito ocupa de mii de ani coasta
atlanticã a Nicaraguei, iar în 1980 intraserã în
con flict cu regimul lui Dan iel Ortega, care in -
ten þiona relocarea lor. În 1984, Elie Wiesel de -
dicã un ed i to rial în „Los An geles Times” situ -
aþiei acestor oameni.

 Tot în aceastã perioadã Elie Wiesel se
alãturã miºcãrii „Sancuary”, prin care orga ni -
zaþii religioase creºtine ºi evreieºti din Statele
Unite oferã adãpost refugiaþilor din El Sal va dor
ºi Gua te mala. Din cauza faptului cã aceºtia erau
prigoniþi de regimuri „anticomuniste”, susþinute 
de guvernul amer i can, le este refuzat statutul de
refugiaþi politici, fiind etichetaþi „strãini ile -
gali”. În 1985, Elie Wiesel participã la primul
congres dedicat acestei miºcãri. În acest con -
text, rosteºte memorabilele cuvinte „nicio fiinþã
uma nã nu poate sã fie ilegalã”.

Probabil cã unul dintre cele mai im por -
tante momente din cariera lui Elie Wiesel este
faimosul discurs rostit în 1985, la Casa Albã, în
prezenþa preºedintelui Ron ald Rea gan. În acest
an, Elie Wiesel urma sã primeascã Medalia de
Aur a Congresului Amer i can, pentru activitatea
desfãºuratã de-a lungul vieþii, cea mai im por -
tantã distincþie ce poate fi acordatã unui civil în
Statele Unite. Medalia urma sã fie înmânatã,
con form protocolului, la Casa Albã, de cãtre
Preºedintele Statelor Unite ale Americii, la data
de 19 aprilie 1985. Ceremonia era umbritã de
scandalul ce plana asupra Casei Albe în acel
mo ment, aºa numita „afacere Bitburg”. 

În 1985, Ron ald Rea gan acceptase in vi -
taþia cancelarului vest-ger man Helmut Kohl de a 
face o vizitã de reconciliere în Germania de
Vest. Cei doi urmau sã sãrbãtoreascã prietenia
americano-germanã ºi, în acelaºi timp, sã ani -
verseze 40 de ani de la sfârºitul rãzboiului. Încã
de la începutul anului, Casa Albã anunþase cã
niciun lagãr de concentrare nu va fi vizitat, iar
preºedintele va participa la o ceremonie desfã -
ºuratã în cimitirul militar „Kolmeshöhe”, lângã

oraºul Bitburg. Locaþia se afla în apropiere de o
bazã militarã aerianã, unde erau staþionaþi apro -
ximativ 11.000 de soldaþi americani. Purtãtorul
de cuvânt al Casei Albe susþinuse cã alãturi de
soldaþii germani, în acest cimitir, erau îngropaþi
ºi soldaþi americani cãzuþi în al Doilea Rãzboi
Mondial. În scurt timp presa americanã a aflat
nu doar cã soldaþii americani fuseserã mutaþi în
S.U.A. cu mult timp în urmã, ci ºi faptul cã în
apropiere de locul ceremoniei se odihneau 49 de 
membri ai Waffen-SS. În ciuda imensului scan -
dal ºi a protestelor organizaþiilor evreieºti, Ron -
ald Rea gan era hotãrât sã desfãºoare aceastã
vizitã, nedorind sã-ºi jigneascã principalul aliat
din Europa în cadrul rãzboiului rece.

În aceastã atmosferã încãrcatã se desfã -
ºura ceremonia de decernare a Medaliei Con -
gresului Amer i can. Având ochii a milioane de
telespectatori americani asupra lui - eve ni men -
tul era transmis de CNN ºi NBS -, Elie Wiesel îl
roagã pe Ron ald Rea gan sã-ºi anuleze vizita la
Bitburg, spunându-i: „Acel loc, Dle Preºedinte,
nu este locul dumneavoastrã. Locul dumnea -
voastrã este alãturi de victimele SS-ului”…
„Am vãzut SS-iºti la muncã, am cunoscut victi -
mele lor, cei uciºi de ei au fost prietenii mei, au
fost pãrinþii mei”44. În ciuda succesului acestui
discurs ºi a protestelor vehemente, la data de 5
mai 1985, Ron ald Rea gan a fost prezent la cere -
monia din cimitirul militar „Kolmeshöhe”. 

În 1986, Statuia Libertãþii împlinea o sutã
de ani de existenþã. Cu aceastã ocazie douã -
sprezece personalitãþi, nenãscute pe teritoriul
Statelor Unite, cu merite extraordinare în dife -
rite domenii, au fost distinse cu Medalia Li -
bertãþii. Printre ele s-a numãrat ºi Elie Wiesel.

Cariera lui Elie Wiesel va fi încununatã
prin acordarea Premiului No bel pentru Pace, în
1986. În opinia Comitetului No bel norvegian,
Elie Wiesel este „unul dintre ce mai importanþi
lideri spirituali, într-o epocã în care violenþa,
represiunea ºi rasismul continuã sã ca rac te ri -
zeze societatea”. De asemenea, Comitetul No -
bel îl numeºte „un mesager pentru umanitate, iar 
mesajul sãu este unul de pace, de reconciliere ºi
demnitate umanã”45. Discursul lui Elie Wiesel
de acceptare a fost unul pe mãsura importanþei
premiului primit. El subliniazã, încã odatã, obli -
gaþia de a nu fi indiferenþi ºi de a interveni ori de
câte ori vieþi umane sunt puse în pericol, spu -
nând: „Atunci când vieþile omeneºti sunt puse în 
pericol, atunci când demnitatea umanã este
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44 Discursul lui Elie Wiesel cu ocazia primirii Medaliei Congresului Amer i can, http://www.pbs.org/eliewiesel/ re -
sources/rea gan.html

45 Elie Wiesel, The No bel Peace Prize 1986, Sum mit Books, New York, 1986, p. 4.



ame ninþatã, graniþele ºi sensibilitãþile naþionale
devin irelevante”46. 

La scurt timp dupã decernarea Premiului
No bel, Elie Wiesel împreunã cu soþia sa Marion,
pun bazele Fundaþiei „Elie Wiesel”. Aceasta are
ca scop declarat „sã lupte împotriva indi fe renþei, 
intoleranþei ºi nedreptãþii prin di a log in -
ternaþional ºi programe adresate tinerilor”47.

La mijlocul anilor ’90, Fundaþia „Elie
Wiesel” înfiinþeazã în Is rael douã cen tre „Beit
Tzipora”, care poartã numele surorii sale mai
mici ucise la Auschwitz. Centrele sunt ded i cate
integrãrii prin educaþie a evreilor etiopieni, re -
cent ajunºi în Is rael. În 2007, un alt asemenea
centru a fost edificat pentru refugiaþii din
Darfur, care ºi-au gãsit adãpostul în Is rael 48. 

La începutul ultimului deceniu al seco -
lului XX, atrocitãþile comise în cadrul rãz boa -
ielor interetnice din fosta Iugoslavie îngrozeau o 
lume întreagã. În toamna anului 1992, Elie
Wiesel viziteazã Iugoslavia, iar în 1993, cu oca -
zia inaugurãrii Muzeului Holocaustului, ple dea -
zã pub lic pentru intervenþia Statelor Unite în
zonã. O face adresându-se di rect preºedintelui
Bill Clinton, prezent la ceremonie: „Domnule
Preºedinte, trebuie sã vã spun ceva. Am fost în
fosta Iugoslavie toamna trecutã. Nu pot dormi
de atunci. (…) Trebuie sã facem ceva sã oprim
vãrsarea de sânge din acea þarã”49. În 1995,
atunci când se va hotãrî efectiv intervenþia mili tarã 
a Statelor Unite în conflictul din fosta Iugosla vie,
Elie Wiesel va fi prezent la Casa Albã. 

La vârsta de 81 de ani, în iunie 2009, Elie
Wiesel, viziteazã împreunã cu preºedintele Barack
Obama ºi cancelarul Angela Mer kel, lagãrul de
la Buchenwald. Cu aceastã ocazie îºi exprima
încrederea în preºedintele Obama, aflat la înce -
put de mandat, spunând cã acesta „va fi capabil
sã transforme lumea într-un loc mai bun”. 

De-a lungul timpului, Elie Wiesel a re -
venit de mai multe în oraºul sãu na tal. Prima
oarã în 1964, pentru o vizitã privatã de 24 de ore. 
În 1967 se reîntoarce, împreunã cu o echipã de
filmare, pentru a realiza documentarul Sighet,

Sighet. Dupã o absenþã de 17 ani, va revedea
Sighetul, la invitaþia lui Mo ses Rosen, pentru a
comemora 40 de ani de la deportarea populaþiei
evreieºti din nord-vestul Ardealului. 

În a doua parte a anilor ’90 ºi începutul
anilor 2000, Elie Wiesel este prezent de mai
multe ori în Sighet. În 1995 vine însoþit de fiul ºi
nepotul sãu, fiul surorii sale Bea. Un an mai
târziu, în 1996, se reîntoarce pentru realizarea
filmului documentar „Elie Wiesel Goes Home”.
Ultima sa vizitã are loc în 2002, alãturi de pre -
ºedintele Ion Iliescu ºi sora sa Hilda, ocazie cu
care se inaugureazã muzeul amenajat în casa sa
pãrinteascã. 

Casa în care s-a nãscut Elie Wiesel ºi a
cãrei fotografie atârnã pe peretele din faþa mesei
de scris a laureatul Premiului No bel, a fost tran -
sferatã în administraþia Muzeului Mara mure -
ºului în anul 2001. Restaurarea casei ºi ame -
najarea muzeului au fost posibile, dupã spusele
lui Mihai Dãncuº, directorului muzeului la acel
mo ment, prin eforturile con ju gate ale Muzeului
Maramureºului, Fundaþiei Culturale Române,
Mi nisterului Culturii ºi Cultelor ºi Preºedinþiei
României.

Casa-muzeu „Elie Wiesel”, pe lângã fap -
tul cã este un muzeu în onoarea acestuia, este ºi
un mic muzeu în memoria dispãrutei comunitãþi
evreieºti din Sighetul Marmaþiei ºi Maramureº.
Casa Elie Wiesel este parte integrantã a Mu -
zeului Maramureºului, fiind vizitatã anual de
mii de oameni din întreaga lume.  

În anul 2001, Elie Wiesel este primit în
Ac a de mia Românã ca membru de onoare, iar în
2002, este decorat de cãtre preºedintele Ion
Iliescu cu „Steaua României în Grad de Ca -
valer”. Doi ani mai târziu, în 2004, Wiesel va
returna decoraþia, protestând astfel împotriva
de ci ziei preºedintelui României de a-i distinge
cu aceeaºi decoraþie pe poetul Corneliu Vadim
Tu dor ºi pe istoricul Gheorghe Buzatu. 

Elie Wiesel moare, la vârsta de 87 de ani,
în dimineaþa zilei de 2 iulie 2016, în locuinþa sa
din Manhattan, New York.
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46  Ibi dem, p. 16.
47  Elie Wiesel Foun da tion, http://www.eliewieselfoundation.org/
48  Ibidem.
49  Da vid Aikman, Great Souls: Six who Changed the Cen tury, Lexington Books, Lanham, 2003, p. 358.



DISCURS DE RECEPÞIE50

„Cultura se aflã în fiinþa umanã”

Domule preºedinte,
Domnule ambasador,
Domnule rabin,
Dragi confraþi ºi prieteni,

În primul rând, în numele soþiei, surorii mele, nepotului meu, care sunt cu mine ºi al unui 
prieten amer i can, care este cu noi, aº vrea sã vã mulþumesc din toatã inima, pentru onoarea pe
care mi-o faceþi. Sã ºtiþi cã apreciez acest fapt ºi cã acest mo ment va rãmâne pentru mine de o
importanþã care depãºeºte momentul. Evreul care sunt, scriitorul care sunt, profesorul care
sunt, eu însumi care sunt, faptul de a mã afla împreunã cu dumneavoastrã care repre zentaþi
cultura, întreaga conºtiinþã a acestei þãri, tra diþiile ºi memoria sa, au o semnificaþie cu totul
specialã. Specialã pentru cã sunt în România, unde am fost educat cel puþin câþiva ani într-o
ºcoalã româneasca, cu toate cã acasã se vorbea limba idiº. Dar la ºcoalã vorbeam, bineînþeles,
româneºte. Atunci, dumneavoastrã mã puteþi întreba de ce nu vorbesc româneºte. Pentru cã eu
am un re spect pro fund pentru toate limbile ºi, de asemenea, pentru limba românã. Eu n-aº vrea
sã violentez aceastã limbã. Vã promit cã la prima vizitã voi susþine întreg discursul în limba ro -
mânã, pentru cã în momentul de faþã, nu o stã pânesc prea bine.

ªtiu cã este un sen a tor printre dvs. Un om po l i tic trãieºte un discurs, dupã cum un
scriitor trãieºte cuvintele pe care le rosteºte. Sper cã cunoaºteþi toatã povestea mea, la Sighet,
deportat în copilãrie, apoi în Franþa, ºi în fi nal, bineînþeles, scriitor. Scriu cãrþi. În cãrþi citeºti
un mesaj al scriitorului. Sunt, totuºi, convins cã, orice s-ar întâmpla, cultura se aflã în fiinþa
umanã, în sensibilitatea faþã de ceilalþi. Sun tem sensibili, nu numai faþã de limbã, dar ºi faþã de
cei care o folosesc. Pentru mine, limba este un act de culturã. Pentru cã, altfel, n-am putea fi
sensibili unii faþã de alþii. Ei bine, adesea m-am înºelat. Am descoperit un mare poet, un foarte
mare poet ame r i can, Erza Pound. Am descoperit, bineînþeles, ºi pe alþii. În Norvegia, un foarte
mare scriitor, romancier, laureat al Premiului No bel, Haussen, extrem de supãrat pe na zism ºi
antisemitism. Apoi, un alt om pe care nu l-am cunoscut, dar pe care îl cunoºteam mai întâi dupã 
nume, apoi la telefon. El m-a chemat de mai multe ori pentru a participa la un anume fel de
operã, o operã despre apocalipsã. L-am admirat mult pe acest om. ªi apoi, dupã moartea sa, am
descoperit cã a fãcut parte din Garda de Fier. Numele lui este Mircea Eliade. Ei bine, ãsta este
un fapt rãu. Un gânditor ca el, un filosof ca el, un cercetãtor ca el sã fie sedus de urã. Aceasta a
pus sub semnul întrebãrii tot ce credeam cã trebuie sã sperãm de la literaturã. Dar, sper cã cel
care studiazã, care citeºte încã în op era sa, poate discerne ceea ce este adevãrat de ceea ce este
fals.

Pentru cã suntem confraþi, aº vrea sã vã cer ajutorul. Sunt aici de câteva zile. M-am
întâlnit cu multe persoane. M-am întâlnit în aceastã dimineaþã cu membrii comunitãþii
evreieºti. Acum, este o comunitate foarte micã. În ’46, cred cã erau 600.000 sau 800.000 de
evrei în România. Acum, aceastã comunitate micã trãieºte în neliniºte. Conducãtorii ei mi-au
spus cã existã încã antisemiþi, cã ex istã o miºcare antisemitã, în parte rasistã. În parte, ei bine,
ziarele lor o exprimã. Cuvintele lor sunt cuvinte de urã. Cum este posibil, într-adevãr?
România, care are un trecut atât de com plex, un trecut care ar putea fi glorios, care trebuia sã fie 
glorios, aºa cum dovedesc scriitorii, filosofii, oamenii de ºtiinþã. Dumneavoastrã, care lucraþi
pentru sufletul ºi spiritul ºi conºtiinþa oamenilor, cum puteþi permite ca aceºti oameni, aceºti
politicieni sã dezonoreze numele ºi moºtenirea poporului dvs? Aº putea spune chiar, ale
poporului nostru. Aº vrea sã fac un apel la dvs.: sã vorbiþi, sã scrieþi, sã protestaþi. Trebuie ca
aceastã þarã, care a suferit atât, sã-ºi regãseascã acum respectul de sine pe care îl meritã ºi pe
care îl meritaþi.

L-aþi amintit pe Malraux, domnule preºedinte. Malraux ne spune un lucru care pe mine
m-a frapat mult. Cred cã a spus-o în prefaþa unei cãrþi. El a spus cã poporul evreu este singurul
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50 Elie Wiesel, la primirea în Ac a de mia Românã.



care a luat cuvântul lui Dumnezeu în serios. Ei bine, noi luãm toate cuvintele în serios. ªtim cã
cuvintele pot rãni, dar la fel, pot fi ºi surse de aspiraþie. Ca sã citez, de altfel, un alt mare
scriitor, poet francez, Paul Valéry. Sunt sigur cã cei mai mulþi dintre dvs. aþi fost la Paris, aþi
vãzut catedrala, palatul... Pe frontispiciul sãu sunt înscrise câteva cuvinte foarte, foarte
frumoase, cuvinte teribil de adevãrate. ªi Valéry spunea acolo: „II dépend de toi, passant, que
je sois tombe ou trésor. Que je parle ou que je me taise. N’entre pas ici sans désir“.

Ei, bine, de noi depinde ca cuvintele sã rãneascã sau, dimpotrivã, sã fie un mesaj de
speranþã. Ce lipseºte acestei generaþii? Ieri, am fost la Sighet, unde am întâlnit copii care m-au
emoþionat foarte mult. Copii ai rabinilor, ºi rabinii nu sunt decât þãrani români, nu-i aºa?
Cântau... I-am privit cu tandreþe ºi teamã, pentru cã mi-am amintit de vremea când eram de
vârsta lor. Eu nu ºtiam atunci ce viitor mã aºteaptã... ªi mã-ntrebam, privind pe acei puºtani,
ºtrengari, fetiþe atât de frumoase, acei copilandri atât de frumoºi, oare ce viitor îi aºteaptã, oare
ce vor face, cu ce preþ. Pentru aceºti copii suntem noi aici. Nu trebuie ca trecutul meu sã fie
viitorul lor.

Lumea a traversat atâta urã, atâta moarte, atâtea masacre, atâtea dezamãgiri în secolul al
XX-lea cu douã ideologii totalitariste – fascismul pe de o parte, comunismul pe de alta. ªi
amândouã, la început reprezentau mari speranþe. Hit ler voia o Germanie mare; Sta lin voia un
comunism internaþional. ªi fiecare promitea un paradis pe pãmânt. Ei, bine, acum ºtim: au fost
minciuni. Minciuni, pentru cã în fiecare din cele douã miºcãri exista ceva teribil: umilinþa.
Amândouã umileau pe cei care nu credeau în ele. Minoritatea era slabã, fãrã apãrare. Fiinþele
sunt diferite, aºa-i? Fiecare fiinþã este, prin definiþie, diferitã. Mai mult decât atât, fiecare fiinþã
este unicã. Niciodatã înainte ºi niciodatã în viitor, nu va fi nimeni identic cu dvs. sau cu mine.
Ne asemãnãm. Copiii, copilaºii... ºi eu, noi toþi suntem eterni. Singur, unic, ºi dvs., fiecare
dintre noi. Umilind o fiinþã, umileºti întreaga spe cie umanã. ªi este incredibil, cãci umilind un
om, umileºti pe Creatorul sãu.

Ei, bine, oare ce-am învãþat? Vã datorez sinceritatea, francheþea, aº spune chiar,
naivitatea. În ’45 eram op ti mist. Vã surprind, ºtiu. În ’45, pe ruinele existenþei, pe ruinele a tot
ce se crease de la începutul lumii, eram optimiºti pentru cã noi spuneam cã niciodatã aºa ceva
nu se va mai repeta, cã cel puþin un lucru a fost obþinut: nu va mai fi rãzboi. Nu va mai fi urã
între naþiuni, între religii, între culturi, între etnii. Se ºtie, acum, cã ura ajunge sã fie ucigãtoare,
mult mai obscenã decât a fost vreodatã în istorie, în lagãrele morþii. Noi spuneam cã niciodatã
copiii nu vor mai fi orfani. Noi credeam cã bãrbaþii ºi femeile au învãþat mãcar atât: cã noi, toþi,
suntem responsabili, unii pentru alþii. Ei, bine, vedeþi ce spun ziarele, ce auzim la ra dio, ce
vedem la televiziune. Ura existã încã, ºi este un lucru foarte serios – în Af rica, în Caºmir. Ura
este mereu acolo, vie, contagioasã. Fa milia, soþia, copiii îmi spun totdeauna cã adulþii fac
rãzboaiele, iar copiii mor. Sunt sigur cã îi cunoaºteþi pe evrei. Permiteþi-mi sã adaug ceva: în
fiecare minut, repet, în fiecare minut, undeva, un copil moare de foame sau rãpus de o boalã sau 
este victima unei violenþe. Deci, nu de o moarte naturalã pentru un copil. În fiecare minut, în
timp ce suntem împreunã, sunt copii care mor ºi copiii trebuie salvaþi. ªi mã revoltã. Nu este
permis, dar totuºi se întâmplã. Nu este permis. Sunt copii care trebuie salvaþi. Sunt copii
otrãviþi cu urã în ºcoli, prin cãrþi, prin manualele ºcolare, prin discursurile propagandistice. ªi
asta se permite, mai ales aproape de noi, membrii acestei Academii.

Dragi prieteni, putem combate ura, o putem opri sau, cel puþin, o putem denunþa. Sunt ºi
astãzi rãzboaie între religii, între etnii, între state. Umilinþa continuã. Totul continuã, ca ºi cum
tragedia n-ar fi avut loc. În ceea ce ne priveºte, a renunþa la cuvânt, a renunþa la culturã, a
renunþa la speranþã, oh, nu! Înainte de toate, a scrie este a da speranþã. A scrie despre disperare
este o formã de a afirma speranþa. A scrie despre scandalul condiþiei umane, când acest scan dal
existã, înseamnã sã glorifici condiþia umanã, care este umanã, atât timp cât este umanã. ªi ce-i
oare uman? Perpetuarea masacrelor? Sunt, totuºi, oameni, spuneþi-mi, dragi prieteni, cei care,
la Bucureºti, au urcat mii de evrei în vagoanele morþii? Este uman? ªi cei care, bineînþeles, la
Auschwitz, au masacrat, masacrat, masacrat, mai pot fi ei încã oameni? Iatã tragedia omului,
atunci când inumanul face parte din uman. Oh, nu suntem aici pentru a da rãspunsuri, ci pentru
a ne întreba. ªi toate frazele pe care le scriu sunt ca niºte cercuri concentrice. ªi mã întreb,
întrebând. Nu sunt niciodatã sigur cã voi gãsi un rãspuns. Întreaga mea viaþã nu este decât un
semn de întrebare.

Aº vrea sã vã mai spun ceva, dragii mei confraþi, de vreme ce acest mo ment este im por -
tant pentru mine, pentru cã în acest mo ment pe care mi-l oferiþi, eu trebuie sã-mi fac un bilanþ.
Oare re gret ceva? Da... Am scris aproape 40 de lucrãri... Atâtea subiecte, atâtea teme, pe toate
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le-am atins. Am scris piese de teatru, romane, eseuri... ªi totuºi, am impresia cã n-am fãcut
decât sã încep. Ciudat... ºi am publicat mai mult de 40 de cãrþi. ªi n-am fãcut decât sã încep. ªi
am spus cã dacã vreodatã voi reîncepe, acela va fi adevãrul. Însã adevãrul poate fi cãutarea
adevãrului. Cãutarea adevãrului, fãrã a-l gãsi, aceasta este condiþia umanã. ªi eu cred cã acest
adevãr este memoria. Memoria, desigur, este sufletul culturii. Fãrã memoria lui Shake speare,
fãrã memoria lui Cicero ºi, pentru noi, a rabinului Akiva, fãrã memoria tuturor acestora, oare
unde am fi? În anumite momente, dimineaþa, îmi spuneam: am scris atâtea cãrþi ºi ce au ele
comun? Un angajament faþã de memorie. Ce este opusul memoriei? Boala Alz hei mer. Am
scris un ro man care se numeºte Uitarea, tradus în limba englezã de soþia mea, care-mi tra duce
mie din francezã în englezã. Deci, l-am scris ºi l-am publicat ºi în aceastã carte eu confrunt
bolnavul cu o carte a întregii mele vieþi. ªi în fiecare zi rupem câte o paginã, încã o paginã, ºi
încã o paginã... pânã nu mai rãmâne nici una. Aceasta este boala Alz hei mer. ªi atunci mã
întreb: oare ce se întâmplã cu generaþia noastrã? Va fi ea distrusã de aceastã boalã? Într-o carte
celebrã, Garda Marquez, într-un mo ment de singurãtate, descrie un sat în care oamenii au uitat
totul. Este posibil sã uiþi totul pentru cã este mai comod? Eu vã voi spune cã nu este posibil. Ar
fi sfârºitul...

Vreau sã vã spun o poveste. Este povestea mea preferatã pentru cã exorcizeazã toatã
nenorocirea. Este povestea celui drept, hotãrât sã lupte împotriva rãului, împotriva nenorocirii, 
împotriva indiferenþei faþã de om. El a ales, undeva, un orãºel, cunoscut pentru corupþia sa
intelectualã, spiritualã, economicã, politicã, o corupþie totalã, absolutã. S-a dus la universitate,
a urmat cursuri, a înþeles totul, a învãþat totul. Ei, bine, în acest oraº, a pus pancarte, anunþuri,
ban de role pe care scria: bãrbaþi, femei, nu uitaþi! bãrbaþi, femei, faceþi asta! bãrbaþi, femei, nu
faceþi asta! La început, lumea se oprea ºi-l privea pentru cã era singurul strãin care se dusese
acolo. Era o surprizã, o noutate. În fi nal, lumea a obosit ºi a încetat sã-l mai vadã, însã el con -
tinua, con tinua mereu: bãrbaþi, femei,.. Într-o bunã zi, a ajuns foarte bãtrân... Un copil de pe
stradã i-a spus: sãrmanul meu strãin, tu strigi, tu strigi, tu urli ºi nu vezi tu cã totul este în zadar? 
ªi el rãspunde: da, ºtiu cã este în zadar. ªi l-a întrebat apoi copilul: ºi-atunci, de ce mai strigi?
Cel drept i-a spus: oh, copilul meu, la început eram convins cã dacã strig tare, din ce în ce mai
tare, voi reuºi sã-i schimb. Acum eu ºtiu: nu-i voi schimba niciodatã. Dar dacã eu strig ºi urlu
din toate puterile mele, din ce în ce mai tare, o fac pentru cã nu vreau sã mã schimb eu.

(Traducere Anca Anghel ºi Elena Solunca Moise)
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Casa momorialã Elie Wiesel din Sighetul Maramaþiei



Academicianul Emil Burzo

Dr. Teodor ARDELEAN,
Dr. ªtefan VIªOVAN

Academicianul Emil Burzo s-a
nãscut la 30 iulie 1935 în oraºul
Moreni, judeþul Dâmboviþa1. Face

parte dintr-o familie distinsã, ai cãrei re pre zen -
tanþi celebri ºi-au demonstrat din plin, nu doar
capacitãþile intelectuale de excepþie, ci ºi un pa -
tri o tism autentic, activ ºi aplicat. Dinspre mamã
se trage dintr-o familie strãveche, din rândul
cãreia s-au ridicat nu mai puþin de ºase generaþii
de preoþi, alãturi de nenumãraþi intelectuali de
mare prestigiu, care s-au remarcat în cele mai di -
verse domenii: administraþie, armatã, medicinã,
învãþãmânt. 

Arborele genealogic patern are rãdãcini
puternice ºi sta bile în istoria Maramureºului, a
Transilvaniei ºi a þãrii întregi, pornind tocmai de 
la voievodul Dragoº-Vodã, care a trãit între anii
1290 ºi 13542. Se înscriu pe aceastã linie nume
ce le bre de voievozi, cneji, nobili, diverºi dem -
nitari de rezonanþã regionalã, naþionalã sau chiar 
europeanã. Este suficient sã-l amintim aici pe
Sas-Vodã ai cãrui fii, voievozii ºi magiºtrii Balc
ºi Drag, au edificat, între anii 1365 ºi 1400, „în
nord-vestul Transilvaniei un adevãrat or gan ism
po lit ico-administrativ propriu, cu baza în voie -
vodatul maramureºean. Cu alte cuvinte, þara ro -
mâneascã, refuzatã lui Bogdan de Cuhea ºi
adepþilor sãi între anii 1340-1360, a fost fãuritã,
într-un fel, de cãtre urmaºii lui Dragoº, alungaþi
din Moldova, dupã 1365, în contextul supunerii
faþã de regele Ungariei. Fa milia a deþinut unele
dintre cele mai mari demnitãþi, ajungând între
baronii regatului: voievozi ai Maramureºului
(1365), comiþi de Sãtmar (1368), comiþi ai Ma -
ra mureºului (1373), comiþi ai secuilor (1387),
comiþi ai Ugocei (1389). În afara demnitãþilor,
ei au devenit unii dintre cei mai bogaþi feudali

din þarã, deþinând peste zece cetãþi puternice,
plus un domeniu de 200-300 de sate în co mi -
tatele Maramureº (cam 50 de sate), Ugocea,
Sãtmar, Sãlaj ºi Solnoc-Dãbâca; la acestea tre -
buie adãugate satele familiarilor lor (micilor
cneji locali) din Maramureº ºi din alte comitate
vecine, care le erau supuse în virtutea legãturilor 
de vasalitate3”. Ei deþineau sate ºi moºii în Þara
Chioarului, domeniul lor aco pe rind „aproape
toa te regiunile de pe cursul su pe rior al So me -
ºului, de la hotarul voievodatului Transilvaniei
ºi pânã la Tisa, precum ºi de pe cursul su pe rior
al Tisei, pânã la limita apuseanã a Comitatului
Ugocea”4. Balc ºi Drag aveau în plan crearea
unei structuri po lit ico-ad min is tra tive pe mãsura
voievodatului vecin – cel al Tran silvaniei, care
sã dispunã ºi de administraþie bisericeascã pro -
prie. În acest scop obþin pentru Mânãstirea Peri
„drepturi aproape episcopale, dar nu de tip ca -
tolic, ci rãsãritean în dependenþã directã de cen -
trul Marii Biserici de la Constantinopol. Auto -
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Academicianul Emil Burzo

1 În elaborarea succintei prezentãri a vieþii ºi activitãþii academicianului Emil Burzo ne-am orientat dupã datele
cuprinse în lucrarea Dorinei Rusu, Membrii Academiei Române:1866-2003. Dicþionar, Editura Academiei Ro -
mâne, Bucureºti, 2003, dar de cel mai mare folos ne-a fost expunerea emoþionantã ºi deosebit de consistentã
realizatã de însuºi protagonistul acestor rânduri, în cadrul secþiunii „Evocãri” a Academiei Române ºi publicatã în
volumul omonim în anul 2010.

2 Vezi, pentru detalii edificatoare, Ioan-Aurel Pop, Genealogii maramureºene medievale: Exemplul familiei Gorzo
(Gurzãu) de Ieud.

3 Ibi dem.
4 Ibi dem.



ritatea acestui nucleu mo nas tic (stavro pi ghie) se 
întindea asupra domeniului pomenit, dar ºi în
afara acestuia, în regiunile vecine din nordul
Transilvaniei ºi al Criºanei, locuite de români
ortodocºi”5. 

Viitorul mare sa vant începe ºcoala în lo -
calitatea Nima, în anul 1941, unde a locuit o
vreme la bunicul din partea mamei, ca urmare a
internãrii în lagãr a tatãlui sãu, devenit incomod
pentru stãpânirea maghiarã. La ºcoala din Nima
limba de predare era cea maghiarã, pe care
copilul Emil nu o cunoºtea, din care cauzã a ºi
fost „tuns în cruce” de un zelos in spec tor ºcolar
ungur bântuit de porniri ºovine. În urma acestei
batjocuri, elevul refuzã sã mai meargã la ºcoala
din Nima, iar mama lui îl mutã la ªcoala Primarã 
de Aplicaþie a ªcolii Normale de Fete de pe
lângã Episcopia Greco-Catolicã din Gherla. În
anul 1945 fa milia Burzo se sta bileºte la Cluj,
unde, dupã terminarea clasei a IV-a la ªcoala
Primarã „Maica Domnului”6, se înscrie la
Liceul „G. Bariþiu”, pe care l-a absolvit în anul
1952 ca ºef de promoþie. La Cluj va absolvi, în
anul 1959, Facultatea de Fizicã a Universitãþii
„Babeº-Bolyai”, iar în anul 1958 Facultatea de
Mecanicã a Universitãþii Tehnice. 

Viitorul sa vant are de înfruntat încã din
copilãrie restricþiile stupide ºi privaþiunile de tot
felul impuse, ba de regim maghiar revanºard,
care practica un exclusivism na þio nalist feroce,
ba, mai apoi, pe cele ale aºa-zisei democraþii
comuniste, care ºi-a început cârmu irea prin anu -
larea valorilor naþiei, distrugând elita intelec -
tualã a României. A suferit din cauza exclu -
sivismului etnic ºi a ºovinismului maghiar: a
fost lovit pe stradã pentru cã vorbea ro mâ neºte,
a fost înjunghiat etc. 

Pentru cã era un mare pa triot ºi un român
adevãrat, inginerul Burzo Teodor, tatãl aca de -
micianului, a avut mult de suferit din partea
administraþiei maghiare, fiind ba internat în la -
gãre, ba impunându-i-se domiciliu forþat. Regi -
mul comunist, la rândul lui, a venit cu represalii,
arestãri, percheziþii, confiscãri de bunuri, de -
portãri etc., pentru vini imaginare. Îi este naþio -
nalizatã locuinþa, nu i se recunoaºte dreptul la
pensie pe motiv cã ar fi avut o atitudine duºmã -
noasã faþã de puterea dem o crat-popularã. Si
toate acestea pentru cã era un pa triot veritabil,
care ºi-a dorit o Românie neciuntitã, iar în anul
1940 a preferat sã rãmânã în Ardealul de Nord,

unde a fãcut parte din conducerea Comunitãþii
Române, alãturi de Emil Haþieganu, Iuliu Hossu,
Nicolae Colan ºi de alþi intelectuali devotaþi
cauzei românismului. În anul 1952 este
încarcerat în penitenciarul din Piteºti pentru o
perioadã de ºaizeci de luni. Se înþelege de la sine 
cã ase menea mãsuri „democratice” au provocat
fa miliei drame profunde ºi suferinþe de tot felul.
Astfel, tânãrului Emil, ºef de promoþie al unuia
dintre cele mai prestigioase licee din þarã, po -
sesor al unor diplome de merit în domenii ca
matematica, fizica sau ºtiinþele naturii, nu i se
permite sã dea examen de admitere în învã -
þãmântul su pe rior. Va lucra un an strun gar-fre -
zor la o întreprindere clujeanã, ca apoi, în anul
1953, sã fie admis la Facultatea de Electronicã a
Institutului Politehnic din Timiºoara. Aici, în
oraºul de pe Bega, condiþiile de locuit în cãmin
ºi mâncarea de la cantinã erau proaste, pe dea -
supra nici mama nu-l putea susþine din punct de
vedere financiar. Ca atare, se transferã la Insti -
tutul Politehnic din Cluj, urmând ºi cursurile
Facultãþii de Fizicã din cadrul Universitãþii
„Babeº-Bolyai”. A fost un stu dent em i nent, dar
pe întreg parcursul studenþesc a avut în faþã
spectrul exmatriculãrii, pentru cã, vezi Doamne, 
provenea dintr-o familie ostilã marilor realizãri
socialiste.

La terminarea studiilor universitare, tâ -
nãrului Emil Burzo nu i se permite sã lucreze în
învãþãmântul su pe rior, aºa cum ar fi dorit ºi
dupã cum îl recomandau rezultatele excep þio -
nale obþinute la ambele facultãþi. Serviciul de
cadre de la Universitate se erijase într-un paznic
al „integritãþii socialiste” a colectivelor di dac -
tice ºi deþinea tot felul de informaþii despre per -
soanele care doreau sã se angajeze aici. Aºa se
face cã i se refuzã chiar ºi un post de docu -
mentarist în cadrul Bibliotecii Institutului Poli -
tehnic, oferindu-i-se doar o repartizare la Uzi -
nele „Carbochim” din Cluj, unde este încadrat
iniþial ca… maistru lãcãtuº. Dosarul de cadre,
coroborat cu invidiile ºi rãutãþile unor angajaþi
ai uzinei, care nu vedeau cu ochi buni valoarea
ºi afirmarea tânãrului spe cial ist (care realizase
în scurt timp inovaþii ºi invenþii însemnate) îl
determinã sã-ºi caute alt loc de muncã. În de -
venirea ºtiinþificã a tânãrului Emil Burzo ºi
chiar în parcursul sãu ac a demic a intervenit pro -
vi denþial profesorul universitar I. Ursu, pe atun -
ci prorector al Universitãþii „Babeº-Bolyai”.
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5 Ibi dem.
6 În anul 1941, când se înscrie în clasa a I-a, în marea majoritate a ºcolilor din Ardealul rãpit limba de predare era cea

maghiarã. Excepþie fãceau doar trei ºcoli: una în Nãsãud, ªcoala Primarã de Aplicaþie de la Gherla ºi ªcoala Primarã 
„Maica Domnului” din Cluj. 



Astfel, este angajat ca inginer la Atelierele di -
dactice ale Universitãþii „Babeº-Bolyai”, con -
comitent predând cursurile de hidraulicã ºi
me canica fluidelor pe care an te rior le þinuse
aca demicianul Caius Iacob ºi desfãºurând o in -
ten sã activitate de cercetare în laboratorul condus
de prof. univ. dr. I. Ursu, la sfatul cãruia se înscrie,
în anul 1966, la doctorat la Universitatea din Ti -
miºoara, avându-l conducãtor pe profe sorul A.
Ciºman, membru co re spon dent al Aca de miei Ro -
mâne. Îºi susþine teza de doctorat în anul 1970.

În anul 1969 profesorul I. Ursu îi propune
sã facã parte din echipa care urma sã se transfere 
la Institutul de Fizicã Atomicã de la Bucureºti.
Aici se implicã într-o serie de cercetãri funda -
mentale, scrie numeroase studii ºi cãrþi apreciate 
la superlativ de cei mai mari specialiºti din þarã
ºi de peste hotare ºi este invitat la mai multe
manifestãri ºtiinþifice internaþionale. Lucreazã
în Laboratorul de fizica solidelor, iar dupã di -
vizarea acestuia, în anul 1975, devine ºef de
laborator. Sã nu se creadã cã, odatã ajuns la IFA
Bucureºti, au luat sfârºit ºicanele ºi persecuþiile
de naturã politicã. De altfel însuºi profesorul I.
Ursu, al cãrui frate rãmãsese, împreunã cu fa -
milia în Germania, era un fel de prizonier în
propria-i þarã, putând face deplasãri doar în
URSS. Regimul de la Bucureºti îi oferise
acestuia demnitãþi politice, dar nu din re spect
pentru valoarea lui umanã ºi ºtiinþificã, ci ca sã
dea bine afarã, cãci profesorul I. Ursu era pre -
ºedinte al Societãþii Europene de Fizicã, al So -
cietãþii Balcanice de Fizicã, fiind totodatã coop tat
în mai multe organisme ºtiinþifice in ter naþio -
nale. Totuºi, în anul 1977 o brigadã de con trol a
CC al PCR s-a deplasat la IFA urmãrind sã-l
schimbe de la conducere pe profesorul I. Ursu ºi
sã verifice din punct de vedere pol i tic întreg
personalul. În urma acestui con trol Emil Burzo a 
fost schimbat din funcþia de ºef de laborator. 

În anul 1980 cercetãtorul ºtiinþific Emil
Burzo se prezintã la con curs pentru ocuparea
unui post de profesor la Catedra de fizicã a
Institutului Politehnic din Bucureºti, în urma
cãruia este atestat ca profesor la Facultatea de
Automaticã. A intervenit din nou partidul, „care
era în toate”, iar concursul a fost anulat, fireºte,
pe motivul celebrei, de acum, incompatibilitãþi
politice a dosarului candidatului cu funcþia la
care acesta aspira. 

În ciuda tuturor opreliºtilor ridicate de re -
gim, cercetãtorul Emil Burzo se impune pe plan
naþional ºi internaþional, reuºind – ºi cu sprijinul 
profesorului I. Ursu – sã onoreze câteva invitaþii

de a þine prelegeri la universitãþi din Polonia,
Aus tria, Belgia, China, URSS ºi chiar din Amer i -
ca. A scris studii temeinice, a elaborat lucrãri de
mare cuprindere ºtiinþificã, apreciate ºi so lici -
tate de cei mai valoroºi fizicieni ai Europei.
Bunãoarã, cele trei vol ume ale monografiei
Fizi ca fenomenelor magnetice, apãrute la Edi -
tura Academiei Române în anii 1979, 1981 ºi
1983, însumând peste 1200 de pagini, au fost
apreciate de lumea ºtiinþificã cu calificativele de 
„excelent” ºi „admirabil”, iar cartea scrisã la invi -
taþia Editurii „Springer-Verlag” ºi apãrutã în
anul 1990 este citatã de aproximativ 250 de ori. 

Dupã evenimentele din decembrie 1989, în 
faþa cercetãtorului ºtiinþific Emil Burzo se des -
chid cãile spre cariera universitar-academicã.
De data aceasta putea alege sã rãmânã la Insti -
tutul Politehnic din Bucureºti, în virtutea con -
cursului anulat de administraþia comunistã, sau
sã revinã la Cluj-Napoca la una dintre cele douã
universitãþi de referinþã: Universitatea „Babeº-
Bolyai” sau Universitatea Tehnicã. A preferat-o
pe prima, unde, între anii 1992 ºi 2000, a fost
dec an al Facultãþii de Fizicã, calitate în care s-a
implicat decisiv în modernizarea ºi în lansarea
acesteia în circuitul ac a demic internaþional.

Este di rec tor al Centrului de Excelenþã
„Fizica Corpului Solid” din cadrul acestei uni -
versitãþi clujene, este conducãtor de doc tor ate în 
specialitatea fizica solidelor, în calitate de fizi -
cian, ºi în ºtiinþa materialelor, în calitate de
inginer. Sub îndrumarea sa au susþinut tezele de
doctorat aproape 40 de persoane, dintre care 6 în 
regim de cotutelã cu Universitatea din Grenoble
ºi cu cea din Paris XII.

A fost invitat în calitate de profesor la
Universitãþile „J. Fou rier” din Grenoble, „Car -
ne gie-Mellon” din Pitts burgh. A susþinut pre -
legeri la universitãþi din Franþa, Germania,
Spania, Olanda, Polonia, Aus tria, Rusia, China,
Statele Unite etc., precum ºi conferinþe la nu -
meroase manifestãri ºtiinþifice internaþionale.

A publicat peste 450 de lucrãri ºtiinþifice,
majoritatea apãrute în reviste internaþionale de
prestigiu. A publicat 19 cãrþi, dintre care 5 în
Editura Academiei Române ºi 14 în strãinãtate,
în editurile „North Hol land”, „Springer Verlag”, 
In sti tute of Phys ics etc. Este preºedinte al Aso -
ciaþiei Române de ªtiinþa Materialelor ºi al So -
cietãþii Române de Materiale Magnetice. Face
parte din comitetele de redacþie ale unor reviste
internaþionale. A primit Premiul Academiei Ro -
mâne, în 1971, Premiul Academiei Maghiare de
ªtiinþe, în 1999, ºi Premiul de Excelenþã „Op era
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Om nia” al Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii,
în anul 2000. Pentru activitatea ºtiinþificã desfã -
ºuratã a primit Ordinul Naþional „Serviciul Cre -
dincios” în grad de comandor”7. 

Pentru merite ºtiinþifice deosebite a fost
ales membru co re spon dent al Academiei Ro -
mâne, la 21 iulie 2003”, iar începând cu 14
ianuarie 2009 este membru cu drepturi depline
al acestui prestigios for al ºtiinþei româneºti8.

A fost ºi este iubit ºi stimat de confraþi, îi
sunt recunoscãtori mii de foºti studenþi, nu me -
roºi foºti doctoranzi, îi datoreazã mult o bunã
parte din corpul ac a demic clujean ºi nu exa -
gerãm spunând cã urbea în care s-a stabilit ºi
þara însãºi îi rostesc numele cu admiraþie. Se vor
fi gãsind ºi pigmei contestatari, dar distinsul
academician, cu rãdãcini puternice în þara dacilor

liberi, trece maiestuos peste scâncetele lor,
adu cându-ºi aminte cã o zicere înþeleaptã de pe
pla iu rile Suciurilor ºi ale Ieudului spune cã întot -
deauna rãii þintesc cu bolovani doar merele cele
mai frumoase. Lovesc chiar ºi pomul, dar acesta
rodeºte în anul urmãtor cu ºi mai multã vigoare...

Aflat la vârsta împlinirilor maxime,
distin sul ac a de mi cian Emil Burzo, preºedintele
Filialei Cluj a Academiei Române, poate privi în 
urmã cu mândria ºi demnitatea pe care i le con -
ferã o viaþã pusã, fãrã menajamente, în slujba
ºtiinþei româneºti, o viaþã în care a avut realizãri
remarcabile ºi a fãcut descoperiri spectaculoase, 
care i-au atras respectul ºi aprecierea întregii
lumi ºtiinþifice, contribuind în felul acesta în
mod substanþial la creºterea prestigiului inter -
naþional al României.
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La sãrbãtorirea vârstei de 80 de ani,
academicianului Emil Burzo 
i-au fost aproape ºi maramureºenii: 
Vasile Iuga de Sãliºte (foto sus);  
acad. Marius Porumb ºi dr. Teodor Ardelean 
(foto dreapta). Cluj-Napoca, iulie 2015

7 Radu P. Voinea, Prof. dr. Emil Burzo – evocare, în volumul Evocãri, Ac a de mia Românã, 2010.
8 Ibi dem.



Despre activitatea prof. dr. Vasile Marinca

Redacþia

La bor om nia vincit improbus1

Vasile Marinca este profesor uni ver -
sitar doc tor al Universitãþii Poli teh -
nica Timiºoara, cercetãtor ºti in þific la

filiala Timiºoara a Academiei Române ºi membru
co re spon dent al Academiei Române. 

Vasile Marinca s-a nãscut în 19 februarie
1951, în satul Sãliºte, comuna Bãseºti, judeþul
Maramureº, locul de baºtinã al pãrinþilor Terezia
ºi Ioan. A copilãrit în satul na tal, 
ju cân du-se ºi alergând prin
ogrã zile din preajma casei, prin
viile ºi livada bunicilor, pe dea -
lurile ºi prin vãile din jur. Nu
ducea lipsa zilei de mâine, cãci
bu nicul Traian, om destoinic, ºi
bunica Emilia îl îngrijeau cu
drag pe primul lor nepot, în timp 
ce mama îl urma pe tatãl sãu,
ofiþer în armata românã, acolo
unde îl chema pat ria: la Vatra
Dornei, Deveselu, Vânjul Mare
etc. Copilul nu ºtia atunci cã
aceastã lume miri ficã a satului o 
va întâlni peste câþiva ani numai 
în vacanþe ºi apoi din ce în ce
mai rar. 

În toamna anului 1958 a
pãrãsit „cel mai albastru cer din þarã” (cum
obiº nuia bunicul lui sã spunã despre cerul Mara -
mureºului) ºi a plecat cu pãrinþii la Ploieºti, unde a
început clasa întâi la ªcoala Generalã nr. 21. Nu
l-au speriat, nici tumultul oraºului Ploieºti, cu
mult mai mare decât Cehul Silvaniei pe care l-a
cu noscut când mergea cu cãruþa la târg cu bunicul,
nici ironiile colegilor din clasa întâi, când vorbea
într-un uºor grai ardelenesc. A ºtiut cã a venit aici
ca sã înveþe ºi asta a fãcut. 

În 16 decembrie 1965, pãrinþii s-au mutat la
Timiºoara, tot din mo tive de serviciu, iar Vasile
Marinca a urmat ºi absolvit, în anul 1966, cursu -
rile ªcolii Gen er ale nr. 16 din Timiºoara. 

În perioada 15.09.1966-01.07.1967 a urmat
clasa a IX-a la Liceul „Eftimie Murgu” din Ti -
miºoara, iar în perioada 15.09.1967-01.07.1970 a
urmat ºi absolvit Liceul „C. D. Loga” din Timi -
ºoara, clasa specialã de matematicã. Fiorul re -
zolvãrii problemelor de matematicã îl încearcã în

gimnaziu, dar nebunia rezolvãrii ce lor mai grele
probleme sau, mai bine zis, pa siunea pentru astfel
de probleme l-a cuprins în anii de liceu, când a
început studiul la clasa specialã de matematicã.
Dragostea ºi pasiunea pentru matematicã i-au fost
sãdite în suflet pentru tot restul vieþii de cel care
timp de trei ani i-a fost un em i nent dascãl, pro -
fesorul doc tor Nicolae Ne goescu. În aceastã ulti -

mã pe rioadã a par ticipat cu suc -
ces la toate fazele olimpiadelor
de ma tematicã, a rezolvat multe
probleme la re vista „Gazeta ma -
tematicã” se ria B, unde a fost
premiat în fiecare an, iar în clasa 
a XII-a a obþinut premiul I pe
þarã, la Con cursul rezol vitorilor
de pro bleme. Colegii din ºcoalã, 
dar ºi cei din oraº, l-au cu nos cut
dupã nume, de la rubrica re zol -
vitorilor de pro ble me a re vistei
„Gazeta matematicã”, unde în -
trunea de fiecare datã punctajul
maxim. Aºa a aflat despre el ºi 
Delia Mihailovici, elevã la Co -
legiul Naþional Bãnãþean, fãrã
sã se gân deascã mãcar o clipã cã
peste numai câþiva ani vor fi co -

legi de facultate, apoi vor realiza o familie împre -
unã.  A fost primul preºedinte al Comitetului de
redacþie al „Revistei de ma te ma ticã a elevilor” din
Timiºoara (azi „Revista de matematicã din Ti -
miºoara”), publicaþie care în acele vremuri avea
un tiraj mai mare decât al recunoscutei „Gazete
matematice”. 

A colaborat cu domnul profesor Nicolae
Negoescu la realizarea culegerii de matematicã
„Probleme cu... probleme”. Pãstreazã ºi acum în
memorie atmosfera extraordinarã de muncã se -
rioasã în care a fost antrenat, muncã ce l-a ajutat
enorm în activitatea lui ulterioarã. Pentru Vasile
Marinca, Liceul „C. D. Loga” a fost baza solidã a
formãrii profesionale ulterioare. Este deosebit de
recunoscãtor tuturor cadrelor di dactice din acea
perioadã, care, cu rãbdare ºi pasiune, i-au insuflat
dorinþa de învãþãturã, per severenþa ºi încrederea în 
tot ceea ce face, pre cum ºi speranþa cã ceea ce va
face nu va fi zadarnic. În monografia Profesori ºi
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1 Munca stãruitoare învinge totul - unul dintre principiile ferme de viaþã ale aca demicianului Vasile Marinca.



elevi ai Colegiului Naþional „Constantin Dia co -
no vici Loga”, editura Eurostampa, autorul, pro -
fesorul doc tor Pavel Petroman, în semn de apre ciere
pentru cel ce i-a fost elev, îi dedicã pro fesorului
Vasile Marinca câteva pagini. 

În perioada 1.10.1970-1.07.1974 a urmat ºi
absolvit cursurile Facultãþii de Mate mati cã- Me -
canicã din cadrul Universitãþii din Timiºoara (azi
Universitatea de Vest), iar dupã absolvire a fost
numit, prin repartiþie guvernamentalã, pro fesor
tit u lar de matematicã la Liceul „Mircea Eliade”
din Reºiþa, unde a funcþionat pânã în anul 1978. 

În aceastã perioadã a înþeles cã o meserie
bine fãcutã înseamnã o viaþã frumos trãitã, cãci a
forma este echivalent cu a iniþia în arta de a trãi. A
fost ex i gent cu sine, dar ºi cu învãþãceii lui. A orga -
nizat cu elevii multe ore de pregãtire supli mentarã în
ºcoalã, dar le-a oferit ºi momente de relaxare în care
s-a implicat efectiv: jucau fotbal împreunã, plecau în
drumeþii ºi excursii, vi zionau spectacole.

Din anul 1978 pânã în prezent este cadru di -
dac tic la Universitatea Politehnicã Timiºoara,
Facultatea de Mecanicã, Catedra de mecanicã ºi
vibraþii, dupã cum urmeazã: pânã în anul 1991 a
fost asistent, apoi lector pânã în anul 1993, con -
ferenþiar pânã în anul 1996 ºi profesor pânã în
prezent. A fost admis la doctorat la 1.10.1990, iar
în 17.05.1991 susþine pub lic teza de doctorat
(dupã numai ºapte luni ºi jumãtate) la Uni ver -
sitatea Timiºoara, cu tema „Problema inversã  în
mecanica analiticã”.

Meritele incontestabile ce îi revin pro fe so -
rului Vasile Marinca rezidã în construirea ºi ope -
raþionalizarea curricumului predãrii disci plinelor
de mecanicã ºi vibraþii din Facultatea de Me -
canicã. Din aceleaºi mo tive, preocupãrile ºtiin -
þifice ale Domniei Sale s-au îndreptat, în egalã
mãsurã, spre rezolvarea unor probleme teoretice în 
corelaþie cu specificul profesiei ingi nerului sau/ºi
spre probleme gen er ale de edu caþie universitarã,
postuniversitarã ºi perma nen tã. Cercetarea ºtiin þi -
ficã a fost preocuparea sis te maticã, cãreia i-a de -
dicat o mare parte din timp ºi a vizat aplicarea
matematicii în cele mai di verse ramuri inginereºti: 
vibraþii, fluide, termo tehnicã, maºini electrice,
astro nomie, bio logie, medicinã, fizicã, chimie etc. 

Activitatea ºtiinþificã a profesorului Vasile
Marinca acoperã câteva decenii ºi este relevantã
cantitativ ºi calitativ – non multa sed multum – ºi
ea a contribuit la formarea ºi antrenarea colegilor
de specialitate, a inginerilor ºi a studenþilor în
munca de cercetare ºi formare profesionalã. S-a
arãtat preocupat per ma nent de modernizarea învã -
þãmântului su pe rior, având în atenþie domeniul
teoriei ºi metodologia instru i rii, punând ac cent pe
învãþarea studenþilor sã înveþe, sã-ºi valorifice stu -
diile în laboratoare prin experienþe ºi rezolvarea
de probleme. 

Chiar dacã cercetarea ºtiinþificã nu poate fi
egalatã cu cea a frumosului ar tis tic, domnul pro -
fesor a înþeles cã actele, operaþiile ºi acþi unile
îndrãzneþe de imaginaþie, urmate firesc de mul ti -
ple verificãri riguroase, anticipeazã unele des co -
periri care, în dezvoltare, aduc sau pot aduce satis -
facþii mari. Din anul 1978 pânã în prezent a
desfã ºurat o susþinutã activitate ºtiin þificã ºi de
cercetare, care cunoaºte trei etape importante: re -
zolvarea problemei in verse în me canica analiticã, 
studiul vibraþiilor diferitelor tipuri de bare ºi stu -
diul sistemelor dinamice neliniare. Pânã în anul
1989 a colaborat la fina lizarea a 21 de contracte de 
cercetare cu di verse întreprinderi din Timiºoara ºi
din þarã. În pe rioada 1990-1997 a colaborat la alte
10 con tracte de cercetare ºi a fost di rec tor de
proiect la 7 contracte cu Ac a de mia Românã, Con -
siliul Na þional pentru Cercetare ªtiinþificã în Învã -
þã mân tul Su pe rior (CNCSIS) ºi Consiliul Naþional 
pentru Cercetare ªtiinþificã Universitarã (CNCSU).
Este di rec tor  la 16 con tracte cu me diul eco nomic
naþional. A publicat 7 cursuri ºi culegeri uni ver -
sitare, monografia Pro blema in versã în mecanica
analiticã la Editura Uni ver sitãþii de Vest
Timiºoara, în anul 1992, împreunã cu profesorul
Vir gil Obãdeanu. A pu blicat aproa pe 200 de
lucrãri ºtiinþifice. Pânã în anul 2004 a publicat în
Japonia, Olanda, Germa nia, SUA, Anglia, Rusia,
Is rael, Ser bia, Aus tria, In dia, Po lonia. Dupã 2004
a publicat 52 articole indexate ISI – Thomson, 20
lucrãri au fost publi cate în reviste ISI cotate în
zona „roºie” de cãtre Consiliul Naþional de
Cercetare ªtiinþificã (în prima quartilã a ierarhiei
jur nalelor cotate ISI, adicã a celor mai prestigioase 
reviste ºtiinþifice din lume), iar 6 lu crãri se re -
gãsesc în zona „gal benã”, ceea ce re flectã calitatea 
ºi nivelul ex trem de ridicat ale publicaþiilor. Pe
lista revistelor în care profesorul Marinca ºi-a pu -
blicat rezultatele cercetãrii se gã sesc prestigioase
jur nale ale marilor edituri inter naþionale Springer,
Elsevier sau Wiley cum sunt: In ter na tional Com -
mu ni ca tions in Heat and Mass Trans fer, Wind En -
ergy, Meccanica, Jour nal of Sound and Vi bra tion, 
In ter na tional Jour nal of Heat and Mass Trans fer,
Aplied Math e mat ics Let ters, Com put ers and
Math e mat ics with Ap pli ca tions, Math e mat i cal
and Com puter Mod el ing, Com mu ni ca tions in
Non lin ear Sci ence and Nu mer i cal Sim u la tion, Ap -
plied Math e mat ics and Com pu ta tion, Non lin ear
Anal y sis – Real Word Ap pli ca tions, Plos One,
care sunt sit u ate în zona roºie con form CNCS.
Toate articolele ºtiinþifice publicate, au fost
recenzate în Zentralblatt fur Mathematick,
Referativnâi Jurnal, Ox ford Uni ver sity etc. Este
de remarcat faptul cã douã dintre lucrãrile
publicate, în anul 2008: „Ap pli ca tion of Op ti mal
Homotopy As ymp totic Me thod for solv ing non -
lin ear equa tion aris ing in heat trans fer” – In ter na -
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tional Com mu ni ca tions in Heat and Mass Trans -
fer, 35 (6) p. 710-715 ºi în anul 2009 „An op ti mal
homotopy as ymp totic method ap plied to the
steady flow of a fourth grade fluid past a po rous
plate”, Ap plied Math e mat ics Latters 22 (2) p.
245-251, sunt declarate de ISI-Web of Sci ence
drept highly cited pa pers, adicã fac parte din cele
1% mai intens citate lucrãri ale domeniului „En gi -
neer ing” în cazul primei lucrãri (cu 108 citãri),
respectiv „Math e mat ics” în cazul celei de a doua
lucrãri (cu 93 citãri), ceea ce reprezintã recu -
noaº terea supremã a excelenþei rezultatelor cer -
cetãrilor ºi a impactului generat pe plan inter -
naþional de aceste rezultate. Acest fapt este întãrit
ºi de alte aspecte ce rezultã din activitatea de
cercetare cum ar fi: lucrãrile ºtiinþifice publicate
au primit peste 850 de citãri ISI-Web of Sci ence,
peste 1500 de citãri Google Scholar, iar indicele
Hirsch este H = 14 calculat de ISI-Thomson, res -
pectiv H = 19,21 calculat de Google Scholar. Fac -
torul de im pact ISI cumulat al lucrãrilor ºtiin þifice
este 45,937. 

S-a fãcut remarcat în ultimii ani prin ela -
borarea ºi publicarea în literatura de specialitate
internaþionalã a opt metode analitice distincte uti -
lizabile în rezolvarea sistemelor dinamice ne li -
niare din inginerie. Dintre acestea, The Op ti mal
Homotopy As ymp totic Method a devenit intens
utilizatã de comunitatea ºtiinþificã inter naþionalã.
Existã deja câteva sute de lucrãri pu blicate în lite -
raturã ale cãror autori utilizeazã metoda amintitã
în studiile lor. În plus, mai multe teze de doctorat
au fost dezvoltate având la bazã metodele propuse
de cãtre profesorul Vasile Marinca, autorii tezelor
fiind din SUA, China, In dia, Pa ki stan etc., la unele 
dintre ele, profesorul Vasile Marinca fiind numit
ref er ent ºtiinþific în comisia internaþionalã de ana -
lizã si aprobare a tezelor. A fost invitat sã-ºi pre -
zinte unele dintre metode la conferinþe la New
York ºi Shang hai. De asemenea, amintim cã este
membru în boardul ed i to rial al revistelor „Jour nal

of Ap plied Math e mat ics” (ISSN 1110 – 757X),
(fiind ºi Guest Ed i tor la acest jurnal în anul 2012 la 
numãrul spe cial intitulat „Ad van ces in Non lin ear
Vi bra tion) ºi „The Open Ap plied Math e mat ics
Jour nal”. În anii 2000-2005 a fost inclus în Who’s
Who in the World, apoi în Who’s Who in România. 
A fost membru al In ter na tional In sti tute of Vi bra -
tion and Acous tics (Au burn – SUA) ºi premiat cu
Premiul Aso ciaþiei Inginerilor din România. În
anul 2012 a fost premiat de Senatul Universitãþii
Politehnica Timiºoara pentru activitatea de va -
lorificare a rezultatelor cercetãrii ºtiinþifice. Este
recenzent ºtiinþific la publicaþia „Zentralblatt fur
Mathe matick”, precum ºi la multe reviste de top
de specialitate, unde a recenzat peste 400 de
lucrãri ºtiinþifice, teze de doctorat ºi monografii de 
spe cialitate. A fost inclus de cãtre Amer i can
Bio graph i cal In sti tute în The In ter na tional Di rec -
tory of Dis tin guished Lead er ship, a fost be ne -
ficiarul unei burse de cercetare finanþatã de Open
So ci ety, a fost membru în Comisia Naþionalã de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi a Certificatelor 
Uni ver sitare prin Ordin de Mi nistru. A fost ex pert
eval u a tor în Comisia Eu ropeanã la Bruxelles –
cod EX2002B, 004947-005, precum ºi ex pert
eval u a tor la CNCSIS, ANCS ºi UEFISCDI. A fost 
mem bru al Se natului Universitãþii Politehnica
Timi ºoara în perioada 2012-2016. 

Este chair man al Comitetului ªtiinþific al
Conferinþei Internaþionale „Acous tics and Vi bra -
tion of Me chan i cal Struc tures”, indexatã de ISI
Web of Sci ence ºi organizatã din doi în doi ani la
Timiºoara sub auspiciile Academiei Ro mâne –
Filiala Timiºoara ºi este co-chair man al Comi -
tetului de Organizare al Conferinþei „Noise and Vi -
bra tion”, organizatã la Niº (Ser bia). 

Începând din anul 2007, obþine prin con curs 
titlul de cercetãtor ºtiinþific gradul I la Cen trul de
Cercetãri Tehnice Fundamentale ºi Avan sate
(CCTFA) din cadrul Academiei Române, Filiala
Timiºoara, unde participã la proiecte de cercetare
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Profesorul Vasile Marinca prezentându-ºi cartea
apãrutã în 2015 la prestigioasa editurã Springer

Recunoaºterea venitã din parte a
Asociaþiei Gen er ale a Inginerilor din România



fundamentalã dezvoltate prin Laboratorul de vi -
braþii ºi vibropercuþii din cadrul Secþiei de electro -
mecanicã ºi vibraþii. 

Ca o recunoaºtere a meritelor ºi a exce lenþei
rezultatelor acumulate de profesorul ºi cer ce tã -
torul Vasile Marinca, una dintre cele mai presti -
gioase edituri ºtiinþifice din lume, Springer
(Berlin, Hei del berg, Cham, Lon don, New York,
Dordrecht) i-a publicat douã mon o grafii în anii
2011 ºi în 2015. Acestea se inti tuleazã Non lin ear
dy nam i cal sys tems in en gi neering. Some ap prox i -
mate ap proaches, res pectiv The op ti mal homotopy
as ymp totic method. En gi neer ing ap pli ca tions. Ce -
le douã monografii, publicate împreunã cu pro -
fesorul Nicolae Heriºanu, se bazeazã numai pe
re zul tatele acti vitãþii de cercetare proprii, ma te ria -
lizate, în pri mul rând, prin articole ºtiinþifice
apãrute în reviste de prestigiu din fluxul prin ci pal
de pu blicaþii internaþionale. Sunt abordate sisteme
dina mice neliniare din di verse domenii ale ingi -
neriei precum: vibraþii, mecanica flui delor, termo -
tehnicã, maºini electrice, inginerie fizicã, ingi -
nerie chimicã, matematici aplicate, biolo gie, astro -
nomie ºi medicinã. Modul de abor dare utilizat în
cuprinsul celor douã tratate este to tal diferit de
tratarea clasicã a sistemelor dinamice. 

Deosebirea esenþialã între aceste pu bli caþii
ºi altele cunoscute în domeniu este de terminarea
optimalã a soluþiilor aproximative ale unor ecuaþii
ºi sisteme de ecuaþii diferenþiale neliniare ce de -
scriu miºcarea unui sistem di namic în sensul cã
eroarea obþinutã în apro ximare poate fi mi ni mi -
zatã. Se folosesc o mul þime de „funcþii bazã” ºi
funcþii auxiliare opti male ce depind de un numãr
finit de parametri iniþial necunoscuþi, a cãror de -
terminare optimalã con tribuie la o foarte bunã
eficienþã a metodelor utilizate (în sensul erorii, al
micºorãrii nu mã rului de iteraþii ºi al timpului de
lucru). Este remarcabil faptul cã nu se folosesc

ipoteze sim plificatoare, care, în gen eral, conduc la 
rezultate eronate ºi nici parametri mici aºa cum au
fost folosiþi pânã acum în lite ratura ºtiinþificã de
specialitate. Pentru prima datã în domeniul sis -
temelor diferenþiale ne li niare, soluþiile analitice
aproximative sunt opti mizate prin procedee ri gu -
roase, eficiente ºi veri ficabile. Metodele ori ginale
folosite sunt efec tive ºi conduc la obþi nerea so -
luþiilor ce se scriu pe 1-2 rânduri, spre deosebire
de alte me tode care conduc la soluþii scrise pe
câteva pa gini, cu mare consum de timp ºi care
necesitã deþinerea de calculatoare super per for -
man te. Pentru scrierea soluþiilor sunt ne cesare ma -
xim douã iteraþii, în comparaþie cu alte metode
care folosesc chiar ºi 120 de iteraþii. Metodele
descrise ºi folosite în cele douã mo nografii sunt
recunoscute pe plan mondial ca aparþinând pro -
fesorului Vasile Marinca, acestea fiind folosite
intens de cerce tãtori strãini în dife rite domenii
ºtiinþifice în sute de lucrãri. Erorile de aproximare
a soluþiei ana litice obþinute sunt mult mai bune
decât în cazul oricãror alte me tode al ter na tive fo -
lo site pânã la ora actualã de alþi cercetãtori. 

Cele douã monografii s-au bucurat de un
real succes pe plan internaþional, ele regã sin du-se
în bibliotecile multor universitãþi de presti giu din
lume, precum renumitele Stan ford, Massachussets 
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Cu ocazia alegerii ca membru
co re spon dent al Academiei Ro -
mâ ne, profesorul Vasile Marinca
a sus þinut conferinþa „Metoda
asimp toticã homotopicã opti -
ma lã în studiul sistemelor di na -
mice neli niare” în cadrul ciclului
de con ferinþe organizate de Fi -
liala Timi ºoara a Academiei Ro -
mâne în anul 2016, an în care
filiala a sãrbãtorit 65 de ani de
existenþã, iar Ac a de mia Românã
– 150 de ani. O delegaþie din
Maramu re ºul na tal, din care a fã -
cut parte ºi dr. Teodor Ardelean,
i-a fost alãturi. 

Timiºoara, 19 februarie 2016.



In sti tute of Tech nol ogy, Har vard, Calteh, Cam -
bridge, Ox ford, Humboldt etc. Con form cata logu -
lui internaþional al biblio te cilor WorldCat (www.
world cat.org), prima mo nografie se regãseºte în
bibliotecile a 288 uni versitãþi din întreaga lume, în 
timp ce a doua monografie se regãseºte deja în 125 
de uni versitãþi, con form aceluiaºi cat a log.

Având în vedere activitatea desfãºuratã în
ultimii ani, Adunarea Generalã a Academiei
Române din 26 noiembrie 2015 a decis ca din zeci
de candidaþi la titlul de membru co re spon dent al
Academiei Române, Sec þia de ºtiinþe tehnice, sin -
gurul loc va cant sã fie ocupat de cel ce se mân -
dreºte cã este nãscut în zona Co drului din mirificul 
Maramureº. 

Se mai întoarce ºi acum, dar mai rar, în satul
na tal. Casa înstrãinatã ºi apoi pãrãsitã, îi stârneºte
amintirile din copilãrie. În pridvorul casei nu îl
mai aºteaptã nimeni, cãci bunicii au plecat de mult
în lumea veºniciei. Se reculege în faþa a douã cruci
din cimitirul de la marginea satului. Nici pãrinþii
nu mai sunt. Când s-a întors de la Bucureºti cu
rãspunsul Adunãrii Gen er ale a Academiei Ro mâ -
ne, acela cã profesorul Vasile Marinca a fost votat
membru co re spon dent, ºi-a dorit, ca pentru o clipã
sã-i fi trãit pãrinþii sã le poatã spune ºi lor despre
aprecierile acestui mare for românesc, ca rãsplatã
pentru munca sa de o viaþã. 

Au fost ºi probleme de sãnãtate, întinse pe
parcursul mai multor ani. A trecut cu greu peste
ele, fãrã sã îºi ia mãcar o singurã zi de concediu
med i cal. Au urmat tratamentele, multe la numãr ºi
uneori nu uºoare, paralel cu o muncã asiduã de
cercetare ºtiinþificã. Munca de zi cu zi ºi încu -
rajãrile familiei i-au susþinut moralul.

Fa milia a fost ºi rãmâne elementul nat u ral ºi 
fun da men tal al societãþii, cu atât mai mult, cu cât

întreaga dezvoltare a umanitãþii este legatã de con -
sti tuirea ºi evoluþia formelor de activitate umanã,
dintre care fa milia reprezintã una dintre verigile
so ciale cele mai vechi ºi mai specifice în asi -
gurarea continuitãþii ºi afirmãrii depline a fiinþei
umane. „Fa milia este o experienþã clãditã pe
iubirea lui Iisus, Care ne-a spus cã nu este iubire
mai mare decât aceea ca cineva sã-ºi punã sufletul
pentru acela pe care-l iubeºte” (M. Ph. Laroche).
Pro fesorul Vasile Marinca se cãsãto reºte în anul

1974 cu Delia - colegã de fa cultate, profesoarã de
ma tematicã la ªcoala Generalã cu Clasele I-VIII
nr. 24, Timiºoara, azi pensionarã. Au împreunã
doi copii: Valentin Bogdan, nãscut în anul 1978,
inginer electronist, ºef de lucrãri doc tor la Fa -

IANUARIE-DECEMBRIE 2016 109

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

Ã
N

Â
M

O
R 

AI
M

E
D

A
C

A I
ª 

L
U

ª
E

R
U

M
A

R
A

M

Din partea  Bibliotecii Jude -
þene „Petre Dulfu” Baia Mare ºi a
revistei „Fa milia Românã”, pro -
fesorului Vasile Marinca i-au fost fã -
cute cadou cãrþi despre Maramureº: 
File de cronicã: þinu turile Chioar,
Codru, Lãpuº, Maramureº Vol. 1:
(din paleolitic pânã în 1918) de
Laura Temian, Lazãr Temian,
Valentin Bãinþan, Zamfir Dragomir ºi 
Laviniu Ardelean, Maramureºul din 
cu vinte: antologie subiectivã de
texte despre Maramureº din co -
lec þiile Bibliotecii Judeþene „Petre 
Dulfu", Blidaru: un om, o viaþã, o
legendã: rezistenþa armatã din munþi de T. Ardelean ºi Marin Bancoº, Biserici de lemn din
Mara mureº de Grigore Man, Maramureºeni charismatici de Vasile Gaftone.

Tineri matematicieni îndrãgostiþi: 
Vasile Marinca în ziua nunþii cu Delia, 

colegã de facultate (1974)



cultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii a Uni -
versitãþii Politehnica Timiºoara ºi Manuela
Olivia, nãscutã în anul 1981, economistã, ab sol -
ventã a Facultãþii de ªtiinþe Economice - ºefã de
promoþie. Nora, Amalia-Loredana este psiholog,
lector doc tor la Universitatea Tibiscus Timiºoara.
Ginerele, Dan Vasile, este inginer electronist la
firma Flex tronics, unde este angajatã ºi soþia sa
Manuela. Valentin Bogdan are doi bãieþi: Eduard
Vic tor de 9 ani ºi Lucian ªtefan de 4 ani, iar
Manuela Olivia îi are pe Sergiu ªtefan ºi Denisa
Elena (gemeni) de 5 ani. Pentru Delia ºi Vasile

Marinca, fa milia este o realizare remarcabilã, du -
pã cum apariþia nepoþilor întrece orice vis. Fa -
miliile copiilor Domniilor Lor constituie iz vorul
din care se hrãnesc nu doar ei - bãiatul ºi nora,
fiica ºi ginerele, ci ºi ei înºiºi. „Iubirea, spune
doamna Delia citând-o pe Maica Tereza, nu
aþipeºte, ci vegheazã, ori se scufundã în somn ºi
viseazã la armonie ºi luminã. Noi am fost singuri
ºi nu ne-a stat în putinþã sã facem lucruri uriaºe, ci
numai lucruri mici cu iubire uriaºã, dovadã copiii,
bãiatul ºi nora, fiica ºi ginerele, copiii lor”. 
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Matematica – ºtiinþã cereascã!

Sunt tot mai convins cã Bunul Dumnezeu a pornit Creaþia Sa formulând paradigme
matematice ºi punându-le la lucru, în consens cu alþi algoritmi de creºtere ºi dezvoltare, care
au devenit apoi „coduri genetice”. Din acest motiv, pentru mine ºtiinþele matematice au fost,
de timpuriu, „sfinte”, ele dezvoltându-se pe mãsura creºterii cunoaºterii umane ºi datoritã
viziunilor geniale ale unor „intuiþioniºti” care ºi-au depãºit cu mult „timpul lor” ºi „timpul
vremii lor”.

Mã gândeam la toate acestea cu mult mai mult profund decât pot exprima acum, vineri
19 februarie 2016, când în Aula Filialei Academiei Române Timiºoara Profesorul VASILE
MARINCA, maramureºean prin origine, ºi-a susþinut conferinþa „Metoda asimptoticã
homotopicã optimalã în studiul sistemelor dinamice neliniare”, prin care a marcat momentul
accederii Domniei Sale, în decembrie 2015, în „corpusul” celui mai înalt fo rum ºtiinþific ºi
cul tural al Þãrii.

Asculþi cu atenþie o expunere-demonstraþie despre cãile prin care a fost rezolvatã în chip
matematic o dificultate din acelaºi domeniu. Acest fel de abstractizãri, nu doar cã depãºeºte pe
cel filosofic, dar te poate încãrca de „sarcini cognoscibile neg a tive”. Adicã, poþi realiza cât de
multe nu ºtii. E sim i lar cu a asculta o slujbã religioasã într-o religie necunoscutã ºi o limbã
necunoscutã. ªi, totuºi, e ceva fascinant! Te simþi plimbat prin sfere înalte, ocrotite de
operaþiuni matematice foarte com pli cate, memoria nu te ajutã cu nimic ºi, totuºi, te bucuri sã
auzi cum literele greceºti sunt „sfinþite” cu „valori matematice”, pe care cunoscãtorii le pricep, 
iar noi, profanii, jucãm rolul asistentului. La sfârºit i-am mãrturisit Profesorului Marinca
aceastã „ecuaþie” datã, pe de o parte, de neºtiinþã ºi nepricepere, iar, pe de altã parte, de o
anumitã fascinaþie interioarã certã, aducãtoare de bucurii noi, necunoscute. Cãci, alãturi de
Profesor, de explicaþiile sale ce adevereau cã Metoda Marinca reuºeºte în timp mai scurt ºi cu
mai puþine explicaþii de probã sã demonstreze ceea ce ºi-a propus, era ºi o ºtire interioarã
sublimã. Pãrea cã suntem într-o luptã cu o Fiarã Uriaºã cu un Go li ath contemporan, înarmat cu
nu se ºtie ce arme ºi înveºmântat cu nu se ºtie ce haine, dar Da vid al nostru a gãsit „cheia” ºi a
oferit „soluþia”. Aºa ºi este, cãci Metoda Marinca este citatã de cãtre cei mai mari
matematicieni ai Planetei ºi, chiar de n-am pricepe nimic noi, cei de rând, din sutele de pagini
de „monografii” tematice, e foarte clar cã aºa se reuºeºte în cele mai mari proiecte pe care
Inginerii Terrei le pun azi în aplicare, dupã ce matematicienii gãsesc soluþii, inventatorii
breveteazã optimizãri, iar arhitecþii schiþeazã noile „edificii”!

Aici sintagma „crede ºi nu cerceta” se aplicã. Da, pentru cã noi trebuie sã credem cã cei
care au cercetat au gãsit formulele corecte de „dezvoltare”, pe care numai matematica le poate
da. Cãci matematica este o „ºtiinþã cereascã”!

Dr. Teodor Ardelean



Ion Pop – Lirismul începuturilor

Dr. George ACHIM
Baia Mare

Pe mult invocatul pa limp sest al me mo -
riei, viaþa ºi textul se stratificã el e gant, 
desfoliate firesc ºi atent prin vârste ºi

stiluri. Sarea melancoliei le adumbreºte deo po -
trivã, prelungindu-le ceremonios rafinata patinã.
Din esenþa fragmentului, din incidenþa biogra fe -
melor, caleidoscopul se încheagã deplin, în morfo -
logia exemplaritãþii culturale pregnante. Tocmai
abundenþa ºi diversitatea marcatã a producþiei
scri ito riceºti fac dificil momentul sintezei. Iar so -
lemnitatea jubiliarã sporeºte emoþia oricãrei te -
merare întreprinderi de gen. Aºa cum ea a fost,
parcã înadins prevestitã-n poem: „Mã gândesc cu
tandreþe la ziua/ când albe mâini uimite/ mã vor
aduna, poate, ciob cu ciob,/ refãcându-mi zâm -
betul, privirea/ ºi melancolia de-acum./ Vor avea
nevoie/ de multã, foarte mutã rãbdare/ ºi de nu mai 
puþinã imaginaþie”.

Ca întotdeauna, dubiile ºi spaimele poeþilor
sunt, paradoxal, foarte exacte. Trebuie cu adevãrat 
sã dau un oarece ghies exerciþiului imaginativ pentru 
a-l putea aºeza pe profesorul, exegetul, poetul,
eseistul ºi – cu emoþia de rigoare – prietenul, în
rama cu rafinate intarsii a tabloului festiv.

Ca întotdeauna, apariþia sa aduce distincþie
ºi eleganþã. Prezenþã longilinã, de ins rasat ºi aulic, 
îndelung ºlefuit de concepte, sisteme ºi teorii. Iro -
nie finã, benignã, perfectã urbanitate ºi o cor -
dialitate perpetuã, rafinatã în surâs. Sub stilul de
un nedezminþit rafinament intelectual al omului
inteligent ºi prob, cãldura ºi farmecul unei sensi -
bilitãþi ataºante. Luciditate, mãsurã, umor ºi ºar -
mul replicii tandru abrazive, cu nelipsitele aluzii
culturale, de efect garantat. Una dintre figurile de
mare suprafaþã ºi im pact, nu numai ale Clujului
intelectual, ci ale spaþiului intelectual românesc.

Ion Pop la vârsta unei maturitãþi olimpiene,
ne reaminteºte, încã o datã, cât de ciudatã ºi de
arbitrarã este dialectica formulelor ºi etapelor cre -
a toare ºi cât de greu este de stabilit genul proxim
(dacã am þine cu tot dinadinsul sã o facem), în
cazul unei personalitãþi de anvergura sa inte lec -
tualã. Ce este cu adevãrat pre em i nent în cazul sãu,
poetul sau criticul? Care este bruionul genuin al
eului sãu cre ator? Cum se aºazã suprafeþele tex -
tuale ale unor genuri ºi formule diferite în inextri -
cabila matrice fizionomicã a scriitorului poli va -
lent, validat cu deopotrivã succes, pe diferite etaje
ale scenei literaturii? Aparent, un rãspuns – cam

precipitat, fireºte! – ar fi la îndemânã. Fiºele de
tipologie literarã ºi micromedalioanele de dic þio -
nar ni-l oferã cu grãbire, privilegiindu-l pe critic ºi
situându-l pe locul – neîndoielnic im por tant – pe
care ºi l-a apropriat cu inteligenþã ºi sagacitate, în
peisajul exegetic contemporan.

Numai cã, dincolo de excelenþa privirii cri -
tice, probatã repetat cu fiecare volum, pânã la cele
mai recente, anii din urmã ai creaþiei sale sunt
marcaþi decisiv de strãlucita ºi impresionanta re -
vanºã a Poetului. În fapt, Ion Pop s-a despãrþit
foarte rar, doar silit de contexte ocazionale, de
fenomenul po etic. Criticul de poezie, neîndoielnic
printre cei mai rafinaþi ºi penetranþi din câmpul
critic românesc, a devenit nume de referinþã ºi
autoritate incontestabilã, instanþã de neocolit în
situarea de ansamblu a ideologiilor literare con -
tem porane ºi în valorizarea mai multor miºcãri ºi
mutaþii poetice autohtone, de la fenomenul spec -
taculos al avangardei româneºti, la poezia gene -
raþiei ’60 sau la stratificãrile „geologiei” lirice
echinoxiste. 

Profesorul Ion Pop, directorul „Echinoxului”,
a fost ani la rând, men tor prin ci pal ºi decisiv cata -
lizator al unei irepetabile experienþe intelectuale,
în linia cãrturãrismului ardelean ºi a euro pe nis -
mului cul tural autentic. Omul de culturã se miºcã
dezinvolt în medii intelectuale di verse, româneºti
sau europene, impunându-se prin abordarea sa
avi zatã, comprehensivitate ºi culturã a dialogului.
Dar înainte de toate, mai întâi ºi mai la urmã, adicã 
subiacent, pe tot parcursul prodigiosului sãu tra -
seu intelectual credem cã a fost Poetul. În aceastã
fibrã „poeticeascã”, predominantã în genomul sãu
cre ator, stã particularitatea filigranaticã esenþialã a 
autorului Jocului poeziei, detectabilã în oricare
dintre întreprinderile sale intelectuale. Empatia sa
cu poezia, imediat recognoscibilã în orice act in -
ves ti ga tor, amplitudinea ºi acuitatea demersului
critic, în stare sã clarifice decisiv contexte literare
ºi sã „aviveze” spaþiul ideatic al operei, þin, cu
deosebire, de consubstanþialitatea demersului exe -
getic cu vibraþia, plinã de nuanþe ºi de efluvii a
unui con stit u ent po etic pri mor dial.

Oricât de bine ar fi camuflat, într-o perioadã 
sau alta, în veºmintele sa vant croite ale criticului,
poetul nu se dezminte nicicând ºi rãmâne o pre -
zenþã constantã în fundal. Susþinându-l îndelung ºi 
necondiþionat pe critic, poetul s-a pus, cu bunã
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ºtiinþã, pentru o vreme, în umbrã. Anii din urmã au 
constituit scena strãlucitei sale revanºe. El a în -
cetat sã mai fie, dacã a fost vreodatã, „scutierul”
obe di ent ºi tenace, cerându-ºi cu nebãnuitã vi -
goare prim-planul auc to rial.

Istoria literarã ºi mult prea volatilele ierarhii 
dâmboviþene ar trebui sã ia act, cu un frison admi -
rativ, de forþa unei substanþe poetice rafinate ºi de
col or a tura pregnantã a vocii lirice inconfundabile
a unui cre ator de prim-plan. 

* * *
Traseul pe care îl propune poezia lui Ion

Pop, de-a lungul a peste patru decenii, între de -
butul ed i to rial, cu Propunere pentru o fântânã
(1966), ºi ultimul sãu volum de pânã acum, Litere
ºi albine (2010), cu popasuri prin alte cinci „halte” 
(editoriale) de parcurs, este unul al acumulãrii ºi
apoi al minãrii unor mari câmpuri de semnificaþie,
ca ºi al unor viraje spectaculoase de perspectivã
poeticã. Trecerea organicã, bine modulatã, de la
confesiunea elegiacã, ingenuitatea nat u ral tem pe -
ratã a percepþiei realului ºi autoironia calmã a
începuturilor, spre o netã intelectualizare ºi scrip -
turalizare a emoþiei pãrea menitã a-l cantona
într-un ireductibil ar eal se man tic livresc, pânã la
momentul în care, pe la mijlocul traiectului liric,
odatã cu Soarele ºi uitarea (1985), se pro duce un
misterios spasm biografic, un frison existenþial
acut resimþit, care înãspreºte ºi „virilizeazã” defi -

nitiv vocea poeticã. Reveriile cãrturãreºti ºi orna -
mentaþia uºor pedantã a unei asumate ºi adeseori
clamate „existenþe gramaticale”, se transla mi nea -
zã firesc într-o netã ipostazã atitudinalã. Eul se
dovedeºte în stare a face piruete, e o graþioasã
inventivitate aluzivã, pe muchia gravã a concep -
telor ºi a parabolelor pe care le rãstoarnã meºte -
ºugit, dinamitându-le în nuclee subtextuale explo -
zive. Un ethos subteran puternic se susþine prin
fineþe ironicã ºi largi vo lute bibliofile. Cu Amâ -
narea generalã (1990), cor pus de poezii scrise în
ultimii ani ai comunismului autohton, va urma o
îndrãzneaþã ºi foarte ofensivã operaþie de textua -
lizare a realului opresant, asociat scrip tural cu
invazia diformã de prozaic grotesc, în timp ce
sinele, într-un cli max al exasperãrii, îºi trãieºte
dureros umilinþa, oboseala ºi erodarea, fãrã a-ºi pier -
de, însã, vreun mo ment luciditatea ºi sarcasmul. 

Peste mai bine de un deceniu, vârsta poeticã
a virtuozitãþii ma ture întrevede „strâmtarea por -
þilor”, experienþa atroce a anatomicului rãzvrãtit ºi 
– fapt remarcabil – dobândeºte o certã conºtiinþã a
tragicului, prin Elegii în ofensivã (2003), o excep -
þionalã diaristicã liricã a experienþei biologice li -
mitã. Odatã cu eteratul Litere ºi albine, care conti -
nuã tatonarea metafizicã prin recursul din ce în ce
mai înfrigurat la „marea Frazã” din textul divin,
pare cã iluminarea este posibilã, iar geometria
întrezãritã a unui sublimat desen tran scen dent i-a
devenit întrucâtva familiarã poetului. Câºtigul,
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POP, ION (Ioan) V. (nãscut la 1 iulie 1941, în Mireºul
Mare, judeþul Maramureº), poet, critic ºi istoric literar, ed i tor
ºi traducãtor. Membru co re spon dent al Academiei Române
din 26 noiembrie 2015.

A urmat cursurile Facultãþii de Filologie din cadrul
Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj (1959-1964), unde, în
1971 ºi-a susþinut ºi teza de doctorat în filologie Avan -
gardismul po etic românesc. A desfãºurat o bogatã activitate
didacticã în cadrul Facultãþii de Litere a Uni versitãþii „Babeº-
Bolyai” din Cluj-Napoca: preparator (1964-1966), asistent
(1967-1971), lector (1972-1989), profesor (1990-2007), din
1994 a condus peste 30 teze de doctorat. Între 1973 ºi 1976 a
fost asistent asociat la Universitatea Paris III-Sorbonne Nou -

velle. Între 1990 ºi 1993 a deþinut funcþia de di rec tor al Centrului Cul tural Român din Paris, iar
între 1996 ºi 2000 pe cea de dec an al Facultãþii de Litere a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din
Cluj-Napoca. A debutat în 1959 cu versuri în revista „Steaua”. Numele sãu este legat de
gruparea ºi revista „Echinox”, apreciatã drept una dintre grupãrile literare româneºti cele mai
dinamice, o autenticã ºcoalã pentru tinerele generaþii de scriitori ºi filosofi. A condus revista în 
calitate de re dac tor-ºef ºi di rec tor între 1969 ºi 1983. A mai colaborat la „Amfiteatru”,
„Apostrof”, „Ca hiers roumains d’études littéraires”, „Cultura”, „Fa milia”, „Luceafãrul”,
„România literarã”, „Steaua”, „Tri buna”, „Vatra”, „Viaþa româneascã” etc. Este autorul unei
opere impresionante de poezie, criticã ºi istorie literarã, eseuri, publicisticã etc.: Propuneri
pentru o fântânã (1966), Biata mea cuminþenie (1969), Poezia unei generaþii (1973), Transcrieri
(1976), Gramaticã târzie (1977), Ore franceze (2 vol., 1979, 2002), Nichita Stãnescu – spaþiul ºi



prin decenii, al vocii poetice nu e numai de timbru, 
ci e chiar unul esenþial, de impostaþie. Meli/me -
lofonul Ion Pop, desãvârºitul gour met muzical, e
mult mai aproape acum de gravitatea înãlþãtoare a
lui Bach, decât de serenitatea contemplativã a pre -
clasicilor, cei demult invocaþi într-un „spaþiu de
septembrie” al Gramaticii târzii. 

Diferenþa e una esenþialã ºi face din Ion Pop
un poet al rafinamentelor de un remarcabil efect.
O poeticã a nuanþei, caligrafiatã rafinat ºi abil
orchestratã de la ju ve nile solilocvii livreºti, la tre -
moloul fiinþial, cu irizãri reþinute, de fior metafizic 
târziu. Este ev i dent cã mult invocatul spirit inte -
lectiv, lu cid cartezian, a fãcut, spre binele poeziei
înseºi, un necesar pas înapoi în faþa geamãnului
sãu „inspirat”. 

***
Din perioada de început, a primelor trei cãrþi 

de poezie sã zicem volumul de de but, Propunere
pentru o fântânã, îmi place astãzi, la re-lecturã, cel 
mai mult, poate ºi pentru cã e semnul de paginã al
unei cãrþi, niciodatã redeschise în acel loc. Re -
mem ber al unei poteci lirice pãrãsite, al unui mod
de articulare poeticã niciodatã pe de-antregul re -
gãsit. Deºi Ion Pop nu a dat vreodatã impresia unei 
reale spontaneitãþi, se aflã aici – în prelungirea
spiritului auroral ºi dezinhibat al generaþiei `60,
cãreia poetul îi aparþine, de drept – prospeþime ºi
dezinvolturã, o anume frenezie ºi candori nedi -

simulate, în gen eral greu de rimat cu „cuminþenia” 
care ambiþiona sã devinã virtute a stilului.

Putem crede cã spiritul introspectiv ºi ultra -
lucid al poetului, obiºnuit sã se priveascã mereu cu 
o necomplezentã ironie, a realizat repede cã pentru 
ambitusul vocii sale poetice sunt mai degrabã po -
trivite solilocviul meditativ ºi încastrarea în poem
a referinþei livreºti, decât înclinaþia spre cere mo -
niile spectaculoase ori guignoleºti ale eului, atât
de prezente la congeneri. Drept pentru care, instin -
ctiv, autorul ºi-a bemolizat pentru un timp tonul ºi
frazarea, îndreptându-le preponderent spre spa -
þiile mai aseptice ºi mai aride ale unui ar eal supra -
saturat de culturã. Poetul pare acum cã a capitulat
definitiv în faþa criticului, iar confruntarea pe tã -
râm cre ator cu colegii de generaþie ºi-o va asuma
exclusiv acesta din urmã – e adevãrat, de o ma nierã 
deosebit de convingãtoare – prin foarte exacta „fiºã
de temperaturã” a momentului de ecloziune liricã
din anii `60, pe care a reprezentat-o Poezia unei
generaþii (1973). În acei ani, în arenã rãmãsese cu
precãdere criticul, în stare sã-ºi mãsoare poten -
þialul, uzând de armele redutabile ale exegetului,
cu comorienþii de generaþie.

Fluxul liric din Propunere pentru o fântânã, 
îndeajuns de impetuos la început, s-a rarefiat în
timp, dispãrând ca un râu subteran, pentru a iriga
teritorii ceva mai aride în urmãtoarele vol ume.
Dar, la apariþia sa pe scena literaturii, tânãrul clu -
jean are un proiect scrip tural întru totul con form
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mãºtile poeziei (1980, ed. II, 2011), Lucian Blaga – universul liric (1981, ed. II, 1999), Lecturi
fragmentare (1983), Jocul poeziei (1985, ed. II, 2006), Soarele ºi uitarea (1985), Avangarda în
literatura românã (1990, ed. II, 2000), Amânarea generalã (1990), A scrie ºi a fi. Ilarie Voronca ºi 
metamorfozele poeziei (1993, ed. II, 2007), Recapitulãri (1995), Pagini transparente (1997),
Gellu Naum. Poezia con tra literaturii (2001), Viaþã ºi texte (2001), Descoperirea ochiului (2002),
Elegii în ofensivã (2003), Lucian Blaga în 10 poeme (2004, ed. II, 2010), Introducere în
avangarda literarã româneascã (2007), „Echinox”. Vocile poeziei (2008), Litere ºi albine (2010),
Din avangardã spre ariergardã (2010), În faþa mãrii (2011), Interviuri. Între biografie ºi
bibliografie (2011), Dezordinea de zi. Publicisticã 2000-2011 (2012), Scara din bibliotecã
(2013), Poeme – 1966-2011 (2015), Casa scãrilor (2015). S-a numãrat printre colaboratorii
unor vol ume colective: Scriitori români. Mic dicþionar (1978), Eminescu dupã Eminescu (1978),
Ceasuri de searã cu Ion Agârbiceanu (1982), Studii literare. Din istoria presei culturale
româneºti (1987), Dicþionarul scriitorilor români (4 vol., 1995-2000), Dicþionarul esenþial al
scriitorilor români (2000), 100 cei mai mari scriitori români. Dicþionar (2004), Dicþionarul
biografic al literaturii române (2006), Sebastian sub vremi (2006), Sacrul în poezia româneascã
(2007), Oraºul ºi literatura (2008), B. Fundoianu ºi încercarea paradoxului (2010), Ion Barbu în
timp ºi dincolo de timp (2013) º.a. A coordonat primul Dicþionar analitic de opere literare
româneºti (4 vol., 1998-2003, ed. II, 2 vol., 2007). A publicat o antologie a avangardei
româneºti în limba francezã, sub titlul La réhabilitation du rêve (2006) ºi antologia Avangarda
româneascã, în colecþia de „Opere fundamentale” a Fundaþiei Naþionale pentru ªtiinþã ºi Artã
(2015). Din poezia sa au fost traduse douã culegeri în limba francezã ºi una în limba
vietnamezã, publicate la edituri din Franþa (1993, 2001, 2005). Alte traduceri au apãrut în
antologii ºi reviste din Belgia, Franþa, Italia, Spania, Statele Unite ale Americii. A realizat ºi ediþii 
critice din scrierile lui Ilarie Voronca, ªtefan Roll, Urmuz, Gellu Naum, Gherasim Luca, Saºa



cu tiparele ºaizeciste ale lirismului regãsit. O deli -
cateþe structuralã ºi o ingenuitate netrucatã a nota -
þiei însoþesc luarea în posesie, cu destul aplomb, a
unei lumi ce se întrevede mirabilã: „Si dacã
uneori, seara, sunt prea tãcut,/ Nu-i de tãcere. Ci
pentru cã/ nu vreau sã tulbur rara clipã/ când polul
mag netic al inimii mele/ apropie stelele”.

Privirea proaspãtã ºi comuniunea cu ele -
mentarul, sentimentul compulsiv al statuãrii de
sine („ver te bra de destin”), frenezia percepþiilor,
ba chiar un sen ti ment al plenaritãþii trepidante,
whitmaniene, al lumii sunt teme recurente uºor de
identificat la aproape toþi poeþii generaþiei `60. În
deplin acord cu acest spirit, Ion Pop este capabil sã 
producã, ca re flex al unui intimism pastelat, guaºe
lirice remarcabile. O regãsire pateticã a arhe ti -
purilor, a unei ancestralitãþi þãrãneºti originare,
într-un registru, pânã la un punct asemãnãtor cu
Ioan Alexandru (mi nus impetuozitatea teluricã a
acestuia), îi ocazioneazã poetului o splendidã con -
fe siune elegiacã, evocare nostalgicã a unei obârºii
încastrate intim în conturul fiinþei sale ºi îi pro -
voacã nedisimulate voluptãþi în descripþia vege -
talului. Sinceritatea vibratilã a notaþiei uºor adum -
britã de melancolie, rãmâne sã emoþioneze
ne con diþionat: „Am plecat de mult dintre voi, þã -
ranii mei./ (...) Nu-mi spuneþi niciun cuvânt./
Destul e cã grâul se apleacã, destul cã porumbul/
Sabia-ºi scoate sã mã sa lute./ Destul e cã treceþi cu
plugul/ Printre plopii cei fãrã de soþ ai poetului./
Eu nu vã aduc aproape nimic,/ Decât aceste arderi
în inimã”. 

Era momentul propice, pe conturul proaspãt 
recuperatului spirit blagian, pentru a da expresie
expansiunii vitaliste a eului, în care rezoneazã,
deopotrivã, „subteranele migraþii”, atavica le gã -
turã cu strãmoºii ºi „aºteptarea pãmântului”, în
care se regãsesc pulsiunile anteice ale spaþiului re -

gen er a tor. Ion Pop are pe aceastã linie a construirii 
peisajului afectiv, indiscutabilã forþã ºi graþie, o
intensitate a viziunii strânse ce sfârºeºte adesea în
pregnante eterãri: „Am salvat bolta ce era sã se
prãbuºeascã. Fiindcã/ Viaþa s-a clãtinat puþin...”.
Se poate uºor detecta indiscutabila delicateþe a
apropierii faþã de lume a eului, o privire tandrã ce
învãluie lucrurile, „blândul sen ti ment” de care
vor beºte poetul, acela care îi ordoneazã decisiv ºi
în chip definitoriu „fondul prin ci pal de cuvinte”.

Sub semnul unei atotputernice luciditãþi, in -
te rioritatea lui Ion Pop este funciar echilibratã, „o
stare de balanþã”, cum este evocatã într-un loc, dar
temperamentul poetului se înfãþiseazã cu vãdite
sensibilitãþi re trac tile. Evocatã cu o oarecare neli -
niºte, „spaima de a fi preacuminte” îi cenzureazã
dras tic poetului elanurile ºi temeritãþile, astfel
încât ipostaza luptãtoare a eului, imaginându-se ca 
un boxer aprig, gata de a-ºi purta în ring bãtãliile,
pare mai puþin credibilã. Activismul com bat ant îi
este cu totul extraneu poetului a cãrui sensibilitate
meditativã rezoneazã, mai degrabã, uneori retoric, 
cu o calmã semioticã a obiectualitãþii (ca în poezia
„Scaunele”) sau cu crochiurile unei dezinvolturi auto -
iro nice, bine strunite, în genul lui Geo Dumitrescu.

Inflexiunile vocii poetice din Propunere
pentru o fântânã au, dincolo de eclectismul ºi
modelele uºor recognoscibile, o candoare tine -
reascã nu lipsitã de farmec. O notã confesivã,
patetic elegiacã, per fect credibilã ºi un rafinament
al notaþiei, productiv mai ales pe spaþii mici, ca -
pabil de remarcabile efecte textuale. In plus, ade -
renþa organicã la un teritoriu pri mor dial, al obâr -
ºiilor transilvane, adesea mai fin caligrafiatã decât
la alþi contemporani. 

Câteva dintre aceste etaje de semnificaþie
vor fi pãrãsite mai apoi, cu urmãtoarele douã apa -
riþii editoriale, în favoarea unei lirici pre dom i nant
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Panã, Mircea Zaciu. S-a remarcat ºi ca traducãtor, tãlmãcind din creaþiile lui Geor ges Poulet,
Jean Starobinski, EugPne Ionesco, Gérard Genette, Tristan Tzara, Tzvetan Todorov, Paul
Ricœur, Benjamin Fondane, Paul Morand. Doc tor honoris causa al Universitãþii „Petru Maior”
din Târgu-Mureº (2009). Membru al Uniunii Scriitorilor, al Asociaþiei de Literaturã Generalã ºi
Comparatã din România, al Societãþii de Studii „Benjamin Fondane” din Paris ºi Tel-Aviv,
membru per ma nent al juriului pentru Premiul Naþional de Poezie „Mihai Eminescu”. A fost
distins cu premii ale Uniunii Scriitorilor din România (1973, 1979, 1985, 2001, 2003, 2011,
2013), Premiul „B. P. Hasdeu” al Academiei Române (1985), Premiul Naþional „Tu dor Arghezi”
pentru criticã (2012), Premiul Naþional de Literaturã al Uniunii Scriitorilor din România (2013),
distincþia „Les Palmes Académiques” acordatã de Ministerul francez al Culturii (2001). În 2000
a fost decorat cu Ordinul Naþional „Pentru Merit” în grad de Ofiþer. În 2011, i s-au dedicat
douã vol ume: Ion Pop - 70 (Editura Paralela 45, coord. Sanda Cordoº) ºi Ion Pop - ºapte decenii
de melancolie ºi literaturã (Editura Eikon, coord. ªtefan Borbely).

Sursa: Dorina N. Rusu, Marius Porumb, Stelian Mândruþ, Membrii Academiei
Române din Transilvania : 1866 - 2016 : dicþionar, Bucuresti - Cluj-Napoca,
Editura Academiei Române - Editura Mega, 2016.



intelective, mai apropiatã de zona cul tural li vres -
cã. Spiritul îmbibat de culturã îºi mediazã per -
cepþiile prin filtru livresc, îºi intelectualizeazã pri -
virea poeticã, iar rezultatul þine, obligatoriu, de
registrul meditaþiei calme, dubitativ ironice a to -
nu lui egal, uºor inhibat de permanenta e/invocare
a modelelor. Rareori poemul se naºte, el se constru -
ieºte mai mereu. Pentru aproape de doua decenii,
Ion Pop intrã într-o fazã a poiesisului dom i na tor, a 
emoþiei reprimate ºi silite sã batã în retragere în
faþa luciditãþii prevalente a spiritului critic.

Sintagma „biata mea cuminþenie”, care dã
titlul volumului din 1969, circumscrie se man tic
per fect noua stare a proiecþiei de sine a eului po -
etic: limpiditate ºi calm, reflexivitate ºi reprimarea 
oricãrui exces tem per a men tal, sar casm ºi ricoºeu
ironic, în fond, o voitã ºi expresã surdinizare a
vocii poetice, un di a log fertil, purtat uneori poate
prea obe di ent („cazi în genunchi, biata mea cu -
minþenie”) cu tiparul aletheic referenþial. Modelul
blagian este, fãrã îndoialã, cel mai preg nant în
Biata mea cuminþenie, iar recuperarea ºi valo -
rizarea lui criticã se fac, atât la nivelul ariei se -
mantice, cât ºi la acela al scriiturii propriu-zise.
Limita fiinþialã ºi „marginea”, vitalitatea expan -
sivã ºi orfismul, dansul ritualic, cu un soi „suphi”
es o teric care integreazã spiritul în armoniile cos -
mice („Dansãm, dansãm. Apãrãm/ Masa aceea
rotundã, cercul de aer necucerit./ Pãzim un strigãt
dansând”). Lume în crizã ontologicã profundã, în
care oamenii stau întinºi, „cu un cocoº negru pe
piept”, spaþiul genuin al ritmurilor lumii ºi o în -
treagã simbolisticã a hypnosului („clãtinatele me -
le somnuri”) amintesc, prelungind inclusiv unele
tuºe expresioniste, de atmosfera blagianã din poe -
mele anilor `30. 

În febra cãutãrii unui ton nou, emisia liricã
este când gravã ºi oracularã („pe cap le-au crescut
limburi ca flãcãri pe morminte”), când încenuºatã
de obsesia grea a teratologicului, cand seninã ºi
izvoditoare de parabole, pe care, cu graþie ludicã,
le rãstoarnã mai apoi, deturnându-le ingenios sem -
ni ficaþia. Poemele sunt lucrate, ºlefuite, artefacte
de o anume virtuozitate tehnicã, dar eclatanþa în -
vã luitoare a confesiunii pe care o admiram în vo -
lumul de de but, se pare cã a dispãrut deocamdatã.
„Lupta cu îngerul”, permanenta raportare, ironic
inteligentã, la un preexistent cul tural, are efecte
vizibile, cu parþiale reuºite la nivelul scriiturii. O
certã discreþie a rostirii ºi un calm reflexiv al
viziunii („Se nasc se crete constelaþii de rãbdare”),
imprimã ritmul in te rior al acestei poezii cum pã -
nite, învãluite de o domoalã melancolie. Spiritul
probeazã in fi nite resurse de calm ºi dis creþie, se
face un elogiu al întâmplãrilor sim ple, percepþiile
sunt eterate ºi inevitabil me di ate cul tural, iar efortul
de conceptualizare este vizibil ºi de fi nitoriu pentru
aceastã etapa a poeziei lui Ion Pop.

Uneori retoric ºi în permanenþã auto va lo -
rizat în oglinzi culturale, minat adeseori de un sar -
casm po lemic, lirismul din Biata mea cuminþenie
probeazã virtuþi parabolice ºi aluziv culturale de
certã expresivitate. Poeme ca „Eclipsa”, „Ochiul”
sau „Din cartea de citire” au indiscutabil nerv ºi o
finã ironie scepticã a glosei livreºti. Tempe ra -
mentului po etic domol, prea puþin exploziv în ex -
presie, i se potriveºte, însã, per fect în con text –
aici vedem diferenþa specificã a acestei etape de
creaþie – reflexivitatea mereu lucidã ºi detaºarea
ludic iro nicã faþã de obiectul po etic. In plus, Ion
Pop are prizã la obiectualitate ºi forþã a descripþiei
în cheie parabolicã, precum în poemul „Casele”,
unde obse danta alcãtuire urbanisticã pare des prin -
sã din an xietãþile frisonante ale picturii lui Schiele. 
Se reþin câteva stampe ale interioritãþii, acuarele
ele giac graþioase ale infrasensibilitãþii eului (ca în
„Elogiul umbrei”) ºi o evidentã abilitate a inserþiei în
poem a referinþei culturale. Scriitorul are conºti in þa
con venþiei poetice pe care o exploateazã din plin.

Aceeaºi conºtiinþã a convenþiei literaturii
este utilizatã cu încã ºi mai multã abilitate în Gra -
maticã târzie, poate cel mai intelectualizat volum
al poetului. O poezie a unei vizibile ardenþe cere -
brale ºi a unei mari tensiuni interioare a eului
matur cãutându-ºi febril poziþionarea propice într-un
univers ce pare definitiv scripturalizat. Prins în
pletora figurilor textuale statornicite ale însin gu -
rãrii („maºinile, memoria, toamna, cuvintele ce
þipã”), sinele pare a fi consimþit la acceptarea ori
adoptarea unei ineluctabile condiþii cãrturãreºti. A 
fost îndelung meditatã ºi or ganic asimilatã de cãtre 
„insul livresc”, trãitor într-un imperiu prin ex -
celenþã lexematic, sub tirania cuvântului, a cãrþii, a 
conceptului ºi a morfemului cul tural, în ultimã
instanþã: „Ci vino, fluture. ªi te aºazã/ pe Nebã -
nuitele trepte, pe Struktur der Modernen Lyrik/ Fii 
o insignã târzie pe pieptul/ atâtor morþi frumoºi/
(...) Printre cãrþile cu grijã-aºezate, imaginând/
sângele meu în scãdere, moartea, transfigurarea,/
Slaba memorie a posteritãþii”.

Privirea rãmâne esenþialmente ironicã ºi to -
nul sec amar („conul de cenuºã al memoriei”),
deplângând pervertirea simþului aperceptiv mod ern,
incapabil de a priza trãirea altfel decât în ipostaza
ei scripturalizatã, devenitã literaturã. De asumarea 
tensionatã a condiþiei cãrturãreºti a eului, în per -
ma nent divorþ cu tentaþia accesului di rect la real,
þine ºi acceptarea ideii cã viaþa este legitimatã
exclusiv de text. Obsesia cuvântului ºi a rostirii in -
duce un soi de oficiere, ca ºi permanentul apel la
puterea (ºi constrângerea) paradigmei cul tu rale
formatoare ºi a omniprezentului pat tern cãrtu -
rãresc: „Ca un pumn de seminþe vin eu de la oraº,/
Culese din cartea poetului Whit man,/ Din
hambarele vechi, transilvane ale poetului Blaga,/
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Ca un pumn de seminþe vin eu de la oraº/ Sã le
arunc peste mormântul tãu”. 

Eul insuºi e cuprins de anxietatea veci nã -
tãþilor ilustre ºi pare cã se sintaxizeazã într-un fel,
legitimat numai de apartenenþa la o structurã ca -
nonicã. Nu e vreo idee nouã aceea a lumii ca text,
dar faptul nu-l împiedicã pe poet sã se refere ºi el
la lumea de hieroglife, un labirint de semne ºi de
semnificaþii livreºti, strãbãtut, harnic ºi ped ant, de
„cereºtile cârtiþe”.

În acest mo ment de nel mezzo al vârstei sale
poetice, Ion Pop lasã impresia unei excesive pru -
denþe în a percepe di rect stimulii nontextualizaþi ai 
realului. Pare cã a devenit prizonierul definitiv al
propriului univers de referinþe savante sau de con -
cepte care îi opacizeazã privirea directã, obli gân -
du-l sã-ºi rãsfrângã sinele (contemplativ, medi -
tativ, confesiv, solilocvial ori ele giac) doar în
o glin zile, de o fidelitate relativã, ale livrescului,
ale lumii scripturalizate si gramaticalizate. Pânã ºi
senzualitatea se limiteazã la expresia ei pur con -
ceptualã, un fel de foarte originalã senzualizare a
ideilor, o indiscutabilã mostrã de he do nism inte -
lectual: „Sã înnoptezi lângã o propoziþie./ Cu foar -
te mult viitor,/ În pãrul tãu de ad o les cent târziu/ Cu 
adierile verbului (...)/ Cuvinte gotice,/ Sânge,
descris pe ziduri/ O virgulã roºie”.

Altminteri, erosul lipseºte aproape de tot, din 
inventarul liric al poetului. Iar atunci când este
tangenþial ºi vag evocat, se înfãþiºeazã atât de ab -
stractizat, încât este debilitat pânã la completa
desem nificare. De abia în poemele târzii, din Elegii
în ofensivã, vom întâlni o expresie mai ma te rial
tandrã, deºi esenþialmente platonicã a senti men -
tului. Mult mai vii se înfãþiºeazã, în pregnanþa lor

sugestivã abstracþiunile; ele sunt acelea care dobân -
desc concreteþe imediatã, o carnalitate sui-ge neris. 

De altfel, câteva figuri textuale, imagini ºi
sintagme cuprinse în volum vor fi reluate, pe un alt 
portativ, mai târziu: tãcerea, foarte productivã me -
taforic (se vorbeºte de „un zeu al tãcerilor”), um -
bra ºi sângele, evo cate ele giac în minunate epure
lirice („Dacã faþa mi-o voi întoarce, sângele cui/ Îl
voi vedea licãrind?”), ritmurile universului, mu -
zica ºi, mai ales, fereastra, spaþiu intermediar ºi
soluþie de evaziune posibilã, „palida sitã” a inter -
mundiilor. 

Faptul cu deosebire remarcabil este cã, pe
nesimþite, se insinueazã în poezia lui Ion Pop,
pentru a deveni o prezenþã puternicã mai apoi,
„degetul transcendentului”, stimulii secreþi ai unei 
lumi transfenomenale pe care conºtiinþa se aratã
tot mai pregãtitã a-i primi ºi a-i amplifica prin
speciale tuburi de rezonanþã. Dar despre aceasta
mai mult, în cãrþile urmãtoare. Pânã una-alta,
„mlaºti na contemplativã” ºi tainele „hieroglifelor
fumurii” îl aºteaptã pe discretul ºi abstrasul „notar
anonim”, reveur infatigabil în aerul asep tic al bi -
bliotecii, în „rãcoarea calmã a zeilor”, conºtiincios 
în a-ºi urma vocaþia de a consemna atent „stricta
ordine” în care îºi rânduieºte lumea „lunga, pã -
mântia propoziþie”, ori de a nota infrasemnalele
propriei fiinþe biologice, „rudã, în sfârºit, cu con -
ste laþiile”. Poetul încheie aceastã primã etapã a
traseului sãu liric cu o vizibilã esenþializare a lim -
bajului. Cultivarea sapienþialului, ca expresie a
unei întrezãrite asceze personale ºi solilocviul
grav nu îi sunt deloc strãine. Cu insinuarea unui,
deocamdatã vag, sen ti ment al urgenþei, el se în -
dreaptã neabãtut spre o noua vârstã poeticã.
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La lansarea volumului Poeme: 1966-2011 a universitarului clujean Ion Pop, apãrut la Editura „ªcoala
Ardeleanã”. Despre personalitatea intelectualului Ion Pop au vorbit acad. Ioan-Aurel Pop, rectorul
Universitãþii „Babeº-Bolyai”, criticul Al. Cistelecan, poetul Horia Bãdescu ºi dr. Teodor Ardelean. 

Cluj-Napoca, 16 iulie 2015



Augustin Buzura sau exerciþiu de celebritate

Dr. George ACHIM
Baia Mare

Scriitorul Augustin Buzura are, orice
s-ar spune, un îndelung ºi verificat
exerciþiu al celebritãþii, o anumitã

uzan þã a gloriei: recunoaºterea publicã ºi ono -
rurile literare, academice ori civice nu l-au
ocolit, consacrându-l definitiv ºi într-un fel, ofi -
cializându-l ºi instituþionalizându-l.

În ciuda unei  cvasiunanimitãþi receptoare
ºi de recunoaºtere publicã, doar în acest loc, la
Baia Mare, ºi în acest ar eal septentrional mo -
roºenesc, Augustin Buzura este ºi se simte cu
adevãrat acasã – a spus-o ºi a scris-o în nenu -
mãrate rânduri ºi n-aº crede sã-ºi retracteze
vreodatã afirmaþia. Nu numai prin fatalitate bio -
graficã (s-a nãscut la Berinþa, sat din Chioar,
aflat la 25 de kilometri de aici, ºi-a fãcut studiile
liceale ºi a petrecut ani buni în acest oraº), dar
chiar ºi prin afinitate electivã (respectiv ima -
nenþa creatoare): o întreagã topografie literarã,
puternicã, distinctã ºi cu minime variaþiuni, me -
morabilã în sine, detectabilã cu uºurinþã încã de
la primele proze din volumul De ce zboarã
vultu rul, are ca punct de emergenþã un fabulos
Râu al Doamnei, pentru a debuºa apoi impetuos
într-o geografie nordicã, ruralã ori citadinã,
ime diat recognoscibilã.

Între Nordul mereu fascinant ºi perso na -
litatea uluitoare a lui Augustin Buzura existã o
simbiozã creatoare cu totul aparte, ea generând
un soi de omagiu cor dial biunivoc, în care se pot
uºor identifica, pe de o parte, admiraþia oame -
nilor locului pentru scriitorul lor de excepþie, iar
pe de alta, sentimentele de mândrie ºi recu -
noºtinþã ale maestrului pentru spaþiul originar
care a devenit peren ºi matricial în op era sa.

Augustin Buzura întruchipeazã statura
crea toare impresionantã a unui mare scriitor ro -
mân. Cum se întâmplã de obicei, în atari cazuri
de anvergurã, exfoliind rapid ºi cu minimã me -
todã un posibil dosar de existenþã, dãm ine -
vitabil peste spectaculoase stratigrafii: omul
bio grafic, omul sculp tural sau creatorul  ºi le -
genda personalã, care le învãluie pe mai sus-po -
menitele paliere.

Simplul exerciþiu de frecventare a unei
fiºe de dicþionar ne dezvãluie câteva amãnunte
surprinzãtoare, pe care confesiunile de mai târ -

ziu ale scriitorului le coloreazã nos tal gic,
sub þiindu-le contururile pânã la spectaculos,
aven turã 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 fu git pur si 
simplu pe geam la ºcoalã (...) Mama, sãraca ce
sã facã? Venea cu mine cu felinarul pânã în
vârful dea lului ºi mã urmãrea cu privirea pânã
intram în zona de case a satului vecin. Odatã, þin
minte, pe mine ºi pe mama ne-a înconjurat o
turmã 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 con form 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 Ca -
nal, 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 gaz -
dã. Se ocupa de noi într-un mod spe cial (...) Eu
visam sã mã fac sculp tor, 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 re -
venit în urbea adolescenþei sale, practicã ocu -
paþii dintre cele mai insolite: funcþionar la
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Direcþia de Statisticã, revizor, contabil, res pon -
sabil al Pieþei de Alimente din Baia Mare, ajutor
de artificier în minã, învãþãtor suplinitor în satul
Valea Neagrã („lângã Baia Mare, dar spir i tual
atât de departe, încât pãrea chiar la marginea
lumii”).

Spun rãspicat cã mie îmi vine greu sã-l
imaginez pe notoriul scriitor ºi personaj sobru
de astãzi cu cizmele nãclãite cu steril ale aju -
torului 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 dina -
mita 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, stu dent la Facultatea
de Medicinã din Cluj, pe care o absolvã în 1964.
Titlul lucrãrii sale de diplomã: Shake speare în
psihiatrie îl recomandã pentru respectiva spe -
cializare pe care ar fi dorit sã o urmeze – îi
acordãm aici credit to tal – vocaþie certã. N-a fost 
sã fie, s-a pierdut probabil un em i nent medic
curant în beneficiul unui analist rafinat al abi -
surilor psihologice, uneori al nebulosului pato -
logic ºi al unui maestru al introspecþiei ºi al
decorticãrii sufleteºti minuþioase.

Apoi – spune în continuare – fiºa de dic -
þionar – vin în chip firesc ºi în paralel cu acti -
vitatea redacþionalã de peste 25 de ani la revista
„Tri buna” – cãrþile: de la volumele de prozã
scurtã – Capul Bunei Speranþe ºi De ce zboarã
vulturul – la romanele care au fãcut epocã: Ab -
sentul, Feþele tãcerii, Orgolii, Vocile nopþii, Re -
fugii, Drumul cenuºii, Recviem pentru nebuni ºi
bestii, Raport asupra singurãtãþi, eseurile poli -
tice 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 in dex a unor cãrþi, veºnica hãr -
þuialã 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 Ro mâ -

ne ºi mai apoi a revistei „Cultura”, recu noaº terea
internaþionalã, traducerile, notorietatea, glo ria,
Raport asupra singurãtãþii...

Acesta este avantajul ºi dezavantajul fi -
ºelor de dicþionar – unul sta tis tic: enumerã ºi
îndosariazã. De aceea, fatalmente, vor rãmâne
întotdeauna în afara lor sentimente, obsesii, an -
goase, reprimãri, disimulãri, visuri... Din feri -
cire, 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 cre ator norocos. Proza sa a plãcut
de la început, deopotrivã criticilor celor mai
exigenþi ºi publicului larg. Poate mai puþin cen -
zurii 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, scri -
sul sãu continuã sã placã, ba chiar sã exercite un
soi de seducþie misterioasã pe care timpul pare a
nu-ºi pune decisiv pa tina. 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.

Per sonal – dupã ce în ul tima jumãtate de
an am recitit toate romanele scriitorului – pot
spune cã ele ies bine ºi fãrã daune majore din
experimentul dras tic al re-lecturii, ba chiar cu o
vigoare interioarã reconfirmatã ºi cu ºtaif ne -
dez minþit.

Sigur cã unele situaþii sau pasaje sunt ire -
mediabil 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 exer -
seazã aceeaºi scriiturã magmaticã, un flux idea -
tic torenþial ºi de nestãvilit (nici mãcar orto -
epic), ce înghite sub ºuvoaie de lavã narativã
(mereu incandescentã) daune mo rale, culpe ºi
culpabilitãþi istorice, arheologie socialã, ca ta -
clisme 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 maî -
tresses pentru scriitura sa: permanenta tensiune,
menþinutã con stant ºi la cote ridicate a strea -
mului ideatic (chiar atunci când el este mai puþin 
fabulatoriu ºi mai mult eseistic) ºi o naturalã
abilitate (ºi uneori apetenþã) de schimbare a
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registrelor stilistice sau scripturale, urmând
într-un fel tehnica contrapunctului muzical. Epi -
cul 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 ge neric despre
omul romanesc al lui Buzura, m-aº folosi de o
extraordinarã metaforã din Absenþii (ro man pe
care l-am gustat mai mult la re-lecturã decât la
prima citire): aceea a ceasului desfãcut ºi rea -
samblat aleatoriu dupã capricii ºi haz ard. Omul
lui Buzura e o astfel de piesã într-un or gan ism
detracat, într-un ansamblu care ºi-a pierdut lo -
gica internã de funcþionare. Fie angrenajul s-a
înþepenit ºi atunci zbaterile individului nu va -
loreazã mai mult decât bãtaia de aripi a unui
coleopter încâlcit într-o plasã, fie a luat-o anar -
hic ºi cu repeziciune din loc, într-o trepidaþie
haoticã, menitã sã striveascã, cu necesitate,
uma nul. Existenþa pare o adunãturã de piese dis -
pa rate, aruncate în neorânduialã: „Ambiþia mea
stupidã de a re face un mecanism din piese dis pa -
rate, 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 nor mal 
nu-i va trece prin minte cã ele au putut fi bul -
versate 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 ig no rant bine in ten -
þionat 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 per fect! Ar fi doar
atâþia dispuºi sã mã creadã”.

O definiþie perfectã a oricãrui mecanism
totalitar care-l va pãstra captiv prin perfidia ma -
ni pulãrii. Întotdeauna – ºi astãzi chiar, sunt atâ -
þia dispuºi, într-o adevãratã voluptate a mis -
tificãrii – sã creadã cã ceasul merge per fect.

În rest, într-un tablou clinic nemilos, boli -
le tipice ale unui astfel de Athanor dezabuzant,
de care sunt conºtienþi, luptând dra matic cu ele,
toþi eroii lui Buzura: alienarea, dezerþiunea, ano -
mia, moartea moralã, subregnul: „Fãrã pâine ºi
carte – spune doctorul Cristian din Orgolii – un
om, chiar lãsat liber, poate ajunge un simplu an i -
mal, prea agresiv sau prea do mes tic, depinde;
oricum, în afarã de mersul bi ped ºi de graiul
articulat, va avea puþine din caracteristicile e -
sen þiale ale omului. Moartea psihicã apare pe
neobservate ºi se instaleazã trainic, uneori defi -
nitiv”.

Interogaþia amplã care susþine perpetua

nevoie de statuare, de ancorare ontologicã în
permanentul tangaj al unei lumi deturnate, sfâr -
ºeºte în scrâºnet dra matic 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 preg nant
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 în -
sufleþi 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
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 in fer nal nu se închide
niciodatã de tot.

Într-un interviu, scriitorul povesteºte o în -
tâm plare bizarã: cineva, o persoanã de bine,
desigur, a expediat din Sibiu o scrisoare, asi -
gurându-l cã o copie a fost trimisã ºi Co mi -
tetului Cen tral: „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 ma te rial detonant în cãr -
þile 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 hyp o -
crite lecteur, ce sunt, am luat ultimul ro man
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 goa -
le sunã cel mai tare. Eroii adevãraþi nu-ºi
revendicã nici mãcar propriile lor fapte, pe când
nulitãþile îºi asumã chiar ºi rolul destinului”. 

„Orice floare plantatã în deºert este pânã
la urmã acoperitã de nisip. Într-un deºert întot -
deauna înving nisipurile”.

„Am acceptat din comoditate sau fricã sã
trãiesc o vreme, cam lungã, e drept, în interiorul
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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 dem -
nitate – mai dificil poate decât de la maimuþã la
om – nu pare apropiat”. 

Fãrã îndoialã, era un ma te rial fisionabil, în 
mãsurã sã alerteze, sã provoace, sã discon for -
teze. Uºor de închipuit ce s-ar fi întâmplat cu

astfel de texte, ce forþã de im pact ar fi avut ele,
odatã devenite slo gan sau me mento. 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 Pan -
teonul neamului ca o personalitate de excepþie a
culturii ºi spiritualitãþii noastre.
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Augustin Buzura la o întâlnire cu cititorii sãi bãimãreni, 
în 9 decembrie 2010, la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” 
Baia Mare. În aceeaºi zi scriitorului i-a fost acordat titlul de 

Doctor Honoris Causa de cãtre Universitatea de Nord.
Fotografii din arhiva bibliotecii.



Augustin Buzura 
dupã momentul decembrie 1989

Dr. Carolina BOTIª
Baia Mare

Odatã cu Revoluþia din 1989, care mar -
cheazã sfârºitul regimului comunist
în România, Augustin Buzura se sta -

bileºte în Bucureºti, iar în 1990 i se acordã funcþia
de preºedinte al Fundaþiei Culturale Române, re -
cent înfiinþatã. De altfel, prozatorul maramureºean 
va rãmâne la conducerea Fundaþiei Culturale Ro -
mâne din 1990 pânã în 2005, când Horia Ro man
Patapievici ajunge la conducerea instituþiei, care
este redenumitã în Institutul Cul tural Român. Isto -
ricul instituþiei este unul marcat de conflicte ºi
neînþelegeri între membri, dar, cu toate acestea,
Buzura reuºeºte sã se impunã ºi este considerat
unul dintre oamenii care au avut o contribuþie
consistentã la evoluþia culturii din România. 

Astfel, dupã cum afirmã ºi jurnalistul
Mircea Vasilescu, Buzura s-a confruntat cu o pro -
vocare foarte dificilã în perioada în care era la
conducerea instituþiei, datoritã schimbãrilor sur -
venite în contextul sociopolitic: „Pe vremea când
se numea Fundaþia Culturalã Românã (1990- 2003), 
era mult de defriºat: trebuia ºtearsã amintirea pro -
pagandei comuniste în ex te rior. În ul tima perioadã 
a mandatelor sale, Augustin Buzura s-a strãduit sã
obþinã de la Parlament o lege acceptabilã de func -
þionare a Institutului Cul tural Român (ºi, parþial, a
reuºit – proiectul iniþial conþinea multe aberaþii).
Dar FCR obosise, odatã cu preºedintele sãu”1. 
Augustin Buzura trebuie, practic, sã reaºeze cul -
tura ºi literatura la locul meritat ºi trebuie sã lupte
împotriva tuturor fantomelor trecutului. ªi aici,
scriitorul îºi asumã în totalitate responsabilitãþile
ºi, dupã cum mãrturiseºte chiar el, reuºeºte sã
creeze nouã publicaþii noi în România ºi alte cinci
în strãinãtate, organizeazã evenimente ded i cate
culturii române în þãri precum Amer ica, Spania,
Can ada sau Brazilia ºi pune bazele a douã cen tre
de cercetare al cãror obiectiv este acela de a studia
cultura ºi istoria românilor, dar rãmâne ne mul -
þumit de fondurile pe care statul român le acorda
instituþiei. Iatã ce declara prozatorul ma ra mu -

reºean în acest sens: „Deºi bugetul Fundaþiei
echivala, în anul de vârf al acesteia, cu preþul a
cinci maºini ale SPP, am organizat sãptãmâni sau
luni culturale româneºti în Wash ing ton, Ma drid,
Tokio, Stock holm, Beijing, Mon treal, Rio de Ja -
neiro etc, dezbateri pe temele cele mai acute ale
vieþii culturale, la care au participat personalitãþi
importante ale literaturii ºi politicii, inclusiv
câþiva ºefi de stat”2.

Luând în considerare toatã munca depusã ºi
modul în care s-a implicat în derularea activitãþilor 
specifice, este uºor de înþeles de ce Augustin
Buzura a fost extrem de afectat în momentul în
care a fost destituit de la conducerea instituþiei.
Prozatorul de cide chiar sã trimitã o scrisoare
deschisã, în care simte nevoia sã clarifice câteva
aspecte controversate ºi sã îºi exprime propria
opinie cu privire la situaþia creatã. Augustin
Buzura nu se declarã neapãrat afectat de demiterea 
sa, mai ales cã hotãrâse an te rior sã mai rãmânã
doar un an la conducere, ci mai degrabã de modul
în care s-a procedat în acest sens: „Pe mine m-a
deranjat doar felul în care s-a fãcut înlocuirea mea: 
adicã printr-un act de epurare politicã”3.

Prozatorul se considerã victima schim bã -
rilor din plan pol i tic. El nu se aratã surprins de
acest lucru, întrucât era conºtient de jocurile care
se desfãºoarã în culisele politicii din România, dar
este complet debusolat de faptul cã preºedintele
României din acel mo ment, Traian Bãsescu, refu -
zã rugãmintea de a-i aproba concediul de odihnã ºi 
de a amâna cu o lunã publicarea deciziei de de -
mitere. Momentul este unul ºi mai sensibil,
întrucât starea de sãnãtate a lui Augustin Buzura
era îngrijorãtoare, acesta fiind re cent re venit pe
teritoriul þãrii în urma unui con trol med i cal
efectuat în strãinãtate, la Viena, ºi urma sã se
întoarcã acolo.

În aceeaºi scrisoare,  Augustin Buzura îºi
propune sã clarifice ºi motivele pentru care a ac -
cep tat poziþia pe care a ocupat-o în cadrul Fun daþiei
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1  Mircea Vasilescu, citat în „ICR. De la Augustin Buzura la Lilian Zamfiroiu” (http://revista22.ro/28398/icr-de-la-
augustin-buzura-la-lilian-zamfiroiu.html), data vizitãrii: 12.02.2016.

2 Augustin Buzura, www.ziaristionline.ro/2012/07/12/dezvaluirile-lui-augustin-buzura-despre-icr-plesu-voia-sa-
stea-sub-parlament-despre-patapievici-ziua-om-de-stiinta-noaptea-prostituata-sau-criminala/), data vizitãrii: 05.01.2016.

3  Augustin Buzura, Scrisoare deschisã, web: http://www.romlit.ro/scrisoarea_adresata_de_catre_augustin_buzura
(data vizitãrii: 16.03.2016).



Culturale Române. Buzura afirmã cã în perioada
tulbure a prãbuºirii comunismului din România a
fost invitat de cãtre Ion Iliescu sã devinã membru
al Comisiei culturale a Frontului Salvãrii
Naþionale, comisie la conducerea cãreia se afla, în
acel mo ment, Ion Caramitru. Buzura accentueazã
faptul cã a acceptat aceastã propunere doar pentru
cã ºi-a dat seama de dificultatea pro cesului de
redresare a culturii române, aflatã într-un punct
atât de critic: „Într-un climat în care se distrugea în 
devãlmãºie, în care ura ºi rãz bunãrile erau
suverane, am înþeles cã trebuie sã fac ceva, sã
construiesc. A distruge este la îndemâna oricui, a
construi este ceva mai greu”4 ºi afirmã cã, în rest,
deºi i s-au mai oferit diferite funcþii, fie ele cu
substrat pol i tic sau nu, le-a refuzat.

De asemenea, Buzura rãspunde la acuzaþiile 
con form cãrora operaþia de cord prin care a trecut
în Statele Unite ale Americii ar fi fost plãtitã din
bugetul de stat. Deºi prozatorul considerã cã pro -
babil ar fi meritat ca statul sã suporte cheltuielile
cu intervenþia, el insistã asupra faptului cã acest
lucru nu s-a întâmplat.

Un alt as pect care a fost criticat îndelung ºi
pe care Buzura îl comenteazã aici este ºi relaþia sa
cu oamenii politici importanþi ai momentului. Cu
privire la cei doi preºedinþi, Ion Iliescu ºi Emil
Constantinescu, Buzura susþine cã relaþiile au fost
cele impuse de con text, întrucât el, ca preºedinte al 
Fundaþiei, avea nevoie de sprijinul celor aflaþi la
conducerea þãrii: „Domnul Ion Iliescu a fost pre -
ºedintele þãrii timp de 11 ani, iar domnul Emil
Constantinescu – 4 ani. Împreunã fac 15 ani.
Amân doi au fost aleºi prin votul populaþiei Ro -
mâniei. Cui altcuiva sã-i fi cerut sprijin? Cu cine
sã fi colaborat?”5.  În ceea ce priveºte relaþia cu
Adrian Nãstase, scriitorul maramureºean spune cã 
lucrurile sunt cât se poate de limpezi ºi povesteºte
cum Nãstase, în perioada în care ocupa funcþia de

ministru de externe,  a finanþat din fonduri per -
sonale un proiect al Fundaþiei Culturale Române
cu Lin coln Cen ter din New York, proiect care s-a
desfãºurat pe durata a trei luni. Buzura noteazã cã
ministrul, deºi a susþinut programul cu bani pro -
prii,  nu a încercat sã transforme acþiunea într-una
prin care sã câºtige popularitate, dar i-a re proºat
prozatorului cã nu s-a apropiat mai mult de PSD.

Aºa cum reiese în urma lecturii scrisorii,
Buzura a fost un om care s-a implicat în totalitate
în viaþa culturalã a României ºi care ºi-a asumat
toate responsabilitãþile care vin cu funcþia, fiind pe 
deplin conºtient de modul în care poate sã con -
tribuie la modernizarea societãþii în care trãieºte:
„nu am cerut nimic patriei, ci i-am dat cât am putut 
ºi cât m-am priceput, inclusiv sãnãtatea. Dacã
într-adevãr vrei sã îþi ajuþi semenii, nu se cuvine
sã-þi contabilizezi suferinþele”6. Aceastã afirmaþie
relevã o persoanã serioasã, responsabilã ºi dedi -
catã pe deplin muncii sale, chiar ºi atunci când
dezavantajele sunt mai numeroase decât avan ta -
jele. Buzura continuã sã îºi urmãreascã scopul ºi
face tot ce stã în puterea sa pentru a-ºi aduce
aportul la revigorarea literaturii ºi culturii române, 
fãrã sã renunþe atunci când întâlneºte obstacole.

Se poate afirma, deci, cã pentru prozatorul
maramureºean, perioada imediat urmãtoare cã de -
rii regimului comunist este una în care imaginea
scriitorului, considerat un adevãrat luptãtor îm -
potriva dictaturii ceauºiste, are de suferit datoritã
relaþiilor pe care le are cu Ion Iliescu ºi, aºa cum
însuºi Buzura mãrturiseºte în volumul Tentaþia
risipirii, pãrerile care devin tot mai puþin fa vo -
rabile la adresa sa îl afecteazã enorm. Însã reuºeºte
sã depãºeascã aceastã etapã ºi sã îºi redo bân deas cã
prestigiul. Romanele sale, atât de cãutate în perioada
comunistã ºi atât de greu de gãsit, sunt tipãrite din
nou ºi scriitorul nu renunþã sã îºi aducã în continuare
contribuþia la dezvoltarea culturii române. 

Bibliografie:

. BUZURA, Augustin, „Scrisoare deschisã”, web: http://www.romlit.ro/scrisoarea_adresata_de_catre_
augustin_buzura.

. TURCU, Corina, „Stil ºi gândire la Augustin Buzura”, în Conferinþele Bibliotecii ASTRA, Nr. 123/2010, for -
mat elec tronic.

. VOINESCU, Radu, „În chestiunea unei noi generaþii literare”, în Revista Paradigma, Nr. 1-2/2003, web:
http://www.revistaparadigma.ro/2003_12_voinescu.htm.
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4  Augustin Buzura, Scrisoare deschisã, web: http://www.romlit.ro/scrisoarea_adresata_de_catre_augustin_buzura 
(data vizitãrii: 16.03.2016).

5  Ibi dem.
6  Ibi dem.



Dr. Vasile Lucaciu ºi confraþii sãi
academicieni români din 

Bãtãlia pentru Naþiunea Românã

Dr. Teodor ARDELEAN

Cel încununat cu diadema „Leul de la
ªiºeºti”, pãrintele Vasile Lucaciu, a
fost timp de câteva decenii în centrul

de gravitaþie al Naþiunii Române, contopindu-ºi
destinul cu cel al Neamului Sãu ºi folosindu-se de
harurile sale, cu precãdere, pentru salvarea ºi e -
man ciparea românilor de sub obidirile strãine.

S-a scris foarte mult despre viaþa sa zbu -
ciumatã ºi activitatea sa multiplã. Aici ºi acum
vom puncta doar câteva elemente de relaþii ºi con -
tacte cu lideri ai vremii, deveniþi în timp membri ai 
Academiei Române.

S-a nãscut la 22 ianuarie 1852 în comuna
Apa, din judeþul Satu Mare, în fa milia învã þã -
torului Mihai Lucaciu ºi a Iulianei Toth, des cen -
dentã dintr-o familie de învãþãtori din Mintiu. Este 
al doilea din cei ºapte copii. Doi vor deveni preoþi,
unul ofiþer, iar Petru Lucaciu inginer (P.L. do na tor 
al Acad. Române?!). Mihai Lucaciu era abonat la
„Gazeta Transilvaniei” a lui George Bariþiu, ziar
care se angajase din anul 1839 în apãrarea inte -
reselor naþionale ºi sociale ale poporului român. În 
casa lor poposeau des ªtefan Bilþiu ºi Petre Dulfu.

Vasile Lucaciu urmeazã gimnaziul la Baia
Mare, apoi continuã la liceul rutean din Ungvár
(azi Ujgorod, reºedinþã de regiune în Ucraina) ºi
Oradea. În toamna anului 1868 obþine o bursã
iniþiatã de episcopul dr. Ioan Vancea de Buteasa ºi
pleacã la Roma, la Institutul „Sfântul Atanasie”.
Existã la Arhivele Statului Baia Mare, o bogatã
corespondenþã între episcop ºi protopopul de Baia
Mare care atestã atenþia acordatã de aceºti ierarhi
tânãrului Lucaciu! Dupã doi ani, în 1876, Vasile
Lucaciu revine acasã cu titlul de „doc tor” în teolo -
gie ºi filosofie, titrat cu calificativul Magna cum
laude.

Între 1871-1874 a studiat la Viena, frec -
ventând cercurile ºi societãþile româneºti din ca -
pitala Imperiului Austro-Ungar. Ioan Slavici mãr -
turiseºte cã Vasile Lucaciu a fãcut parte din cercul
restrâns de prieteni cu care se întâlnea Eminescu.
În 1874 se aflã la Braºov, unde se întâlneºte cu
Iacob Mureºianu. „Primul cuget a fost a vizita pe
bãtrânul erou al Românismului, pe domnul Iacob
Mureºianu. ªtii câtã veneraþiune port cãtre acei

Români, care prin activitatea lor neobositã con -
tribuirã la reînvierea naþiunii noastre, de unde vei
pricepe ce am simþit în conversaþiunile avute cu
pãrintele d-tale. Nat u ral, vorbeam mai ales despre
naþiunea noastrã. Tot eram ureche ºi inimã, spre a
asculta ºi a primi cuvintele lui, expresii ºi doc trine
câºtigate în anii îndelungaþi de activitate, lui sînt
fortunat cã avui ocaziunea aceasta pentru instruc -
þiunea mea” – îi scrie Lucaciu lui Aurel Mureºianu,
fiul lui Iacob Mureºianu, stu dent la Viena.

În 1874 este hirotonisit preot în Dieceza
Gherlei. Colaboreazã la „Gazeta de Transilvania”
a lui George Bariþiu ºi la „Fa milia” lui Iosif Vul can. 

În 1878, prin ajutorul dat de episcopul
Mihai Pavel, de loc din Recea (Baia Mare), este
numit profesor de religie ºi limba românã, catedrã
înfiinþatã prin lupte grele de profesorul ºi preotul
greco-catolic Petru Bran, de loc din Tohat, unchiul 
lui Petru Dulfu.

În 1879 (10 aprilie) îi scrie lui George
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M„Doamne ajutã, sã videm înfãptuit «Idealul
Naþional». Bucureºti, 14 -V- 1916”. 
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Bariþiu despre „faptele întristãtoare” din acti vi -
tatea naþionalã de la Satu Mare. Unii români „care
ar trebui sã fie din poziþia lor conducãtori, se fac
in stru ment orb în mâinile inamicilor noºtri”, men -
þioneazã Lucaciu, cu deplinul sen ti ment al dra -
gostei de neam.

Între 1879 ºi 1881 îºi continuã studiile la
Universitatea din Budapesta, unde activa ca pro -
fesor Alexandru Ro man, membru fondator al
Academiei Române din partea Maramureºului.
Be neficiazã de ajutorul marelui sãu dascãl de lim -
ba ºi literatura românã, atât în susþinerea exa -
menelor cât ºi a… cauzelor naþionale! Existã câte -
va scrisori din aceºti ani, care mãrturisesc relaþia
celor doi români ferm ataºaþi cauzei naþionale.

La 5 mai 1880 are loc la Homorod Con -
ferinþa intelectualilor români din comitatul Satu
Mare „în cauza ortografiei limbei române din oca -
ziunea proiectului înaintat prin d. Maiorescu Aca -
demiei Române”. O nouã conferinþã cu acelaºi
obiectiv se þine ºi la 3 iunie 1880, iar „Decla -
raþiunea” se trimite Academiei Române.

Secretarul Conferinþei este Vasile Lucaciu
care redacteazã ºi actele de rigoare „în chestiunea
propusã”.

În 1881 (12-14 mai) Vasile Lucaciu parti -
cipã la Sibiu la conferinþa cercurilor electorale ale
românilor din Transilvania, Banat, Criºana ºi
Maramureº. George Bariþiu redacteazã memoriul 
privind situaþia românilor din monarhie. În zilele
de 7 ºi 8 au gust participã la adunarea anualã a
Societãþii pentru Fondul de Teatru Român ce se
þine la Baia Mare. Preºedinte: Vincenþiu Babeº.
Secretar: Iosif Vul can. Notari: Vasile Lucaciu ºi
Petre Dulfu.

La 1 iulie 1882 Vasile Lucaciu trimite o
scrisoare lui George Bariþiu spre publicare, în
care cere ca toþi „sã rãspundem cu toatã demni -
tatea ºi în termeni energici la insultele, calomniile
ºi tendinþele lor… Fericirea patriei… o aflãm în
îndreptãþirea egalã a tuturor cetãþenilor. De aceea
pretindem respectarea limbii noastre naþionale în
toate ramurile administraþiei statului… Mai bine
moarte decât deznaþionalizare… ” (Studii ºi arti -
cole, vol. III, Baia Mare, 1975, p. 102). Acest
„articol-pro gram” este publicat de George Bariþiu
în „Observatorul” din 22 iulie 1882 sub titlul Re -
fle xiunile unor corifei. Este pentru prima datã
când se recunoaºte tânãrului Lucaciu aceastã di -
men siune unghiularã de „corifeu al Neamului Ro -
mânesc”!

La 28 au gust 1882, la Adunarea ASTREI de 
la Dej, devine membru al Asociaþiunii, împreunã
cu soþia sa Paulina. La 20 noiembrie 1882 îi scrie
din nou lui George Bariþiu, îndemnându-l sã stea
pe mai departe în „fruntea luptãtorilor pentru lim -
bã, naþionalitate ºi existenþã”. Lui Bariþiu îi place

foarte mult scrisoarea ºi o publicã în „Observa -
torul” (nr. 100, 18/30 decembrie 1882, p. 397).

La 24 noiembrie 1882, Vasile Lucaciu îi
scrie lui George Bariþiu, informându-l despre
„Me morialul” distribuit românilor ºi despre
„solem nitatea binecuvântãrii bisericii din Seini”.
O altã scrisoare ia drumul Braºovului la 5 de -
cembrie în acelaºi an. Ceea ce demonstreazã strân -
sa relaþie dintre ucenicul cel harnic din nord-vest
ºi mentorul cel binecuvântat sã bine-conducã, din
Braºov sau de la Academie, unde Bariþiu n-a lipsit 
niciodatã. 

Pe aceeaºi temã a „Memorialului”, Lucaciu
îi va mai scrie Magistrului Bariþiu, dar totodatã îi 
comunicã mentorului sãu ºi intenþia de a se edita
un ziar românesc la Satu Mare „spre nutrirea ºi
întãrirea simþului nostru naþional românesc din
aceste pãrþi”. (V. Bãinþan, ªiºeºtii pãrintelui Vasile
Lucaciu, p. 200).

La 27 aprilie 1884, Vasile Lucaciu trimite
redacþiei „Observatorului” tomul II al cãrþii sale
Instituþiuni filosofice, pe care Bariþiu o va anunþa,
atât în gazeta „cercetatã”, cât ºi în revista „Tran -
silvania”. Alte scrisori: 6 ianuarie 1885, 12
ianuarie 1885. În aceastã perioadã fondeazã ºi
„Revista catolicã”. Vasile Lucaciu îºi afirma cu tot 
curajul cele douã „credinþe” ale sale: catolicismul
ºi românismul. 

În au gust 1885 este silit sã renunþe la funcþia 
de profesor ºi ajunge preot la bisericuþa de lemn
din ªiºeºti. De aici începe în destinul lui Lucaciu ºi 
în istoria noastrã „ieºirea din anonimat” a comunei 
ªiºeºti ºi urcarea spre Cerurile Patriei a jertfei
naþionale puse sub aceastã nouã emblemã.

În decembrie 1885 „Revista catolicã” ple -
deazã pentru folosirea limbii române în toate oca -
ziunile: „Avem dreptul ºi sacrosanta dorinþã de a
redacta matriculele noastre în limba naþionalã”.

În anul urmãtor – 20 iunie 1886 – se sfin -
þeºte locul noii biserici, proiectatã de prietenul
sãu, protopopul de Seini, Alexiu Berinde.

La 7 martie 1887 se întâlneºte la Sibiu, la
Conferinþa Partidului Naþional Român cu George
Bariþiu ºi Ioan Slavici.

În zilele de 5-6 au gust 1888, ca par tic i pant
la Adunarea Generalã a „ASTREI” de la Abrud, se 
întâlneºte din nou cu George Bariþiu pe care-l
felicitase cu un an în urmã pentru cei 50 de ani de
activitate gazetãreascã. Aici Bariþiu a prezidat
adu narea, iar martorul oc u lar al acesteia, Valeriu
Braniºte, scrie cã Lucaciu „se afla în apogeul
renumelui sãu de or a tor”!

În anii urmãtori, pe traseul meandric al re -
dactãrii „Memorandumului”, Vasile Lucaciu se
întâlneºte, colaboreazã sau poartã corespondenþã
cu academicienii: Vincenþiu Babeº, George
Bariþiu, Ioan Slavici, Ioan Bianu.

La 27 au gust 1890 are loc procesiunea de
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sfinþire a bisericii PRO S. UNIONE OMNIUM
ROMA NORUM, cu participarea a peste 15.000 de
români din Transilvania, Criºana ºi Maramureº.

În 4-6 mai 1892, Vasile Lucaciu împreunã
cu Iuliu Coroianu, prezintã „Memorandumul”
spre ascultare, la Bucureºti, regelui Carol I! Se
ºtie din fa milia Lucaciu cã regele ar fi rostit bine -
cuvântarea: „Bine faceþi! Mergeþi pe acest drum!”. 
La 28 mai 1892, cei peste 300 de memorandiºti
români, cu „fundiþã albã la butonierã”, s-au întâl -
nit la Viena. Nefiind primiþi de împãrat ºi „Me -
morandul” fiind trimis, nedesfãcut, tocmai la cei
„acuzaþi”, Vasile Lucaciu a exclamat: „Fraþilor, de 
vom pieri noi cari am venit la Viena, ca re pre -
zentanþi, 300 de oameni, naþia noastrã nu va
pieri… Azi vorbim înaintea Europei…”.

Pentru curajul sãu ºi pentru cã a fost con -
siderat autorul moral al documentului, Vasile
Lucaciu va suporta în Procesul Memorandiºtilor
cea mai mare pedeapsã – 5 ani. Dar opinia publicã
româneascã îl înconjoarã cu cea mai mare sim -
patie ºi admiraþie. Vasile Goldiº, îl asemuieºte
marilor eroi latini, George Coºbuc publicã în
„Tri buna” poezia „Pãrintelui Vasile Lucaciu”.
Închi nare publicã fac ºi academicienii Nicolae
Iorga ºi Valeriu Braniºte.

În ciuda opreliºtilor, reintrã în arenã cu ºi
mai multã energie. Trimite academicianului V. A.
Urechia o „notã de obiective”, se întâlneºte cu
academicianul Dimitrie A. Sturdza, cu care a mai 
avut convorbiri se crete, participã la Bucureºti la
ºedinþele Comitetului Ligii Culturale… La 12
mar tie 1894, Liga oferã un nou banchet organizat
de V. A. Urechia, la care au fost prezenþi aca -
demicienii B. ªt. Delavrancea, A. D. Xenopol,
Ion Bianu, Ioan Slavici, Ion Bogdan º.a. 

La 15 septembrie 1895, sub presiunea opi -
niei publice europene ºi la intervenþiile regelui
Carol I al României, memorandiºtii au fost gra -
þiaþi. Prima scrisoare a lui Vasile Lucaciu pleacã
spre academicianul V. A. Urechia, la Bucureºti.
În 1901 cere regelui Carol I ºi Academiei Române
un „onorar” cu misiunea de a cerceta arhivele din
Cluj, Budapesta, Viena, Roma etc.

La 18 noiembrie 1901, Vasile Lucaciu „are
onoarea” de a primi o scrisoare chiar de la primul
ministru ungar Kállmán Széll, în care se men -
þioneazã: „… îþi vom arãta cã mai tare e guvernul
maghiar decât popa din ªiºeºti. Voinþa noastrã e sã 
te izolãm de cãtre poporul român ºi asta o vom
face. Cu muri chinezi voi împreuna ªiºeºtii ºi voi
împiedica orice con tact între d-ta ºi poporul ro -
mân”. („Acta Musei”, vol. II, Zalãu, 1978,
p. 503-504).

În 1902, când George Pop de Bãseºti este
ales preºedinte al Partidului Naþional Român,
Vasile Lucaciu este investit cu funcþia de secretar
gen eral. 

În 1903 participã ºi cuvânteazã la Adunarea
Generalã a ASTREI de la Baia Mare. Aca de mi -
cianul Valeriu Braniºte subliniazã în „Drapelul”
de la Lugoj: „Poporul asculta cu aviditate… vorba
româneascã – pe care, afarã de bisericã nu e prea
unde… Femei ºi bãrbaþi, adulþi ºi bãtrâni, ºedeau
pe scaune ca bãtuþi în cuie ºi trei zile (9-11 au gust
n.n.) nu s-ar fi ridicat de acolo, cu aºa mare plãcere 
ascultau sunetul vorbei româneºti…”. („Dra pe -
lul”, nr. 92, 20 au gust 1903).

În au gust 1907 câºtigã o cruntã bãtãlie elec -
toralã împotriva candidatului guvernului maghiar, 
la Beiuº. Este felicitat prin sute de telegrame, de
cãtre intelectuali români din toate teritoriile ro -
mâneºti ºi din strãinãtate. Printre aceºtia se nu -
mãrã ºi Sextil Puºcariu. La 9 martie 1908 rosteºte
în Parlamentul Ungar un discurs de patru ore în
care analizeazã poporul maghiar ºi relaþiile sale cu 
minoritãþile!

În 1909 Vasile Lucaciu se întâlneºte la Bu -
da pesta cu Ion Luca Caragiale, cu ocazia unei
reuniuni iniþiate de ziarul „Lupta”. La ordinea zilei 
printre intelectualii români erau problemele deri -
vate din implementarea Legii lui Apponyi, care
impunea catehizarea elevilor în limba maghiarã.

Începând cu 1 iunie 1911, apare la Arad
ziarul naþional „Românul”, or gan al Partidului Na -
þional Român, condus de Vasile Goldiº. Vasile
Lucaciu face parte din comitetul de redacþie. Sus -
þine discursuri în di verse ocazii, îmbãrbãtându-i
pe români sã nu renunþe la lupta naþionalã. În coti -
dianul „Românul” din 17 februarie 1911 este men -
þionatã una dintre verticalele sale opinii în aceastã
cauzã: „Dreptul limbii naþionale este drept dumne -
zeiesc. Rãmânem români în vecii vecilor”. 

În iulie 1911 reprezintã poporul român la
„Congresul Raselor” þinut la Londra, unde rosteºte
un discurs em i nent ce evidenþiazã rolul poporului
român în centrul ºi estul Europei. Luptã împotriva
tezei superioritãþii rasiale ºi a hegemoniei unor po -
poare, promovând libertatea în sens Wilsonian. 

În 1912 este prezent la Alba Iulia la o reu -
niune prezidatã de George Pop de Bãseºti ºi este
ales în „Comitetul celor 50”. Chestiunile presante
erau cele le gate de alipirea bisericilor greco-ca -
tolice din zona de episcopie maghiarã de Hajdú -
dorog. Opiniile lui Lucaciu îl apropie foarte mult
de poziþia lui Iuliu Maniu, pe vremea aceea avo -
cat al Mitropoliei din Blaj. În plus, Lucaciu se
plânge într-un memoriu documentat Papei de la
Roma. 

În „Comitetul celor 50” ºi apoi într-unul
restrâns, de 20 de „exponenþi naþionali”, Leul de
ªiºeºti este cel mai activ membru, alãturi de
Gheorghe Pop de Bãseºti, ªtefan Cicio-Pop, Ale -
xandru Vaida-Voievod, Iuliu Maniu, dr. Vasile
Suciu, dr. Alexandru Rusu… Prin manevra epis -
copiei de Hajdúdorog românii au pierdut aproape
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75.000 de credincioºi! (Vezi V. Bãinþan, op. cit.
p. 251). 

La început de an 1913, fruntaºii români
George Pop de Bãseºti, Vasile Lucaciu, Teodor
Mihali, Iuliu Maniu, Valeriu Braniºte, Alexandru
Vaida-Voievod, Octavian Goga, Vasile Goldiº,
Aurel Vlad ºi ªtefan Cicio-Pop duc tratative cu
premierul Tisza Istvan pentru obþinerea unor
„drep turi naþionale”. Promisiunile mãrunte ale
liderului ungar i-au determinat pe liderii români sã 
intensifice „lupta naþionalã”. Pânã ºi ziarele ma -
ghiare laudã poziþiile ºi prestaþiile „vestitului preot 
greco-catolic din ªiºeºti”.

În 1914, dupã moartea lui Carol I, la a cãrui
înmormântare ia parte, Vasile Lucaciu este con -
sultat de Guvernul României cu privire la „chesti -
unea Transilvaniei”. În rãspunsul formulat cãtre
conducerea Austro-Ungariei, Bucureºtiul are o
po ziþie tranºantã din care se vede „credinþa” lui
Lucaciu ºi a lui Octavian Goga: „Noi nu accep -
tãm autonomii lo cale. Vrem unirea tuturor ro -
mânilor. Vrem statul nostru naþional român care sã 
poatã combate ºi curma orice tentativã de opre -
siune din partea duºmanilor noºtri. Iatã politica
noastrã naþionalã, unicã, singura pe care o dorim
s-o urmãm în aceste momente istorice”. (Citat din
articolul Interesele românismului, publicat în „Te -
le graful român”, LXIII, nr. 2 Sibiu 6/19 ianuarie
1915). 

În noiembrie 1914 au loc la Bucureºti întâl -
niri între Onisifor Ghibu ºi „trei personalitãþi
marcante”: Vasile Lucaciu („o figurã de om pol i tic 
de cea mai deosebitã calitate”), Octavian Goga ºi
Nicolae Iorga. Ghibu îl sfãtuieºte pe Iorga sã fie
de acord cu alegerea pãrintelui Lucaciu la pre -
ºedinþia Ligii Culturale. Aceastã „alegere” se pe -
trece în 14 decembrie 1914, ocazie cu care se
schimbã ºi denumirea asociaþiei în… „Liga pentru
Unirea Politicã a Tuturor Românilor”, avându-l pe 
Nicolae Iorga – secretar, iar pe Take Ionescu,
Constantin I. Istrati, Octavian Goga, Nicolae
Filipescu, Ionel Grãdiºteanu, membri. Aceastã
enu merare este elocventã pentru a realiza uriaºul
prestigiu de care se bucura „Leul de la ªiºeºti” în
Bucureºti. Declaraþia preºedintelui Lucaciu la fi -
nalul Congresului este chiar profeticã: „Cauzele
rãzboiului celui mare dintre popoarele care ºi-au
mãsurat sãbiile, nu le discutãm acum. Rãmânem în 
casa noastrã, în cadrele aspiraþiunilor noastre,
avem conºtiinþa cã avem dreptate pentru nã zuin -
þele noastre ºi avem curajul sã exprimãm con -
vingerea noastrã, ºi vom aveam energia cerutã
atunci când goarna va suna sã dãm dovada cea
mare a sângelui ºi a jertfirii vieþii, cã suntem vred -
nici de întregirea neamului românesc”. (Mar -
maþia, IV, Baia Mare, 1978, p. 176).

„Vrednici de întregirea neamului ro mâ -
nesc”! Iatã o sintagmã sfântã cu care pãrintele

Lucaciu pecetluieºte „drumul” nãzuinþelor naþio -
nale. Din aceste exemplificãri de „contacte”, am
dorit nu doar sã ridicãm la lu mina adevãrului ºi a
zilei de azi ilustra figurã de „luptãtor naþional” a
lui Vasile Lucaciu de la ªiºeºti, ci ºi sã accentuãm
caracterul mil i tant al vieþii unor personalitãþi aca -
demice foarte cunoscute pentru activitãþile lor cul -
tural-ºtiinþifice, dar mai puþin evo cate în planul
marilor fapte de istorie. Marea Unire de la 1918
s-a clãdit greu, cu multe eforturi depuse pe altarele 
de jertfã ale vremii (soldaþi pe front, ofiþeri, dem -
nitari, diplomaþi, cãrturari etc.). E de reþinut cum
s-au implicat oamenii cu suflet uriaº, din câmpul
cel mai vizibil al ºtiinþei ºi culturii în „bãtãlia
naþiunilor”. Exemplul lui Vasile Lucaciu („cea
mai frumoasã religie este iubirea de patrie ºi cea
mai nobilã credinþã este jertfa pentru binele ei”) a
fost preluat de marile spirite româneºti ale vremii
ºi e cazul sã-i considerãm cu adevãrat MARI, mai
ales pe aceia care au coborât din turnurile lor de
fildeº în „arena luptei naþionale”, cum s-a vãzut cã
au fãcut-o ºi Iorga, ºi Goga, ºi Valeriu Braniºte,
ºi Onisifor Ghibu, ºi Delavrancea, ºi Vasile
Goldiº, ºi mulþi alþii. Toþi aceºtia au înþeles ºi care
este rolul lor ATUNCI, dar ºi de ce liderul Ligii
trebuia sã fie „cel mai devotat ardelean”, pentru cã
acesta simboliza „lupta românilor transilvãneni”,
cea care „grãbea ceasul de libertate” al tuturor
româ nilor!

Susþinut de Ion I. C. Brãtianu ºi însoþit de G.
Diamandy, I. Cantacuzino, C. Istrati ºi C. Arge -
toianu, Vasile Lucaciu începe în 1915 seria de
conferinþe, întâlniri ºi convorbiri cu lideri politici
europeni pentru a le câºtiga simpatia faþã de „þelu -
rile noastre naþionale”. În acelaºi timp participã ºi
la diferite manifestãri clarificative în plan naþio -
nal, alãturi de: Barbu ªtefãnescu Delavrancea
(ce lã lalt mare or a tor al vremii aceleia!), Octavian
Goga, Nicolae Titulescu, Nicolae Filipescu º.a.

În au gust 1915 stã alãturi de George
Coºbuc, Octavian Goga ºi Onisifor Ghibu „în
rân dul întâi, imediat dupã carul mortuar” la în -
soþirea pe ultimul drum a unicului fiu al lui
George Coºbuc. O prezenþã sub semnul omeniei
ºi priete niei statornice. Colegii de idei trebuiau sã
fie ºi erau în fapt ºi „colegi de suferinþã”, pentru cã 
(tot în fapt!) ideile naþionale tot despre suferinþe ºi
împliniri fãceau vorbire pe atunci!

În mai 1916, Vasile Lucaciu este ales de -
putat de Galaþi, caz în care prezenþa sa a avut o
mare densitate ºi a generat mereu fiori de soli -
daritate naþiunilor. În acelaºi an Liga pentru Uni -
tatea Politicã a Tuturor Românilor îi editeazã vo -
lu mul Conferinþele pãrintelui Vasile Lucaciu.

La 7 ianuarie 1917, la Iaºi, se înfiinþeazã
„Comitetul Naþional al Românilor Emigranþi din
Austro-Ungaria”, condus de Vasile Lucaciu,
Octavian Goga, Ion Nistor, Sever Bocu º.a.
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În aprilie 1917 face parte din delegaþia tri -
misã de Guvernul României în S.U.A., pentru a
prezenta poziþia României ºi revendicãrile teri -
toriale faþã de Austro-Ungaria. În S.U.A. delegaþia 
este sprijinitã de românii stabiliþi „pe pãmântul
libertãþii”, printre care ºi fiul lui Lucaciu – Epa -
minonda. Ziarele americane salutã cu entuziasm
pe „Leul de la ªiºeºti – tribun al Ardealului”. La 2
iulie 1917, dupã o serie de întâlniri „de lobby” prin 
oraºele americane, delegaþia României este pri -
mitã la Casa Albã de cãtre secretarul de stat Rob ert 
Lan sing. La întrevedere a participat An drews,
însãr cinat cu afaceri al S.U.A. ºi dr. Epaminonda
Lucaciu. Declaraþia lui Vasile Lucaciu a rãmas
înscrisã ma jus cu lar în documentele istorice: „De
la rãzboiul prezent România sperã sã realizeze
unirea tuturor românilor, incluzând pe cei din
Tran silvania, Bucovina ºi Banat cu Þara mamã,
formând România Mare”. În continuare Vasile
Lucaciu participã la „întruniri rãsunãtoare” în:
Cincinnati, Tren ton, Youngs town, De troit, Wash -
ing ton, Cleve land, Roebling, Au rora, In di ana
Har bor º.a. Totodatã este dat publicitãþii ºi ma -
nifestul „Cãtre românii din Amer ica”. Vorbirile ºi
mesajele „Leului de la ªiºeºti” electrizau masele
de români ºi americani adunate sã „se înfrupte”
din rostirile celui mai mare luptãtor pentru cauza
neamului. La 8 decembrie 1917, delegaþia se întâl -
neºte cu fostul preºedinte amer i can The o dore
Roo se velt care promite cã „S.U.A. va susþine dez -
robirea naþionalitãþilor… ºi Regatul român în jus -
tele sale revendicãri”.

Dr. Vasile Lucaciu este prezent ºi la Paris cu 
ocazia Conferinþei de Pace, unde conlucreazã
foarte bine cu Octavian Goga. Acesta va realiza ºi 
un portret al „stãrii” lui Lucaciu din acele zile: „La 
Paris când se þeseau firele Congresului de Pace,
figura lui vioaie era revãrsatã de o luminã nouã.
Latinitatea biruise ºi fruntea largã a acestui mag
cãlãtor… primise parcã un joc de lumini necu -
noscute încã. Era în frenezia triumfului, sorbea
nec tar din simpozionul idealului împlinit ºi buzele
i se strângeau într-o linie dârzã de pretor ro man,
smuls parcã dintr-un basorelief din arcul de Tri -
umf al lui Ti tus Vespasianul. O seamã de diplo -
maþi strãini priveau cu admiraþie fãptura lui care
era cea mai perfectã legitimaþie a descendenþei
noastre ºi când un amer i can l-a întrebat dacã ºi
Ardealul gândeºte la fel cu noi, pãrintele Lucaciu
i-a rãspuns cu o demnitate calmã: „Fiþi liniºtit,
domnul meu, acolo unde sunt eu, acolo bate inima
Ardealului” (V. Bãinþan, ªiºeºtii… p. 267).

La 24 au gust 1918, dr. Vasile Lucaciu este
ales vicepreºedinte al Consiliului Naþional al Uni -
tãþii Tuturor Românilor, alãturi de Octavian Goga.
Preºedinte: Take Ionescu. De fapt, la Paris, Lu -
caciu continuã, ca ºi peste ocean, pro pa ganda naþi -
onalã în favoarea legitimitãþii idealului României

Mari, cultivând ideile superioare ale vremii
(„Unirea se va face pe baze de mo cra ti ce…”) ºi
justificând drepturile noastre naþionale cu privire
la toate provinciile româneºti în dis cuþie. Îi erau
alãturi, în comitet, ºi Traian Vuia, ºi Nicolae
Titulescu, ºi Ion Cantacuzino ºi Octavian Goga
„uniþi în cuget ºi simþiri în jurul unicului pro gram
pol i tic ºi naþional, care constã în reali zarea
idealului nostru: unirea tuturor românilor într-o
Românie Mare”.

La 29 octombrie 1918, Vasile Lucaciu ia
parte la Congresul Naþionalitãþilor de la Geneva,
unde expune poziþia tranºantã a românilor în ches -
tiunea naþionalã a momentului. Ziua învierii naþio -
nale se apropie, iar fruntaºii românilor au ºtiut sã
þinã treze per ma nent, atât conºtiinþa celor ce spe rã, 
cât ºi atenþia celor ce hotãrãsc!

Memoriul Consiliului Naþional al Unitãþii
Române, prezentat la 4 noiembrie 1918 la Con -
ferinþa de Pace de la Ver sailles, poartã ºi semnã -
turile lui Vasile Lucaciu ºi Octavian Goga, alãturi 
de cea a preºedintelui Take Ionescu.

În noiembrie-decembrie 1918, dr. Vasile
Luca ciu se aflã în Italia, cu scopul formãrii legi -
unilor de voluntari români din rândurile pri zo -
nierilor de aici. Din acest motiv nu poate participa
la grandioasa adunare popularã de la Alba Iulia,
dar este ales ministru „cu misiuni în strãinãtate” în
guvernul provizoriu condus de Iuliu Maniu. Con -
tinuã recrutãrile de voluntari, sfinþeºte drapele de
luptã, iar efectivele astfel mobilizate depãºesc
10.000 de soldaþi români. Cãci  misiunea lui Lucaciu
se întinde ºi în anul 1919, în Italia ºi Elveþia, pe
fondul atrocitãþilor bandelor lui Kun, al maºi na -
þiunilor moºierimii maghiare ºi al labilitãþii gra -
niþelor ce nu fuseserã fix ate definitiv! Se întoarce
la Baia Mare la 17 octombrie 1919, îndurerat de
moartea lui George Pop de Bãseºti, ce avusese loc
la 23 februarie „sub ºuerul gloanþelor”. Este în -
tâm pinat de mii de oameni, ca un erou adevãrat
revenit de pe frontul fierbinte al luptei naþionale,
luptã ce nu se sfârºeºte niciodatã cu momentul
culminant, cãci cineva trebuie sã o con tinue pânã
la capãt. Este ales peste câteva zile deputat de Baia 
Mare în Parlamentul României de la Bucureºti,
unde, în cadrul dezbaterilor gen er ale pentru vali -
darea Marii Uniri, este omagiat pentru rolul sãu în
fruntea Misiunii Patriotice Naþionale din Amer ica
ºi alte þãri. Îi are aproape ºi în aceastã perioadã pe:
Octavian Goga, Iuliu Maniu, Al. Vaida-Voievod, 
Octavian Tãslãuan, Nicolae Iorga, C. Arge to ianu, 
D. Zamfirescu, Al. Averescu.

Dr. Vasile Lucaciu se stinge din viaþã la 28
noiembrie 1922 la Satu Mare. 70 de ani trãiþi în
zbucium ºi frãmântare. 70 de ani de dragoste
pentru Neam. Nicolae Iorga ºi alþi parlamentari îl
evocã în plenul camerelor. Ion I. C. Brãtianu a
propus „funeralii naþionale”. A fost înmormântat
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la 1 decembrie 1922 de ziua cea mare a Neamului
sãu, zi declaratã „doliu naþional”. Ceremonia reli -
gioasã a fost asiguratã de episcopii Iuliu Hossu de 
Gherla ºi Valeriu Traian Frenþiu de Oradea. Ion I.
C. Brãtianu, din însãrcinarea Regelui Ferdinand
I, a aºezat pe sicriu însemnele „Marelui Cor don al
Ordinului Steaua României” ºi a rostit un cuvânt
înãlþãtor. Dar mult mai expresivã a fost vorbirea
IPS Dr. Iuliu Hossu, care a menþionat, printre
altele: „Pãrinte Lucaciu! Nu ai fost în viaþã nici
rege, nici ministru. Ai fost un vlãdicã de la þarã,
care a luptat din toate puterile pentru ca neamul
sãu sã-ºi capete graniþele etnice la care avea tot
dreptul. Când aceia împotriva cãrora luptai te-au
condamnat la temniþã, trei sute de care pornite din
ªiºeºti te-au întovãrãºit pânã la Satu Mare. Azi te
con duce la groapã un neam întreg. Au venit mi -
niºtrii sã te sa lute în numele Majestãþii Sale Re -
gelui ºi guvernului, au venit episcopii sã îndrepte
rugile lor cãtre cer, au venit þãranii pe care i-ai
iubit ºi cãlãuzit în viaþã, sã te coboare în lãcaºul de
veci. Dormi fericit cã un neam întreg te proslã -
veºte. Sã fii sigur cã nicicând numele tãu nu se va
ºterge din cartea de aur a neamului românesc” (V.
Bãinþan, ªiºeºtii pãrintelui Vasile Lucaciu, p. 277).

Cel care s-a luptat cel mai mult pentru Ziua
Mântuirii Neamului a ajuns chiar în aceastã zi în
mijlocul þãranilor sãi din ªiºeºti, în cavoul din
Biserica Sfintei Uniri a Tuturor Românilor ºi în
sufletul tuturor trãitorilor români din toate tim -
purile ce au urmat de atunci.

Am evidenþiat doar acele crâmpeie de viaþã
activã a pãrintelui dr. Vasile Lucaciu care pun în
luminã felul sãu de a zidi lu mina adevãrului în

fapte adevãrate ºi demne pentru cea mai sfântã
cauzã – Românismul. Numai detalii de colaborare
cu marii bãrbaþi care au slujit ºi Neamul ºi Ac a de -
mia Românã, într-o îmbinare sublimã din care o
calitate sau alta e greu de decelat. Adevãrat cãrtu -
rar român e doar acela care slujeºte vocaþional
limba ºi cultura neamului, fãrã a se refugia în
lucruri „uºoare” sau în „turnuri de fildeº”, mai ales 
atunci când timpurile cer implicare, iar coman -
damentele zilei luptã naþionalã. 

Prin materialul de mai sus nu ne-am propus
sã ridicãm în slãvi figura pãrintelui Lucaciu, ci sã
luminãm relaþiile sale ac tive cu personalitãþile vre -
mii. Sau, în ultimã instanþã, sã arãtãm cã mulþi
dintre exponenþii Academiei Române nu au fost
doar „savanþi“, „enciclopediºti”, „literaþi” sau
„isto rici”, ci vrednici oameni ai faptelor, luptãtori
adevãraþi pe fronturile vremii, la ceasuri „per -
miþãtoare”, care, dacã nu se miºcã în direcþia favo -
rabilã momentele istorice providenþiale, pot fi
pier dute definitiv.

Nu putem evita sã ilustrãm acest capitol de
relaþie dintre Maramureº ºi Ac a de mia Românã
decât cu preþul unor regrete dureroase, tot aºa de
mari, precum cele pe care le au membrii Înaltului
Fo rum Ac a demic atunci când descoperã „omi -
siuni în timp” ale confraþilor ºi pe care le pot
repara doar prin titluri „post-mor tem”. Post-mor -
tem îl aºezãm ºi noi alãturi de marile spirite ale
Maramureºului ºi ale þãrii, oglindite în lucrarea de
faþã. ªi egal cu acestea, pentru cã dr. Vasile Lucaciu
s-a aºezat definitiv, în galeria perso nali tãþilor ca -
ris matice, în panteonul bãrbaþilor bine meritaþi ai
naþiei, în Istoria Redeºteptãrii Naþionale!
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Semnatarii Memorandumului (1892). Rândul de sus (de la stânga la
dreapta): Dionisie Ro man, Patriciu Barbu, Dr. D. O. Barcianu, Gherasim 

Domide, Dr. Teodor Mihali, Dr. Aurel Suciu, Mihaiu Veliciu, Ru bin
Patiþa • rândul de jos (de la stânga la dreapta): Niculae Cristea, Iuliu

Coroianu, Gheorghe Pop de Bãseºti, Dr. Ioan Raþiu, 
Dr. Vasile Lucaciu, Dimitrie Comºa, Septimiu Albini.

Sursa: wikipedia.org



Academicianul Ion Muºlea ºi cercetarea
folcloricã a Maramureºului ºi a zonelor învecinate

Dr. Natalia LAZÃR
Satu Mare

Folclorul a constituit sursã de inspi -
raþie pentru literatura cultã, dar, deo -
potrivã subiect de cercetare pentru

specialiºtii numiþi de lite ratura de specialitate
folcloriºti, iar, mai apoi, etnografi ºi etnologi. 

Pornind de la linia iniþiatã de Vasile
Alecsandri prin apariþia, în 18661, a volumului
Poezii populare ale românilor ºi continuând cu
editarea a numeroase culegeri
de folclor, Ac a de mia Românã
ºi-a manifestat, încã din primii
ani de activitate, sprijinul pentru 
publicarea ade vãratei poezii a
po porului român2. Odatã cu
acti vitatea prodigioasã desfã ºu -
ratã de Bogdan Petriceicu
Hasdeu se pune problema rea -
lizãrii unei culegeri sistematice
a materialului fol clo ric, pe baza
unor chestionare riguros alcã -
tui te. Interesul pentru literatura
popularã este în conti nuã
creºtere, Ac a de mia susþinând ºi
premiind numeroase culegeri de 
profil apãrute la sfârºitul vea cului al XIX-lea ºi
începutul celui de-al XX-lea. Apariþia, în anul
1908, a publicaþiei „Din vieaþa poporului ro -
mân”, destinatã cule gerilor de lite raturã popu -
larã, datini, obiceiuri, superstiþii ºi jocuri ca ma -
nifestãri ale lumii sa tului românesc, a
reprezentat un mo ment im por tant în istoria
Academiei. Timp de 23 de ani au apãrut în
aceastã serie 40 de vol ume – culegeri de poezii
populare, basme, ghicitori, superstiþii, des cân -
tece etc. – care denotã bogãþia folclorului ro -
mânesc. Publicaþia intrã în declin în perioada de
dupã Primul Rãzboi Mondial, punându-se

problema reorganizãrii, fapt realizat de abia în
anul 1930, prin înfiinþarea Arhivei de Folclor de
la Cluj. Cu volumul XL, colecþia „Din vieaþa
poporului român” se încheie, locul acestei publi -
caþii fiind luat de „Anuarul Arhivei de Folclor”,
care va cuprinde studii ºi cercetãri, recenzii,
completate de o bibliografie complexã a lite -
raturii folclorice. Astfel, încã de la înfiinþare,

prin toate proiectele înfãptuite,
Ac a de mia Ro mânã s-a preo cu -
pat intens de studiul vieþii popu -
lare ºi al folclorul naþional3.

Dintre membrii Aca de -
miei, care s-au con sacrat cer -
cetãrilor folclorice,  etnografice
ºi et no logice, amintim pe Simion
Florea Mar ian, Lazãr ªãineanu,
Artur Gorovei, Ovid Den su sia -
nu, Sextil Puºcariu, Tache Papa -
hagi, Ion Muºlea, Mihai Pop,
Petru Caraman, Grigore Bostan, 
Ro mulus Vulcãnescu, Sabina
Ispas, dar ºi pe etnomu zicologii
Béla Bartók, Constantin Brãiloiu, 

Tiberiu Brediceanu, Sabin Drãgoi.
O atenþie deosebitã a fost acordatã Mara -

mureºului, ca zonã etnograficã, dar ºi þinuturilor 
învecinate, care, în anumite perioade istorice au
avut un destin comun cu Maramureºul sau au
fãcut parte din Regiunea Maramureº: Codrul,
Someºul, Chioarul, Lãpuºul, Oaºul ºi Ugocea. 

Ion Muºlea4 (29 septembrie 1899, Braºov- 
27 iulie 1966, Cluj) – folclorist ºi etnograf, membru
co re spon dent al Academiei Române din 23 mai
1947 (repus în drepturi – 3 iulie 1990) este o
personalitate marcantã a folcloristicii ºi etno -
grafiei româneºti, de numele sãu legându-se
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MAc a de mi cian Ion Muºlea

1 În anul 1866 ia fiinþã Societatea Literaria, care devine ul te rior Ac a de mia Românã.
2 „Anale”, Seria II, Dezbateri, Tom. VII, p. 77, 145.
3 Conf. Ion Muºlea, Arhiva de folclor a Academiei Române, Studii, memorii ale întemeierii, rapoarte de activitate,

chestionare 1930-1948, Ediþie criticã, note, cronologie, comentarii ºi bibliografie de Ion Cuceu ºi Maria Cuceu,
Cluj-Napoca, Editura Fundaþiei pentru Studii Europene, 2005, p. 67-70.

4 Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române, 1866-2016, Dicþionar, Ediþia a V-a, revãzutã ºi adãugitã, Cu -
vânt-înain te acad. Ionel-Valentin Vlad, preºedintele Academiei Române, Editura Academiei Române, Bucureºti,
2016, p. 909.



înfiinþarea, în 1930, a Arhivei de Folclor de la
Cluj, pe lângã Muzeul Limbii Ro mâne, având
obiective precum: organizarea unor culegeri sis -
tematice prin cercetarea de teren a specialiºtilor, 
pãstrarea, clasarea ºi interpretarea materialului
colectat în urma cercetãrilor, pu blicarea unui
Anuar al Arhivei de folclor, res pectiv, pre gã -
tirea unui at las al folclorului ro mânesc.  Con -
tribuþia ºtiinþificã a lui Muºlea este una
substanþialã, concretizându-se în patru do menii
ale folclorului ºi etnografiei: istoria fol clo risticii,
obiceiuri ºi literaturã popularã, teatru pop u lar ºi
artã popularã5.

Arhiva de Folclor a Academiei Române
de la Cluj s-a preocupat, în mod spe cial, de
românii din zonele izolate, mãrginaºe sau de cei
din afara graniþelor de atunci ale þãrii6, iar în
Anuar au apãrut numeroase monografii lo cale ºi
regionale, lucrãri de istorie a folclorului ºi a
folcloristicii, studii ºi lucrãri de folclor com -
parat, de obiceiuri º.a. Publicarea monografiilor
folclorice reprezintã unul dintre meritele însem -
nate ale lui Muºlea ºi ale Anuarului, prima lu -
crare în acest sens fiind Cercetãri folklorice în
Þara Oaºului, scrisã de Ion Muºlea ºi publicatã
în „Anuarul Arhivei de Folklor I”, Cluj, Cartea
Româneascã, 1932. Aceastã lucrare este un re -
per în domeniu, o monografie alcãtuitã dupã o
metodã riguroasã7, cuprinzând un foarte bogat
ma te rial etnografic ºi folcloristic. 

Dupã cum autorul însuºi mãrturiseºte,
„cer cetãrile  fãcute de noi în Þara Oaºului vor fi
binevenite pentru studiul folklorului, fiindcã: a)
descoperã un þinut aproape cu desãvârºire ne -
cunoscut din punct de vedere folk loric, cãci tex -
tele publicate pânã astãzi sunt cu totul insu -
ficiente pentru a ne putea face o idee despre
varietatea ºi bogãþia documentelor; b) accen -
tueazã ºi completeazã, prin cercetãri anume fã -
cute, pãrþi puþin cunoscute pânã acum în folklo -
rul românesc ºi descoperã câteva elemente
ne cu noscute lui pânã astãzi”8.

Cercetãrile au fost realizate în vara ºi
toam na anului 1930 ºi în primãvara lui 1931, în
cele mai reprezentative sate oºeneºti9: Cãrmã -
zana, Racºa, Moiºeni, Cãlineºti, Târsolþ, Lecînþa,
Boineºti, Bicsad, Prilog, dar ºi în localitãþile
Negreºti, Certedza, Vama, Trip ºi Tur, acestea

din urmã, con sid er ate mai puþin interesante ºi
conservatoare. Ion Muºlea a beneficiat de susþi -
nerea Academiei Române prin preºedintele
prof. Ioan Bianu, a Atlasulului Lin guis tic (con -
dus de Sextil Puºcariu, cu implicarea directã a
dialectologilor Sever Pop ºi Emil Petrovici) ºi a
unor intelectuali oºeni: protopopul Ion Andron
din Racºa, învãþãtorul Ion Costin din Târsolþ ºi
teologul Iosif Demian din Cãlineºti10.

Lucrarea cuprinde trei pãrþi: Þara ºi
oame nii: Þinutul ºi trecutul lui, Satele, Po pu -
laþia, Ocupaþia ºi starea economicã, Locuinþa,
Hrana, Tipul ºi portul, Firea, Viaþa religioasã,
Starea culturalã (p. 3-17); Folklorul: Con -
sideraþii gen er ale, Balada, Doina ºi strigãtura,
Tradiþiile, Poveºti, snoave ºi legende, Ghi ci -
torile, Bocetele, Cântecele de leagãn, Jocurile
de copii, Prac tice magice, descântece, credinþe
ºi superstiþii (p. 17-27); Obiceiurile: La sãr -
bãtori, La naºtere, La nuntã, La moarte ºi în -
mor mântare (p. 27-45) – urmate de o varietate
de texte: 10 balade (p. 46-48); 47 de doine de
dragoste, de dor, de jale, de înstrãinare (p.
48-53); 84 de strigãturi (p. 53- 58); 22 de co -
linde – Co rin da pãcurariului cu variantele, Co -
rin da oilor cu variantele, alte colinde specifice
(p. 58-64); 17 texte re unite sub titlu ge neric
Tradiþii (p. 64-68); 6 texte – Poveºti, legende,
snoave (p. 68-75); 42 de ghicitori (p. 76-78);
Bocete – la fiicã/ mamã, la fecior nenuntit, la soþ 
(p. 8-79); 6 cântece de leagãn (p. 79); 10 jocuri
de copii (p.79-81); 26 de descântece (p. 81-90);
26 de texte re unite în Practici magice (p. 90-98); 
36 de texte – Demoni, fiinþe fantastice  sau cu
puteri supranaturale (p. 98- 105); 53 de texte
despre diferite credinþe ºi superstiþii (p. 106-
111); 11 mãrturii despre pãstorit ºi viaþa din
trecut (p. 111-113), completate de un glosar, o
hartã a regiunii cercetate ºi 6 planºe cu fotografii 
etnografice.

Monografia Cercetãri folklorice în Þara
Oaºului, realizatã de Ion Muºlea în 1931-1932,
a fost reeditatã de trei ori: de cãtre prof. Ion
Taloº, di rec tor al Institutului Arhiva de Folclor a 
Academiei Române Cluj-Napoca, în lucrarea
Cercetãri etnografice ºi de folclor, 2 vol ume
(1971-1972); prin grija profesorului Ion Cuceu,
di rec tor al Institutului Arhiva de Folclor a Aca -
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5 Cf. Ion Muºlea, Certãri etnografice ºi de folclor I-II, Ediþie îngrijitã, cu studiul introductiv, bibliografie, registrul
corespondenºei de specialitate de Ion Taloº, Bucureºti, Editura Mi nerva, 1971-1972.

6 Cf. Ion Muºlea, Arhiva de folclor a Academiei Române, p. 27.
7 Cf. J. Byck în „Adevãrul”, 1933, iulie 22.
8 Ion Muºlea, Cercetãri folklorice în Þara Oaºului, Ex tras din „Anuarul Arhivei de Folklor” I, Cluj, „Cartea

Româneascã”, 1932,  p. 2.
9 S-a respectat grafia localitãþilor din studiul orig i nal.
10 Ion Muºlea, Cercetãri folclorice în Þara Oaºului, p. 2.



demiei Române Cluj-Napoca, la Editura Fun -
daþiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, în
lucrarea Cercetãri etnologice zonale – Ion
Muºlea, Ediþia criticã, note ºi un glosar di a lec tal
de Ion Cuceu ºi Maria Cuceu, studiu introductiv
de Ion Cuceu (2004), lucrarea cuprinzând re -
zultatele cercetãrilor etnologice întreprinse
asupra ºcheilor din Cergãu, cele referitoare la
Þara Oaºului (Cercetãri folclorice în Þara
Oaºului, p. 55-281), respectiv la Valea Gur -
ghiului; prin grija lui Ion Vãdan, directorul Edi -
turii Dacia XXI, în lucrarea Cercetãri etno lo -
gice în Þara Oaºului ºi La minerii din nordul
Transilvaniei, cuprinzând, de fapt, douã studii
monografice.

În reeditarea textelor, s-a þinut cont de
normele ortografice ºi de punctuaþie actuale, au
fost îndreptate unele greºeli de tipar sau omi -
siunile involuntare din ediþia anterioarã, au fost
înlocuite formele lexicale vechi, ieºite din uz, cu 
cele actuale, au fost elim i nate inconsecvenþele
dialectologice, ortografice, de punctuaþie ºi re -
fe renþiale din textele folclorice pentru a uºura
lectura, însã toate acestea nu au afectat
autenticitatea textelor lui Ion Muºlea, ci, dim -
potrivã, au sporit gradul de receptivitate a aces -
tora. Se cunoaºte faptul cã Ion Muºlea, prin
publicarea în 1932 a studiului Cercetãri folklo -
rice în Þara Oaºului, a avansat un nou model de
studiu monografic, completându-le pe acelea
ela b o rate de ªcoala Densusianu sau Dimitrie
Gusti, iar prin reeditarea acestei cãrþi s-a dorit
restituirea modelului oferit de fonda torul insti -
tutului clujean de etnologie, Ion Muºlea.

Lui Muºlea i se datoreazã ºi apariþia lu -
crãrii Cercetãri folklorice în Ugocea româ -
neascã (judeþul Satu-Mare), scrisã de Vasile
Scurtu, publicatã de Ac a de mia Românã, în Ex -
tras din „Anuarul Arhivei de Folklor” No. VI,
Bucureºti, 1942: „Þinem sã mulþumim în primul 
rând Academiei Române ºi directorului ei, d-lui
Ion Muºlea, pentru îndemnul ºi sprijinul acordat 
pentru realizarea acestei lucrãri”11.

Cercetãrile au fost realizate în intervalele:
21 aprilie-10 mai 1940, 6-9 iunie 1940, 15-18
iunie 1940, 28-30 iunie 1940, în perioada unor
sãrbãtori religioase deosebit de relevante pentru
lumea satului (Sfintele Paºti, Rusaliile, Înãlþarea 
Domnului, Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel), în
localitãþile12: Batarci (Bãtarci), Bocicãu (Bâºcãu),

Comlãuºa, Gherþa-Mare (D’erþa-Mare), Gherþa- 
Micã (D’erþa-Mñicã), Tarna-Mare, Turþ ºi
Valea-Sacã, autorul însuºi mãrturisind: „În
timpul celor zece ani petrecuþi la graniþa de
nord-vest a þãrii, în regiunea Sãtmarului, o da -
torie de conºtiinþã faþã de neamul nostru ne-a
îndemnat sã cercetãm trecutul acestui þinut, în
care a pulsat odinioarã o intensã vieaþã ro mâ -
neascã. Paralel cu cercetãrile istorice, am cãutat
sã descoperim ºi comorile sufleteºti ale popo -
rului din acest colþ îndepãrtat de þarã”13.

Studiul cuprinde patru pãrþi: Þara ºi oa -
menii: Þinutul ºi trecutul lui, Satele, Populaþia,
Oºeni sau Ugoceni?, Ocupaþia ºi starea
locuitorilor, Locuinþa, Hrana, Tipul ºi portul,
Firea, Vieaþa religioasã, Starea culturalã (p.
2/124-22/144); Folklorul: Consideraþiuni gene-
rale, Balada, Doina, Strigãturile, Tradiþii.
Vieaþa din trecut, Despre poveºti, legende, snoa -
ve, ghicitori, Bocetele, Descântece, practici ma -
gice, demoni, fiinþe fantastice, credinþe ºi super -
stiþii (p. 22/144-31/153); Graiul: Fonetica,
Mor fologia (31/153- 4/156); Obiceiurile: La
sãr bãtori, La naºtere, La nuntã, La moarte ºi
înmormântare (34/156-53/175). 

Lucrarea este completatã de texte tran -
scrise fonetic, într-o formã simplificatã, pentru a 
reda coloritul graiului ugocean 14, un glosar ºi
fotografii reprezentative: 8 balade (1-8, p. 55/177-
60/182), 60 de doine (9-68, p. 60/182-68/190),
122 de strigãturi (69-190, p. 69/191-80/202), 22
de colinde (191-212, p. 80/202-86/208), 36 de
texte re unite în Tradiþii ºi vieaþa din trecut
(213-248, p. 86/208-97/219), 8 texte - Poveºti,
legende, snoave (249-256, p. 97/219-107/229),
30 de ghicitori (257-286, p. 107/229-109/231),
17 bocete (287-303, p. 109/231-115/237), 8 cân -
tece de leagãn (304-311, p. 115/237-117/239),
12 jocuri de copii (312-323, p. 117/239-120/
242), 40 de descântece (324-363, p. 121/243-
136/258), 26 de texte referitoare la practici ma -
gice (364-389, p. 136/258-145/267), 36 de texte
re unite sub titlul Demoni, fiinþe fantastice ºi cu
puteri supranaturale (390-425, p. 145/267-156/
278) ºi 82 de texte despre credinþe ºi superstiþii
(426-507, p. 156/278-170/292).

Ion Muºlea, prin cercetãrile-i susþinute în
acest colþ de þarã, a scos la luminã un obicei dra -
matic spe cific sãrbãtorilor de iarnã în co mu -
nitãþile minereºti din Bãiuþ ºi Cavnic,
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11 Vasile Scurtu, Cercetãri folklorice în Ugocea româneascã (jud. Satu-Mare), în Ex tras din „Anuarul Arhivei de
Folklor” No. VI, Bucureºti, 1942, p. 2/124.

12 S-a respectat grafia localitãþilor din studiul orig i nal.
13 Vasile Scurtu, op. cit., p. 1.
14 Ibi dem, p. 54/176.



Constantinul15. În cadrul cercetãrii întreprinse
în zona minierã a Bãii Mari, în anul 1940, a fost
achiziþionat un manuscris aparþinând lui Andrei
Culic, care cuprindea piesele dramatice Adam ºi
Eva, Irozii, Susana, Vicleimul (douã variante) ºi
un Joc cu Constantinul din istoria românilor. În
perioada sãrbãtorilor de iarnã, în comunitãþile
minereºti se juca, de cãtre minerii înºiºi, un soi
de teatru primitiv cu subiecte religioase, piesele
dramatice fiind traduceri ºi adaptãri ale unor
piese maghiare ºi ger mane. Surpriza acestui ma -
nuscris o constituie Constantinul, care se juca
doar româneºte ºi înfãþiºa un mo ment im por tant
din istoria Þãrii Româneºti, moartea domni to -
rului Constantin Brâncoveanu. Se pare cã
Andrei Culic-Cãvnicarul copiase jocul în anul
1880, de la minerul Tulici, piesa fiind alcãtuitã
din cântãri ºi pãrþi de di a log, cu urmãtoarele
personaje: Scriitorul, Împãratul turcilor, Con -
stan tin-Vodã, Soldaþii (2), Boierii (2), Craiul,
Vãcãreþul Condacoznic, Vizirul, Laufãr16.

Cercetãrile sunt reluate în anii 195017, te -
renul relevând existenþa acestei piese dramatice
în Bãiuþ ºi Cavnic. Informatorii au oferit multe
date referitoare la text, cos tume, recuzitã, cu
toþii subliniind faptul cã reprezentaþiile erau
date de feciori, din casã în casã, în Câºlegi sau
între Crãciun ºi Anul Nou.

Referitor la originea piesei dramatice, cer -
cetãtorii maghiari au fãcut unele supoziþii. Ea a
fost remarcatã, în anul 1908, de prof. Iuliu

Sebestyén, vicepreºedintele Societãþii Etno gra -
fice Maghiare, iar în anul 1912, în cadrul unei
conferinþe publice susþinute de acelaºi folclorist, 
a fost catalogatã drept o traducere dintr-o „cu -
noscutã dramã scolasticã maghiarã”18. Cer ce -
tãtorul Josef Ernyei, în lucrarea Deut sche Volks -
scha uspiele aus den oberungarischen Bergstädten,
re pro duce afirmaþiile lui Sebestyén, nepro bân -
du-le, însã. Cert este cã, pânã la cer cetãrile în -
treprinse de echipa clujeanã, nu a fost publicatã
nici piesa româneascã, nici originalul maghiar19.

Cercetãrile Arhivei de Folclor a Aca de -
miei Române de la Cluj au stabilit ca timp al
compunerii piesei începutul secolului al
XIX-lea, fiind consideratã un bun al minerilor
din regiunea Baia Mare, scrisã ºi transmisã în
limba românã. În concluzie, Constantinul este:

a) A doua piesã dramaticã originalã, cu
subiect laic, jucatã în Transilvania (întâia fiind
Occisio Gregorii in Moldavia vodae...);

b) Singura piesã laicã româneascã din
Tran silvania jucatã din casã-n casã, ca
Vifleimul, deci intratã în folclor”20.

Prin toate acestea Ion Muºlea, întemeietor 
al Arhivei de Folclor a Academiei Române de la
Cluj, îºi confirmã locul sin gu lar ocupat în fol -
clo ristica româneascã, lucrãrile apãrute ca re -
zultat al cercetãrile întreprinse în Maramureº ºi
în þinuturile învecinate (Oaº, Ugocea) venind sã
completeze tabloul vieþii populare ºi al folclo -
rului naþional.
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15 Ion Muºlea, Cântare ºi verº la Constantin. Sfârºitul lui Brâncoveanu în repertoriul dra matic al minerilor din
nordul Transilvaniei, în Studii de istorie literarã ºi folclor, Bucureºti, Editura Academiei R.P.R., 1964, p. 21-61.

16 Cf. Ion Muºlea, Cântare ºi verº la Constantin. Sfârºitul lui Brâncoveanu în repertoriul dra matic al minerilor din
nordul Transilvaniei, în Cercetãri etnologice în Þara Oaºului ºi La minerii din nordul Transilvaniei, Ediþia a IV-a, 
îngrijitã de Ioan I. Muºlea, Editura Dacia XXI, 2011, p. 258-261.

17 Ibi dem, p. 274.
18 Ibi dem, p. 281-282.
19 Ibi dem, p. 282.
20 Ion Muºlea, Cercetãri etnologice în Þara Oaºului ºi La minerii din nordul Transilvaniei, Ediþia a IV-a, îngrijitã de

Ioan I. Muºlea, Editura Dacia XXI, 2011, p. 301.



Compozitorul ºi muzicologul Iosif Herþea 

Aristiþa BORBEI
Li ana SILAGHI

Iosif Herþea s-a nãscut în 22 martie
1936, la Firiza de Jos (suburbie a ora -
ºului Baia Mare). Pânã la vârsta de 14

ani a locuit, împreunã cu pãrinþii ºi fraþii, în
localitatea Târnãveni, judeþul Mureº ºi tot acolo
a absolvit ºcoala gimnazialã. La vârsta de 14 ani
a avut un ac ci dent ºi, pentru a beneficia de o mai
bunã asistenþã medicalã, pãrinþii au hotãrât sã se
mute la Cluj.

Se înscrie la Liceul de Muzicã, secþia vio -
loncel, unde l-a avut ca pro fe sor 
de limba românã pe Ioan D.
Sârbu. Dupã absolvirea liceului
a fost admis la Conservatorul
din Cluj, dar dupã primul se -
mestru s-a transferat la Con ser -
vatorul din Bucureºti, Secþia
mu zico lo gie-com poziþie, pe care
l-a ab solvit în anul 1960. Liviu
Brumaru, asistent la Ca tedra de
folclor l-a fãcut sã îndrã geascã
muzica popularã ºi astfel a
ajuns la Institutul de Folclor,
îm preunã cu Liviu Glo deanu ºi
Dan Georgescu, colegii sãi. În
anul 1980 se mutã la Cluj-Na -
poca, unde este cercetãtor
ºtiinþific prin ci pal la Muzeul Etno grafic al
Transilvaniei, pânã în anul 1990, când se va
muta în Germania. Munca de cercetãtor la
Institutul de Etnografie ºi Folclor i-a adus foarte
multe satisfacþii. Prin cercetãrile din teren a pu -
tut sã-ºi cunoascã þara, frumuseþile ºi valorile ei
geografice, spirituale ºi culturale. 

A participat, împreunã cu cunoscutul fol -
clorist Ovidiu Bârlea, la unele culegeri de co -
linde ceea ce a fãcut ca, mai târziu, sã fie propus
pentru a colabora la un volum de tipologie mu -
zicalã a colindelor ºi tot în aceastã perioadã a
fost cooptat de cãtre prof. Tiberiu Alexandru,
ºeful Sectorului muzical de la institut, pentru a
înfiinþa prima colecþie naþionalã de instrumente
muzicale la Sibiu. Acesta a constituit începutul
unei cariere frumoase în domeniul instru men -
telor muzicale, al simbolisticii ºi funcþiilor

magice, rituale ºi sociale. Între anii 1967 ºi 1975 
a participat la mai multe colocvii de instrumente 
muzicale în Cehoslovacia, Bul garia ºi URSS. 

Apropierea de teatru s-a produs când a
fost cãutat de un grup de tineri studenþi, care
voiau sã facã un spectacol pe texte folclorice
pentru Festivalul de Teatru de la Wroc»aw (Po -
lonia). A participat cu plãcere la acel „travaliu
actoricesc”, iar spectacolul „Ritmuri” a luat pre -
miul cel mare. Acesta a fost momentul când i s-a 

deschis drumul spre o nouã pa -
siune ºi anume, muzica de sce -
nã, având ºi multe colaborãri cu 
regizori de teatru.

Iosif Herþea mãrturiseºte
într-un interviu: „Aceºti regi -
zori din aproximativ patru ge -
neraþii (de-a lungul a 35 de ani)
au constituit motivaþia acti vi tã -
þii mele în domeniul teatrului ºi
sentimentul pe care mi l-a dat
strãdania lor este acela cã ºi
mie mi se oferã privilegiul de a
face, alãturi de ei, un lucru im -
por tant”. În aceste colaborãri a
fost confruntat de-adevãratelea 
cu exi genþele muzicii de scenã:

am bianþã sonorã, linie melo di cã, mijloace de
expresie muzi calã cu im pact emoþional sigur
asupra publi cului, instrumente, care sã asigure
efectul dorit.

Ceea ce l-a fãcut sã devinã cu veritabil om
de teatru a fost solicitarea constantã din partea
regizorului Andrei Belgrader, care i-a transmis
convingerea cã „muzica are virtutea de a da
consistenþã ºi stabilitate jocului actoricesc”
dupã cum afirmã Iosif Herþea. A colaborat cu el
la ºase spectacole. Cele mai importante sunt
„Micul Prinþ” (Teatrul de Pãpuºi din Constanþa)
la care a scris muzica pentru or ches tra simfo -
nicã, „Neînþelegerea” de Camus (Constanþa),
„Conu Leonida...” (Sibiu). 

Dupã colaborarea cu Belgrader, care a
ple cat în SUA, a urmat colaborarea cu Silviu
Purcãrete, regizor la Teatrul din Constanþa. Cu
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el a fãcut douã spectacole de teatru de pãpuºi:
„Cãlin, Fãt-frumos” ºi „Insula pe din douã”. La
Teatrul Dra matic din Constanþa a asigurat am -
bianþa muzicalã a piesei „Legendele atrizilor”.
O adevãratã provocare a fost teatrul în aer liber,
sub lunã plinã, la Histria, cu piesa „Covorul de
purpurã”. Fiind pasionat de operele lui Eschil,
Sofocle ºi Euripide, regizorul Purcãrete ºi-a
gãsit inspiraþia în scrierile acestor autori antici.
Herþea a fost confruntat cu acustica spaþiului
liber, de aceea a re curs la instrumente
corespunzãtoare: timpane, ta ble mari de fier,
talgere, tobe, zurgãlãi, tãlãngi, dar ºi oboi ºi
vocile în cor ale actorilor. Spectacolul a avut o
singurã reprezentaþie în cadrul primei ediþii a
Festivalului „Seri de Teatru An tic” (Constanþa,
1977). A mai colaborat cu Silviu Purcãrete la
Teatrul „Þãndãricã”, în spectacolul „Omuleþul
de puf”, unde muzica lui Herþea a sugerat ino -

cenþa ºi infantilismul. Mai târziu au lucrat la
Teatrul Mic din Bucureºti la „Diavolul ºi Bunul
Dumnezeu” de J. P. Sartre. Recunoaºte cu bucu -
rie cã spectacolul „Danaidele” „avea sã fie, cu
certitudine, cel mai im por tant eveniment al
vieþii mele”, atât prin condiþiile de lucru, nemai -
întâlnite de el pânã atunci, cât ºi prin biografia
acestui show. Cu acest spectacol a fãcut un tur -
neu în câteva dintre cele mai faimoase metro -
pole ale lumii: Paris, Bir ming ham, Glas gow,
Dub lin, Am ster dam, Roma, Viena, Avignon ºi
New York. 

Cu Silviu Purcãrete a pus în scenã piesa
„Bacantele” la Burgtheater din Viena. În timpul
lucrãrilor la aceastã piesã a fost fascinat de toatã

organizarea teatrului vienez, de competenþa
actorilor, de oraºul care era un pol mag netic al
muzicii. „Ubu Rex” este ultimul spectacol la
care cei doi au colaborat. 

„Om de omenie” a fost cel mai bun spec -
tacol în care s-a folosit folclorul românesc. „Cã -
tãlin Naum a reuºit o formulã modernã, dar care
pãstra nealteratã substanþa folclorului nostru” –
a declarat Herþea în urma colaborãrii cu regi -
zorul Cãtãlin Naum la acest spectacol. Producþia 
a colindat þara timp de zece stagiuni cu diferite
distribuþii (printre actori: Gheorghe Visu,
Claudiu Bleonþ). Momentele muzicale con ce -
pute de Iosif Herþea au fost sonorizate cu instru -
mente idiofone, caval, cântece vocale cu acom -
paniament de cobzã sau chitarã. O adevãratã
probã de încredere i-a acordat Naum în piesa
„ªtefan-Vodã”, unde i-a cerut sã înceapã spec -
tacolul cu sunetul clopotelor Mãnãstirii Putna.
A reuºit, aparent simplu, doar cu vocile acto -
rilor, totul se baza pe rostirea muzicalã ºi accen -
tuarea silabelor. La Focºani, Naum a montat
„Licuriciul”. Actorii se miºcau ºi rosteau
replicile însoþiþi per ma nent de muzica pe care,
simultan, o executau tot ei.

A fost solicitat de regizorul Adrian Lupu
cu care a avut colaborãri la „Domnul Puntila ºi
sluga sa Matti” ºi „Frank al V-lea”, la Galaþi,
„Comoara” dupã ªalom Alehem, la Teatrul
Evreiesc de Stat Bucureºti. La Cluj au lucrat la
„Nu sunt Turnul Eif fel”. Printre cele unsprezece 
piese la care au colaborat se mai numãrã
„Celestina” ºi „La um bra vântului”.

A apãrut ºi prima colaborare cu Mihai
Mãniuþiu, la „Antoniu ºi Cle o pa tra”, la Cluj,
despre care Herþea afirmã cã „A fost un mo ment
mult aºteptat, dar, într-un fel, ºi augural pentru
mine”. Punerea în scenã a piesei „Omor la ca -
tedralã” a fost altã colaborare cu regizorul Mihai 
Mãniuþiu. Muzica acestei piese a fost asiguratã
de instrumente muzicale „exotice”, africane,
adu se de Mãniuþiu din Anglia. Dupã plecarea în
Germania, au continuat colaborarea realizând
„Sãptã mâna Luminatã” la care regizorul îi
ceruse o muzicã ritualicã, cu intonaþii bizare, dar 
care sã dea impresia de sãlbatic. Premiul
UNITER, pentru originalitate, primit ca urmare
a acestei colaborãri, l-a onorat în mod deosebit.
L-a simþit ca pe o recompensã a strãdaniilor de
peste douã decenii în slujba Thaliei ºi Eutherpei. 
A fost prima oarã când s-a acordat un premiu
pentru muzicã de scenã. La Piatra-Neamþ a
compus ambianþa sonorã pentru piesa „Nopþile
cãlugãriþei portugheze”.

A participat la realizarea a peste douãzeci
de spectacole cu pãpuºi. S-a îndrãgostit de acest
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De la stânga la dreapta: Liviu Glodeanu, Iosif Herþea,
Corneliu Dan Georgescu, Nicolea Georgescu.
Fotografia a fost facutã de Piki Zorzor în iarna anilor
1958-60. Fotografia ilustreazã un articol semnat
Corneliu Dan Georgescu publicat on line la adresa
https://extraordinarypeople.info/2017/04/30/
amintiri-despre-nicolae-georgescu/



univers cu totul spe cial ºi extrem de ofertant. În
afarã de Silviu Purcãrete, a mai lucrat, la pãpuºi,
cu Kovács Ildikó, despre care crede cã este una
dintre cele mai bune regizoare de gen, cu
Margareta Niculescu, la Teatrul „Þãndãricã”,
iar mai târziu cu Irina Niculescu, la Constanþa. 

A fost solicitat de regizoarea Cãtãlina
Buzoianu la realizarea spectacolului „Penthe -
sileea” la Teatrul din Constanþa. Despre piesã,
Herþea spune cã „a fost una dintre puþinele bu -
curii pe care þi le oferã viaþa”. „Levantul” (text
Mircea Cãrtãrescu) a fost o altã piesã regizatã de 
Cãtãlina Buzoianu la care au lucrat împreunã:

„A fost o plãcere sã isc o seamã de cântece cu iz
levantin pe versurile atât de muzicale oferite de
autor”. Au urmat „Mut ter Cour age” ºi „Turandot”,
la Teatrul „Bulandra”. 

A colaborat cu cel puþin patru generaþii de
regizori: de la Ginel Theodorescu, Sorana
Coroa mã-Stanca ºi Vlad Mugur, la Cãtãlina
Buzoianu, Silviu Purcãrete, Dan Micu, Mihai
Mãniuþiu, Tompa Gabor, apoi la Mona Chirilã,
Anca Bradu ºi, mai re cent, Ada Lupu. Aceasta
înseamnã, pe de o parte longevitatea activitãþii
sale, pe de altã parte capacitatea de adaptare la
maniere regizorale atât de diferite.

Bibliografia selectivã a operei

Autor al volumelor:
Ro ma nian Car ols (Colinde româneºti). Studiu de antologie muzicalã, Vol. 1, Bucureºti, Editura

Fundaþiei Culturale Române, 1999.
Colinde româneºti. Vol. 2. Bucureºti, Editura Muzeului Literaturii Române, 2000.
Colinde româneºti. Antologie ºi tipologie muzicalã, Bucureºti, Editura „Grai ºi suflet – Cultura

naþionalã”, 2004.
Cimpoiul ºi Diavolul. O poveste adevãratã a instrumentelor muzicale populare din România.

Bucureºti, Editura Etnologicã, 2014.
Volumul a fost premiat de Ac a de mia Românã cu premiul „Ciprian Porumbescu” pe anul 2016.
De la unealtã la in stru ment muzical. Câteva însemnãri despre instrumentele muzicale populare

ºi despre folclorul românesc. Bucureºti, Editura Etnologicã, 2015.

Vol ume în colaborare:
Tradiþii ºi obiceiuri româneºti. Anul nou în Moldova ºi Bucovina. Bucureºti, Editura Pentru

Literaturã, 1968.
Folclor coregrafic – Bihor. Vol. 1 (1968), vol. 2 (1970), Oradea, Editura Casa Creaþiei Populare a 

Judeþului Bihor, 1968.
245 de melodii de joc (româneºti, maghiare ºi ger mane din Regiunea Autonomã Maghiarã).

Târgu-Mureº, Editura Casa Creaþiei Populare, 1970.
La dalba cetate. Folclor nord-dobrogean, Tulcea, 1975.
ªuierã iarba, cântã lemnul. Bucureºti, Centrul de Îndrumare a Creaþiei Populare, 1981.

Scrieri în vol ume:
Maria Tãnase ºi interpretarea cântecului pop u lar românesc. În „Cântecul pop u lar românesc.

Studii de folclor”. Vol. 1. Craiova, Comitetul de Culturã ºi Educaþie Socialistã al Judeþului Dolj, 1973,
p. 137-144.

Despre unele datini de iarnã din împrejurimile comunei Tinca. În „Zilele folclorului bihorean”,
ed. a IV-a, Oradea, Centrul Judeþean de Îndrumare a Creaþie Populare ºi a Miºcãrii Artistice de Masã,
1974, p. 155-163. 

Probleme ale cercetãrii muzicii instrumentale în satul Ceiºoara. În „Zilele culturii bihorene”, ed. 
XX, Oradea, Centrul Judeþean de Îndrumare a Creaþie Populare ºi a Miºcãrii Artistice de Masã, 1987,
p. 107-111.

Un mesaj nerostit. Viaþa muzicalã a unui sat. C. Brãiloiu. În „Centenar Constantin Brãiloiu”,
Bucureºti, Editura Muzicalã, 1974, p. 214-217.

Articole, cronici, recenzii:
ªuieraºul de cucutã, „Revista de etnografie ºi folclor”, nr. 4-5, 1964, p. 503-508.
A 14 conferinþã anualã a Internaþional Coun cil of Tra di tional Mu sic / Consiliul Internaþional al

Muzicii Populare, „Revista de etnografie ºi folclor”, nr. 3-4, 1962, p. 118-119.

IANUARIE-DECEMBRIE 2016 135

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

Ã
N

Â
M

O
R 

AI
M

E
D

A
C

A I
ª 

L
U

ª
E

R
U

M
A

R
A

M



Festivalul internaþional de folclor balcanic din zona Mãrii Adriatice, „Muzica”, nr. 9, 1962, p.
26-28.

Disc de muzicã popularã româneascã editat în SUA, „Muzica”, nr. 4, 1964, p. 45-46.
Ansamblul de cântece ºi dansuri din Phenian, „Muzica”, nr. 12, 1964, p. 45.
Ion Caranica, comemorare, „Muzica”, nr. 7, 1967, p. 45.
Observaþii pe marginea unei antologii a muzicii populare din Egipt, „Revista de etnografie ºi

folclor”, nr. 5, 1969, p. 411-412.
Câteva observaþii asupra repertoriului de colinde al comunei Boiºoara-Vâlcea, „Revista de

etnografie ºi folclor”, 15, nr. 5, 1970, p. 395-416.
Câteva particularitãþi stilistice ale muzicii de joc oºeneºti, „Revista de etnografie ºi folclor”, 15,

nr. 2, 1970, p. 113-120.
Melodii populare nubiene, „Revista de etnografie ºi folclor”, nr. 5, 1971, p. 417-422. 
Manifestãri folclorice în Bul garia, „Revista de etnografie ºi folclor”, 1972, p. 156-168.
Preliminarii la studiul sistemului educaþional al tradiþiei folclorice, aplicat muzicii

instrumentale, „Revista de etnografie ºi folclor”, nr. 3, 1974, p. 179-188.
Editarea muzicii populare, „Revista de etnografie ºi folclor”, nr. 1, 1978, p. 105-107.
Aspecte liminare privind statutul so cial-cul tural al muzicantului instrumentist în satul

tradiþional, „Revista de etnografie ºi folclor”, nr. 1, 1981, p. 71-85.
De la unealtã la in stru ment muzical, „Revista de etnografie ºi folclor”, nr. 2, 1985, p. 48-51.
Tiberiu Alexandru. Por trait (în lb. francezã), „Muzica”, nr. 11, 1985, p. 41-48.
Un domeniu al muzeografiei mai puþin abordat: instrumente muzicale populare, „Revista de

etnografie ºi folclor”, nr. 4, 1985, p. 48-51.
Pãpuºarii de altãdatã, „Datini”, 1993, p. 4-9.
Paznicii de vie ºi mesajele lor codificate, „Datini”, nr. 2, 1998, p. 36-37.
Funcþii muzical-rituale în nunþile de altãdatã, „Datini”, nr. 1, 1999, p. 54.

Interviuri:
Sunetul, un ac tor în scenã. [A consemnat Mircea Ghiþulescu], „Rampa”, sept. 1995. 
Muzica de teatru, o cenuºãreasã? [A consemnat Irina Budeanu], „Rampa”, nr. 104, 2 sept. – 3

oct. 1996, p. 2.
Iosif  Herþea – Îndrãgostirea de teatru. [A consemnat Adina Bardaº], „Scena”, nr. 2, 1998, p. 42.
Muzica poate salva slãbiciunile unui spectacol. [A consemnat Costin Manoliu], „Teatrul azi”,

nr. 7-8-9-10, 1998, p. 71.
Creez ex clu sive muzicã de scenã. [A consemnat Ioana Florea], „Cuvântul liber”, 12 sept. 2001, p. 6.
Ca sã fie cu adevãrat o componentã a spectacolului, muzica trebuie sã treacã de ambalaj. [A

consemnat Cristina Modreanu], „Adevãrul literar ºi ar tis tic”, 20 apr. 2004.
Omul cu obiecte cântãtoare, în Iosif Herþea – vrãjitor de sunete, Bucureºti, Fundaþia Culturalã

„Camil Petrescu”, „Teatrul azi” (supliment), 2004.

Comunicãri ºtiinþifice susþinute în strãinãtate:
Rolul elementelor structurale în conservarea tradiþiei folclorice, Koprivºtiþa, Bul garia, 9-70 aug. 1971.
Limbajul muzical între folclor ºi artã cultã, Smolenice, Cehoslovacia, 9-12 oct. 1972.
Despre un fenomen muzical aflat la hotarul dintre „vo cal” ºi „in stru men tal”. Conferinþa

Internaþionalã de Organologie a Study Group on Mu si cal In stru ments, Moscova, 30 nov.-5 dec. 1974.
Studiul instrumentelor muzicale populare ºi bibliografia lor în România, Smolenice,

Cehoslovacia, 11-17 iun. 1977.
Prem ise la valorificare a noilor mijloace video în studierea muzicii ºi instrumentelor populare,

Ružomberok, Cehoslovacia, 6-13 iul. 1979.
Acompaniamentul in stru men tal al dansului ºi nunþilor în Maramureº ºi Oaº – România în

ultimele ºapte decenii, Norvegia, 1-7 iun. 1989.
Instrumentele muzicale populare în Carpaþii estici – martori ai convieþuirii mai multor etnii,

Conferinþa Internaþionalã de Etnografie, Békéscsaba, Ungaria, 1993.
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Cãrþi premiate de Ac a de mia Românã 
– autori maramureºeni

Li ana POP
Baia Mare

Cartea Isprãvile lui Pãcalã (1894 an apariþie) de Petre
Dulfu a fost premiatã de Ac a de mia Românã cu Premiul
„Heliade-Rãdulescu”. De asemenea, Petre Dulfu a mai obþinut ºi
Premiul „Vasile Adamachi” pe anul 1902 pentru lucrarea
Foloasele învãþãturii ºi pentru traducerile din Euripide: Ifigenia în
Aulida ºi Ifigenia în Taurida, acelaºi premiu, în anul 1903.

Lucrarea lui Ioan Mihaly de Apºa, Diplome maramureºene
din secolele XIV ºi XV, apãrutã la Sighet în anul 1900, a fost
distinsã, în 1902, cu Premiul „Nãsturel-Herescu” al Academiei
Române.

Istoria Maramureºului (1940), lucrare de referinþã a
judeþului nostru, scrisã de istoricul Alexandru Filipaºcu, nãscut
la 20 aprilie 1902, în comuna
Petrova, a fost premiatã de Ac a de -
mia Românã, în anul 1941, cu
Premiul „C. G. Vernescu”.

Prozatorul ºi publicistul Simion Pop, nãscut la data de 25
septembrie 1930, în Valea Chioarului, Maramureº, a fost distins cu
Premiul Academiei Române în anul 1958, pentru volumul Paralela
45 (Bucureºti, Editura Tineretului, 1958), iar în anul 1959 pentru
cartea Anul 15 (Bucureºti, Editura Tineretului, 1959).

Poetul Tiberiu Utan a obþinut Premiul „George Coºbuc” al
Academiei Române în anul 1961, pentru volumul Versuri
(Bucureºti, Editura Tineretului, 1961). Tiberiu Utan s-a nãscut pe
data de 21 martie 1930, în Vãleni, Maramureº. A fost absolvent al
Institutului de Literaturã „Maxim Gorki” din Moscova. A decedat
pe data de 25 mai 1994, în Bucureºti.

Premiul „Ion Creangã” al Academiei Române pe anul 1965
i-a revenit romancierului Nicolae Breban (nãscut pe data de 1 februarie 1934, Baia Mare), pentru
volumul Francisca (Bucureºti, Editura pentru Literaturã, 1965).

Scriitorul Alexandru Ivasiuc (nãscut la 12 iulie 1933, Sighetul Marmaþiei) a fost premiat de
cãtre Ac a de mia Românã în anul 1970. A decedat în timpul cutremurului din 4 martie 1977 de la
Bucureºti.

Preºedintele Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, Emil Burzo a primit Premiul
Academiei Române, în anul 1971. Emil Burzo s-a nãscut în oraºul Moreni, judeþul Dâmboviþa, la
data de 30 iulie 1935 ºi este de scen dent al unei familii nobile maramureºene, originarã din Suciul
de Sus.

Prof. univ. dr. Ion Petreuº, nãscut la 24 aprilie 1939, în comuna ªieu, a primit,  în anul 1973,
Premiul „Grigore Cobãlcescu” al Academiei Române. Este doc tor în geologie din anul 1974.
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Matematicianul Ioan Marusciac, nãscut pe data de 27 martie 1925, în satul Crãciuneºti,
comuna Bocicoiul Mare, a fost distins cu Premiul Academiei R. S. România pe anul 1973, pentru
volumul Metode de rezolvare a problemelor de programare neliniarã. A condus lucrãri de doctorat 
în specialitatea cercetãri operaþionale, iar pentru meritele sale a fost ales membru al Societãþii
Americane de Matematicã.

Juristul Ioan Ceterchi, membru co re spon dent al Academiei Române, nãscut pe data de 16
decembrie 1926 în Ferneziu, cartier al oraºului Baia Mare, a fost distins cu Premiul „Simion
Bãrnuþiu” al Academiei Române pe anul 1974, pentru eforturile sale deosebite ºi rezultatele
obþinute în planul cercetãrii ºtiinþifice.

Originar din fa milia de nobili maramureºeni Chindriº, alias Balea de Ieud, filologul ºi
istoricul Ioan de Ieud Chindriº, nãscut la 21 martie 1938, în localitatea Sânmiclãuº, judeþul Satu
Mare, a primit, în anul 1976, Premiul „Nicolae Iorga” al Academiei Române.

În anul 1977, academicianului Augustin Buzura, unul dintre cei mai remarcabili scriitori ai
literaturii noastre contemporane, nãscut la 22 septembrie 1938 în satul Berinþa, comuna
Copalnic-Mãnãºtur, judeþul Maramureº, i-a fost acordat Premiul „Ion Creangã” al Academiei
Române pentru romanul Orgolii (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977).

Petru P. Moldovan s-a nãscut la 23 septembrie 1942 în Cavnic. A absolvit Institutul
Politehnic Bucureºti în anul 1966, specialitatea metalurgie neferoasã. Este doc tor inginer din anul
1974 cu teza Cercetãri privind proprietãþile termodinamice ºi interacþiunile interatomice în
topituri metalice pe bazã de plumb. A efectuat numeroase studii ºi cercetãri în calitate de di rec tor
de proiecte naþionale ºi internaþionale în domeniul ºtiinþei ºi ingineriei materialelor metalice
neferoase, publicând peste 250 de lucrãri în þarã ºi strãinãtate. În anul 1977 a primit Premiul „Aurel
Vlaicu” din partea Academiei Române. 

Ionel Valentin Vlad, inginer ºi fizician, preºedintele Academiei Române, s-a nãscut la 22
septembrie 1943, în fa milia Ioan Vlad, din localitatea Pianu de Jos, judeþul  Alba. Mama, nãscutã
Timiº, este descendentã a unei familii nobile româneºti, fondatoare a localitãþii Borºa din
Maramureº. Absolvent al Liceului „I. L. Caragiale” din Bucureºti ºi al Facultãþii de Electronicã ºi
Telecomunicaþii din Cadrul Politehnicii Bucureºti,  Ionel-Valentin Vlad a fost distins cu Premiul
„Traian Vuia” al Academiei Române în anul 1978. 

Prof. univ. dr. Ioan Ardelean a fost distins cu Premiul „Constantin Miculescu” al Academiei
Române pe anul 1980. Fizician de profesie, Ioan Ardelean s-a nãscut la 4 iunie 1942, în localitatea
Crãciuneºti, comuna Bocicoiul Mare. A urmat cursurile ºcolii primare în Crãciuneºti, iar între anii
1950-1957, pe cele gimnaziale ºi liceale în Sighetul Marmaþiei, în cadrul Liceului „Dragoº-Vodã”.
În perioada 1957-1961 este stu dent la Facultatea de Fizicã a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din
Cluj-Napoca, la absolvirea cãreia se angajeazã la Uzina de Construcþii de Maºini Reºiþa, de unde,
un an mai târziu, pleacã prin con curs la Universitatea „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca, ocupând

postul de fizician în cadrul Laboratorului de corp solid de pe lângã
Facultatea de Fizicã. Obþine, în anul 1979, titlul de doc tor în fizicã
cu teza Studii electrice, magnetice ºi radiospectroscopice ale
sticlelor semiconductoare din sistemul Fe2O3-B2O3-PHO. A fost
profesor universitar, conducãtor de doc tor ate ºi a efectuat stagii de
documentare, cercetare ºi perfecþionare la Dubna, Grenoble, Lyon, 
precum ºi la câteva dintre marile universitãþi ale lumii: Chi cago,
Cleve land, To ronto, Mon treal.

Vasile Mar ian, econ o mist, nãscut la 28 septembrie 1940, în
comuna Groºi. Din anul 1968 este cercetãtor ºtiinþific al
Academiei Române, Institutul de Cercetãri Socioumane, filiala
Cluj-Napoca ºi la Institutul de Istorie „George Bariþiu” din
Cluj-Napoca, din 1998. În anul 1981 a obþinut Premiul „P. S.
Aurelian” al Academiei Române.

Premiul „Nicolae Iorga” pe anul 1981 a revenit unui colectiv 
de autori coordonat de Vasile Cãpâlnean, Ioan Sabãu ºi prof. dr.
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Valeriu Achim, pentru volumul Maramureºenii în lupta pentru libertate ºi unitate naþionalã:
documente 1848-1918.

Prof. dr. Simion Bolte, profesor la disciplina de chirurgie veterinarã, ºeful Departamentului
de chirurgie veterinarã la Facultatea de Medicinã Veterinarã Timiºoara, nãscut în ziua de 5 a lunii
februarie din anul 1940, în comuna maramureºeanã Groºi, a fost rãsplãtit cu Premiul Academiei
Române „Traian Sãvulescu” pe anul 1981, pentru lucrarea Agresologie, anestezie ºi terapie
intensivã în medicina veterinarã, Editura Ceres, Bucureºti, 1981.

Nãscutã la 18 septembrie 1936, în comuna Sãcãlãºeni, biologul Rodica Giurcea a primit
Premiul „Emil Racoviþã”, în 1982 ºi Premiul „Ion Ionescu de la Brad”, în anul 1993, ambele
conferite de cãtre Ac a de mia Românã.

Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române, pe anul
1983, a revenit unui colectiv de autori coordonaþi de cãtre prof.
univ. dr. Gheorghe Pop ºi prof. dr. Ion Chiº-ªter pentru lucrarea
Graiul, etnografia ºi folclorul zonei Chioar. Din colectivul de
redacþie au mai fãcut parte: Nicolae Felecan, Tãnase Filip, Vic tor 
Iancu, Codreanu Moldovan, Eugenia Nistoricã, Valeriu
Palaghiþã, Gheorghe Radu, Ana Varna. Alãturi de aceºtia, au
colaborat la realizarea lucrãrii: Georgeta Labina, Maria
Marinescu, Doru Arsene, Mãrioara Dan, Paul Orha, Adriana
Istrate, Elena Florian, Maria Þânþar, Aurelia Tîrºar, Emilia
Berindan, Florica levendula, Rodica Corzan, Doina Ilieº

Istoricul dr. Báthory Ludovic a fost laureat al Premiului
„Vasile Pârvan” al Academiei Române pe anul 1985, coautor al
volumelor Bibliografia istoricã a României. Báthory Ludovic s-a 
nãscut la 26 februarie 1942, în Sighetul Marmaþiei. În anul 1964 a
absolvit Universitatea „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca,
Facultatea de Istorie-Filosofie. A activat ca ºi cercetãtor ºtiinþific la Ac a de mia Românã, filiala
Cluj-Napoca.

Poetul ºi criticul literar Ion Pop, originar din Mireºul Mare, judeþul Maramureº, a obþinut
Premiul „B. P. Hasdeu” al Academiei Române pe anul 1985, pentru volumul Jocul poeziei
(Bucureºti, Cartea Româneascã, 1985).  

Episcopul Emilian Ioan Birdaº, s-a nãscut la 23 noiembrie 1921, în localitatea Rohia. În
anul 1991 a primit Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române, în calitatea de
îngrijitor al ediþiei bibliofile al lucrãrii Noul Tes ta ment de la Bãlgrad, 1648-1988.

Prof. univ. dr. Rãzvan Givulescu, fost angajat al Universitãþii de Nord Baia Mare, a primit
Premiul „Grigore Cobãlcescu” al Academiei Române pentru lucrarea Flora Miocenului su pe rior
de la Chiuzbaia, în anul 1992, în semn de recunoaºtere a valoroasei sale activitãþi ºtiinþifice.

Ioan G. Bud, inginer, nãscut la 27 septembrie 1944, la Craiova, de scen dent dintr-o familie de 
nobili, originarã din Maramureº, refugiatã în Oltenia, a primit Premiul „Ion Ionescu de la Brad” al
Academiei Române, pentru monografia Totul despre câine, lucrare apãrutã în anul 1993. 

Medicului veterinar Liviu Oana i s-a acordat Premiul „Traian Sãvulescu” al Academiei
Române pe anul 1993, pentru lucrarea Andrologie veterinarã. Nãscut la 22 ianuarie 1957 în
Târgu-Lãpuº, Liviu Oana a urmat ºcoala primarã în localitatea Rohia, Liceul Agroindustrial din
Seini ºi Facultatea de Medicinã Veterinarã din Cluj-Napoca. A publicat ºapte cãrþi de specialitate,
patru în calitate de autor unic ºi trei în calitate de coautor ºi peste 155 de lucrãri ºtiinþifice.

Prof. univ. dr. Petru Noþingher a primit Premiul Academiei Române, în anul 1993. S-a
nãscut la 18 februarie 1946, în comuna Viºeul de Jos. A absolvit Liceul „Bogdan-Vodã” din
Viºeul de Sus ºi Facultatea de Electronicã, din cadrul Universitãþii  Politehnicã Bucureºti. 

Filosofului Ion (Jean) Bãlin i s-a acordat Premiul Academiei Române pe anul 1997 pentru
volumul Silogistica tradiþionalã ºi modernã: contribuþii româneºti (Bucureºti, Editura Nemira,
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1996). Ion Bãlin s-a nãscut la 1 ianuarie 1947, în localitatea Cãlineºti
ºi a decedat la 3 aprilie 2006, la Bucureºti. A urmat ªcoala Generalã în 
comuna natalã, apoi Liceul Ped a gogic din Sighetul Marmaþiei,
absolvindu-l în anul 1966. Între anii 1966-1971 a fost stu dent la
Facultatea de Filosofie a Universitãþii din Bucureºti. Din anul 1994
este doc tor în filosofie la aceeaºi facultate. A reprezentat statul român
în Regatul Marocului, unde a fost ambasador între anii 1997 ºi 2001.

Poetul Ioan Es. Pop a obþinut Premiul „Mihai Eminescu” al
Academiei Române pe anul 1999 pentru volumul Pantelimon 113 bis
(Bucureºti, Cartea Româneascã, 1999). Ioan Es. Pop s-a nãscut la 27
martie 1958, în satul Vãrai, judeþul
Maramureº. A urmat cursurile gimna -
ziale în satul na tal, Baia Mare ºi ªomcuta 
Mare. Este absolvent al Facultãþii de
Filologie al Universitãþii din Baia Mare,
Secþia românã-englezã. 

Medicul Ion Cotârlã a primit Premiul pentru excelenþã aca -
demicã, în anul 1999. Nãscut la 11 martie 1976, la Sighetul
Marmaþiei, a urmat ªcoala Generalã nr. 3 ºi Colegiul Naþional
„Dragoº-Vodã”, ambele la Sighetul Marmaþiei, apoi Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie „Iuliu Haþieganu”, Facultatea de Medicinã
Generalã din Cluj-Napoca, absolvitã cu Summa cum Laude.    

Ac a de mia Românã a decernat douã premii pe anul 2000
profesorilor Erhardt Papp ºi Gavrilã Ardelean de la Universitatea
de Nord Baia Mare. Prof. dr. Erhardt Papp, ºeful Catedrei de fizicã, a 
primit Premiul „ªtefan Procopiu”, pentru grupul de lucrãri Contribuþii 
la dezvoltarea mecanicii cuantice, iar prof. dr. Gavrilã Ardelean ºi
biologul Iosif Bereº au primit premiul „Grigore Antipa” pentru
volumul Fauna de ver te brate a Maramureºului (Cluj-Napoca, Dacia, 2000).

Prof. univ. dr. Flavius Antoniu Baias a primit Premiul „Andrei Rãdulescu” al Academiei
Române, pentru lucrarea Simulaþia. Studiu de doctrinã ºi jurisprudenþã, în martie 2003. Flavius
Antoniu Baias s-a nãscut la 30 septembrie 1961, la Braºov, în fa milia învãþãtorului Grigore Baias,
originar din comuna Strâmtura. 

Constantin Cosma, fizician, nãscut la 24 noiembrie 1946, în localitatea Drãghia, comuna
Coroieni, a primit Premiul Academiei Române „Horia Hulubei” în anul 2003 pentru volumul
Fizica radiaþiilor, radioactivitatea naturalã ºi artificialã ºi implicaþiile lor în radioprotecþie, fizica
mediului ºi geofizica.

Conf. univ. dr. Nicolae Boar, directorul extensiei sighetene a Universitãþii „Babeº-Bolyai”
din Cluj-Napoca, a fost distins cu Premiul „Simion Mehedinþi” al Academiei Române pe anul 2005, 
pentru lucrarea Regiunea transfrontalierã româno-ucraineanã a Maramureºului.

Profesoarei  univ. dr. Ileana Benga, nãscutã pe meleaguri maramureºene în comuna Budeºti,
i s-a acordat Premiul „Gheorghe Marinescu” al Academiei Române pe anul 2005 pentru tratatul
elementar de neurologie pediatricã intitulat Epilepsia ºi crizele neepileptice. Absolventã a Fa -
cultãþii de Pediatrie din Cluj, a parcurs toate treptele ierarhiei didactice universitare, devenind în
1995 profesor, ºef de catedrã ºi ºef al Clinicii de Neurologie Pediatricã din cadrul Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie Cluj-Napoca. A obþinut titlul de doc tor în ºtiinþe medicale în 1977 cu teza
Studiul modificãrilor hidroelectrolitice în epilepsia infantilã. 

Prozatorul Mar ian Ilea a obþinut Premiul „Liviu Rebreanu” al Academiei Române pe anul
2005 pentru volumul Medio Monte (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2003).

Prof. univ. dr. Radu I. Motica, dec an al Facultãþii de Drept ºi ªtiinþe Ad min is tra tive,
Universitatea de Vest din Timiºoara, a fost rãsplãtit pentru activitatea sa ºtiinþificã cu Premiul
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„Nicolae Titulescu” al Academiei Române pe anul 2007, pentru tratatul de Teoria generalã a
obligaþiilor, apãrut la Editura Lu mina Lex. Prof. univ. dr. Radu I. Motica s-a nãscut la 18 ianuarie
1946 în satul Buºag, oraºul Tãuþii-Mãgherãuº, din frumosul ºi legendarul Maramureº. În anul
2010, Senatul Universitãþii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia i-a acordat titlul de Doc tor Honoris
Causa.

Dr. ªtefan Bilaºco, nãscut pe data de 4 iulie 1980, în comuna
Petrova, Maramureº, este laureat al Premiului „Gheorghe
Munteanu-Murgoci” pe anul 2010, pentru lucrarea Implementarea
GIS în modelarea viiturilor de versant. În anul 2006, Ac a de mia
Românã i-a decernat Premiul „Vic tor Tufescu”. Dr. ªtefan Bilaºco a
absolvit Facultatea de Geo grafie a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din
Cluj-Napoca ºi este cer cetãtor ºtiinþific la Ac a de mia Românã, filiala
Cluj-Napoca.

Scriitorul Ioan Groºan a primit Premiul „Ion Creangã” al
Academiei Române pe anul 2010 pentru volumul Un om din Est
(Editura Tracus Arte/Noul Scris Românesc, 2010). Ioan Groºan s-a
nãscut la 3 octombrie 1954, în comuna maramureºeanã Satulung. A
terminat cursurile Liceului „Gheorghe ªincai” din Baia Mare în anul
1973. Este absolvent la Facultãþii de Filologie, Secþia ro mâ nã-spa -
niolã, din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca,
promoþia 1978.

Teodor Ardelean, nãscut la 14 iunie 1951, în localitatea
Moigrad, judeþul Sãlaj, absolvent al Facultãþii de Istorie-Filosofie,
Secþia filosofie, din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai”, a primit
Pre miul „Ion Petrovici”, acordat de Ac a de mia Românã pe anul
2011, pentru lucrarea Limba românã ºi cultivarea ei în
preocupãrile ASTREI, iar în decembrie 2013 a primit Distincþia
Culturalã acor datã de Ac a de mia Românã „pentru promovarea
culturii româneºti în lume ºi pentru colaborarea apropiatã cu Ac a -
de mia Românã”.

În data de 19 decembrie 2014, Ac a de mia Românã a conferit
Premiul „Vir gil Madgearu” pentru lucrarea Proiectele miniere.
Evaluarea din perspectiva dezvoltãrii durabile (Bucureºti,
Editura Academiei Române, 2012), scrisã de bãimãreanul dr. ing.
Nicolae Bud.

Vasile Iuga de Sãliºte a fost rãsplãtit de Ac a de mia Românã
cu Premiul „Eudoxiu Hurmu zaki”, pentru volumul Oameni de seamã ai Maramureºului. Dicþionar
1700-2010 (Cluj-Napoca, Edi tura Societãþii Culturale Pro Maramureº „Dragoº-Vodã”, 2011),

„pentru munca de recuperare, valorificare ºi
po pularizare a unui patrimoniu de documente fun -
da mentale pentru istoria Mara mureºului, ºi ipso
facto pentru reîntregirea memoriei României ºi a
românilor”. Premiul a fost acordat de Ac a de mia
Românã, reunitã sol emn în plenul sãu, pe data de
19 decembrie 2014.

Premiul „Eudoxiu de Hurmuzaki” al Aca -
demiei Române pe anul 2011 în domeniul ºtiinþe
istorice ºi arheologice a fost acordat lu crãrii Antro -
ponimia în Transilvania medievalã (sec. XI-XIV).
Evaluare statisticã, evoluþie, semnificaþii (2 vol.,
Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011), avându-i ca
autori pe ªerban Turcus, Adinel Dincã, Mihai
Hasan ºi Vic tor Vizauer. Dr. Vic tor V. Vizauer
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s-a nãscut pe data de 27 septembrie 1978 în Sighetul Marmaþiei.
Studiile liceale le-a finalizat în anul 1997 la Colegiul Naþional
„Dragoº-Vodã” Sighetul Marmaþiei. Este li cen þiat al Facultãþii de
Istorie ºi Filosofie din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai”
Cluj-Napoca (2001) ºi a absolvit masteratul de Studii me dievale
cen tral-europene la aceeaºi facultate. Din anul 2009, Vic tor V.
Vizauer este doc tor în arhe ologie cu teza Aºezãri ºi locuinþe
medievale timpurii în Transilvania (sec. VI/VII-IX/X), publicatã
de Editura Argonaut în anul 2008, coordonator ºtiinþific acad.
Nicolae Edroiu. Între anii 2001-2004 a activat ca muzeograf la
Muzeul Maramureºului din Sighetul Marmaþiei. Din anul 2014
este cercetãtor ºtiinþific în cadrul Secþiei de istorie medievalã a
Institutului de Istorie „George Bariþiu” al Academiei Române,
filiala Cluj-Napoca.

Premiul „Mihail Kogãlni -
ceanu” al Academiei Române, pe
anul 2016, a fost acordat pri ma -
rului comunei maramureºene Giu -
leºti, dr. Laurenþiu Batin, pentru
volumul Maramureºul ºi mara -
mu reºenii în Primul Rãzboi
Mondial.

Macarie Motogna, egu -
men al Mãnãstirii „Sfânta Ana”
din Rohia a fost distins cu Premiul 
„Dumitru Stãniloae” al Aca de -
miei Române, anul 2016, pentru
lucrarea Monahismul orto dox din
Ma ra mureº ºi Transil va nia Sep -
tent rionalã pânã la începutul se -
colului al XIX-lea.

Premiul Academiei Ro mâ ne 2016, în domeniul mu zi co lo giei, intitulat „Ciprian Po rum -
bescu”, a fost acordat lui dr. Iosif Herþea, bãimãrean stabilit în Germania, pentru cartea Cimpoiul ºi 
diavolul.

Premiul „Simion Mehedinþi” al Academiei Române pe anul 2016 a fost obþinut de lucrarea
Criºana-Maramureº. At las geografic al patrimoniului turistic, coordonator Alexandru Ilieº.

***

Notã: Nu avem pretenþia de a fi epuizat lista autorilor maramureºeni
premiaþi de Ac a de mia Românã. Ne vom bucura, dacã cititorii ne vor ajuta
sã realizãm una completã.
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IN MAGISTRI HONOREM

Viorel HODIª. Un fel de CV

S-a nãscut la 4 martie 1936 în satul Brebi, comuna Creaca, judeþul Sãlaj.
Viaþa ºi activitatea: absolvent al ªcolii Medii Nr.1 din Zãlau (1954) ºi al Facultãþii de Filologie,
Istorie ºi Filozofie din Cluj, Secþia limba ºi literatura românã
(1958). A obþinut doctoratul în ºtiinþe filologice (1981) cu teza
Apoziþia ºi propoziþia apozitivã. Activitatea sa profesionalã,
pilduitoare luptã permanentã cu „imperiul rãului”, învedereazã
aceste etape:

I. Dupã examenul de licenþã (1958), Viorel Hodiº a fost
desemnat asistent universitar la Catedra de limba românã a fa -
cultãþii absolvite, post (despre care a aflat ul te rior cã era) con -
diþionat de colaborarea cu „organele” de securitate comunistã.
Refuzul acestei colaborãri a dus la blocarea postului. Drept
urmare, Viorel Hodiº a funcþionat, succesiv sau simultan, ca
profesor suplinitor la ªcoala Medie Nr.1, ªcoala Elementarã Nr.1
ºi ªcoala de Meserii, toate din oraºul Zãlau, iar un trimestru
navetând la ªcoala Elementarã din comuna Buciumi, judeþul
Sãlaj (1958-1961).

II. Înfiinþarea institutelor pedagogice de trei ani a creat
oportunitatea ca din 1961 Viorel Hodiº sã funcþioneze ca asistent
universitar (pânã-n 1968) ºi lector universitar (pânã-n 1971) la
Facultatea de Filologie a Institutului Ped a gogic Cluj, care atunci
s-a unit cu Universitatea „Babeº-Bolyai” (UBB). Din 1971 –
lector în strãinãtate (predând limbã, culturã ºi civilizaþie românã) 
la Instytut Filologij Roman’skiej din cadrul Uniwersytet Jagiellonski din Cracovia (Polonia).

Un nou refuz (!) de colaborare cu „organele securitãþii statului” a dus la înlãturarea lui
prematurã ºi din aceastã misiune (1972).

III. Întors în þarã, a funcþionat, în baza vechiului con tract de muncã, drept lector universitar la 
Catedra de limbã românã ºi lingvisticã generalã a Facultãþii de Filologie a UBB (pânã-n 1981, când
ºi-a susþinut teza de doctorat), lector dr. (pânã-n 1982) ºi, brusc, ... ºomer, (fãrã niciunul din
drepturile de ºomaj, drepturi inexistente atunci) întregul an universitar (1983-1984), contractul de
muncã desfãcându-i-se ca urmare a unui nou refuz (al treilea!) de colaborare cu atotputernicele
„organe” securiste ceauºiste.

IV. Apelând la toate formele de pro test posibile atunci (printre care, memorii cãtre MÎ ºi CC
al PCR), dar ºi apeluri în Justiþie, (cu inevitabile ecouri în strãinãtate), Viorel Hodiº a fost
„reabilitat”, fiind reîncadrat (în 1984) ca ... asistent suplinitor – deºi dr. în ºtiinþe filologice (!) –, ne
mai acordându-i-se dreptul de a concura pe un post di dac tic su pe rior pânã la Revoluþie, perioadã în
care unele catedre universitare îi mai „adãposteau” încã pe unii (!) conferenþiari ºi profesori fãrã
doc tor ate (1984-1989)! 

V. Dupã Revoluþie a redevenit, prin con curs, lector dr. tit u lar (1990-1993). Cât priveºte
funcþia didacticã de conferenþiar, Viorel Hodiº a fost determinat sã concureze de douã ori pe câte
un asemenea post: ºi în 1993 (primul con curs, care a „rãmas neatestat, nerecunoscut”, ev i dent
ilegal!, de cãtre Comisia de atestãri a MÎ) ºi, din cauza acestei neatestãri, ºi-n 1994 pe un al doilea
post (con curs, de asemenea, anulat de cãtre acelaºi MÎ ºi – indiscutabil – tot din cauza aceloraºi
„organe”, încã nedemantelate!). Dupã un nou apel la Justiþie, în baza Legii (nou apãrute a)
Contenciosului Administrativ, Curtea Supremã de Justiþie a României a validat, retroactiv, ambele
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la începutul carierei



concursuri, Viorel Hodiº devenind – paradoxal! – simultan tit u lar pe douã posturi didactice de
conferenþiar universitar dr. (retroactiv din 1993), o „perlã” birocraticã fãrã pre ce dent la Uni -
versitatea „Babeº-Bolyai”. 

Cu doi ani înaintea pensionãrii (de la Universitatea „Babeº Bolyai”, în 2002), în paralel,
Viorel Hodiº a mai fost angajat conferenþiar universitar la Facultatea de Jurnalisticã a Uni -
versitãþii de Vest „Vasile Goldiº”, filiala Zalãu (2000-2003), ºi, simultan, la Facultatea de Teologie 
Ortodoxã a Universitãþii de Stat „Aurel Vlaicu” (2002-2003), (ambele avându-ºi sediile în Arad, cu 
numeroase filiale în þarã), predând istoria limbii române, lingvistica generalã ºi istoria presei
româneºti. 

Inaugurându-se o nouã secþie – cea de institutori bilingvi (maghiarã-românã; maghiarã-
 rromã) – la Institutul Su pe rior Ped a gogic „Tessedik Sam uel” din Szarvas (Ungaria), Viorel Hodiº
a fost invitat sã ocupe un post de profesor-oaspete la Catedra de învãþãmânt al minoritãþilor
naþionale, predând disciplinele limbã, literaturã, (inclusiv literaturã pentru copii) ºi folclor literar
ºi muzical românesc (2003-2006). În acest rãstimp, a predat – simultan, în regim de cumul –
disciplinele: limba textului biblic, retoricã ºi istoria literaturii religioase la Facultatea de Teologie
Pastoralã a Universitãþii Baptiste „Emanuel” din Oradea (2004-2006). La vârsta de 70 de ani,
Viorel Hodiº s-a autopensionat de peste tot (2006), continuându-ºi studiile de limbã a presei
româneºti de pretutindeni, studii pe care le publicã în periodice de specialitate din þarã ºi din
strãinãtate.

Colaborãri (la reviste de specialitate, ziare ºi alte periodice de culturã generalã din þarã ºi din 
strãinãtate): Anuarul Facultãþii de Teologie Ortodoxã (Cluj-Napoca); Anuarul Universitãþii de
Vest (Timiºoara); Buletin ºtiinþific (al Universitãþii de Nord, Baia Mare); ASTRA Clujeanã; Ca hier
de Linguistique Théorique et Appliquée (Bucarest); Cercetãri de limbã ºi literaturã (Oradea);
Cercetãri de lingvisticã (Cluj-Napoca); Cronica (Gyula, Ungaria); Ecologistul BN (Nãsãud);
Foaia româneascã (Gyula, Ungaria); Limba românã (Bucureºti); Limba românã (Chiºinãu, R.
Moldova); Limbã ºi literaturã (Bucureºti), Limbã ºi literaturã românã – revistã trimestrialã pentru 
elevi (Bucureºti); Lucrãri ºtiinþifice (Universitatea Oradea); Memoria – revista gândirii arestate
(Bucureºti); Napoca universitarã (Cluj-Napoca); Oraºul – revistã de culturã urbanã
(Cluj-Napoca); Pro Memoria 1940-1945 (Cluj-Napoca); Revista românã – Revistã a românilor de
pretutindeni (Iaºi), Fa milia românã (Baia Mare); Rokznicki Humanistyczne – Anuarul ºtiinþelor
umaniste (Cracovia-Lublin, Polonia); Steaua (Cluj-Napoca); Tri buna (Cluj-Napoca); Vatra
(Târgu-Mureº); Viaþa Transilvaniei (Cluj-Napoca); Zycie Literackie – Viaþa literarã (Cracovia,
Polonia). La acestea se adaugã consistente colaborãri, în calitate de autor, lector de carte, prefaþator
etc., cu edituri prestigioase, dintre care amintim Editura Academiei Române; Editura ªtiinþificã
(Bucureºti); Editura „Demiurg” (Iaºi); Editura Mãnãstirii „Sfânta Ana” (Rohia); Editura „Napoca
Star” (Cluj-Napoca); Editura „Noi” (Gyula, Ungaria); Editura „Risoprint” (Cluj-Napoca); Editura
Universitãþii de Vest (Timiºoara). V.H. face parte din mai multe colegii redacþionale, cum sunt cele
ale revistelor Oraºul; Fa milia românã; Ecologistul BN; Caiete silvane; Astra nãsãudeanã.

De-a lungul carierei sale universitare, Viorel Hodiº a susþinut peste 120 de comunicãri
ºtiinþifice ºi a publicat în reviste de specialitate, în vol ume proprii sau colective peste 100 de
articole, studii, recenzii, traduceri, interviuri, note, prefeþe ºi postfeþe, dintre care, doar unele, auto -
con si d er ate reprezentative, re cent selectate, au fost republicate în volumele sale de autor (vezi Op era).

 În cei 49 de ani de activitate didacticã (din care 45 în învãþãmântul su pe rior, scãzând anul de
„ºomer”!) a condus, ca preºedinte, 35 de Comisii de bacalaureat pe lângã unele licee transilvane, a
pregãtit ºi condus zeci de lucrãri de licenþã, de grade didactice, respectiv de doctorat. A fost par tic i -
pant la Al X-lea Congres Internaþional al Lingviºtilor (Bucureºti, l967) ºi la XII-eme Congres In ter -
na tional de Linguistique et Philologie Romanes (Bucarest, 15-20 avril 1968), participarea sa la
multe alte asemenea evenimente ºtiinþifice internaþionale în afara þãrii – la care a fost invitat –
fiindu-i imposibilã din mo tive de... neacordare de paºaport!

Distincþii: Medalia „D. Cantemir – B. P. Hasdeu” (a celui de al X-lea Congres Jubiliar
Internaþional al Lingviºtilor – 1967); Medalia „Fundaþia Culturalã Carpatica-XX” (la Aniversarea:
1996-2016).

În perioada lectoratului polon, Viorel Hodiº a înfiinþat (împreunã cu un grup de studenþi ºi
cadre didactice polonezi filoromâni) – devenind primul ei membru fondator – Asociaþia „Prietenii
Cracoviei” (Cracovia, 1972). Este, de asemenea, membru fondator al „ASociaþiunii TRAnsilvane
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pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român” (ASTRA – Despãrþãmântul Cluj); al
Bibliotecii „Transilvania” (Chiºinãu, 1991, R. Moldova); al Fundaþiei „Muzeul Limbii Române
Sextil Puºcariu” (Cluj-Napoca); al Fundaþiei „Identitatea Româneascã” (Bucureºti); al Fundaþiei
„Acad. Ioan Lupaº” (Cluj-Napoca); al Societãþii „Avram Iancu” (Cluj-Napoca); al Societãþii
„Prietenii Szarvaºului” (Szarvas, Ungaria).

 Membru activ al unor societãþi ºtiinþifice din þarã ºi din strãinãtate: Societatea de ªtiinþe
Istorice ºi Filologice din România (SªF); Societatea Românã de Lingvisticã Romanicã (SRLR);
Grupul Român de Lingvisticã Aplicatã (GRLA), afiliat la As so ci a tion Internationale de
Linguistique Appliquée (AILA, din Am ster dam); Societatea „Limba Noastrã cea Românã”
(Chiºinãu, Republica Moldova), Fundaþia Culturalã ºi de Caritate pentru Protecþia Patrimoniului
Cul tural Naþional „Carpatica” (Cluj-Napoca).

Op era. Vol ume de autor: Apoziþia ºi propoziþia apozitivã, cu o prefaþã de D. D. Draºoveanu,
(Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1990, 200 p.); Metodica sinoptic-structuralã de predare a verbului
românesc (Editura „Tessedik Sam uel”, Szarvas (Ungaria), 2005, vol. I, (120 p.) ºi 2006, vol. II,
(110 p.) – pentru uz in tern); Studii ºi articole, vol. I. Relaþia de echivalenþã (logic-se man -
tic-sintactic), Cluj-Napoca, Editura „Risoprint”, 2006, (279 p.); Studii ºi articole, vol. II. Varia,
Cluj-Napoca, Editura „Risoprint”, 2006, (288 p.); Studii ºi articole, vol. III, cu o prefaþã de Mircea
Popa, Cluj-Napoca, Editura „Risoprint”, 2011, (317 p.). Coautor al volumelor colective: Aspecte
metodice ale predãrii limbii române la anul pregãtitor, Editura Universitãþii de Vest, Timiºoara,
1977, (270 p.); Probleme de sintaxã, Editura Universitãþii „Babeº-Bolyai”, Cluj Napoca, 1978,
(460 p.); Românii din afara graniþelor þãrii. Coordonate istorice ºi naþionale în cadrul eu ro pean.
Simpozionul internaþional Iaºi-Cahul-Chiºinãu, 1-4 XI 2007, Casa Editorialã „Demiurg”, Iaºi,
2007, (390 + 8 foto p.); Românii din afara graniþelor þãrii. Iaºi-Chiºinãu: legãturi istorice, Casa
Editorialã „Demiurg”, Iaºi, 2008, (527 + 4 foto p.); Românii din afara graniþelor þãrii. Europa de
lângã noi. Identitate ºi multiculturalitate în Bucovina istoricã. Fa milia Hurmuzachi – emblemã a
istoriei naþionale. Simpozionul internaþional Iaºi, 20-22 XI 2009, 329 (+2 foto)p.; Re dac tor,
coordonator, recenzor ºi/sau prefaþator al volumelor: Dicþionar de antonime de O. Vinþeler ºi M.
Bucã, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 1974, (260 p.); Gramaticã normativã: 77 de întrebãri, 77
de rãspunsuri de Gl. Gruiþã, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994, (168 p.); Interferenþe lingvistice.
Din istoria relaþiilor lingvisticii cu alte ºtiinþe de S. Stati, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1971,
(288 p.); În vârful peniþei, vol. IX, de Ioan Mititean, Cluj-Napoca, Editura „Napoca Star”, 2011,
(480 p.); Meditaþii duhovniceºti de arhim. Serafim Man, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a
Mara mureºului ºi Sãtmarului, Baia Mare, 2002, (484 p.); Morfosintaxa limbii române con -
temporane de P. Matei, Sibiu, 2001, (143 p.); Paralelism istoric de I. Lupaº, Bucureºti, 1937, (388
p.); ªi pentru noi de O. G. Zegreanu ºi Fl. Marin, Editura „Dochia”, Cluj-Napoca, 2001, (48 p.);
Tratat de lingvisticã generalã, Editura Academiei, Bucureºti, 1971, (5oo p.); Un buchet de pilde ºi
învãþãturi – pentru tineri, de arhim. Serafim Man, Editura „Garamond”, Cluj-Napoca, 1995, (208
p.); Vol ume de autor (în pregãtire): Articole ºi studii, vol. IV ºi V; Amintiri din totalitarism (ediþie
revizuitã ºi augmentatã), vol. II; Limba presei româneºti; Alte amintiri din totalitarism, vol. I.
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Domnului profesor Viorel Hodiº, 
cu dragoste

Dr. Ion Onuc NEMEª

Sibiu

De la ultimul sem i nar de limba românã din facultate cu profesorul Viorel Hodiº a trecut o
jumãtate de secol. L-am regãsit la fel de subþire, cu parul lung în plete, mai rar ºi mai alb,
cu aceeaºi preþiozitate academicã în rostire, uºor sacadatã de accente didactice, re flex al

catedrei universitare vreme de 47 de ani. Privindu-l, mã simþeam din nou în sala de sem i nar cu
profesorul. Þin minte cã la acel ultim sem i nar de limba românã ne-a spus: „De acum o sã vã risipiþi prin
ºcolile din România. Vã revine o datorie sfântã ºi o rãspundere mare: sã vegheaþi la pãstrarea limbii, la
puritatea ºi acurateþea ei”. Dupã care ne-a rememorat scurte axiome cu care obiºnuia sã ne îmbo -
gãþeascã ºi sã ne înnobileze seminariile de limba românã: Limba romanã, cãreia i se închinarã pãrinþii
noºtri ca unui idol viu ºi însufleþitor, e singurul tezaur ce ne-a rãmas de la ei, ereditate neînstrãinatã ºi
necomunã cu alþii – Timotei Cipariu; Trãiascã frumoasa ºi cumintea limbã românã! Fie în veci
pãstratã cu sfinþenie aceastã scumpã Carte-de-boierie a unui neam cãlit la focul atâtor încercãri de
pierzanie – Ion Luca Caragiale; Limba românã la sine acasã e o împãrãþie bogatã, cãreia multe
popoare i-au plãtit banii în aur. A o dezbrãca de averile pe care ea le-a adunat în mai bine de 1000 de
ani, înseamnã a o face din împãrãteasã cerºetoare. Limba este însãºi floarea sufletului etnic al
românimii – Mihai Eminescu; Limba este cartea de nobleþe a unui neam – Vasile Alecsandri; Limba
este întâiul mare poem al unui popor – Lucian Blaga; Istoria noastrã  e în limbã, nu în cetãþi cãzute în
ruinã...” – Tu dor Arghezi...

La revederea noastrã dupã cincizeci de ani, mi-a dãruit o carte  – Amintiri din totalitarism. Nu
aveam de unde sã ºtiu drama drumului sãu di dac tic, blocat de refuzul colaborãrii cu securitatea (1958).
La absolvirea Facultãþii, postul rezervat lui la catedrã a fost suspendat. Primii trei ani (de „stagiaturã”) a
funcþionat în diferite scoli, toate sub nivelul pregãtirii sale academice. Revenit în învãþãmântul su pe rior, 
ca lector dr. în ºtiinþe filologice, a fost din nou exclus (1983) din catedrã, rãmânând ºomer (întregul an
universitar 1983-1984) – ev i dent, fãrã drepturi de ºomaj, „categorie socialã” inexistentã în „epoca de
aur” – ºi abia târziu (1993) ºi-a câºtigat titlul de conferenþiar universitar, pe care l-ar fi meritat din plin,
cu mult timp în urmã. 

Chiar dacã îndreptarea venea târziu, profesorul n-a vrut sã lase nedreptatea ºi abuzurile nedez -
vãluite. A gândit just: logic, pol i tic ºi civic. Nejudecate, lucrurile nedrepte ºi abuzurile se pot repeta ºi
cu alþii. Curajul ºi solidaritatea la mãrturisire constituie primul avertisment dat nedreptãþii.

„Dacã nu te-ai putut ridica la nobilul, înaltul titlu de martir, ai obligaþia moralã ºi creºtinã faþã de
Naþie, faþã de tineri, faþã de viitorime de a deveni mãrturisitor”. Este unul din crezurile sale. Morala sa
sãnãtoasã ºi dreaptã, moºtenitã dintr-o familie modestã de þãrani dintr-un sat din judeþul Sãlaj, se
întemeia pe credinþa ºi nevoia de a fi drept în faþa lui Dumnezeu ºi în faþa oamenilor. Calea virtuþii sim ple.

În ciuda acestor avataruri, Viorel Hodiº a continuat sã cerceteze, a continuat sã scrie, sã publice,
sã participe la simpozioane, colocvii, sesiuni de comunicãri, congrese, iar op era sa ºtiinþificã cuprinde
peste o sutã de studii publicate în reviste de specialitate, studii în vol ume proprii sau colective, recenzii,
traduceri, interviuri, note ºi prefeþe, comunicãri ºtiinþifice...

Chiar dacã s-a autopensionat în urmã cu unsprezece ani, profesorul continuã sã fie activ, sã scrie,
sã publice. Pentru un profesor adevãrat, catedra e însãºi viaþa ºi raþiunea lui de a fi. 

„Omul de ºtiinþã, adevãratul om de ºtiinþã, nu-ºi abandoneazã pasiunea, munca sa decât la
capãtul vieþii” este principiul dom i nant al vieþii ºi activitãþii unui sa vant de renume eu ro pean. Este
vorba de marele romanist suedez Alf Lombard, unul din marii lingviºti prieteni ai românei ºi ai
României, laureat – printre multe alte onoruri ºtiinþifice ºi academice internaþionale – al titlului de Dr.
H. C. al Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca. Acest înalt principiu este crezul pe care Viorel
Hodiº (aflat în strânse legãturi ºtiinþifice cu savantul suedez) ºi l-a apropriat ca ghid al vieþii proprii. 

Acum, la împlinirea a opt decenii de viaþã, cu recunoºtinþã Vã mulþumesc, domnule profesor
Viorel Hodiº, pentru lecþia mare de iubire faþã de Patrie ºi faþã de Limba Românã pe care ne-aþi predat-o.

Mulþi ani fericiþi!
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Viorel Hodiº – luptãtor pentru limbã
ºi crez naþional

Dr. Mircea POPA
Cluj-Napoca

Cobor pe firul memoriei în timp spre a-mi aminti când l-am întâlnit prima oarã pe Viorel
Hodiº. Localizarea în timp nu mi-a dat prea mare bãtaie de cap: e vorba de perioada anilor
II-III de facultate, când locuiam la cãminul devenit de acum celebru din Cluj, „Avram

Iancu” (locaþia actualã a Facultãþii de Drept), iar Viorel Hodiº ajunsese, în urma absolvirii bibli -
otecarului an te rior, Ion Taloº – astãzi un celebru folclorist la Universitatea din Köln (Germania) – sã-i
moºteneascã funcþia la biblioteca cãminului. Cei care, precum noi de la Litere, aveam nevoie la Sala de
lecturã de unele cãrþi de primã necesitate, puteau apela la acest stoc de lucrãri, ales în aºa fel, încât sã
poatã asigura cu cursuri ºi compendii de bazã o informaþie promptã ºi esenþialã. Viorel Hodiº era în acei
ani ai studenþiei mele, 1956-196o, un tânãr înalt ºi simpatic, manierat ºi binevoitor, atent la solicitãrile
colegilor sãi care apãreau la ghiºeul bibliotecii. În schimbul îndeplinirii unei asemenea misiuni, care se
fãcea dupã un orar bine stabilit, mai ales în orele de dupã-amiazã sau seara, bibliotecarul beneficia de
masã gratuitã la cantinã ºi de scutirea de taxe la cãmin, lucru nu lipsit de importanþã la acea datã,
rãmânându-i neºtirbitã bursa (plus cea numitã „de merit”) neºtirbitã, ca „bani de buzunar”.

Am absolvit Facultatea în 1960, ca ul tima serie de la românã-istorie, în timp ce Viorel Hodiº,
urmase o secþie de românã purã, cu doi ani mai devreme. La revenirea mea, prin con curs, în 1963 la
Institutul de Lingvisticã ºi Istorie Literarã, l-am gãsit tânãr asistent la Institutul Ped a gogic de 3 ani, sau
„Sorbona clujeanã”, cum i se spunea, de unde, la desfiinþarea acestuia, a trecut la Catedra de limbã
românã de la Universitatea „Babeº-Bolyai”, unificatã în 1959, pe timpul cât am fost stu dent. El a
devenit acolo coleg cu dascãlii care în timpul facultãþii mi-au predat – mie ºi lui, de asemenea – tot felul
de dis ci pline: limba românã contemporanã (Eugen Câmpeanu), istoria limbii ºi gramaticã istoricã
(doamnele Cuparencu ºi Viorica Pamfil), stilisticã (N. Goga), dialectologie (profesorul Romulus
Todoran), gramaticã (D. D. Draºoveanu), slavã veche (Maria Zdrenghea) etc. Pe adevãraþii „aºi” ai
disciplinelor limbii de atunci, slavistul Emil Petrovici, pe lexicograful Dimitrie Macrea, care tocmai
scosese celebrul Dicþionar explicativ al limbii române (DEX-ul de astãzi, adus „la zi”), ºi pe slavistul
Ioan Pãtruþ i-am cunoscut în alte împrejurãri (cercuri studenþeºti de specialitate etc.), dar nu mi-au
predat di rect. Curând, D. Macrea a fost chemat la Bucureºti ca Di rec tor al Institutului de specialitate de
acolo, iar Emil Petrovici se ocupa mai mult de conducerea Institutului ac a demic de cercetare, fostul
„Muzeu al Limbei Române”, întemeiat de marele sa vant Sextil Puºcariu. Mai rãmâneau activi cei doi
specialiºti de bazã: Romulus Todoran în dialectologie ºi D. D. Draºoveanu (zis De De) în gramaticã. Pe
cât era de ceremonios, de atent ºi de riguros, R. Todoran, de care te puteai apropia doar cu mari precauþii 
(poreclit Lordul, în intimitate), pe atât de di rect, de spontan, de „studenþeºte” se comporta De De, care
nu refuza nici invitaþia prieteneascã la „o bere” cu grupa pe care o seminariza sau la o petrecere
studenþeascã oarecare. Era iubit ºi simpatizat, deoarece metodele lui de a te face sã înþelegi me -
canismele limbii se deosebeau cu mult de cele tradiþionale, iar analizele gramaticale de fraze ºi
propoziþii te abãteau întotdeauna de la învãþatul papagalicesc, „pe de rost”, ºi de la gândirea stereotipã.
Spre deosebire de lecþiile fãcute cu E. Câmpeanu –  la care învingea cel care striga mai tare ºi era cel mai
de neclintit în argumente, la care anumite pãrþi de vorbire cãpãtau funcþii la întâmplare („se poate ºi
aºa”, era concluzia lui favoritã, din care cauzã studenþii îl porecliserã „Boul din Memfis”), în fine, cel
care punea unele întrebãri la care nimeni pu putea rãspunde, nici mãcar el! – analizele fãcute cu D. D.
Draºoveanu erau o încântare de exerciþiu logic ºi „ºcoalã creativã”. 

Acestui em i nent profesor (din pãcate prea ex i gent cu sine însuºi, din care cauzã scria extrem de
rar ºi muncit), Viorel Hodiº a avut ºansa sã-i devinã „ucenic”, la fel ca, mai târziu, colegii lui de catedrã,
G. Gruiþã ºi G. G. Neamþu, lãudaþi ºi ei pentru munca în domeniu. 

Viorel Hodiº ºi-a ales ca temã de cercetare pentru doctorat „apoziþia”, iar studiile sale pe aceastã
temã se deversau numãr de numãr în paginile revistelor „Cercetãri de lingvisticã” ºi „Studia Uni -
versitatis”, seria Philologia, unde erau dezbãtute pânã la epuizare toate situaþiile tipice ºi atipice ale
construcþiilor gramaticale apozitive. A intrat pânã-ntr-atât în hãþiºul faptelor, încât ºi el ºi-a întârziat
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susþinerea doctoratului ani de zile, tot mai descoperind câte o cazuisticã nouã. Studiile ºi articolele sale
în domeniu au fost adunate în anii din urmã în douã vol ume impresionante, cãlãuzã sigurã pentru orice
nou aderent în domeniu.

O adevãratã cotiturã în viaþa sa de universitar simandicos se pro duce odatã cu acceptarea unei
misiuni de lector de limbã, culturã ºi civilizaþie românã la un Institut Ped a gogic de tradiþie (cu o
vechime de cca 200 de ani) în localitatea Szarvas din Ungaria (judeþul Bekes, cel mai „românesc”).
Pentru întâia datã el s-a izbit de o realitate lingvisticã nouã, aceea legatã de limba vorbitã de românii din
afara graniþelor þãrii ºi care l-a pus în situaþia ineditã de a cãuta un rãspuns imediat la sutele de cazuri de
pocire a limbii române literare cu care se întâlnea la ºcoalã, în satele româneºti vizitate, în presa scoasã
de românii de acolo. Împestriþarea limbii cu regionalisme ºi dialectalisme, masivele împrumuturi din
limba maghiarã, tendinþa de a aborda o pronunþie ºi o scriere tot mai „originale”, dezacordurile
frecvente riscau sã îndepãrteze tot mai mult limba vorbitã aici de matca ei originarã. 

Pe de altã parte, el s-a lovit de tendinþa oficialã de a trata chestiunea minoritãþii române, dar ºi a
celorlalte comunitãþi etnice din Ungaria, la modul tradiþional-istoric, de pe vremea lui Apponyi ºi Tisza, 
când sforãitoarele declaraþii cu privire la „egala îndreptãþire” ascundeau de fapt realitãþi dintre cele mai
sumbre, când politica de deznaþionalizare era urmãritã pe toate cãile. 

Acum partea legiuitoare lasã loc la manifestãri de „autonomie” ºi „autoguvernare”, dar cei care
sunt beneficiarii direcþi ai acestor legi sunt emigranþii maghiari din România sau þiganii bãºtinaºi, care,
deºi nu mai ºtiu limba, se declarã a fi etnici români doar pentru a încasa de la stat alocaþiile de rigoare.
Românii propriu-ziºi sunt cei din satele de lângã graniþa cu România, gravitând în jurul orãºelului
Giula, devenit, prin Institutul de Cercetare a realitãþilor româneºti deschis aici, centrul comunitãþii
româneºti din Ungaria. Ca lector de limba românã în cadrul unei ºcoli superioare ce urmãrea sã dezvolte 
învãþãmântul bilingv, V. Hodiº s-a confruntat cu realitatea tragicã în care, la concursul de admitere,
doar o singurã persoanã a optat pentru învãþãmântul „la zi”, ca sã constate apoi cã la singurul liceu cu
limba de predare românã din Ungaria, Liceul „Nicolae Bãlcescu” din Giula, româna era  predatã... tot cu 
statut de limbã strãinã.  

Cât de departe este situaþia pe care guvernele româneºti au legiferat-o în România, prin crearea de 
ºcoli ºi licee independente, cu predarea doar în limba proprie (maghiara) ºi situaþia românilor din
Ungaria! In loc sã se meargã pe reciprocitate, românii din Ungaria (ºi nu numai ei!) au fost pãrãsiþi ºi
uitaþi de þara mamã, care n-a ºtiut sã lupte ºi sã fructifice niciunul din avantajele pe care intrarea în UE
le-a oferit þãrilor membre. Cu politicieni de duzinã, buni doar sã se certe între ei pentru „ciolan”, marile
probleme ale þãrii au fost mereu neglijate ºi bagatelizate. Iatã de ce, lui Viorel Hodiº i-a revenit o sarcinã 
nouã ºi dificilã în contextul rolului sãu de „agent de legãturã”, de ambasador cul tural dintre cele douã þãri.

Pus, însã, în faþa acestor realitãþi, Viorel Hodiº nu ezitã sã coboare în stradã în calitate de re porter,
sã ia interviuri, sã facã declaraþii de presã, sã se implice în munca de pregãtire a cadrelor didactice, sã
facã vizite în satele româneºti, sã ia pulsul stãrii de fapt a românilor trãitori acolo. Þinta lui imediatã este
aceea a activizãrii comunitãþii româneºti, a strângerii rândurilor în jurul unor idei port-drapel, le gate de
pãstrarea ºi conservarea fiinþei etnice, a promovãrii identitãþii naþionale specifice, a diversitãþii în
unitate, respectiv a „unitãþii în diversitate”. Programul lui, aºa cum reiese din numeroasele intervenþii de 
presã, a fost unul di rect, salutar, competitiv. Persoana sa a fost agreatã de conducerea Autoguvernãrii pe 
þarã a românilor din Ungaria (AÞRU), de forurile de conducere localã, de presa destinatã românilor de
aici. Cam pania sa pentru „devirusarea” limbii române din Ungaria a fost susþinutã prin numeroase
intervenþii în presã, prin articole convingãtoare. Raportãrile la trecut au fost necesare (uneori cu notele
ironice necesare privitoare la stãrile din „totalitarism”!), statisticile ºi datele demografice ajutându-l sã
nuanþeze ºi sã dea forþã problematicii abordate. Toate aceste materiale vor intra de acum înainte în
fondul de patrimoniu al celor care vor sã aducã Ungaria la nivelul cerinþelor europene. 

Activismul cul tural al lui Viorel Hodiº s-a tradus ºi prin prezenþa sa la congresele limbii de la Iaºi, 
Chiºinãu, Cahul, Cernãuþi, Vidin, organizate cu participarea românilor din Bucovina ºi Basarabia,
Timoc, Voievodina, Bul garia ºi Ungaria la congresele spiritualitãþii româneºti de la Alba Iulia, la alte
simpozioane ºi conferinþe. 

Mai re cent s-a lansat în lupta pentru stârpirea greºelilor curente din limbã, redeschizând o rubricã
de profil în revista „Oraºul”, intitulatã „Cum vorbim, cum scriem”. A reactualizat cu acest prilej
misiunea mai veche a lui Al. Graur de la „Ra dio” Bucureºti, alãturându-se rubricii din „România
literarã” þinutã de Rodica Zafiu ºi  aceleia de la Televiziune a lui Marius Sala.  

Nu ne rãmâne decât sã-i urãm succes în noua misiune!
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Lingvistul Viorel Hodiº
ºi prietenia unor „clasici”

Dr. Vasile LECHINÞAN

Cluj-Napoca

Este o regulã unanim ºi tacit acceptatã, potrivit cãreia un om este respectat ºi invidiat ºi
pentru faptul cã s-a bucurat cândva sau se bucurã de prietenia unor personalitãþi ce le -
bre, nume de rezonanþã care au trecut deja în sufletul nostru pragul aurei clasicilor. Sã fi

fost, de exemplu, prieten de idei ºi idealuri estetico-lingvistice ºi chiar sociale cu un Alf Lombard
(1902-1996, lingvist suedez, romanist, prieten al limbii române ºi al românilor), sau cu un Romulus 
Todoran (1918-1993, mare lingvist ºi profesor universitar la Cluj), cred cã este suficient pentru ca
sã respecþi ºi sã invidiezi (în sens su pe rior) pe cineva ºi astfel sã-þi fie dor de lu mina care se revãrsa
atunci asupra Peninsulei Scandinave ºi asupra Clujului din acele cuante de timp ale unor esenþiale
întâlniri ºi prietenii creatoare. ªi toate aceste doruri ale noastre dupã acea luminã sunt mar cate ºi de
disperarea cã Timpul, Destinul Omului fac în mod irevocabil ca aceste întâlniri sã fie irepetabile.
Noi nu vom mai avea niciodatã ºansa de a fi prieteni cu acele amintite personalitãþi. Profesorul
Viorel Hodiº a avut aceastã ºansã, nu pentru cã a trãit atunci în preajma lor, ci pentru cã ºi-a
câºtigat, prin merit, conºtiinþã ºi prestanþã ºtiinþificã, aceastã ºansã. Nu întâmplãtor am adãugat
calitatea umanã numitã conºtiinþã, pentru cã meritul ºtiinþific nu este suficient ca sã câºtigi
prietenia unor „clasici”, adicã a unor personalitãþi intrate deja definitiv în patrimoniul de valori
culturale ale umanitãþii. Trebuie neapãrat sã fii perceput ºi ca om cu conºtiinþã, ca unul care eºti
deja „treaz” ºi lumea se poate baza pe tine ºi pe atitudinea ta asupra vieþii. 

Cum a decurs întâlnirea ºi prietenia dintre lingvistul Viorel Hodiº ºi marele „clasic”,
romanistul Alf Lombard? În perioada 1971-1972, tânãrul lector universitar Viorel Hodiº a primit
un post de lector în strãinãtate, predând limbã, culturã ºi civilizaþie românã la Instytut Filologij
Roman’skiej din cadrul Uniwersytet Jagiellonski din Cracovia, vestitul oraº universitar din
Polonia. Aici ºi-a propus o întâlnire cu „acest mare maestru al ºtiinþelor umaniste, dar ºi al ºtiinþei
apropierii dintre popoare”, care era Alf Lombard, distins deja cu titlul de Doc tor Honoris Causa al
Universitãþii din Cluj. Dupã mai multe peripeþii, obþine o vizã turisticã ºi traverseazã Marea Balticã
în timp de 6 ore ºi ajunge la Lund, în sudul Suediei, oraº universitar încã din 1666, având drept „bla -
zon” simbolic „magnolii, liliac ºi animaþie studenþeascã”. L-a întâlnit pe marele sa vant acasã la el,
în vila lui mare, „zveltã, cât un trans at lan tic”, impresionat fiind de biblioteca personalã a gazdei,
din care nu lipseau cãrþi cu dedicaþii aduse din România ºi semnate de Nicolae Iorga, Sextil
Puºcariu, Emil Petrovici, Constantin Daicoviciu, Iorgu Iordan, Al. Rosetti, Al. Graur ºi de mulþi
alþii. Gazda îi mãrturiseºte cã era de multe ori invitatul lui N. Iorga la Vãlenii de Munte, unde
marele nostru istoric susþinea renumita Universitate de Varã. Marele sa vant suedez era nespus de
fermecat de România, de „frumuseþea oamenilor ºi a locurilor ei”. Lucra atunci la o nouã carte
despre limba românã ºi astfel prezenþa unui român acasã la el era binevenitã pentru a se consulta în
privinþa unor interpretãri date materialului lingvistic al cãrþii. „Mi-am dat, ev i dent, toatã silinþa ºi
priceperea – scrie Viorel Hodiº – care, se pare, [...] l-au «miºcat» pe generosul profesor-gazdã!”. A
urmat o „noapte albã” de discuþii, „Profesorul dovedindu-se un in ter loc u tor pe cât de agreabil, pe
atât de informat în problemele româneºti ca ºi în cele internaþionale”. Savantul a amintit cu bucurie, 
la o agapã în familie cu tânãrul lingvist clujean, de primirea titlului de Doc tor Honoris Causa al
Universitãþii din Cluj, deþinând ºi un preþios al bum fotografic legat în piele de la acel eveniment,
primit în dar de la clujeni. Surpriza pentru oaspete a fost totalã când savantul i-a spus dintr-odatã:
„Tinere, îþi propun sã rãmâi aici ca asistent al meu, sã-mi continui activitatea la Catedra pe care o
voi pãrãsi curând, fiind pensionar”. Viorel Hodiº scrie cã „nici în visurile cele mai fantastice” nu
visase la o asemenea perspectivã ºi, ev i dent, onoare. Cu siguranþã cã marele sa vant nu ºi-a verificat
doar materialul lingvistic cu oaspetele sãu, ci l-a verificat ºi pe el, altfel nu-i propunea aceastã
funcþie academicã atât de importantã. Dar era nevoie de aprobarea Bucureºtiului, candidatul la
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asemenea onorant post nu concepea ideea de „fugar” ºi de „hãituit” (se temea de „braþul lung al
revoluþiei”, care fãcuse deja victime, nu puþine, în „lumea liberã”), nici „ruptura definitivã de glie”.
S-au fãcut demersurile necesare, dar tãcerea a fost deplinã, la noi era atunci o societate ca în Or well. 
S-a stins astfel un frumos ideal de funcþionare la Universitate din Lund, cu pecetea posibilã de
„urmaºul lui Alf Lombard”. Lingvistul clujean a fost „retras” ºi de la Catedra Universitãþii
Jagellone, dar a purtat apoi o corespondenþã lungã cu savantul din Pen in sula Scandinavã, din acel
Lund care devenise parcã din ce în ce mai îndepãrtat în acei ani orwellieni. ªi câtã luminã ar fi fost
în Scan di na via sã fii aproape de un îndrãgostit al limbii române, de un admirator al geniului
românesc!1.

Semnificativã este ºi încrederea ºi prietenia câºtigate de lingvistul Viorel Hodiº de  la
Profesorul sãu clujan, Romulus Todoran. Acestea sunt oglindite într-un frag ment literar me -
morialistic deosebit de interesant, care poate figura oricând într-o antologie a celor mai semni -
ficative lucrãri despre experimentul comunist al României2. Fiind împreunã la „manevrele” de
aºteptare ºi întâmpinare a „secretarului gen eral” la Cluj, în Piaþa Pãcii, azi Piaþa Lucian Blaga,
într-o mulþime de „oameni ai muncii”, supuºi unei asemenea umilinþe colective specifice epocii,
ambii au ºtiut sã se rãzbune pe sistem printr-un schimb de vorbe de spirit codificate usturãtoare ºi
numai de amândoi înþelese. Profesorul Todoran avea încredere cã nu va fi trãdat, salvându-se
amândoi, cel puþin în spirit, de aceastã umilinþã. Mi-a confirmat, de fapt, ºi lingvistul Alexandru
Ovidiu Cristureanu, ºi reiese ºi din Jurnalul sãu, cã Profesorul Todoran avea un adevãrat cult
printre studenþii sãi, prin pro fe sionalismul ºtiinþific ºi prin demnitatea caracterului sãu. 

Despre lingvistul ºi profesorul Viorel Hodiº s-au pronunþat, aºadar, favorabil, personalitãþi
marcante care l-au cunoscut ºi nu poate fi vãzut decât ca un demn reprezentant al meleagurilor
sãlãjene, un fiu al satului Brebi, comuna Creaca, de unde, din aceastã lume ruralã, a împrumutat ºi
statura de luptãtor con tra distorsiunilor sociale ºi politice, având ºi conºtiinþa  unei solide formãri 
profesionale, clãdite dintr-o iubire nemãrginitã faþã de limba românã.
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Viorel Hodiº, întotdeauna un in ter loc u tor reconfortant

1 Viorel Hodiº, Studii ºi articole, vol. II. Varia, Cluj-Napoca, Editura „Risoprint”, 2006, p. 285-288.
2 Amintiri din totalitarism, vol. I, Editura „Napoca Star”, 2015, passim.



Viorel Hodiº – un luptãtor admirabil pentru
unitatea limbii române ºi a culturii noastre

Petru ZUGUN
Iaºi

O parte însemnatã a experienþei profesionale – excepþionalã, în multe aspecte di verse dar
coezive de trei ani (2003-2006), cu antecedente în alt deceniu – ca lector de limbã, culturã
ºi civilizaþie la Catedra de „Învãþãmânt de minoritate românã” a ªcolii Superioare din

oraºul Szarvas, judeþul Békés din Ungaria, la o clasã de predare-învãþare a românei ca limbã strãinã,
clasa de institutori aprobatã de autoritãþi ca o condiþie a integrãrii în 2004, în Uniunea Europeanã – este
înfãþiºatã ex act, deci obiectiv de protagonistul ei, Viorel Hodiº, „proaspãt pensionar, pe atunci al
Universitãþii din Cluj-Napoca. De la 1 elev (!) admis în primul an de funcþionare,  clasa a ajuns, treptat,
întreagã ºi specialitatea ei bilingvã specificã s-a fãcut cunoscutã ºi în zone româneºti limitrofe, precum
Ardealul nostru, Voievodina, Timoc. Aceastã experienþã este împãrtãºitã de Viorel Hodiº în cel de-al
treilea volum din seria Articole ºi Studii, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2011, dedicat spe cial
„iubitului meu nepot, Andrei Filip stu dent la litere, clasa întâi A, la Liceul clujean «Gh. ªincai»” ºi
prefaþat de unul dintre eminenþii colegi de facultate, Mircea Popa, care, în cele aproape 5 pagini din
Viorel Hodiº – luptãtorul pentru limbã ºi crez naþional creioneazã un simpatetic portret intelectual al
omagiatului. 

Marele merit al lui Viorel Hodiº este acela de a-ºi fi extins sfera de activitate de la didacticã la
misionarism cul tural, lingvistic în spe cial (Domnia Sa este cunoscut specialiºtilor ca gramatic deosebit
de com pe tent), calitate asumatã, paginile volumului relevându-l ca re porter, intervievator, îndrumãtor
de cadre didactice ºi de simpli vorbitori ai limbii române, toate înfãptuite pentru „activizarea co -
munitãþii româneºti”, în scopuri le gate de „pãstrarea ºi conservarea fiinþei etnice” (Mircea Popa),
promovate de Uniunea Europeanã. Specificã lui Viorel Hodiº este cam pania, pe care a iniþiat-o de
„devirusare a limbii presei româneºti de pretutindeni” (denumire proprie lui), campanie în care, pânã
acum, protagonistul ei a adus în discuþie, pentru a le combate, sute de greºeli de limbã, extrase, în
majoritate, din presa maghiarã de limbã românã. Ascultat, ca lingvist, ziarist-jurnalist ºi ac tiv ist cul -
tural, Viorel Hodiº se înscrie în categoria celor mai temeinici autori ai genului astfel cã, þinta unificãrii
expresiei de pretutindeni în româna literarã poate fi atinsã tot aºa cum, odinioarã, în secolul al XIX-lea,
îndeosebi, prin procedee similare s-a înfãptuit în esenþã, normarea stadiului literar mod ern al românei.
Cei 20.000-25.000 de români din interiorul graniþelor de nord-est ale Ungariei (v. p. 31) actuale,
„dispersaþi printre maghiari, slovaci, sârbi ºi alte etnii în 22 de localitãþi” (loc. cit.) ºi din Budapesta, pot
fi beneficiarii acestei campanii necesare ºi juste.

Din experienþa profesionalã proprie, ºtiu cã problema unitãþii limbii române scrise (even tual ºi
vorbite) se pune cu acuitate deosebitã în zonele vizate de Viorel Hodiº, unitatea românei fiind una puþin
afectatã în comunitãþile românofobe din alte þãri (SUA, Is rael), chiar ºi Republica Moldova º.a., þãri
mult mai „deschise” spre cultura româneascã actualã.

Istoriologul poate cunoaºte astfel mai bine dimensiunea variabilã în timp ºi spaþiu, a românitãþii
care, dupã expresia lui N. Iorga, „înconjoarã România”.

Acestei pãrþi întâi, Români ºi româna din Ungaria (p. 24-74) îi urmeazã secþiunea de Morfo -
sintaxã româneascã p. 75-197), adresatã, în principiu, lingviºtilor, dar având conexiuni directe cu
paginile anterioare. Sunt pagini în care exemplificarea abundentã, minuþiozitatea explicaþiilor, cla -
sificãrilor ºi analizelor relevã, din nou, un spe cial ist de primã mânã (autorul se referã la utilizarea
articolului gramatical ºi la ºablonizarea limbii ca rezultat al comoditãþii gândirii).

În celelalte pãrþi ale volumului, Urbanismul vorbirii (p. 199-213), „ASTRA în expansiune” (p.
232-240), Recenzii târzii (p. 241-250), Civica (p. 251-308) ºi Universitaria (p. 311-317) observaþia
lingvisticã se îmbinã mult mai preg nant cu memorialistica, rep lica la obiect, confesiunea, ºarja la adresa 
multor aspecte cul tural-didactice actuale neg a tive, deci la opoziþia civicã, pur ºi simplu, astfel cã un
mor al ist are ce selecta din ele, pentru o construcþie specificã domeniului lui. 

Com pe tent în sensul su pe rior al denumirii acestei calitãþi profesionale, observator atent al
evoluþiei limbii române actuale în spaþii geografic-politice intra ºi extraromâneºti, pasionat de pros -
peþime ºi de ceea ce este românism, profesorul Viorel Hodiº meritã pe deplin funcþia de viitor (când?)
preºedinte al ASTREI, fiindcã în Domnia Sa condiþia se îmbinã per fect cu activismul inovator. 
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Evocãri antologice dintr-o viaþã trãitã 
în totalitarismul autohton

Dr. Vasile LECHINÞAN

Cluj-Napoca

Când Viorel Hodiº ºi-a lansat, într-unul din colocviile noastre, ideea scrierii unor
episoade din viaþa trãitã în acea mare experienþã la care am fost supuºi – culmea, dupã
extraordinara viziune a lui Or well din op era sa principalã apãrutã în anul 19491 –, am

fost foarte entuziasmat, deoarece era vorba de cazuri de-a dreptul antologice, pe care nu le gãseºti
în istoria oficialã a epocii, ºi de aici marele rol al contemporanilor de a face sã nu se piardã astfel de
scene. Mai mult, interesul istoric este deosebit pentru cã autorul vine dintr-o lume de caldã
rezonanþã sufleteascã pentru noi, aceea a Literelor ºi Lingvisticii clujene, dintr-o aleasã societate a
vieþii spir i tual-ed u ca tive de atunci ºi de azi. A pornit la drum, pe acest palier al istoriei, crezând cu
putere, ca ºi noi, de altfel, în necesitatea evocãrii unui trecut opresiv ºi umilitor ca singurul mijloc
al nostru de a ne elibera de acel sinistru trecut, dar ºi ca mãrturie peste timp a unei trãiri care sã se
adauge tezaurului de experienþe ale Umanitãþii.

Comentãm câteva într-o ordine – nu neapãrat cronologicã –, ci aºa cum le-am reþinut la ora
întâiului nostru con tact cu aceste „amintiri”.

Primul episod pe care mi l-a relatat, antologic, este cel al aºteptãrii zadarnice a dictatorului la
Cluj – bineînþeles, ºi ca fapt în sine, care atunci nu putea fi pus în discuþie, Doamne fereºte –, dar ºi
ca fapt de conjuncturã, deoarece „Mult Iubitul ºi Stimatul” pur ºi simplu nu a venit ºi nici n-a
considerat necesar sã anunþe ºi sã se scuze cã nu vine ºi sã nu mai fie aduse „masele” ( ºi ce „mase”
– nume ilustre ale Literelor ºi Lingvisticii româneºti) sã-l aºtepte, împreunã cu toatã „suflarea”
Universitãþii, trei zile în piaþã. Aici povestirea curge cu o vervã deosebitã, cu o incisivitate mereu
temperatã de detaºare ºi mult sar casm, cu umor de foarte bunã calitate. Aflãm astfel cã, odatã, în
plin totalitarism ofensiv, probabil în 1970, urma sã vinã Ceauºescu2 la Cluj într-o vizitã „la -
borioasã” – adicã el „lucra” ºi ceilalþi, cu miile, musai trebuiau adunaþi ca sã stea, deci sã nu
lucreze, ºi sã-l aclame – ºi printre cei care trebuiau sã fie prezenþi erau ºi cercetãtorii de la marile in -
sti tute academice clujene. Autorul relatãrii – pe care-l privim acum ca pe un re porter peste timp al
nostru, în acel loc – era prezent acolo, tocmai lângã marele lingvist al Universitãþii clujene,
profesorul Romulus Todoran3, memoriei cãruia i se ºi dedicã volumul. 

Omorându-ºi timpul stresant al aºteptãrii, cei doi încep un di a log su perb, plin de umor
suculent, pe tema inversãrii de cãtre studenþii arabi a consoanelor româneºti sonore cu cele surde.
De aici, pentru a-ºi descãrca nãduful, a urmat neapãrat o superbã „distracþie conspi rativ-fi -
lologico-foneticã”, exprimatã cu mare fineþe, pentru a nu fi detectatã de omniprezenþii „mucenici”
de la „Mãnãstirea Secu’”. Astfel, folosindu-se de mijloacele profesiei, cei doi lingviºti reuºesc sã-ºi 
învingã sila imensã pentru mascarada la care erau contrar voinþei lor implicaþi, printr-o victorie a
libertãþii lor interioare. 
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1 „Cele mai cunoscute opere semnate de Orwell sunt fabula satiricã  Ferma animalelor  (Animal Farm, 1945) ºi
romanul politic 1984 (1949), care oferã o perspectivã distopicã asupra totalitarismului”. (Enciclopedia Univer salã
Britannica, vol. 11, Editura „Litera”& „Encyclopaedia Britannica”, Bucureºti, sv. Orwell, George, p. 269/1/1. În
continuare: Britannica).

2 Nicolae Ceauºescu (1918-1989), politician român: secretar general al Partidului Muncitoresc (apoi Comunist)
Român (PMR/PCR între anii 1965-1972), apoi secretar general ºi preºedinte al Republicii Populare Române
(RPR), respectiv al Republicii Socialiste România (RSR) între anii 1972-1989. Condamnat la moarte prin
îm puºcare la 25 decembrie 1989.

3 Romulus Todoran (1918-1993), lingvist român: doctor în filologie (1948), profesor al Universitãþii Clujene;
specialist în dialectologie ºi lexicografie; ºef al Catedrei de limba românã.



Intrãm apoi – într-un alt episod (din timpul precedentului dic ta tor, Gh. Gheorghiu-Dej1) – în
atmosfera vieþii profesorale de la „ªcoala Medie Mixtã nr. 1” din Zalãu, din anii ’60 ai secolului
trecut. Autorul, dupã viaþa de stu dent la Cluj, remarcã Zalãul ca pe un loc al resemnãrii, având
angoasa cã ºi aici este „locul unde nu se-ntâmpla nimic...”, un loc dezolant ºi fãrã per spec tive. Dar,
acest loc era „fertil” pentru a naºte monºtri locali atotputernici ºi o ierarhie îngheþatã în for mula
ºef-supuºi. Noul-venit, autorul, nu se putea sã nu intre în con flict cu aceste realitãþi „demne” de
atmosfera de stagnare ºi pãrãginire a urbei. Independentul ºi slobodul la gurã intrus, fiind turnat de
un coleg „binevoitor”, este muºtruluit zdravãn de directorul cel atotputernic. Dar coliziunea lui se
pro duce ºi cu un atotputernic mare „tov.” de la raion, secretarul cu pro pa ganda, care conducea
întregul învãþãmânt, dar care-ºi con tinua  „studiile” (era în clasa a VI-a „seral”) la aceastã ºcoalã,
fiind „coleg de clasã” cu fiul sãu, „beizadea” de bani gata. Toatã ierarhia se clatinã, directorul este
impacientat, doar era vorba de „onoarea” celui de care se temea toatã „suflarea dãscãleascã” din
raion. Numai într-o dictaturã se putea ajunge la asemenea monstruozitãþi. Beizadeaua rãmâne,
totuºi, spre stupefacþia directorului, cu sancþiunea datã de profesorul „necuminþit”, aceea de „vot de 
blam cu avertisment”.

A urmat ºi marea înfruntare cu directorul, refuzul semnãrii poliþei de asigurare a vieþii de
cãtre autor, „datorie” care venea – zice-se – „de sus”, de la raion, de la însuºi „tov.”-ul secretar cu
pro pa ganda, care (chiar fiind elev în clasa a VI-a la „seral”!) „conducea” învãþãmântul ºi cultura
din întregul raion. Dar pe încãpãþânatul tânãr in de pend ent, care trãia în superbia curajului unui
cavaler ce luptã de unul singur con tra nedreptãþilor ºi neomeniei, furtuna stârnitã asupra lui de
directorul înfuriat la culme nu l-a afectat deloc. Colegii, speriaþi ºi îngrijoraþi de soarta lui viitoare,
încercau sã-l aducã mai spre lumea... terestrã, adicã sã binevoiascã a îngenunchea. Sforþãrile lor au fost,
însã, zadarnice. Locuiau, dar „nu trãiau pe aceeaºi planetã” este concluzia respectivului capitol.

Tânãrul profesor in de pend ent (in de pend ent de îngenunchieri ºi maºinaþiuni comuniste in -
credibile) nu era crescut însã pe un sol pustiu. A avut mereu în faþa ochilor exemplul unchiului sãu
Florian Hodiº2 din Brebiul na tal, vajnicul luptãtor pentru dreptate ºi libertate, care era cunoscut în
judeþ ca mare monarhist ºi „manist”, într-un cuvânt iubitor de trecut al României Mari. O
frumoasã creionare a vieþii sale îi face nepotul Viorel Hodiº în aceste Amintiri din totalitarism.
Curajul lui Florian Hodiº de a devoala escrocheria politicã a votãrii în cele ºapte sate ale comunei
sale (Creaca, judeþul Sãlaj), în noiembrie 1946, cu urne cu fund dublu, unde erau deja mii de
buletine votate „în nocturnã” cu „Soarele”, respectiv cu comuniºtii, este demn de reþinut pentru
viitorime.

Dar, într-o noapte de pominã a anului 1951, curajosul Florian Hodiº a fost luat cu duba
neagrã a Securitãþii de lângã soþie ºi cei patru copii, odatã cu alþi doi fruntaºi ai satului, ziºi atunci
chiaburi, ºi duºi la Canalul Dunãre-Marea Neagrã. Sunt descrise condiþiile insuportabile de viaþã
din acest loc al pierzaniei, de unde numai un miracol l-a salvat pe Florian Hodiº de la moarte.

Interesantã, inclusiv pentru istoria Facultãþii de Litere a Universitãþii din Cluj, este ºi o altã
evocare, aceea a încheierii de cãtre autor a vieþii studenþeºti de la Cluj, un mo ment considerat as tral
pentru oricare tânãr. Decanul, om respectat de tânãrul absolvent – ca ºi de întreaga facultate! –, l-a
ºi considerat „alesul” pentru un post de asistent la Catedra de limba românã. Dar, surprizã!; în acele
vremuri, nu Catedra, nu decanul aveau cuvânt în alegerea cadrelor. Propusul asistent este chemat
la Securitate ºi invitat sã semneze un angajament tocmai cu... „diavolul”. Dar imberbul ºi
independentul tânãr refuzã. A fost punctul maxim al încordãrii lui psihice ºi fizice. Postul s-a blocat 
imediat. Previziunea lui Or well despre totalitarism a fost, astfel, mult îmbogãþitã de viaþã. 

Aºa se face cã „întâlnirea” autorului acestor „amintiri” cu destinul sãu universitar a întârziat
trei ani (1958-1961), perioadã „fertilã” experienþelor sale relatate în episoadele intitulate „din
stagiatura preuniversitarã (I) ºi (II)”, stagiaturã „consumatã” la ºcoala unde ºi-a petrecut anii de
elev de liceu.

Remarcabilã prin reconstituirea plinã de acurateþe ºi cu mult umor este ºi relatarea scenei pe
care proaspãt numitul „di rec tor educativ de cãmin studenþesc”, Viorel Hodiº – funcþie obþinutã în
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1 Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901-1965), politician român: secretar general (1945-1954) ºi prim-secretar (1955-
1965) al C.C. al P.C.R. Preºedinte al Consiliului de Stat (1961-1965).

2 Florian Hodiº (1916-1984), erou/combatant în al II-lea Rãzboi Mondial pe frontul de est ºi pe cel de vest;
condamnat politic român, ca luptãtor anticomunist, la muncã silnicã; „erou/constructor” al Canalului „Dunãre-
Marea Neagrã”.



calitatea sa de cadru di dac tic la Universitatea din Cluj! –, participã la un instructaj inopinat la Casa
de Culturã a Studenþilor în anii ’80. Vizatã era „þinuta personalã vestimentarã ºi capilarã
neregulamen tarã” a tineretului stu dios, aºadar a studenþilor, atraºi irezistibil de „lumea liberã”,
care – pentru comuniºti – era „Occidentul cel... putred”. S-a dat ul ti ma tum ca începând din aceeaºi
zi niciun stu dent, nicio studentã sã nu mai intre în niciun cãmin cu þinuta... neregulamentarã, adicã
netuns, cu barbã, cu fustã mini, cu bluziþe decoltate,  cu blugi din „lumea putredã din Vest” etc. A
urmat un di a log de un umor ho meric, surprins antologic de cronicarul trimis de noi în epocã sã ni-l
descrie: luãri timide de atitudine în favoarea studentelor/studenþilor din partea directorilor edu -
cativi ºi rãspunsurile stupide ale „tovarãºului” purtãtor de „uragan”. „Cronicarul nostru” însuºi
replicã faptul cã „logic ºi morfologic, regulamentar derivã de la regulament ºi, deocamdatã, nu
existã un regulament în acest sens, deci nu poate funcþiona un „pat al lui Procust” fãrã... „pat”.
Credem cã aici s-a atins o culme a ironiei ºi sarcasmului fin, cu care se poate desfiinþa o situaþie
penibilã.

*  *  *

Desigur cã autorul are în vedere – precum, discret, ne-a ºi mãrturisit-o – sã ne mai surprindã
cu multe alte scene antologice trãite în totalitarismul nostru autohton, cea de faþã, „prospectivã”,
cum o considerã autorul, fiind doar o ediþie-semnal. Importanþa istoricã deosebitã ºi supleþea
redãrii celor din prezentul volum ne-au convins deja cã autorul este pe drumul cel bun.

 Îl felicitãm ºi, mai mult, îl îndemnãm sã nu pãrãseascã aceastã emblematicã ºi fertilã temã,
întrucât pânã acum „prea de multe ori am arãtat cã nu am învãþat nimic din istorie, deci nu ne mai
putem permite sã ignorãm lecþiile trecutului, (prioritar) istoria traumatizantã din secolul XX (...)”,
cum ne povãþuieºte ºi ne avertizeazã actualul nostru preºedinte, Klaus Iohannis1. 

„Anexele” la textele originale ale volumului – fie ele recoltate „din proza ºi publicistica
antitotalitare”, fie „din poezia întemniþatã anticomunistã” –, aduc, în mod fericit, o contribuþie
însemnatã la pregnanþa temei dominante a volumului.
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Viorel Hodiº, primul din stânga, la o lansare de carte în Baia Mare, 
septembrie 2016

1  care propune înfiinþarea unui „MUZEU al TOTALITARISMULUI” în incinta Parlamentului României.



Viorel Hodiº, Amintiri din totalitarism
Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2015

Adrian ÞION
Cluj-Napoca

O carte-surprizã propune profesorul universitar Viorel Hodiº, distins lingvist al ºcolii
filologice clujene, atât tânãrului cititor netrãit în aºa-zisa „epocã de aur” ceauºistã, dar
ºi vârstnicilor sãtui pânã-n gât de bunãstarea revãrsatã pe pãmântul României post -

belice de fruntaºii comunismului biruitor la oraºe ºi sate.
Surpriza derivã din faptul cã Viorel Hodiº face un pas lat eral
din problematica scrierilor sale de spe cialitate, studii ºi
articole ºtiinþifice, dând frâu liber unor resentimente ºi
frustrãri acumulate într-o viaþã „trãitã în totalitarismul
autohton”. Rãbufnirea aºezatã în rânduri ti pãrite poartã
titlul evaziv Amintiri din totalitarism ºi a apãrut în 2015 la
Editura clujeanã „Napoca Star”. Într-o „precizare pre li -
minarã” autorul îºi îndeamnã cititorii „sã încerce a se
despãrþi de lugubra noapte a totalitarismului... râzând”. E
mesajul unei conºtiinþe lucide, afectate ºi în prezent de
rãnile trecutului tenebros, care gãseºte resurse intime sã-l
ironizeze în mod per sonal, adãugând ºi câteva glumiþe din
„epocã” pentru a reda atmosfera, ceea ce imprimã o struc -
turã eteroclitã volumului. Coperta cãrþii, alcãtuitã de
Cosmin Hodiº-Mândraº, rezoneazã complementar cu
subi ectul textelor in cluse în aceastã „ediþie prospectivã”,
dupã cum suntem avertizaþi, denunþând alte dezvãluiri
tentante avute în vedere. Dupã ce au servit ani în ºir, umili,
meg a lo ma nia lui Ceauºescu, ziariºtii schimbãrii au trecut
la scri erea numelui dictatorului fãrã ma jus cule, imediat
dupã cãderea lui. Un act de revoltã aproape uitat. Acest
spirit ironic-incisiv rãzbate ºi în stilul autorului, marcând o le gãturã cu „febra” decembristã, dupã
ce discreditarea „cârmaciului iubit” este semnalatã vizual chiar de pe coperta cãrþii: portretul lui
Ceauºescu este vizibil mai mic decât al lui Gheorghiu-Dej, având fiecare în spate sute de eroi/
martiri/ combatanþi anticomuniºti. În anii ’80 expunerea fotografiei lui Gheorghiu-Dej era
prohibitã, cultul personalitãþii lui Ceauºescu ajunsese la paroxism. O sugestie iconicã pentru
mãsurarea persecuþiilor la care a fost supusã populaþia sub cele douã dictaturi? Poate. Fapt e cã
autorul se pune sub pavãza unui citat din preºedintele Klaus Iohannis, noua speranþã gonflatã ar ti fi -
cial „pas cu pas”, dupã care „România, cu istoria ei traumatizantã din secolul XX, are cu siguranþã
teme de readus în prezent, de repus în discuþia societãþii”. ªi Viorel Hodiº nu ezitã sã le supunã
atenþiei în cartea sa Amintiri din totalitarism. Despre întâmplãri ciudate din acele vremi deraiate to -
tal de la o normalitate de mocraticã vrea sã ne aminteascã profesorul Viorel Hodiº. Poate vor servi
de învãþãturã viitorimii ca fapte asemãnãtoare sã nu se mai repete. Poate... dar dupã cum evolueazã
lucrurile în prezent, nu e sigur. Simplificând expunerea, temele tratate (iniþial articole inde -
pendente) sunt in cluse în douã mari ºi clare secþiuni ale cãrþii: Sub Gheorghe Gheorghiu-Dej ºi Sub
Nicolae Ceauºescu. Amintirile lui Viorel Hodiº sunt mar cate de dureroase experienþe ºi exemple
traumatice, trecute prin filtrul sensibilitãþii unui om în formare. Cazul cel mai apropiat este al
unchiului sãu monarhist ºi „manist” convins, Florian Hodiº din Brebiul na tal, judeþul Sãlaj, care a
dezvãluit cu mult curaj furtul elec toral al comuniºtilor din 1946. Au urmat ani mulþi ºi grei de Ca nal 
pentru Florian Hodiº, „unul din acest lung ºir de sute de mii” de condamnaþi politici. Autorul cãrþii
face un delicat profil intelectual-moral al acestui „erou al Canalului Dunãre-Marea Neagrã [...]
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sergent-com bat ant în armata regalã românã (...) orientat pol i tic, în toate informat, dezgheþat la
minte ºi hotãrât”, apoi trece la evocarea unor aspecte din „strategia universitarã” strict controlatã de 
partidul-stat. Sunt confruntãri directe sau indirecte cu deþinãtorii puterii politice din perioada aceea, 
care au tãiat avântul tânãrului absolvent al Universitãþii clujene, lãsându-i în suflet un gust amar
pentru tot restul vieþii. Totuºi, cu trecerea anilor, a gãsit resurse de revigorare, ba mai mult, a reuºit
sã priveascã în urmã cu un umor ac a demic. O dovadã a acestei atitudini e culegerea de citate din
capitolul Anexe, subintitulat „Zâmbete” din infernul totalitarist, adevãratã reþetã de supravieþuire
pentru uzul românului trecut prin chingile dictaturii comuniste, cãci Viorel Hodiº e un mare amator
ºi colecþionar de citate elocvente, deseori psalmodiind pe marginea sintagmelor decupate din
textele lui Creangã, Sadoveanu sau Preda (din care citeazã masiv). 

Era de neconceput ca evocãrile unui lingvist de talia profesorului Viorel Hodiº sã nu fie
agrementate cu subtile trimiteri ºi explicaþii etimologice atunci când ajunge sã foloseascã, pentru
pigmentarea atmosferei timpului, cuvintele intrate atunci în uz, impuse de la Moscova. Printre ele
gãsim, dupã model sovietic, termenul colhoz: kol. + hoz. abreviere de la „kolectivnaia hozeaistva”
= „gospodãrie colectivã”, sau KGB, prescurtare de la Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti =
„Comitetul de Securitate al Statului” sovietic. Folosind termenul GULAG, autorul simte nevoia sã
explice în subsolul paginii originea cuvântului: „este un acronim al cuvintelor ruseºti pentru
„Administraþia Generalã a Lagãrelor” (Glavnoe Upravlenie LAGerei), care a luat fiinþã în 1918,
imediat dupã Revoluþia Socialistã”. Comunicarea istoricã, trecutã prin acribia specificã unui
lingvist, primeºte valoarea unor informaþii pre cise, necesare, uitate în parte. „Tot dupã modelul
sovietic (ne aminteºte Viorel Hodiº) s-a fãcut în 1950 o reformã administrativã, þara fiind împãrþitã
în regiuni, iar regiunile subîmpãrþite în raioane”. Lingvistul nu se dezminte, rãmâne egal cu sine
însuºi chiar ºi într-o carte de „amintiri” ca aceasta. În loc sã dea „note in for ma tive” la Securitate,
cum i s-a propus la un mo ment dat pentru a fi promovat în funcþie, dar a refuzat, Viorel Hodiº, iatã,
dã note de subsol utile într-o carte care se citeºte cu mare uºurinþã ºi cu real câºtig.
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La o manifestare culturalã la Cluj-Napoca



Profesorul Viorel Hodiº, 
la ceas aniversar

dr. Ioan-Mircea FARCAª
Baia Mare

Cu toþii avem în imaginile din sufletele noastre modelul dascãlului tra diþional, calm,
dedicat întru totul profesiei sale ºi dispus oricând la dia loguri, atât ºtiinþifice, cât ºi
obiºnuite.

L-am cunoscut pe domnul conf. univ. dr. Viorel Hodiº din bibliografie, neavând ºansa sã-l am
profesor. Specializat ºi pasionat de aspectele gramaticale ale limbii, dascãlul Viorel Hodiº s-a fãcut
cunoscut, îndeosebi, prin preocupãrile ded i cate apo ziþiei ºi propoziþiei apozitive în limba românã. În
ziua în care l-am vãzut ºi am vorbit, m-am gândit, ca toatã lumea, la Domnul Trandafir – modelul
dascãlului care, cred eu, ºi-a suprapus imaginea peste tipul oricãrui profesor dedicat ºtiinþei ºi
dragostei de a transmite mai departe ceea ce ºtie. Pentru cã aºa cum se spunea despre Domnul
Trandafir cã îi „era drag sã-i înveþe pe copii”, la fel se poate spune ºi despre profesorul Viorel Hodiº –
i-a fost drag toatã viaþa sã-i înveþe pe copii, numai cã la cel mai înalt nivel – nivelul facultãþii.

Predilecþia spre sintaxa limbii române este completatã de toate aspectele refe ritoare la
funcþionarea limbii, între care, un loc de frunte ocupã elementele de gramaticã normativã, acele
norme care asigurã existenþa ºi menþinerea unei lim bi româneºti cu rate – limba literarã. Aceste
preocupãri au fost constante în activitatea profesorului Viorel Hodiº. Privind în diacronie regãsim
articole ºi studii care trimit la apoziþie ºi propoziþia apozitivã încã din anii ̀ 60, însã acest subiect nu
a fost epuizat niciodatã, apãrând de-a lungul timpului alte materiale care vin sã completeze cu
detalii teoriile sale de mare fineþe.

Filolog convins, for mat la ºcoala lingvisticã clujeanã, profesorul Viorel Hodiº ºi-a dedicat
întreaga viaþã pe acelaºi al tar – limba românã în multiplele ei manifestãri, punându-ºi amprenta
asupra zecilor de generaþii de studenþi pe care i-a coordonat în labirintica lume a gramaticii.
Demersurile sale lingvistice nu s-au limitat, însã, doar la Cluj, ci s-a remarcat prin contribuþii
deosebite ºi în alte cen tre universitare. Menþionãm cã a publicat ºi în „Buletinul ªtiinþific, seria A,
fascicula Filologie” – revista Facultãþii de Litere din Baia Mare, precum ºi în bine cunoscuta
publicaþie a Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” din Baia Mare – revista „Fa milia românã”,
întãrindu-se, astfel, legãturile Domniei Sale cu Maramureºul.

La ceas aniversar, îi dorim sã aibã parte numai de sãnãtate ºi îi transmitem cã ne e dor sã ne
întâlnim cu Domnia Sa.
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Primind, din partea revistei „Fa milia românã”, Di ploma de onoare 
– cel mai bun colaborator – pentru preocupãrile constante de cultivare

a limbii române în þarã ºi în strãinãtate, martie 2014



Cu drag, despre un mare lingvist 
ºi un bun prieten

Dr. ªtefan VIªOVAN
Baia Mare

Acum, dupã ce au trecut peste noi, nu doar anii, ci ºi „iepocile”, mai cã nu-mi vine sã
cred cã Viorel Hodiº mi-a fost printre primii dascãli universitari (dacã nu chiar
primul). Eram la întâiul sem i nar de limba românã contemporanã ºi ne aºteptam, cu

curiozitatea „balicilor”, profesorul. Ni-l închipuiam ca pe un bãrbat pornit spre „vârsta a treia”.
Dar, surprizã! În salã a intrat un tip tânãr el e gant ºi distins, înalt ºi bine fãcut, iar nouã, studenþilor,
ne-a venit inima la loc, câtã vreme inimile colegelor au tresãltat ºi ºi-au accelerat, fãrã îndoialã,
ritmul… Aºa era Viorel pe atunci. Aºa a rãmas ºi acum, doar cã pãrul acela negru ºi strãlucitor a
devenit mai rar ºi s-a cam albit, dar þinuta sa continuã sã impunã printr-un soi de prestanþã ºi
distincþie proprii doar fiinþelor alese. 

Nici nu ºtiu cum ne-am împrietenit, aceasta întâmplându-se dupã mulþi ani, când am devenit
colegi. Poate ne-a apropiat dragostea ºi respectul faþã de limba românã, poate faptul cã preþuim
aceleaºi valori gen eral umane, poate identitatea de vederi, nu doar asupra tuturor problemelor ce þin 
de limba românã, ci ºi asupra celor de viaþã, în gen eral. Fapt este cã-n Viorel Hodiº am gãsit
întotdeauna un in ter loc u tor reconfortant, extrem de informat, gata oricând sã asculte o pãrere, sã
ofere un sfat, sã intervinã cu o corecþie gramaticalã sau sã combatã o deviere de la normele limbii
române. Impresioneazã în mod plãcut francheþea ºi sinceritatea sa, înþelegerea superioarã a
lucrurilor, devotamentul ºi predispoziþia ancestralã la prietenie – calitãþi pe care le au doar
persoanele superioare.

Este unul dintre cei mai valoroºi gramaticieni români, fiind mereu cu soluþiile „la purtãtor”. 
A fost întotdeauna in tran si gent cu sine ºi cu cei din jur. Este vorba despre o intransigenþã

elegantã, lucrãtoare, îndreptatã mereu înspre bine, adevãr ºi demnitate. Nu a fãcut compromisuri
nici cu adevãrul, nici cu demnitatea. Acest fel de a fi i-a atras nu puþine neplãceri, mai ales în epoca
în care compromisul „compromiþãtor” era ridicat la rang de principiu. Aºa cã nu e mirare cã
valurile vieþii, provocate ºi dirijate de inºi cu o culturã îndoielnicã, nu l-au rãsfãþat deloc pe Viorel
Hodiº. Dimpotrivã, l-au lovit de mai multe ori. Poate s-o fi clãtinat, dar nu a cãzut niciodatã ºi nu
ºi-a aplecat în faþa nimãnui fruntea semeaþã de breban destoinic ºi mândru al Sãlajului.

În plan ºtiinþific, Viorel Hodiº este un spe cial ist de referinþã. A fost ºi este preocupat de
aspecte de mare dificultate ºi fineþe ale limbii române. A scris mult, dovedind acribie ºi þinutã
academicã elevatã, la acestea adãugându-se, augural, un veritabil tal ent literar. Scrierile sale,
însumate, depãºesc nu doar cantitativ, ci ºi ca valoare ºtiinþificã pe cele ale unor confraþi „con -
sacraþi”, propulsaþi ºi întreþinuþi cu temeinicie tocmai prin legãturi cu un anume soi de entitãþi, cu
care Viorel Hodiº a refuzat con stant sã colaboreze.

Viorel Hodiº ºi-a asumat misiunea de a veghea la corectitudinea limbii noastre naþionale,
situându-se astfel alãturi de o seamã de mari savanþi lingviºti, cum au fost Alexandru Graur sau
Mioara Avram. Con duce de multã vreme rubrici de cultivare a limbii sau de gramaticã normativã în 
mai multe publicaþii ºi ia atitudine faþã de deraierile lingvistice care, din pãcate, abundã, atât în
presa scrisã, cât ºi în majoritatea emisiunilor de ra dio ºi televiziune.

Aflat la vârsta marilor înþelepciuni ºi împliniri, Viorel Hodiº rãmâne un intelectual rasat,
surprinzãtor de activ ºi de implicat. El poate privi în urmã cu mândria ºi satisfacþia pe care i le
conferã disponibilitatea exemplarã de a se pune necondiþionat în slujba binelui, a semenilor ºi – mai 
presus de orice – a dreptãþii. Poate ºi de aceea ne este atât de drag!
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RODIRI ACADEMICE

Stelian Munteanu
(1918-1990)

Sorina BERETEAN
Baia Mare

Stelian Munteanu, profesor uni ver -
sitar doc tor inginer, creatorul ºcolii
româneºti de amenajare a bazinelor

hidrografice torenþiale, membru co re spon dent al
Academiei Române, s-a nãscut la data de 6 au -
gust 1918, în comuna Sânpetru, judeþul Braºov.
A fost cel de-al optulea fiu al lui Andrei Munteanu
ºi al Mariei Munteanu (nãscutã Rucãreanu), fa -
milie de þãrani sãraci, dar buni gospodari.

A urmat primele patru clase gimnaziale la
ºcoala din comuna Sânpetru. În anul 1929 s-a
înscris la renumitul Liceu „Andrei ªaguna” din
Braºov (astãzi Colegiul Naþional „Andrei
ªaguna”), pe care l-a absolvit în anul 1937. Ca ºi 
în cazul altor personalitãþi marcante care au ur mat
cursurile acestei prestigioase unitãþi de învã -
þãmânt, numele sãu este înscris pe placa de
marmurã de la liceu, alãturi de cele ale altor
absolvenþi ai acestui colegiu, care au ajuns ul te -
rior membri ai Academiei Române.

În anii 1938-1942, ºi-a fãcut studiile uni -
versitare la Secþia silvicã a ªcolii Politehnice
din Bucureºti (devenitã ul te rior Institutul Poli -
tehnic, iar apoi Universitatea Politehnicã).

Între anii 1943-1945 ºi apoi în perioada
1947-1948, a urmat cursurile Facultãþii de Con -
strucþii Hidrotehnice de la Politehnica din Bu -
cureºti, pe care le-a continuat doar pânã în anul
IV inclusiv, din cauza bolii grave cu care s-a
confruntat.

Ca inginer silvic, între anii 1942-1949, a
lucrat la fostul Min is ter al Agriculturii ºi Do -
meniilor ºi apoi la Ministerul Silviculturii (înfi in -
þat în 1948), ca spe cial ist pentru probleme ale

corectãrii torenþilor; a fost ºef al serviciului de
specialitate (din anul 1947). Concomitent, în
anul 1948, a condus primul ºantier de corectare
a torenþilor (ºantierul de la Valea lui Bogdan –
Sinaia, judeþul Prahova).

În paralel cu funcþia îndeplinitã în min is ter,
a activat, în anul 1943 ºi în perioada 1947- 1948,
ca profesor la ªcoala Silvicã de la Brã neºti (Ilfov).

Între anii 1948-1981, Stelian Munteanu a
lucrat, fãrã întrerupere, ca profesor universitar
în învãþãmântul su pe rior silvic din Braºov. În
paralel, a activat ºi ca profesor la Institutul de
Silviculturã din Câmpulung-Moldovenesc (1950- 
1951) ºi la Institutul de Perdele ºi Amelioraþii
Silvice din Bucureºti (1953).

A fost profesor tit u lar la di verse dis ci pline 
înrudite ca profil cu meseria sa de bazã: drumuri 
ºi cãi ferate forestiere (1948-1949); corectarea
torenþilor ºi construcþii civile ºi forestiere
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„S-a spus de multe
ori ºi pe bunã
dreptate: 
Câmpia se apãrã la
munte! Iar la munte, 
rolul fun da men tal
din punct de vedere
hidrologic, revine
pãdurii”. 

S. Munteanu, 1975

Revista noastrã continuã, ºi în acest numãr, prezentarea academicienilor care au fost
elevi sau profesori ai celebrului Colegiu Naþional „Andrei ªaguna” din Braºov.



(1949-1952); corectarea torenþilor (1952-1981).
În anii 1950-1957 a fost ºeful Catedrei de corec -
tare a torenþilor. O perioadã scurtã a ocupat ºi
funcþia de dec an al Facultãþii de Amelioraþii
Silvice din Institutul Forestier.

Chiar dacã nu avea calitatea de doc tor în
ºtiinþe, datoritã profesionalismului sãu, în anul
1965 a fost numit conducãtor ºtiinþific de doc torat, 
contribuind astfel la formarea a opt doctori în
ºtiinþã. În 1971, ºi-a susþinut teza de doctorat Con -
tri buþii la optimizarea profilului barajelor de greu -
ta te folosite la corectarea torenþilor din România.

Ca recunoaºtere a meritelor sale pro fe -
sionale, apreciate pe plan in tern ºi internaþional,
pentru valoroasa sa activitate didacticã ºi ºtiin þificã,
Stelian Munteanu a fost ales, în 1974, ca   membru
co re spon dent al Academiei Republicii Socialiste
România ºi membru tit u lar al Aca demiei de ªtiinþe
Agricole ºi Silvice, la Secþia de silviculturã.

În ceea ce priveºte aprecierea sa pe plan
internaþional, trebuie sã menþionãm alegerea, în
1967 ºi 1970, ca vicepreºedinte ºi, apoi, ca pre -
ºe dinte al Grupului de lucru FAO pentru ame -
najarea bazinelor hidrografice montane (în
funcþia de preºedinte a fost ales de trei ori, în
1972, 1974 ºi 1978). La finele ultimului mandat, 
a fost ales preºedinte de onoare al acestui or gan ism
internaþional, aceasta confirmând apre cie rea de
care s-a bucurat.

În anul 1981, odatã cu numirea soþiei sale,
Larisa Munteanu, ca ambasador al României în
Portugalia, profesorul Stelian Munteanu a pã -
rãsit þara, revenind abia în anul 1987. La Lisa -
bona, a fost solicitat  sã susþinã cursuri ºi pre -
legeri în domeniul hidraulicii forestiere. Aici a
lucrat la monumentala sa lucrare Amenajarea
bazinelor hidrografice torenþiale prin lucrãri
sil vice ºi hidrotehnice, lucrare pe care a fina -
lizat-o ul te rior, în þarã.

ªi-a încheiat trecerea prin viaþã la 7 aprilie 
1990, fiind înmormântat în Panteonul rezervat
membrilor Academiei Române, în Cimitirul
Belu din Bucureºti, alãturi de alþi academicieni
silvicultori.

La doi ani dupã moartea sa, Ac a de mia
Românã i-a acordat premiul „Marin Drãcea”
pentru valoroasa monografie Amenajarea bazi -
nelor hidrografice torenþiale prin lucrãri silvice 
ºi hidrotehnice (Vol. I). De asemenea, în me -
moria sa, în anii 1998 ºi 2008, Ac a de mia
Românã, în colaborare cu Ac a de mia de ªtiinþe
Agricole ºi Silvice, a organizat douã simpo -
zioane pe probleme ale amenajãrii bazinelor hi -
dro grafice torenþiale.

Op era scrisã a distinsului profesor Stelian
Munteanu cuprinde 105 lucrãri publicate, la
acestea adãugându-se încã 70 de lucrãri valo -
roase în manuscris,  însumând peste 10.000 de
pagini. Trebuie sã amintim ºi arti colele pu bli -
cate în „Revista pãdurilor”, revistã în care nu -
mele profesorului Stelian Munteanu a constituit
o prezenþã vie, cvasipermanentã. El a fost cel
care a introdus în literatura de spe cialitate ter -
menul de torenþialitate, elaborând lu crãri pri -
vind corectarea torenþilor ºi ame lio rarea tere -
nurilor degradate. 

Prodigioasa activitate didacticã, desfã ºu -
ratã pe parcursul a zeci de ani, anvergura operei
ºi importanþa sa ºtiinþificã, contribuþiile re mar -
cabile la crearea ºcolii moderne româneºti de
amenajare a bazinelor hidrografice torenþiale,
contribuþia la fundamentarea  unor mãsuri de
politicã forestierã, precum ºi prezenþa activã în
viaþa ºtiinþificã a þãrii i-au adus profesorului
Stelian Munteanu nu numai consacrarea naþio -
nalã, ci ºi binemeritata recunoaºtere ºi apreciere
internaþionalã.

Bibliografie

. Clinciu, I., Lazãr, N., Alexa, B. Stelian Munteanu, un mare profesor ºi silvicultor român, creatorul ºcolii
româneºti de amenajare a bazinelor hidrografice torenþiale, Braºov, Lux Li bris, 1998.

. *** Silvologie, Vol. 6, Amenajarea bazinelor hidrografice torenþiale, Bucureºti, Editura Academiei
Române, 2008. 
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Nicolae Vic tor Zamfir, 
fizicianul care a pus România 

pe harta cercetãrii mondiale

Paula ROMAN
Baia Mare

Printre oamenii de ºtiinþã care au
schim bat imaginea României în lu -
me, se numãrã ºi fizicianul Nicolae

Vic tor Zamfir, di rec tor gen eral al Institutului
Naþional de Fizicã ºi Inginerie Nuclearã „Horia
Hulubei”. Este coordonatorul celui mai im por -
tant proiect românesc al ultimilor ani: aºa-nu -
mitul La ser de la Mãgurele. Membru
co re s pon dent al Academiei Române din anul
2006 ºi preºedinte al Secþiei de ºtiinþe fizice a
Academiei Române din 2012, Nicolae Vic tor
Zamfir este absolvent al Colegiului Naþional
„Andrei ªaguna” din Braºov (1971). 

S-a nãscut la 25 martie 1952 într-o familie
de intelectuali: mama a fost învãþãtoare, iar tatãl
a ocupat di verse funcþii în administraþia de stat. 

S-a remarcat ca olimpic la fizicã încã din
timpul liceului – a fãcut parte din echipa Ro -
mâniei la olimpiadele internaþionale de fizicã –,
dupã terminarea cãruia a urmat Facultatea de
Fizicã a Universitãþii din Bucureºti (1971), pe
care a absolvit-o cu Di ploma de Merit (1976). În 
facultate a fost cel mai bun în materie de fizicã
nuclearã. Dupã ce a predat peste doi ani la
Liceul „Ion Neculce” din Bucureºti, în 1978, s-a 
tran sferat, prin con curs, la Centrul de Calcul al
Insti tutului de Fizicã Atomicã ºi apoi la De par -
ta mentul de Fizicã Nuclearã. A parcurs, prin con -
curs, toate treptele, pânã la cercetãtor ºtiin þific
prin ci pal gradul I la Secþia ionilor grei. La Mã -
gurele, a avut norocul sã lucreze cu oameni
extraordinari ºi, totodatã, i s-au deschis noi
opor tunitãþi. În mare, dupã mãrturisirea fizi cia -
nului, ceea ce ºtie a învãþat aici. 

Titlul de doc tor în fizicã l-a obþinut în anul 
1984, cu lucrarea Determinarea ºi evaluarea
pa ra metrilor de structurã pentru nuclee depãr -
tate de stabilitate, avându-l coordonator ºtiin -
þific pe prof. dr. Marin Ivaºcu (di rec tor IFA). În
acelaºi an, a primit Premiul „Hurmuzescu” al
Aca de miei Române.

Dupã 1989, a plecat în Germania, ca vis it ing
re searcher la Universitatea din Köln, unde a

lucrat timp de doi ani (1990-1992) cu profesorul 
Pe ter von Brentano, directorul Institutului de
Fizicã Nuclearã al Universitãþii. Aici a studiat,

alãturi de mari savanþi, formele octupolare din
nuclee. Printre savanþii de la Köln, l-a cunoscut
pe ºeful Grupului de Structurã Nuclearã de la
Brookhaven, care l-a luat sã lucreze la reactorul
nu clear de peste Ocean (1992-1997). Dupã în -
chiderea reactorului, a fost nevoit sã-ºi reia
munca la catedrã, acceptând un post de Re -
search Pro fes sor la Yale, una dintre cele trei
mari universitãþi (alãturi de Princeston, Har vard)
ale Statelor Unite. Aici, a predat cursuri de fi -
zicã nuclearã ºi fizicã nuclearã experimentalã.

Dupã ce s-a întors în România, în anul
2004, a preluat conducerea Institutului Naþional
de Fizicã ºi Inginerie Nuclearã „Horia Hulubei”
de la Mãgurele. Postul l-a obþinut în urma unui
con curs organizat de ministerul de re sort. Insti -
tutul pe care îl con duce are o bunã deschidere
spre strãinãtate. Dovadã stau numeroasele pro -
iecte ºi colaborãrile, pe care le are cu unele
dintre cele mai prestigioase instituþii din do -
meniu. Sunt aproape 500 de cercetãtori care
lucreazã aici, iar Institutul se numãrã printre
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Nicolae Vic tor Zamfir



cele mai bune din lume. Sub mandatul sãu, ELI
Nu clear Phys ics, cel mai mare centru ºtiinþific
internaþional din estul Europei, parte a pro iec -
tului Ex treme Light In fra struc ture (ELI), va fi
localizat la Mãgurele. Prin acest proiect, unic în
lume, în valoare de 300 de milioane de euro,
„România este din nou pusã pe harta cercetãrii
mondiale”. În câþiva ani, pe platforma de la
Mãgurele, ar trebui sã funcþioneze un la ser cu o
putere de câteva zeci de ori mai mare decât a
oricãrui altuia din lume. Folosirea lui va permite 
realizarea unor cercetãri de vârf în fizica nu -
clearã, medicinã, ºtiinþa materialelor, bio chi mie,
astrofizicã ºi nu numai. 

Începând cu pregãtirea lucrãrii de doctorat 
ºi pânã în prezent activitatea profesionalã a aca -
demicianului a fost centratã pe studiul structurii
nucleului atomic. Rezultatele activitãþii sale
pro fesionale sunt reflectate în numeroase arti -
cole publicate în binecunoscute reviste ºtiin -
þifice internaþionale: „Phys i cal Re view”, „Phys i -
cal Re view Let ters”, „Jour nal of Phys ics”,
„Zieitschrift fur Physik”, „Nu clear In stru ments

and Meth ods” etc. În acest sens, fizicianul
român mãrturiseºte: „Rezultatul muncii unui
cercetãtor constã în a scrie articole care sã fie
publicate în revistele de specialitate”.

Este coautor al unor lucrãri precum: Ato -
mic and Nu clear Heavy Ion In ter ac tion, Sym me -
tries and Semiclassical Fea tures of Nu clear Dy -
nam ics, Re cent Ad vances in Ex per i men tal
Nu clear Phys ics. De asemenea, a prezentat
peste 100 de lecþii (ca ºi profesor invitat) ºi
comu nicãri la manifestãri internaþionale ºi peste 
60 de comunicãri la conferinþe naþionale ale
Societãþii Americane de Fizicã (Amer i can Phys i -
cal So ci ety).

Nicolae Vic tor Zamfir are o lungã istorie
ca reprezentant al României la diferite orga -
nizaþii internaþionale, fiind preºedintele Socie -
tãþii Române de Fizicã.

Ca o recunoaºtere pentru activitatea sa
profesionalã, în anul 2008, i-a fost acordat Ordi -
nul Serviciul Credincios în rang de Cavaler.
Este inclus în Who’s Who in Amer ica ºi Who’s
Who in the World.
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Eugen Jebeleanu – voce profund originalã
în literatura românã

Amalia TALPOª
Baia Mare

Distins cu Premiul Internaþional
pentru Poezie „Etna-Taormina” în
anul 1970, cu Premiul Herder, în

1972, iar în anul 1973 cu Premiul Uniunii Scrii -
torilor din România pentru întreaga activitate,
Eugen Jebeleanu a venit pe lume în 24 aprilie
1911, la Câmpina ºi a plecat dintre noi în 21 au -
gust 1991, Bucureºti.

A fost ales membru co re spon dent al Aca -
demiei Române în anul 1955,
de venind membru tit u lar din
anul 1974.

Poetul, publicistul ºi tra -
ducãtorul Eugen Jebeleanu, fiul
Aureliei (n. Bul gar) ºi al lui Va -
leriu Jebeleanu, funcþionar, ºi-a
petrecut o mare parte a copi lã -
riei la Câmpina ºi Braºov. A în -
ceput ºcoala primarã în oraºul
na tal, dar din trimestrul al doilea 
al clasei I s-a mutat la Braºov, la
bunica dinspre tatã, unde a con -
ti nuat ºcoala ºi unde a urmat, din 
1922, Liceul „Andrei ªaguna”
(aici l-a avut ca profesor pe pu -
blicistul Ilie Cristea). Apoi s-a
stabilit la Bucureºti, unde a
urmat cursurile Facultãþii de Drept (fãrã sã prac -
tice vreodatã avocatura). Încã elev, a scos la
Braºov revista „Pe drumuri noi” (1929) ºi a
colaborat, tot de pe acum, la diferite ziare ºi
reviste, îndeosebi de orientare democraticã ºi de
stânga, precum „Viaþa literarã”, „Bilete de pa -
pagal”, „Þara noastrã”, „Credinþa”, „Adevãrul”, 
„Dimineaþa”. Devenind prieten cu Al. Sahia,
scrie la „Cuvântul liber” unde este ºi re dac tor, la 
„Re porter”, „Azi”, „Rampa”, iar dupã 1944 e
prezent în „Vic to ria” condusã de N. D. Cocea,
(aici fiind ºi re dac tor), „Scânteia”, „România li -
be rã”, „Viaþa românescã”, „Revista Fundaþiilor
Re gale” º.a. A mai fãcut parte din redacþiile
publicaþiilor „Þara noastrã” a lui Octavian Goga 
(1932-1935), „România literarã” a lui Cezar
Petrescu (1939) º.a. În anii rãzboiului lucreazã
ca funcþionar la Direcþia Presei. Participã la ºe -

dinþele cenaclului Sburãtorul al lui Eugen Lovi -
nescu. Debuteazã în 1927 cu poezii în „Viaþa
literarã”, iar în 1928 publicã poezia Crinii în
„Bilete de papagal”. Primul volum, Schituri cu
soare, îi apare în 1929 la Braºov. În 1929 i se
acordã Premiul pentru sonet „Ionel Pavelescu”
al Societãþii Scriitorilor Români, iar între 1931
ºi 1933 activeazã în cenaclul revistei „Braºovul
literar ºi ar tis tic”, condus de poetul Cincinat

Pavelescu, iar între 1933 ºi 1934
scrie în revista „Her ald”. În 1934 
este premiat de Fundaþiile Re -
gale pentru placheta Inimi sub
sãbii. În 1952 i se decerneazã
Premiul de Stat, în 1968 devine
vicepreºedinte al Frontului Uni -
tãþii Socialiste, în 1969 ajunge
deputat în Marea Adunare Naþio -
nalã.

Având o evoluþie poeticã
uneori surprinzãtoare prin pu te -
rea de a se înnoi sub impactul
evenimentelor, Jebeleanu se re -
marcã de la început ºi pânã la
sfârºitul carierei sale artistice
prin conºtiinþã civicã, reacþio -
nând prompt, fie cã a scris articol 

de ziar, sau poezie. Obsesia sa fundamentalã
este uitarea, marele pãcat al omului, care face
inutilã experienþa istoricã. De aceea, pre ocu -
parea esenþialã a poetului ar trebui sã fie între -
þinerea memoriei, fixatã în forma ei cea mai
sesizantã – arta, chiar dacã uneori aceasta nu
pro duce decât o înºirare de „schiloade stanþe”:
„Singurul meu bun este memoria,/ o memorie de 
optsprezece carate,/ […] N-am sã uit niciodatã
nimic…”. Reamintindu-ºi secvenþe aspre ºi du -
re roase din adolescenþa sa ºi a prietenilor sãi,
vârstã aºezatã sub semnul privaþiunilor, se în -
chi puie martor ºi „crunt or a tor al veacului de
zgurã”: „Vieþi risipite, vã pãstrez cenuºa/ Fier -
binte-n pumnii mei ca într-o vatrã”. (Ceea ce nu
se uitã, datatã martie-au gust 1944). Prima etapã
a poeziei lui Jebeleanu a avut mul ti ple influenþe, 
de la medievalismul gotic al lui Rilke (din care

IANUARIE-DECEMBRIE 2016 163

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

E
CI

M
E

D
A

C
A I

RI
D

O
R

Eugen Jebeleanu
(1911-1991)



pe atunci traducea), transplantat în atmosfera ºi
arhitectura braºoveanã, la ermetismul barbian,
de la sentimentalismul epocii la un umanism
generos. Acutizat de experienþa rãzboiului, în
anii 50 lirismul sãu cade sub „comanda” so -
cial-politicului ºi a modei epicului „de largã
respiraþie”, Jebeleanu compunând pe lângã poe -
zii agitatorice „pentru pace ºi o viaþã mai bunã”,
ºi am ple poeme narative, în fond versificãri pro -
zaice despre Nicolae Bãlcescu sau despre satul
lui Alexandru Sahia. Rareori se poate gãsi aici
fiorul liric, cum se întâmplã dupã vizitarea mu -
zeului dintr-un sat distrus de naziºti – Lidice.
Asemenea mai vârstnicului George Cãlinescu,
care schimbase lira clasicã cu un „fluier sim -
plu”, Jebeleanu renunþã la flautul care „scotea
din ochii lumii doar lacrimi mute” ºi „fremãta de 
cânturi de nimeni pricepute” ºi, precum gor -
kianul Danko, îºi smulge din piept „ghiocul de
ru bin” pentru a „urni oºtirile în urmã-mi”
(Cântecul). Este semnificativ cã poetul însuºi, în 
ediþia definitivã a operei sale, a renunþat la
producþia poeticã a acestei perioade. ªi totuºi,
chiar ºi acum, când recurge la alegorie, el gã -
seºte metafore de oarecare forþã. Când Jebe -
leanu are capacitatea de a desluºi sensul istoriei
sub imaginea tremurãtoare a întâmplãrii obiºnu -
ite ºi de a urma drumul raþiunii cãtre adevãr.
Prilejul de a uni toate aceste teme într-o poezie
bogatã în semnificaþii umane ºi diversã sub ra -
portul formulelor i-l oferã o cãlãtorie în Japonia, 
unde urmele catastrofei nucleare de la 6 au gust
1945 erau încã vii la Hi ro shima. Poemul Surâsul 
Hiroshimei (1958) realizeazã o panoramã apo -
calipticã, uzând deopotrivã reportajul mod ern ºi
viziunea dantescã, îmbinând visul, reveria ºi
realitatea de infern din „a XX-a vale” a plân -
gerii, „ascultând” corul vocilor celor neantizaþi
într-o fracþiune de secundã ºi alãturând vocea
poetului, solidar cu ei în faþa morþii: „Pot sã
prefac orice munte/ într-un nimic rãsturnat,/ o
piramidã a golului/ cu creºteu-n jos,/ o colosalã
cupã de beznã!” (Glasul demonului din a XX-a
vale). Pictural ºi muzical, retoric ºi liric, veri -
tabil or a to rio, Surâsul Hiroshimei a cunoscut
nenumãrate transpuneri teatrale, a prilejuit reci -
taluri, a fost pus pe muzicã ºi ecranizat, a be -

neficiat de numeroase traduceri, fiind poate cel
mai cunoscut poem românesc din lume. Cântece 
împotriva morþii (1963) a accentuat ºi extins la
întregul secol XX – „veac uituc, veac plin de
amintiri” – tema vieþii apãrate împotriva „odras -
lelor ºi slujitorilor” Morþii: Mizeria, Tirania,
Perversitatea, Meschinãria, Foamea, Invidia,
Lãcomia, poetul însuºi devenind un ex po nent al
Umanitãþii: „Ca sã pot apãra mai bine aceastã
viaþã,/ transmiteþi-mi întreaga voastrã spaimã!”

Poemele sale continuã sã fie traduse ºi
publicate mai ales în SUA, Amer ica Latinã ºi în
Republica Moldova.

Dacã unele dintre numeroasele traduceri
ale lui Jebeleanu sunt remarcabile prin fide -
litatea ideaticã, mai ales cele din „Poeþi ai li -
bertãþii”, publicistica sa este, în bunã parte, peri -
matã, întrucât mizeazã pe un lirism care îºi va
dovedi rostul abia atunci când va fi trecut în
poezie.

Scrieri: Schituri cu soare, 1929; Inimi cu
sãbii, 1934; Ceea ce nu se uitã, 1945; Cultura
maghiarã în România democraticã, 1946; Scu -
tul pãcii, 1949; Poeme de pace ºi de luptã,
1950; Poeme, 1951; În satul lui Sahia, 1952; ed. 
2, 1957; Bãlcescu, 1952; ed. 2, 1955; ed. 3;
1963; Cântecele pãdurii tinere, 1953; Versuri
alese, 1954; Din veacul XX, 1956; Ady Endre,
1958; Surâsul Hiroºimei, 1958; ed. plurilingvã,
1978; Oratoriul Eliberãrii, 1959; Cântãm pat ria,
1959; Poezii ºi poeme, 1961; Cîntece împotriva
morþii, 1963; Povestea broaºtei þestoase, 1963;
Poeme. 1944-1964, 1964; Elegie pentru floarea
seceratã, 1967; Hanibal, 1972; ed. bilingvã,
1981; Surâsul Hiroºimei ºi alte versuri, 1973;
Scrieri, I-II, 1974; Harfa ºi minotaurul, 1977;
Groapa cu lei – The Lion’s Den, ed. bilingvã,
1980; Arma secretã, 1980; Deasupra zilei,
1981; Poezii, 1989.

Traduceri: R. M. Rilke, Poeme, 1932; Po -
vestea despre iubirea ºi moartea stegarului
Christoph Rilke, 1946; Petöfi Sándor, Poeme
alese, 1949, Versek es költemények – Poezii ºi
poeme, ed. bilingvã, 1969; János Viteazul, 1973;
Pablo Neruda, Poeme, 1951; Ady Endre, Poeme,
1955; Poeme maghiare, 1956; Poeþi ai libertãþii,
1957; Nicolas Guillén, Poeme cubane, 1963.

Bibliografie:

. Dicþionarul gen eral al literaturii române E/K, Editura Univers Enciclopedic, Bucureºti, 2005, p 736-739.

. Rusu, Dorina N., Membrii Academiei Române: 1866-2003. Dicþionar, Editura Enciclopedicã, Bucureºti,
2003, p. 429-430.
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Chimistul Ioan Zugrãvescu

Kinga VIRLICI
Baia Mare

Fiu al unor profesori secundari de chimie, Ioan Zugrãvescu
s-a nãscut în Iaºi, în 29 mai 1910. A urmat Liceul Real din
Braºov, iar studiile universitare la Facultatea de ªtiinþe a

Universitãþii din Bucureºti, obþinând în 1931 licenþa în ºtiinþe
fizico-chimice. În 1934, susþine teza de doctorat Acþiunea compuºilor 
organo-magnezieni asupra amidelor N-disubstituite ale acidului
beta-fenilacetic. În 1935 este numit asistent la Laboratorul de chimie
organicã al Universitãþii din Bucureºti. În 1937 este numit di rec tor al
Secþiei de biochimie a Institutului „Vic tor Babeº”. În 1948, devine ºef 
de lucrãri la Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Bucureºti, iar în
1949 profesor de chimie organicã la Institutul de Chimie Alimentarã.
Din 1956 este profesor la Catedra de chimie organicã a Universitãþii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaºi. În aceastã funcþie pune bazele unei
secþii de cercetare, în mare parte dedicatã chimiei N-ilidelor, domeniu 
în care a obþinut rezultate recunoscute ºi pe plan internaþional ºi în
care a creat o ºcoalã de cercetare de nivel înalt, care îºi continuã
activitatea ºi în prezent. A obþinut noi compuºi heterociclici, înzestraþi cu proprietãþi bacte -
riostatice, analgezice, anticonvulsivante, hipotensoare, în scopul obþinerii unor medicamente
originale româneºti. Ca o încununare a activitãþii sale didactice ºi ºtiinþifice, în 1963 este ales
membru co re spon dent al Academiei Române, iar în 1965 devine doc tor do cent în ºtiinþe chimice.
Simultan cu activitatea desfãºuratã la universitate, a lucrat la Institutul de Chimie Macromolecularã 
„Petru Poni” al Academiei Române. În 1963 i se acordã titlul de Doc tor Honoris Causa al
Universitãþii din Nantes.

Profesorul Ioan Zugrãvescu a activat în cercetarea ºtiinþificã – teoreticã ºi aplicativã – în
diferite domenii ale specialitãþii sale de bazã: chimia organicã, elaborând peste 200 de lucrãri.
Dintre volumele publicate, citãm: Chimia organicã (1956), Polimeri heterociclici (1970, în
colab.), Sinteze organice (1975), Chimia N-ilidelor (1974, în colab.). Profesorul Ion Zugrãvescu a
deþinut 35 de brevete înregistrate la OSIM.

Acad. prof. univ. dr. doc. Ion Zugrãvescu a trecut în nefiinþã la 12 decembrie 1989 ºi a fost
înhumat la Cimitirul Bellu din Bucureºti.

Bibliografie:

. Rusu, Dorina N., Membrii Academiei Române: 1866-2003 (dicþionar), Editura Academiei Române;
Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 2003.

. www.saguna.ro/web7/academicieni.html

. 150.uaic.ro/personalitati/chimie/ioan-zugravescu/

. www.scribd.com/doc/92837977/ioan-zugravescu
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Dumitru Stãniloae personalitate proeminentã
a teologiei europene din secolul XX

Laura ZAH 
Baia Mare

„Unul dintre cei mai de seamã
teologi ºi gânditori creºtini din
lume” - aºa cum spune Mircea

Pãcurariu - Dumitru Stãniloae s-a nãscut în data 
de 16 noiembrie 1903 în localitatea Vlãdeni,

judeþul Braºov, într-o familie cu patru copii ºi
s-a stins în data de 5 mai 1993, la Bucureºti.

A absolvit primele trei clase la ºcoala pri -
marã din satul în care s-a nãscut, iar mai apoi, a
studiat la Braºov la Liceul „Andrei ªaguna”,
între anii 1916-1922. 

Un articol interesant din ziarul „Lu mina”
relevã câteva date inedite despre perioada ºco -
larã a lui Dumitru Stãniloae la colegiul amintit:
„Rezultatele la învãþãturã ale elevului din Vlã -
deni erau deosebite: calificativele erau impre -
sio nante: la moralitate «foarte bine», la religie
«bine», la limba latinã ºi limba românã «bine»,
limba francezã «foarte bine», limba germanã
«bine», drept constituþional ºi eco nomic «bine», 
filosofie «foarte bine», istorie «bine», mate ma -
ticã «bine», ºtiinþele naturii ºi chimie «bine»,
igienã «foarte bine», muzicã vocalã «foarte

bine», desen ar tis tic «bine», la formarea externã
a lucrãrilor scrise primise menþiunea «îngrijitã», 
iar nota generalã era «foarte bine». 

Rezultatele fi nale ale tânãrului Dumitru
erau excelente: la limba românã a obþinut
«foarte bine», atât pe parcursul anului ºcolar, cât 
ºi la examenul de maturitate (scris ºi oral), la
limba francezã, pe parcursul anului «foarte
bine», la scris «bine» ºi la oral «foarte bine», la
limba latinã, pe parcursul anului «bine», la scris
«bine» ºi la oral «foarte bine», la istorie în
timpul anului «bine» ºi la oral «foarte bine», la
matematicã, «bine», în timpul anului ºi la scris,
iar la oral «foarte bine», la fizicã «bine», pe
parcursul anului, ºi «foarte bine», la oral. În
plus, la limbile elinã ºi germanã, la istorie natu -
ralã ºi desen ar tis tic a obþinut «bine», la religie,
geografie ºi propedeuticã filosoficã «foarte
bine», concluzia generalã fiind «matur cu foarte
bine». Absolvise Liceul «Andrei ªaguna» ca ºef 
de promoþie”.

Timp de un an, a frecventat cursurile Fa -
cul tãþii de Litere ºi Filosofie a Universitãþii din
Bucureºti, apoi, s-a îndreptat spre Cernãuþi unde 
a fost stu dent al Facultãþii de Teologie  între anii
1923-1927. Îºi dã licenþa în teologie cu teza
Botezul copiilor. Dupã un stagiu la Facul tatea de 
Teologie a Universitãþii din Atena (1927-1928),
ºi-a dat doctoratul la Cernãuþi cu teza Viaþa ºi
activitatea patriarhului Dosoftei al Ieru sa li mu -
lui ºi legãturile lui cu Þãrile Româneºti. 

În perioada 1928-1929 face câteva stagii
ºi cãlãtorii de specializare la Munchen, Berlin,
Paris ºi Belgrad cu scopul perfecþionãrii sale în
teologia dogmaticã ºi în istoria bisericeascã,
beneficiind de susþinerea mitropolitului Nicolae
Bãlan. Predã ca suplinitor, profesor provizoriu
ºi ca profesor tit u lar la Ac a de mia Teologicã (în
1935). Pânã în anul 1946 a predat disciplinele:
teologia dogmaticã, istoria bisericii universale,
limba greacã, apologetica, pastorala. Timp de
zece ani (1936-1946) a fost rec tor al „Aca de -
miei Teologice” ºi a lucrat ca re dac tor la „Te -
legraful român”. În anul 1931 a fost hirotonit
diacon, apoi, în 1932, preot, iar în 1940, stavrofor. 
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„Cheagul de
iubire ºi de
sacrificiu între
membrii
naþiunii nu-l
poate întreþine
decât credinþa
în Dumnezeu”.

Dumitru Stãniloae



În 1947, la începutul anului, a fost mutat la 
Facultatea de Teologie din Bucureºti, unde a
predat cursuri de asceticã ºi apologeticã, iar din
ianuarie 1949 a fost numit profesor tit u lar de
teologie dogmaticã ºi simbolicã. Dupã cinci ani
petrecuþi în închisorile comuniste (1958-1963),
revine în facultate în anul 1965, unde predã pânã 
la ieºirea în pensie, în 1973. Apoi, a fost numit
profesor con sul tant, îndrumãtor ºi conducãtor
ºtiinþific al mai multor lucrãri de doctorat.

De-a lungul timpului, Dumitru Stãniloae a  
participat la multe întâlniri cu teologi din alte
þãri, a fãcut parte din delegaþiile care au purtat
discuþii pe teme confesionale în Germania, Grecia, 
Egipt, Vat i can, a fost prezent la conferinþe ºi
congrese la universitãþi renumite din întreaga
lume: la Atena, Salonic, Paris, Strasbourg,
Bonn, Hei del berg, Tubingen, Freiburg, Geneva, 
Ox ford, Bossey.

Încununarea activitãþii sale a fost primirea 
titlului doc tor honoris causa al Facultãþii de
Teologie din Salonic (1976), al Institutului Teo -
logic „Saint Serge” din Paris (1981), al Facul -
tãþilor de Teologie din Belgrad (1982) ºi Atena
(1991) ºi al Universitãþii din Bucureºti (1992).  

Alte distincþii onorante i-au fost acordate
de cãtre Facultatea de Teologie Evanghelicã din
Tubingen (Premiul „Dr. Leopold Lucas”) ºi de
Primatul Angliei care l-a decorat, în 1981, cu
Crucea „Sfântul Augustin de Can ter bury”. 

În anul 1990 a fost ales membru co re spon -
dent al Academiei Române, iar în septembrie
1991 devine membru tit u lar al ei.

Dintre scrierile sale, meritã amintite: Via -
þa ºi activitatea patriarhului Dosoftei al Ieru -
salimului ºi legãturile lui cu Þãrile Româneºti
(1929), Catolicismul de dupã rãzboi (1933),

Via þa ºi învãþãturile Sfântului Grigorie Palama
(1938), Ortodoxie ºi românism (1939), Poziþia
d-lui Lucian Blaga faþã de creºtinism ºi orto -
doxie (1942), Iisus Hristos sau Restaurarea
omului (1943), Teologia dogmaticã ºi simbolicã 
(1958), Teologia dogmaticã ortodoxã (1978),
Teologie moralã ortodoxã: Spiritualitatea
ortodoxã (1981), Spiritualitate ºi comuniune în
liturghia ortodoxã (1986), Studii de teologie
dogmaticã ortodoxã (1991), Chipul evanghelic
al lui Iisus Hristos (1991), 7 dimineþi cu pã -

rintele Stãniloae (convorbiri realizate de Sorin
Dumitrescu), (1992), Din istoria isihasmului în
ortodoxia românã (1992), Comentariu la Evan -
ghelia lui Ioan (1993), Sfânta Treime sau La
început a fost iubirea (1993), Iisus Hristos, lu -
mina lumii (1993), Trãirea lui Dumnezeu în
ortodoxie (1993), Vic to ria crucii. O discuþie
despre suferinþã, avutã în 1970 la Fairacres
(1994), Chipul nemuritor al lui Dumnezeu (1995),
Reflecþii despre spiritualitatea poporului român 
(2001), Bucuria întrebãrii. Pãrintele Stãniloae
în di a log cu Ioan Pintea (2002), Naþiune ºi
creºtinism (2003).

Ca traduceri amintim: Filocalia sau Cule -
gere din scrierile Sfinþilor Pãrinþi care aratã
cum se poate omul curãþi, lu mina ºi desãvârºi,
I-XII (1946-1991), Wil helm Nyssen, Pãmântul
cântând în imagini (Frescele exterioare ale mã -
nãstirilor din Moldova) (1971), Sfântul Grigore
de Nisa, Scrieri (1982), Sfântul Maxim Mãrtu -
risitorul, Scrieri,(1983-1990); Sfântul Atanasie
cel Mare, Scrieri, I-II, 1987-1988; Sfântul Chiril 
al Alexandriei, Scrieri, I-III, 1991-1994, Paladie,
Istoria lausiacã (Lavsaicon). Scurte biografii de 
pustnici, 1993; Sfântul Grigore de Nazianz,
Cele cinci cuvântãri teologice, 1993; Sfântul
Dionisie Areopagitul, Opere com plete ºi scoliile 
Sfântul Maxim Mãrturisitorul, 1996; Mysta go -
gia, 2000.

Dumitru Stãniloae a abordat toate temele
importante dezbãtute de teologia ortodoxã con -
temporanã în confruntare cu teo logiile apusene.
A re nun þat treptat la tradiþia învã þã mântului de
teologie dog ma ticã, fondatã în ºcoala ro mâ neas -
cã de Ioan Irineu Mihãlcescu, s-a distanþat de
influenþele lui Hristos Andrustos, profesorul sãu 
de la Atena, al cãrui tratat deschide ºirul tra du -

cerilor fãcute de Stãniloae –
Dogmatica Bi se ri cii Ortodoxe
Rãsãritene (1930), ºi a orientat
cercetarea acestei dis ci pline
spre scrierile pa tristice ºi
postpatristice, cu trimiteri la
anumite texte pe care le-a pus la 
dispoziþia învãþãceilor ºi

cititorilor în colecþia „Pãrinþi ºi scriitori bi se -
riceºti”. A dat astfel profunzime  ºi claritate
expunerilor dogmatice. În convingerea sa, dog -
matica ortodoxã îºi pãstreazã ecumenismul ºi
deschiderea cãtre dezbaterile pe aceastã temã.
Centralitatea lui Hristos, semnificaþiile Sfintei
Treimi, Biserica ºi rosturile ei, energiile di vine
in cre ate, raþionalitatea creaþiei, a firii omeneºti
– sunt teme dezvoltate în opere care realizeazã o
veritabilã sintezã de teologie dogmaticã a Bi -
sericii Ortodoxe. Dumitru Stãniloae a avut con -
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„Noi unim, în spiritualitatea noastrã, luciditatea
latinã sau încrederea în înþelegerea raþionalã a
realului, proprie Occidentului, cu sentimentul
tainei nepãtrunse a existenþei, propriu popoarelor 
din Rãsãritul Europei.”



tribuþii remarcabile la consolidarea spiri tua li -
tãþii filocalice traducând din 1946 Filocalia
gre ceascã a lui Nicodim Aghioritul de la Athos,
tipãritã la Veneþia în 1782, iar mai apoi, com -
pletând ediþia a doua, din 1893, cu alte texte
filocalice. A imprimat, pânã în 1991, douã spre -

zece vol ume: Filocalia sau Culegere din scri -
erile Sfinþilor Pãrinþi care aratã cum se poa te
omul curãþi, lu mina ºi desãvârºi. 

Co men tariile care se alãturã textelor for -
meazã în in teriorul acestei colecþii un tratat cva si -
independent de dogmaticã, de moralã ºi asceticã.

Bibliografie: 

. Dicþionarul gen eral al literaturii române S/T, Univers enciclopedic, Bucureºti, 2007, p. 413-415.

. Rusu, Dorina. N., Membrii Academiei Române: 1866-2003. Dicþionar, Editura Enciclopedicã, Bucureºti,
2003, p. 788.

. ziarullumina.ro/documente-inedite/o-privire-catalogul-de-liceu-al-tanarului-dumitru-staniloae
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Sala festivã a Colegiului Naþional „Andrei ªaguna” Braºov



EMINESCIANA

O reverenþã pentru Eminescu

Rozalia BARTA
Oradea

În fiecare an, în preajma zilei de 15 iunie,
oraºul Botoºani devine un spaþiu bi ne -
cuvântat pentru desfãºurarea mani fes -

tãrilor eminesciene, spre care îºi îndreaptã paºii
oameni de culturã, profesori universitari, emi nes -
cologi, artiºti ºi iubitori ai vieþii ºi operei Lucea -
fãrului poeziei româneºti.

În anul 2016, seria evenimentelor ded i cate
poetului naþional a fost deschisã pe 11 iunie de
Biblioteca Judeþeanã „Mihai Eminescu” prin Sim -
pozionul Naþional Eminescu: Carte – Culturã –
Civilizaþie, organizat de prof. Cornelia Viziteu,
directorul bibliotecii ºi prof. univ. dr. Viorica S.
Constantinescu de la Universitatea „Al. I. Cuza”
din Iaºi. Un mo ment im por tant al manifestãrii a
fost lansarea publicaþiei anuale, „Studii emi nes -
cologice” - nr. 18, care este o încununare a lu -
crãrilor de înaltã þinutã ºtiinþificã prezentate la
simpozion. Fondatorul seriei a fost regretatul pro -
fesor universitar Ioan Constantinescu, din Iaºi.

Acestui simpozion de notorietate i-a urmat
un eveniment care se organizeazã anual, începând
din 15 iunie 2002, Premiile Eminescu pentru lite -
raturã, arte vizuale, colecþii ºi colecþionari, Teiul
de Aur ºi Teiul de Argint, manifestare ajunsã la cea 
de-a XV-a ediþie. Iniþiativa instituirii pre mii lor
eminesciene la secþiunile consacrate i-a apar þinut
ziaristei Elena Condrei, directoarea Editurii Geea
din Botoºani. 

Timp de 15 ani, în aceastã misiune meri -
torie, Elena Condrei a avut sprijinul ºi susþinerea
unor personalitãþi remarcabile, precum regretatul
scriitor George Muntean, preºedintele de onoare
al juriului; poetul Cezar Ivãnescu, preºedinte; poe -
tul Augustin Eden, preºedintele ac tual al juriului;
artistul Constantin Tofan; scriitorul Grigore Ilisei; 
artistul plas tic Vasilian Doboº; colecþionarul Du -
mitru Grumãzescu, fondatorul Galeriilor Anti ca -
riat din Iaºi ºi bibliotecarul Mihai C. V. Cornaci
din Botoºani. 

Juriul acordã trei distincþii ca semn de apre -
ciere ºi preþuire, pe baza unor selecþii riguroase,
persoanelor remarcabile care au o reputaþie exem -
plarã ºi merite deosebite în activitatea lor. Cea mai 
înaltã distincþie acordatã este Premiul Eminescu,
di ploma în rang de excelenþã ºi medalia Teiul de
Aur, urmatã de Premiul Eminescu, di ploma ºi
medalia Teiul de Aur ºi apoi Premiul Eminescu,
di ploma ºi medalia Teiul de Argint. 

Festivitatea de decernare a premiilor din 11
iunie 2016 s-a desfãºurat în Centrul Istoric al
municipiului Botoºani la terasa „Curtea Veche”,
în vecinãtatea Bisericii Uspenia ºi a locului pe
care s-a aflat casa lui Gheorghe Eminovici, unde
s-a nãscut ºi a copilãrit marele poet. 

Aceastã sãrbãtoare a spiritului eminescian a
reunit mai multe personalitãþi din Botoºani, oa meni 
de culturã, artiºti plastici, colecþionari din România, 
Republica Moldova ºi Ucraina. Invitaþii speciali au
fost îndrãgiþii artiºti de muzicã popu larã Cornelia ºi
Lupu Rednic, originari din Mara mureº1.

În deschiderea evenimentului, istoricul bo -
to ºãnean Gheorghe Me dian a prezentat un expo -
zeu laudativ al Premiilor Eminescu. Acesta spu -
nea cã la fiecare ediþie s-a întâmplat ca „spirite
luminate ale culturii româneºti, cuprinse de la
Nistru pânã la Tisa, sã primeascã un premiu extra -
ordinar, care aminteºte de poetul nepereche al
românilor Mihai Eminescu”.

Elena Condrei, sufletul acestei manifestãri,
ºi-a început alocuþiunea printr-o reverenþã adusã
lui Mihai Eminescu, celui care a devenit o stare de
spirit care „ne-a îndumnezeit în nemurirea nea -
mului românesc”. Este de remarcat faptul cã, în
toþi aceºti 15 ani, Premiile Eminescu Teiul de Aur
ºi Teiul de Argint au reuºit sã-ºi pãstreze nobleþea
de la prima ediþie, instituind deja o tradiþie. Insti -
tuþiile publice, Primãria Municipiului Botoºani ºi
Consiliul Lo cal Botoºani au avut o contribuþie
importantã la ul tima ediþie.
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Iunie 2016, în „Luceafãrul” disponibil la pagina http://www.luceafarul.net/botosani-zilele-eminescu-iunie-2016-
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În cadrul secþiunii Literaturã, cea mai înaltã
distincþie a fost conferitã academicianului Mihai
Cimpoi, personalitate a veacului XXI, renumit
emi nescolog din Chiºinãu. Deoarece nu s-a putut
prezenta la manifestare, a transmis un mesaj, care
a fost rostit de scriitoarea dr. Lu cia Olaru Nenati,
din Botoºani. Lu cia Olaru Nenati a rostit ºi o
vibrantã laudatio celui pe care l-a numit „omul
cumpãnã în Basarabia”. Academicianul Mihai
Cimpoi are ºi meritul de a fi iniþiatorul din 2012 a
reuniunii Congresul Mondial al Eminescologilor,
care are un rol im por tant în promovarea operei ºi
personalitãþii lui Mihai Eminescu în întreaga lu -
me. La aceeaºi secþiune, tânãra poetã Ana Maria
Gîbu, absolventã a Colegiului Naþional „Grigore
Ghica” din Dorohoi, a fost distinsã cu Premiul
Eminescu ºi medalia Teiul de Argint. 

La secþiunea Arte vizuale, cea mai înaltã
distincþie a fost conferitã artistului dr. Ion Daghi
din Chiºinãu. În opinia acad. Nicolae Dabija, ar -
tistul plas tic Ion Daghi încearcã sã ne ofere o
«graficã» a operei eminesciene. „Dacã ar putea sã
le vadã M. Eminescu, cu siguranþã s-ar recunoaºte
în comentariile picturale ale operei sale fãcute de
maestrul Ion Naghi”1. Al doilea laureat a fost
artistul prof. dr. Ioan Vânãu din Iaºi, care a primit
Premiul Eminescu ºi medalia Teiul de Aur. Tânã -
rului pictor botoºãnean originar din Dorohoi, Dan iel
Relinschi, primul pictor 3D din România, i-a fost
atribuit Premiul Eminescu ºi medalia Teiul de Argint.

Domnului Ionel Novac din Bucureºti, ori -
ginar din Bihor, i-a fost conferitã distincþia Pre -
miul Eminescu ºi medalia Teiul de Aur la sec -
þiunea Colecþii ºi colecþionari. Cu acelaºi premiu a
fost distins ºi domnul Radu Vasiliu din Bârlad,
judeþul Vaslui. Domnul Vasiliu doreºte sã con -
tinue tradiþia din familie prin completarea ºi pre -
zentarea în di verse ocazii a colecþiei tatãlui sãu cu
tema „Mihai Eminescu”.

La secþiunea Publicisticã s-a acordat un sin -
gur premiu, care a revenit ziaristului ºi editorului
Vasile Bâcu din Cernãuþi. Din anul 1995 Domnia
Sa îndeplineºte funcþia de re dac tor-ºef al gazetei
„Herþa”, iar din septembrie 2010 este preºedinte al 
Societãþii pentru Cultura Româneascã „Mihai
Eminescu” din regiunea Cernãuþi. Pentru activi -
tatea deosebitã pe care o desfãºoarã pe tãrâmul
culturii ºi publicisticii, i-a fost atribuit Premiul

Eminescu, di ploma în rang de excelenþã ºi medalia 
Teiul de Aur. Au rostit cuvinte de laudã perso -
nalitãþii sale, ziaristele Maria Toacã, re dac tor-ºef
ad junct al publicaþiei „Zorile Bucovinei” ºi
doamna Doina Cernica, scriitoare ºi ziaristã din
Suceava. 

Premiul Eminescu ºi medalia Teiul de Aur
la secþiunea Spiritualitate au fost atribuite preo -
tului Constantin Muha, care îndeplineºte funcþia
de di rec tor al Seminarului Teologic Liceal „Sfân -
tul Ioan Iacob” Dorohoi din septembrie 1995. Una
din noutãþile acestei ediþii a fost iniþierea secþiunii
„Restituirea istoriei”, al cãrei laureat a fost arhi -
vistul Laurenþiu ªtefan Szemkovics din Bucureºti,
distins cu Premiul Eminescu ºi medalia Teiul de Aur.

Laureaþii secþiunii Folclor au fost interpreþii 
de muzicã popularã Cornelia ºi Lupu Rednic.
Aceºtia au primit distincþia, Premiul Eminescu, di -
ploma în rang de excelenþã ºi medalia Teiul de
Aur, în semn de apreciere pentru activitatea pe
care o desfãºoarã în domeniul culturii ºi al tradiþiei 
populare. Cornelia ºi Lupu Rednic au susþinut ºi
un mo ment ar tis tic, exprimându-ºi în cuvinte
emo þionante dragostea ºi pasiunea lor nesfârºitã
pentru folclor „dupã Dumnezeu ºi familie, nimic
nu întrece în preþuirea noastrã, cântecul pop u lar
maramureºean”.

În cuprinsul manifestãrii a fost lansatã ºi
cartea Convorbire în strãlucirea Luceafãrului cu
Maestrul Constantin Tofan, care este ultimul vo -
lum apãrut al Colecþiei „Eminescu nestins”. O altã
realizare a acestei ediþii a fost publicarea volu -
mului Antologia laureaþilor Premiilor Eminescu
pentru literaturã, arte vizuale, colecþii ºi colec -
þionari Teiul de Aur ºi Teiul de Argint 2012-2016,
care reprezintã o cronicã veritabilã a ultimelor
cinci festivitãþi de pre miere.

La ceas aniversar, Elena Condrei îºi pãs -
treazã emoþiile ºi pentru viitoarele ediþii, mulþu -
mindu-le membrilor juriului ºi colaboratorilor
care i-au fost alãturi timp de 15 ani. Tuturor celor
implicaþi le oferã cu generozitate „un buchet de
flori de tei, spice de grâu ºi maci de câmp smãlþuiþi
cu purpura pãmântului românesc”2. Evenimentul
Premiile Eminescu Teiul de Aur ºi Teiul de Argint
a reuºit sã-ºi câºtige strãlucirea astfel încât sã
rãmânã înscris în calendarul manifestãrilor cul -
turale care îl omagiazã pe Eminescu.
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1 Nicolae Dabija, „Opinii despre creaþia plasticianului Ion Daghi”, în Elena Condrei, Antologia Laureaþilor
Premiilor Eminescu pentru literaturã, arte vizuale, colecþii ºi colecþionari Teiul de Aur ºi Teiul de Argint
(2012-2016), Botoºani, Editura Geea, p. 172.

2 Elena Condrei, Antologia Laureaþilor Premiilor Eminescu pentru literaturã, arte vizuale, colecþii ºi colecþionari
Teiul de Aur ºi Teiul de Argint (2012-2016), Botoºani: Editura Geea, p. XV.



O iubire peste fire
– în dulcele târg al Ieºilor, la 1858 –

Ion FILIPCIUC

Cãrturarii români ºi nu numai s-au oste -
nit îndelung sã afle sursele de inspi -
raþie ale capodoperei Lucea fã rul, cu

care s-a în vred nicit Mihail Eminescu sã împo -
dobeascã li te ratura poporului român, ºi aten þia li
s-a aplecat asu pra urmãtoarele texte: Imnele vedi -
ce ºi scrierile despre budism; Platon, Symposion
[Banchetul], sec. IV î.e.n.; John Mil ton, Par a dise
Lost [Paradisul pierdut], 1667; Al fred de Vigny,
Éloa,1823; Thomas Moore, The loves of the An -
gels, [Amorurile înge rilor], 1823; George G. By -
ron, Heaven and Earth, [Cerul ºi pãmîntul], 1829 ; 
Friedrich Höl der lin, Hyperion, 1830; Alphonse de 
Lamartine, La Chute d’un Ange, [Cãderea unui
înger], 1836; Mihail I. Lermontov, Demonul,
1839; Ion Heliade Rãdulescu, Cãderea îngerilor,
Sbu rã torul, 1840; Mio riþa, 1850; Rich ard Ku -
nisch, Das Mädchen im goldenen Garten [Fata în
grã dina de aur] ºi Die jungfrau ohne Körper [Fe -

cioa ra fãrã corp], 1861; Credinþe ºi eresuri ro -
mâneºti despre Zburãtor; Ar thur Scho pen hauer,
Die Welt als Wille Vorstellung, [Lumea ca voinþã
ºi reprezentare, 1859] ºi Aforisme asupra înþe -
lepciunii în viaþã, traducere de Titu Maio rescu,
1877; Nicolae Georgescu, Vecina noastrã, poezie
din 1867, ºi nu doar… Cãci alãturi de aceste opere
literare, fol clorice sau filosofice, ar trebui aºezate
ºi acele modeste Scrisori la Lunã, iscãlite de
poetul ro mân George Radu Melidon ºi tipãrite în
„Alma nahu pentru Români pe 1858”, anul al VIII,
Iaºi, Tipo grafia Buciumului Român, p. 33-49. 
Iar dacã scri sorile îndrãgostitului moldav nu au 
pre cizat anul, avem toate motivele sã le bãnuim 
cã urmau a fi expediate în zilele ºi lunile anului
1858.

Înainte de toate, sã le dãm citirea cuvenitã
mãcar dupã curgerea unui veac ºi jumãtate de la
aºezarea lor în lu mina tiparului!

Scrisori la Lunã1

I
15 iunie

Dispãrþindu-ne, scumpa mea Lunã, eu am fãgãduit sã-þi scriu. Trebuie sã plec, am zis, adio,
darã ne vom revide. Pleacã darã…, mi-ai rãspuns, fiind cã… trebuie…, însã nu mã uita. Sã te uit?
Am adaos: sã te uit? Pentru tine le uit toate, darã pe tine niciodatã? Adio…, îþi voi scrie.

ªi iatã cã-þi scriu, pentru ca sã-þi dovedesc odatã mai mult cã sânt credincios la toate câte-þi
fãgãduiesc. ªi apoi, a-þi scrie este o mângãiere, o fericire pentru mine, care pururele gândesc la tine.
Este o alinare de suferinþi, când nu sânt lângã tine! Darã tu, scumpa mea Lunã, nu mã uiþi oare?
Gândeºti tu la mine? Simþi tu macar o parte din cât simt eu? Cãci ca sã simþeºti cât mine…
Dumnezeule! trebuie mult…, mult! Cãci eu te iubesc, scumpa mea Lunã; te iubesc cu toatã puterea ce 
este sãditã de Dumnezeu pentru acest simþ în inima unui om; cu toatã iubirea ce izvorãºte din
frumoºii tãi ochi, din nobilul tãu suflet, din nevinovatul tãu sin. Nu þ-am spus niciodatã, nu þ-am
vorbit de iubirea mea: însã pentru fiinþa ce iubeºte este oare de nevoie a spune aceste, iubirea nu
vorbeºte destul de elocvent, mai elocvent mult ºi de cât însumi graiul? Iubirea nu se mãsurã pe vorbe, 
ea se mãsurã pe simþire. Vorba e numai o resuflare a simþirei ºi orice resuflare e o împuþinare de
simþire. A! vezi tu, eu simt înmiit mai mult decât pot spune.

Iubirea face pe om ego ist ºi, în egoismul meu, eu voiu sã pãstrez iubirea ta cât se poate mai
mult pentru mine. Da! Iubirea de tine, iubirea pentru tine, cãci aceastã iubire face ºi chinul ºi
fericirea vieþei mele!

II
25 iunie

Când te-am cunoscut întâi, scumpa mea Lunã, erai încã micã. Oamenii îþi zice Crai Nou. Tu te
giucai încrezetoare ca o copilã, cu nourii ce vineau ºi se duceau în giurul tãu. O! cât erai de
frumoasã, când abea apãreai sara pe orizon, ca un înger ce apare în visul dulce al unei regine; ca o
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picãturã de rouã ce tremurã pe sinul unei roze adormite! Tu nu puteai încã mãsura nepãtrunsa
întindere a ceriului, tu nu fãceai decât câteva pasuri pe înãlþimea lui ºi apoi îndatã, încã toatã
slãbãciunea silinþilor tale, te coborai repede sã apui în sinul nemãrginirei din care eºiseºi, ca o
gazelã graþioasã, ce au fãcut douã sãrituri pe întinsa câmpie ºi apoi se întoarce cu grãbire lângã
mama ei.

Da, tu erai încã micã, scumpa mea Lunã, încã nesigurã în rola fiinþei tale. Privirile ce tu
aruncai spre lume erau încã foarte slabe ºi razele ce porneau din ochii tãi erau abia simþite. Însã
mica ta faþã era veselã ca o vioricã de primãvarã, fruntea ta era seninã ca nevinovãþirea, gura ta
zimbitoare ca au rora, surisul tãu dulce ca fericirea. Te vãzuiu, te iubiiu! Sufletul meu avea nevoie de
a iubi. Norii ce învãluiau viaþa mea nu erau aºa de lini ca acei ce se desmerdau pe sinul tãu. Eu
vieþiam acum în lume în toatã puterea cuvântului. Cercam toate necazurile ce formeazã lanþul
ezistenþei. Când te zãrii ivindu-te pe orizonul pãmântului, simþii ca cum am fi vãzut fericirea
arãtându-se pe orizonul vieþei mele. Simþiiu cã am gãsit un scop pentru ostenelele mele, speranþã în
necazurile mele. Te iubiiu, scumpa mea Lunã, cu tot devotamentul unei fiinþi ce vede cã nu are ce face 
cu sine.

III
5 iulie

Îmi aduci tu aminte, scumpa mea Lunã, de acea sarã când mã gãseam într-un sa lon în care era 
întrunitã o societate numeroasã, unde mã dusesãm pentru a cerca sã gãsesc fericirea, pe care însã nu 
o poate gãsi cineva nicãiri pe pãmânt. Aºa, fericirea e un simplu cuvânt, un simplu ideal; nimic mai
mult. Fericirea locueºte numai în însuºi sufletul oamenilor, cari însã o cautã în lume. A fi fericit, vra
sã zicã a simþi; a simþi vra sã zicã a iubi; a iubi, vra sã zicã a crede; a crede, vra sã zicã a fi mulþemit;
a fi mulþemit, vra sã zicã a fi fericit.

Însã omul nu e niciodatã mulþemit, prin urmare nu e niciodatã fericit. De aceea ºi în zãdar
cautã el fericirea, fãrã a o mai pute gãsi niciodatã. Errare humanum est, a se înºela stã în natura
omului. Nu eram deci decât un om înºelat în migilocul acelei societãþi strãlucite de ambe sexe care se 
îndãrãtnicea a se crede fericitã, numai pentru numeroasele rãspunsuri, oftãri, surise, strângeri de
mânã, priviri misterioase, convorbiri îndoielnice, ºopte amoroase, ce se preschimbau în acel sa lon
ca în toate saloanele. Desamãgit asupra puþinei sufisanþe a unei asemine fericiri, mã simþiam abãtut
sub greutatea vieþei ºi disperat a pute fi vreodatã mai puþin nemulþemit, mã pusei pe scaun lângã
fereastra deschisã, unde te aflai, lângã fereastra prin care lu mina ta întra în casã. O razã lovi pe
fruntea mea agitatã. Mã întorsei ºi te privii. Tu erai, în migilocul stelelor, tovarãºiþele tale, din care
nici una, nici toate la un loc, nu te puteau covãrºi. Faþa ta brunetã cãta seninã la mine. A! atunci
simþiiu cât era de dulce privirea ta! Tu-mi trimiteai raze mângãioase. Tu nu ziceai nimic, nu vorbiai
cu mine; însã raza ce-mi vinea de la tine pãrea cã mã întreabã cu un glas de sorã iubitã: Pentru ce
ºãzi aºa supãrat ºi gânditoriu? Dar îmi pãrea cã aud, fãrã sã am îndoialã, acel glas îngeresc! ªi apoi
sorbiam cu deliciu, cu delir acea razã pironitã asupra mea. Un minut fu de agiuns pentru a mã rãpi la 
al treile ceriu, lângã tine, iubita mea Lunã. Acel minut hotãrî de viaþa mea.

IV
10 iulie

Dar acea sarã, o þii tu minte, scumpa mea Lunã; acea sarã pe care n-oi uita-o niciodatã, când
eram pe uliþã la luminaþie? Poliþiea era în veselie, uliþa splen did iluminatã, lumea îmbãtatã de
nebunie. Era unul din acele min ute de ezaltare nervoasã pentru lume, era un vãrtej ce rãpea pe om.
Vãrtejul trecãtoriu, vãrtej foarte deºert, însã care procura cea mai adevãratã mulþemire ºi prin
urmare cel mai puþin îmblãtoriu grad de fericire, ce lumea poate gãsi în o pitrecire, în o oarã de
plãcere, de îmbãtare. Îmi place totdeauna o luminaþie, cãci în ea pot cel puþin pitrece în migilocul
unei lumi numeroase, fãrã ca lumea sã gândeascã la mine, fãrã ca eu sã am a face cu ea. În acea
sarã, decât acele toate elegante ce fugeau în giurul meu; decât toate acele flori parfumate ce
apãreau pentru a peri în repegiunea echipajelor; decât toate acele chipuri drãgãlaºe ce nu se puteau
zãri decât fugãtoare ca niºte visuri; decât tot lucsul de îmfrumuseþare ºi luminã desvãlitã de artã
pentru acea sarã; ei bine, tu erai mai plãcutã, mai covãrºitoare, mai fãrmãcãtoare. Tu dominai pe un 
ceriu seninu, cu inocenþa pe o frunte virginalã. Raza ta modestã era mai puternicã decât toatã
puterea artei. Faþa ta veselã mulþemia sufletul mai mult decât vuetul, frenetica vioºie a lumei
ezaltate. Tu tãceai, dar tãcerea ta misterioasã îmbãta mai mult decât vuetul veseliei ºi diºtepta simþul 
mai cu putere decât rãsunetul armoniei. A! cîtã fericire simþiam cã eram cu tine, privind la tine,
pentru mine numai era nici luminaþie, nici vãrtej, nici lume. Sufletul meu era întreg pentru tine ºi
inima mea simþea cum nu mai poate bate fãrã tine. Lunã luminoasã, lunã mângîioasã, cât te iubesc!
Darã, te-am iubit, ºi te iubesc!
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Ce nebunie, îmi ziceau mulþi, a iubi Luna, ea nu va simþi niciodatã pentru tine. Nu va simþi!
Fie. Însã eu o voiu iubi atât de mult, atât de tare cã ea nu va putea sã nu fie o amicã sincerã, o sorã
iubitã pentru mine. Luna e o fiinþã bunã, e o fiinþã dulce, care totdeauna va fi mângãietoarea, va face
fericirea unui om. Când o vãd în toatã splendoarea, în toatã modestiea, în toatã puritatea sa, e ceva
mai pe sus de puterile mele a nu o iubi. Dar, simþescu cã o voiu iubi pânã la moarte, simþescu cã va
trebui sã moriu ca Korika, numai când un nor se va pune între mine ºi între iubita mea Lunã.

V
20 iulie

În sfârºit, sânt iar cu tine, scumpa mea lunã. Viforul ce ne-au þinut despãrþiþi s-au alinat în
parte ºi poate curând va veni vremea sã nu mai putem fi despãrþiþi. Despãrþiþi? Dar, singurã numai o
asemine idee ar fi moartea! Cât am fost departe de tine, am trãit numai cu suspine, pe care þi le-am
scris, scumpa mea Lunã, cu toatã curãþenia inimei, cãci a minþi în faþa ta, pentru mine este tot atâta
cât ºi a greºi în faþa lui Dumnezeu. Acum, când sânt iar cu tine, voiesc a trãi cu simþimentul tãu. De
aceea nu voi conteni a-þi scrie. Îþi voi arãta tot ce gândesc, tot ce sufãr în oarele când nu sânt cu tine,
cãci eu numai serile te pot vide. A! nu pot suferi acel Soare care te ascunde la privirile mele. Sânt
gelos de el; gelos, scumpa mea Lunã, cãci omul care iubeºte cu tot sufletul, cu toatã sinea sa, nu
poate sã nu fie gelos. Gelozia e chinul iubirei, dar ea e singura putere a ei. Numai un suflet indiferent
poate fi fãrã teamã, neîngrijorãtor. O inimã ce simþeºte se teme pururi se nu fie înºelatã, pãrãsitã. ªi
eu, eu care te iubesc atâta, când aº ºti… Însã nu, nu voiescu a mã opri la o asemine cugetare… Dar
Soarele cel atât de frumos, atât de strãlucit… aº voi, dar nu pot sã-i tãgãduiescu superioritatea. ªtiu
cã nu mã pot compara cu înfãþoºarea sa mãreaþã. Simt însã cã, cu toatã puterea lui, el nu mã va putea 
covãrºi în iubirea ce am pentru tine. Dar tu, scumpa mea Lunã, tu eºti o femeie…, pentru o femeie e
atât de plãcut a vide la picioarele sale un Soare… ªi apoi el poate are vorbe atât de dulci, atât de
ademenitoare… Dar, ba! Îs nebun de a mã arãta gelos de Soare. El e atâta de departe de tine ºi apoi
tu îmi spui cã nici vrai sã-l vezi; nici poþi sã-l suferi. Cã totdeauna fugi de el sau te faci nevãzutã când
îl întâlneºti. Cã simþi chiar cã natura ta nu ar putea niciodatã simpatisa cu el! Le cred aceste toate, le
cred dar voiesc a le crede, cãci te iubesc ºi aº fi foarte nenorocit dacã nu aº pute ave încredere în tine. 
ªi apoi cum sã nu cred, când vãd seninãtatea zugrãvitã pe fruntea ta, când vãd nevinovãþia privirilor
tale. Iubirea are nevoie de multã credinþã. E crud a ave cineva îndoinþi. ªi eu am, am multe, sufãr
multe. Chiar lucrurile cele mai naturale mã sparie. Þ-am mãrturisit îndoinþele mele pentru Luceafãr, 
pe care-l vãd pururea învârtindu-se pe lângã tine. Însã tu m-ai liniºtit. M-ai fãcut sã vãd cã el nu este
decât o rudenie, un veriºor. Cred, cred toate câte mi-ai spus. Însã te rog, în numele iubirei ce am
pentru tine, te rog pe fericirea ce pot spera, þine-te departe de Soare, de Luceafãr, de tot ce mã poate
neliniºti. Cãci vezi tu…, eu te iubescu…, eu mã încred în tine. Dar…, tocma pentru aceasta sânt
lucruri care mã fac sã simt niºte chinuri…, niºte suferinþi….

VI
25 iulie

Astã datã sânt turbat…, sânt furios…, simþirea toatã s-au revoltat în mine… Un Kometu în
convorbire cu tine? Un Kometu? ªi ce poþi tu spune, ce poþi rãspunde? El nu-þi poate fi nici rudã, nici
nimic. Nu mi-ai vorbit niciodatã de el. Nu l-am mai vãzut niciodatã pânã acum. ªi el ºidea fa mil iar
lângã tine. ªi el vorbea de aproape cu tine. ªi tu nu cutezai sã cauþi la mine de faþã cu el! Te
îmbrobodeai în nouri, te ascundeai de mine! Ah! Afurisit menut ce mi-ai rãnit cel mai dulce vis al
vieþei mele; cãci nu mi-a mai rãmas îndoialã cã iubirea ta au fost numai un vis…, o înºelãciune… Ah! 
Când aº pute pune mâna pe acel Kometu uricios, pe acel ri val neaºteptat…, cum l-aº fi nimicit, cum
i-aº sfãrmat coada cea luminoasã, care se pãrea cã te încântã atât de mult. Darã, Dumnezeule, a se
videa astfel trãdat…, înºelat… Spune, spune ceva, care sã mã facã sã cred cã mã înºel încã… Mi-ar fi 
atât de dulce sã ºtiu cã mã înºel singur, cã e numai o pãrere… Vorbeºte, vorbeºte, în numele
ceriului… Darã nu…, ce-mi poþi tu spune…, ce pot eu crede?... Decât, nu voiu sã ascult nimic…, nu
voiu sã te cred…

VII
15 au gust

Scumpa mea Lunã, iubita mea Lunã! A! cât îmi e dulce a te numi astfel. Vezi acum sânt liniºtit.
O! liniºtit. Eu gust acum o nouã fericire, o fericire mai mult… Fericirea împãcãciunei. Dar ºi
suferisãm mult…, da, mult, foarte mult. O! ce divinã mulþemire, împãcãciune, pentru o inimã care
iubeºte. E ca un bal sam vindecãtoriu vãrsat pe o ranã otrãvitã. Mã simt acum din nou atât de
fermecat, cã-mi vine sã binecuvintezu suferinþele ce mi-au cãºunat o asemine nespusã mulþemire!
Sublimu, neînþeles sen ti ment iubirea! Chinurile cele mai cumplite devin prin el deliciile cele mai
neasemãnate. E de agiuns o privire a fiinþei iubite pentru ca sã aline anii de dureri ce par
nevindecate. Dar te-am revãzut, scumpa mea Lunã, ºi un cuvânt din partea ta au fost destul pentru ca 
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sã-mi dovedeascã cã am fost un nebun, un prost; tocmai când trebuiam sã cunoscu mai bine cã eram
cel mai fericit. Dar acum sânt liniºtit, o repetezu, deplin liniºtit. ªi apoi te iubescu atâta…, simt cã te
iubescu îndoit mai tare, dacã pot zice aceasta eu, care te-amu iubit totdeauna fãrã mãrginire, fãrã sfârºit.

Cãci trebuie sã ºtii, scumpa mea Lunã, cã chiar când mã credeam trãdat, înºãlat, nenorocit,
eu te iubeam, te iubeam tare, necontenit chiar fãrã voia mea; ºi aceastã iubire era care mã fãcea sã
sufãr atât de cumplit. Tu ºtii cât am fost de turbat atunci. Hotãrâsãm sã moriu, dar sã nu te mai vãd.
Mã credeam tare; nu voiam nici sã mã gândesc la tine. Ei bine, crezi tu cã suvenirea ta era neºtearsã
în inima mea, cã chipul tãu era nedeslipit de mine? Plimbãri, pitreceri, giocuri, cafenele, bencheturi, 
femei, m-am dedat la toate, m-am cufundat în toate, pentru ca sã te pociu uita. Am vrut sã mã întorc
iarãºi în haosul lumei noastre, pentru ca sã te pot ºterge din inima mea. Dar au fost cu neputinþã, tu
erai pururi cu mine. Simþeam cã vârtejul lumei mã apasã fãrã ca sã mã uºureze din chinurile mele.
Da, simþeam cã lumea cu toate plãcerile ei nu mã putea face sã te uit… pe tine, de care mã credeam
trãdat. Nu-mi rãmasã decât o singurã scãpare. Pãrãsiiu lumea ºi mã înfundaiu în pustietãþile cele
mai sãlbatice. Dar ºi acolo, fiecare ar bor, fiecare frunzã îmi ºoptea de tine, numai de tine.

În sfârºit, pe când umblam rãtãcit ºi disperat, unda limpede a unui pârãu te rãsfrânsã curatã ºi 
seninã în ochii mei. La viderea ta simþiiu cã mi se stinge pânã ºi puþina rãmãºiþã de putere ce-mi mai
rãmãsesã. Tu-mi apãruºi linã ºi mângâioasã ca ºi în minutul când te-am vãzut pentru întâia datã.
Pãreai cã tremuri pe valurile iutelui pârãu ºi acest tremur ce-mi dovedia nevinovoþiea ta mã
pãtrunsã pânã în cele mai tainice fi bre ale inimii mele. Simþiiu atunci din nou toatã puterea iubirei
tale pentru mine, simþiiu cã te voi iubi pentru vecie. La cel întâiu semn m-am întors lângã tine ºi
lângã tine voiu sã moriu, iubita mea Lunã, cãci numai lângã tine pot fi fericit.

VIII
20 octombrie

Sânt lângã tine, sânt tot cu tine, iubita mea Lunã. Aceasta e a zice cã sânt fericit… Dar
fericit…, cãci ce alt mã poate face fericit, decât a fi cu tine? Te vãd, îþi vorbescu, îþi spun cã te
iubescu. A! cât te iubescu de mult, nu-þi pot spune niciodatã. Dar tu, tu trebuie sã simþi aceasta dacã
ai o simþire; trebuie sã înþelegi ºi sã simþi dacã ai o inimã. Iubirea nu se spune, iubirea se simte.
Pentru aceea de multe ori tac ºi te privesc numai; dar inima mea bate cumplit, dar sufletul se topeºte.
ªi tu…, mai niciodatã nu zici nimic…, nimic. Poate cã nu simþi? Poate cã ai încetat a mai simþi? Dar
bâiguiescu, aºa bâiguiescu… Nu e aºa cã tu mã iubeºti? Ah! Spune-mi cã tu mã iubeºti. Nu cã doarã
nu m-aº îndoi sau cã te aº iubi mai puþin când taci. Dar vezi, am mult trebuinþã ca tu sã-mi spui
aceasta, cãci iubirea mea pentru tine e atât de mare, atât de nemãrginitã, cã mã tem ca ea sã nu fie de 
o potrivã împãrþitã de tine. ª-apoi, scumpa mea Lunã, sânt ceasuri, sânt momente… în care omul se
îndoieºte pânã ºi de Zeu! Când cineva iubeºte, ce teme ºi de um bra sa. Nu am a mã plânge de tine, o
ºtiu. Dar am câteodatã ca niºte presimþimente seci: uneori chiar rid i cule. Câte odatã îmi vine a râde
singur de mine. Tu ºtii când þ-am mãrturisit prosteasca mea îngrijire de când te vãd acompaniatã de
bãtrânul Saturnu. În adevãr, a fi gelos de Saturnu, de un moºneag pleºuv cu barbã albã, aceasta e
netãgãduit o nebunie, mai presus ºi de natura nebunului amoriu. Când þ-am spus ai râs ºi eu singur
am râs. Te încredinþezu însã cã îngrijorarea mea a fost serioasã; mai puternicã chiar ºi decât
dreapta cugetare, care mã fãcea sã giudec îndestul, cât o asemine îngrijire poate…,  putea fi
netemeinicã. Sânt poate urzit a nu putea fi niciodatã deplin fericit! Cãci þ-oi spune, þ-oi mãrturisi…,
nu trebuie sã-þi tãgãduiesc…, cã chiar când sânt cu tine… când te privescu…, când respir resuflarea
ta…, ei bine, chiar atunci îmi pare…, sânt nu ºtiu cum…, cã poate tu nu mã iubeºti, cã poate nu
gândeºti la mine, cã poate inima ta bate pentru altul! Fac tot ce pot pentru ca sã depãrtez asemine
gânduri netemeinice, aceste prepusuri neprovocate, dar care mã sfâºie, mã omoarã… Dumnezeule!
Când oare voiu pute sã gust pacea iubirei? Dar poate cã o asemine fericire nu poate fi pentru om în
lume! Scumpa mea Lunã, iubita mea Lunã, trebuie sã te iubesc mult ca sã pot ave asemine temeri
nebuneºti. De te iubescu!... Dumnezeule!... Dar tu, iubita mea Lunã, scumpa mea lunã, spune-mi,
spune-mi cã mã iubeºti; cãci sânt neliniºtit, sânt îngrijet.

IX
30 noembrie

Aºadar nu mã amãgeau temerile mele, prepusurile mele. Nu, o inimã care iubeºte nu se înºalã
niciodatã. Nenorocitul! ªi eu cercam sã râd de presimþimentele mele! Dar cine putea crede, cine
putea cugeta atâta viclenie în o fiinþã atât de divinã? Mã luptam cu gândurile acele fa tale pe care nu
le puteam dovedi. Aºa, ele se înturnau totdeauna mai tari, mai numeroase. În sfârºit, ele mã biruirã,
mã rãpirã, mã împinserã pânã la îngiosirea de a rînji. Suferiam, suferiam mult ºi trebuie cu orice
preþ sã ies din aceastã etapã îngrozitoare de îndoinþã. Aºa îngrozitoare; cãci îndoinþa este mai mult
decât moartea. A! de aº fi murit! Nebun ce eram, mã îngrijam de Saturnu, de o stea ca ºi tine! Mã
cuprind fiori când gândesc la acea noapte, în care, fãrã sã ºtiu, fãrã sã-þi treacã prin minte te-am
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pândit pânã-n zori de ziuã. Ce loviturã! … Când Soarele s-au sculat din auritul sãu pat, sã te vadã
lângã el! Erai învãluitã peste tot. Abia þi se videa puþin fruntea, dar fruntea þi s-au roºit când m-ai
zãrit. Tu te ascundeai în dosul razelor Soarelui tãu, socotind cã aºa sã nu te pot vide. Dar privirile
iubirei sânt mai strãbãtãtoare decât razele Soarelui. Te am vãzut…, te am vãzut îndestul pentru ca sã
scãp de toatã îndoiala. Ce menuntu…, ce crud menuntu!... Mai bine ar fi fost sã nu te fi zãrit, sã nu te
fi cunoscut niciodatã. Dumnezeule, dacã nu poate cineva sã-mi pue credinþa în Luna din ceriu, în
mine sã o poate pune pe mormânt. Dar, s-au sfârºit toate.  Nu rânji cã voiescu sã te supãr cu
plângerile mele. Când iubirea s-a stins, lacrimile aduc numai milã ºi mila nu e iubire. Nu, dacã tu
n-ai voit sã fii Luna mea, eu nu voiescu sã fiu Soarele tãu. Tu vezi cã eu sânt liniºtit acum. Nu sânt nici 
furios, nici întãrtat. Dacã-þi scriu, aceasta e pentru a-þi zice un vecinic adio! Eu nu te blestem, fii tu
fericitã cu Soarele tãu dacã poþi. Eu nu voi fi gelos nici de el, nici de fericirea ta. Îþi doresc sã nu
simþeºti niciodatã acea ce eu simt în acest menuntu. ªi cu toate aceste eu nu pot zice cã voiu conteni
de a te iubi, însã iubirea mea nu-þi va fi mai mult o supãrare, o mustrare, cãci în curând tu nu vei mai
lu mina decât un rece mormânt.

X
30 decembrie

Sânt un ingrat, un nemulþemitoriu. A mã îndoi atâta de cumplit de Luna mea, de o fiinþã divinã
ºi curatã ca nevinovãþirea ieºitã din sinul lui Dumnezeu! Asta e mai mult decât o nebunie, e o crimã.
A! nu meritã, n-am meritat iertare! ªi tu ai fost aºa de generoasã, aºa de bunã ºi m-ai iertat pe mine,
care prin nesocotinþele mele te-am silit sã ºezi ascunsã atâta timp chiar de la ochii lumei! Simt, simt
acum, fãrã cât de puþinã îndoialã, scumpa mea Lunã, cã iubirea ta covârºeºte pe a mea, pentru ca o
inimã sã iubeascã încã pe o fiinþã ce s-au îndoit pânã la aºa grad, de curãþenia unui suflet nevinovat,
trebuie ca ea sã iubeascã cu nemãrginire, cu asupra de mãsurã. ªi cu ce pot îndrepta eu purtarea
mea în ochii tãi? Negreºit numai cu aceeaºi iubire nemãrginitã care m-a fãcut ca sã-þi greºescu. Te
iubescu dar, te iubescu mai mult decât totdeauna, ºi pentru ca sã-þi dovedescu toatã iubirea mea am
hotãrât… sã mã fac nedespãrþit, nedeslipit de fiinþa ta.

Împregiurãrile acestei lumi mã þin încã departe de înãlþimea ta, însã trebuie, voiescu numai -
decât sã mã sui pânã la tine prin virtuþi, aceste mijloace ce Dumnezeu ne a dat pentru a ne înãlþa mai
presus de pãmânt. Când iubirea nu duce la virtute, ea nu este un sen ti ment dumnezeiescu! Pentru a
mã face vrednic de tine, iubita mea Lunã, pentru a nu mã mai despãrþi vecinic de tine, eu mã voi sili a
mã face nemuritoriu ca tine. Dar, Luna mea, în curând voiu fi al tãu, cãci eu voiescu aceasta ºi voinþa 
este mai mult decât fapta.

G. Meledonu

Sã observãm cã îndrãgostitul îi scrie iu bitei
sale, Luna, cea dintîi scrisoare, în 15 iunie, iar
cititorul are în primele pagini ale Kalen darului
pentru români pe anul 1858 desfã ºu rarea timpului 
pe întreg anul, vãzând astfel cã în acea searã, du -
minicã, 15/27 iunie (stil nou) 1858, în ziua prãz -
nuirii Prorocului Amos, românii aveau pe cer Lu -
na plinã din 14 iunie, de la ora 10 ºi 40 min ute
dimineaþa, „timp tulbure, ploaie ºi vînturi puter -
nice”, Soarele rãsãrind  la 4:06 ºi apunând la 19:53.

A doua scrisoare, din ziua de miercuri, 25
iunie/7 iulie (stil nou), cu praznicul Muceniþei
Fevronia, este redactatã când Luna se aflã în „Pã -
trarul de pe urmã în 22 la 8 oare ºi 7 min ute,
dimineaþa ploaie ºi vânt puternic”, Soarele rã -
sãrind la 4:10 ºi apunând la 19:50, urmând ca
Luna nouã sã se iveascã în dimineaþa zilei de
duminicã, 28 iulie, ora 10 ºi 48 min ute, pentru ca
la capãtul zilei sã fie „sara timp tulbure ºi ploios”.

A treia scrisoare, din ziua de sâmbãtã, 5 / 17
iulie, prãznuind pe Pãrintele Atanasie Ato nitul,
este aºternutã când Luna se afla în „Pãtrariul întâiu 
în [data de] 5 la 10 oare 2 min ute sara, temperaturã
sãninã ºi frumoasã, uneori furtunã mare care rã -
cesc aerul, apele din mãri”, în acea zi Soarele
trebuind sã rãsarã la ora 4:18 ºi sã apunã la 19:42.

A patra scrisoare, din ziua de joi, 10/22 iulie,
cu praznicul celor 45 de Mucenici din Nico pole, are 
parte de acelaºi „pãtrariul întîiu” al Lunei, Soarele
rãsãrind la ora 4:23 ºi apunînd  la 19:37.

A cincea scrisoare, din ziua de duminicã, 20
iulie/1 au gust, cu praznicul Prorocului Ilie, Soa -
rele rãsãrind la 4:35 ºi apunând la 19:25, a fost
scrisã sub vraja celui de pe urmã pãtrariu al Lunei,
pornit „în data de 21 la 3 oare 45 min ute sara,
senin statornic, uneori vânturi uºoare de toamnã”.

A ºasea scrisoare, din ziua de vineri, 25
iulie/6 au gust – Adormirea Sfintei Ana, cu Soa rele 
rãsãrind la 4:41 ºi apunînd la 19:19 – se însãileazã
sub razele aceluiaºi „pãtrariu de pe urmã” al Lunei.

A ºaptea scrisoare, din ziua de vineri, 15 / 27 
au gust – Adormirea Nãscãtoarei Domnului, cu
Soarele rãsãrind la 5:15 ºi apunînd la 18:45 – a fost 
scrisã pe „Lunã plinã [ivitã] în [data de]12 la 3
oare 35 min ute sara, timp schimbãcios, cãldurã
scade simþitori, ºi atmosfera ne vesteºte toamna”.

A opta scrisoare, luni, 20 octombrie/1 no -
iem brie – prãznuind pe Mucenicul Artemie –, cu
Soarele rãsãrind la 67:6 ºi apunând la 4:54, are
parte de razele Lunei în „Pãtrariul de pe urmã în 16 
la 9 oare ºi 56 min ute, dimineaþã tulbure, ploaie,
vânturi din sus”.
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A noua scrisoare, din ziua de duminicã, 30
noiembrie/12 decembrie – Sf. Apostol Andrei –,
cu Soarele rãsãrind la 7:52 ºi apunînd la 16:8, s-a
aºternut sub razã slobozitã de „Lunã nouã în [data
de] 23 la 11 oare ºi 33 min ute, dimineaþa, vînturi
reci, întunecos, nouros, frig, la munþi troian”.

Ul tima scrisoare, din ziua de marþi, 30 de -
cembrie 1858/11 ianuarie 1859 – Muceniþa Anisia –, 
cu Soarele rãsãrind la 7:44 ºi apunând la 16:16, iar
„luna nouã în 23 la 3 oare ºi 30 min ute sara. Crivãþu -
lu aduce neuã cu îmbelºugare, apoi timpul frumosu”.

Spre a înþelege idila celestã a lui George
Radu Melidon – acesta fiind numele întreg ºi con -
sacrat ul te rior de literatul moldav – cititorul din
anul 1858 avea la îndemânã cîteva amãnunte
astro nomice, chiar dacã orânduite cu ochiul liber,
din care nimerit e sã se înfrupte ºi lectorul din
veacul al XXI-lea:

 „Caracteristica anului 1858.
Anul acesta, în privirea astronomicã ºi fi -

zicã, este un an obicinuit de 365 zile, anul ca -
lendariului se începe ca totdeauna la 1 Ia nuarie
1858, însã anul as tro nomic se începe în 9 De -
cemvrie 1857 la 9 oare, 32 min ute, 11 se cunde,
sara, când Soarele intrã în zodiea Capri cornului,
când atunci se începe ºi Iarna, fiind ziua cea mai
scurtã a solstiþiei de iarnã.

Primãvara se începe în 8 Martie la 10 oare,
39 min ute sara, când Soarele intrã în zodiea Ber -
becelui, fiind ziua de o potrivã cu noaptea în ecvi -
nocþiea de primãvarã.

Vara se începe în 8 Iunie la 7 oare 30 min ute
sara, când Soarele întrã în zodia Racului ºi atunci
ziua începe a scãde, fiind solstiþiea de varã.

Toamna se începe în 11 Septemvrie la 9
oare 40 min ute dimineaþa, când Soarele întrã în
zodiea Cumpenei, fiind ziua una cu noaptea în
ecvinocþiea de toamnã”.

***
Sã ne amãgim bucuria cã, prin anul 1858,

pruncul Mihail din izba cãminarului Gheorghe
Eminoviciu de la Ipoteºti, avea bine deprinsã az -
buchea ºi procitea rezvedit poveºtile tescuite în
calendare ºi almanahuri sau în cãrþile de ºcoa lã ale
frãþânilor mai mari, de vreme ce, în 17 octombrie,
tatãl sãu, grijuliu cu învãþãtura fecio rilor, solicitã
un paºaport pentru ªerban, Niculae, Gheorghe,
Ilie ºi Mihail, ca sã poatã trece cordunul în Buco -
vina ºi sã-i aºeze „pe zãbavã de unsprezece luni”
la o ºcoalã din ora ºul Cernãuþi. 

Iar dacã Mihail nu va fi citit acasã po vestea
îndrãgostitului de Lunã, apoi musai cã îi vor fi
cãzut ochii hapsâni pe lecturã ºi peste Almanahu
pentru Români pe 1858, mãcar în rãstimpul când a
fost gãzduit în casa pro feso rului Arune Pumnul ºi
îndrituit, prin anii 1863-1866, cu grija bibliotecii
gimnãsiaºtilor cernãuþeni.

Oricum, elevul Mihail G. Eminoviciu de la
Obergimnasium din Cernãuþi a citit în mod sigur
în Lepturariu rumînesc cules den scriptori ru -
mîni…, den clasa VIII a gimnasiului de sus de
Arune Pumnul, profesoriu de limba ºi literãtura
rumînã în gimnasiul plinariu den Cernãuþi, Tom
IV, partea 2, Vieanna, 1865, articolul „Re fe rinþele
comerciale ale Rumînilor moldoveni cu Ge no -
venii înãinte ºi dupã înfiinþarea statului Moldovei.
Ocuparea Ucrainei de princepele Duca, semnat
Gorgiu Radul Meledon (1831-) ºi precedat de o
notiþã biograficã (p. 275-285). 

Ceva mai târziu, dupã ce poetul Mihail Emi -
nescu revine de la studiile sale neisprãvite prin
Viena sau Berlin ºi se aºazã pe „zãbava cãrþilor” în 
Biblioteca Centralã din Iaºi, Vasile Gr. Pop, în
Conspect asupra literaturei române ºi a literaþilor 
ei de la început ºi pânã astãzi în ordine cro -
nologicã de…, I, 1875, p. 221-223 (cf. Ediþie cri -
ticã, studiu introductiv ºi note de Paul Lãzãrescu,
Editura Eminescu, Bucureºti, 1982, p. 135-136),
ne dã oarecari lãmuriri despre „GEORGE R.
MELIDON, nãscut în Ro man la anul 1831, ºi-a
fãcut cursul învãþãturilor în Ac a de mia Mihãileanã
din Iaºi. Simþind în sine aplecare mai ales spre
istorie, sufletul ºi lu mina tuturor ºtiinþelor, ºi spre
literaturã, în care este adunatã averea spiritualã a
fiecãrei naþiuni, se puse dupã aceea cu totul pe
studiul istoriei, mai ales naþionalã, ºi al lite ra -
turilor altor po poare mai însemnate în istoria cul -
turii omenirii; aºa studie el literatura greacã, la -
tinã, germanã ºi francezã, cu scop ca în urmã sã
producã re zultatele acelora ºi-n literatura românã.
Înzestrat cu astfel de cunoºtinþe solide, se fãcu
cunoscut pe calea publicitãþii ca scriitor român de
la 1852-1856, prin publicarea mai multor scrieri
plãcute, atât în prozã, cât ºi-n versuri, prin dife rite
calendare ºi foi literare, mai ales în jurnalul
«Zimbrul» din Iaºi (1854-1860). La 1856 fu numit 
profesor de mitologie, retoricã ºi poeticã la Co -
legiul Ac a demic din Iaºi, publicând la 1857 un
Tratat de versificaþiune. În acelaºi an fu însã smuls 
din templul muzelor ºi numit ºef de secþiune la
Ministeriul Cultelor ºi Instrucþiunii din Moldova,
unde-ºi dezvoltã activitatea sa pentru progresul
ºcoalelor pânã la unirea prin cipatelor la 1862,
când, strãmutându-se Minis teriul în Bucureºti, fu
numit di rec tor gen eral al ºcoalelor, în care calitate
funcþionã pânã la 1864. Deºi grãmãdirea lu crã -
rilor, cu care era ocupat în acest post, îl îm pie -
dicarã în lucrãrile ºi produsele literare, totuºi acti -
vitatea lui spre pro gresul învãþãmântului nu
în cetã, ci se întinse ºi mai mult, cãci el dimpreunã
cu alþi bravi bãrbaþi din acel Ministeriu stãrui a se
înfiinþa stipendii pentru juni studenþi, care sã rã -
dice la timpul sãu cultura naþionalã la gradul cerut
dupã cultura Europei occidentale. De la 1864 pânã 
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la 1867 funcþionã ca in spec tor ºcolar. De atunci a
în ceput a completa lucrãrile sale, nu, – dupã cum
zice chiar însuºi, – inspirat de ideea de a ilustra
literatura, ci numai de a crea o tradiþiune ºi a
redeºtepta simþul naþional în masele poporului,
dupã cum fãceau ºi obscurii compunãtori ai ve -
chilor noastre cânturi naþionale, mulþumindu-se
numai cu întocmirea unor baze pedagogice na -
þionale, în conducerea culturii publice, ca Di rec tor 
al ªcoalei pedagogice din Bucureºti, ocu pându-se
neîncetat ºi þintând la luminarea po po rului prin
compunerea de cãrþi didactice populare. Din acest
punct de vedere a publicat mai multe scrieri, între -
prinzând acum ºi scrierea unei istorii naþionale
pentru popor.

În toate scrierile sale limba e curatã, stilul
corect, dicþiunea puternicã”.

În sfârºit, mãrturisirea ziaristului M. Eminescu
precum cã el a citit „aproape tot ce s-a tipãrit în
limba românã” ne face sã presupunem cã în mo -
mentul în care s-a întâlnit cu fraþii George ºi Gri -
gore Melidon la serbarea de la Putna, duminicã,
15/27 au gust 1871, secretarul comitetului aranjor
cunoºtea câteva scrieri iscãlite de G. R. Melidon ºi 
de Grigore Melidon, între care mãcar Scrisori la
Lunã din 1858 ºi oda Eminentului poet Eminescu,
din „Secolulu”, ziar pol i tic, judiciar ºi comercial,
Iassy, an II, nr. 28, 5 septembrie 1870, p. 2.

Nu înºirãm ºi titlurile lucrãrilor lui G. R.
Melidon prezentate în Conspectul… lui Vasile Gr.
Pop, pentru cã în Enciclopedia Românã pu bli catã
din însãrcinarea ºi sub auspiciile Aso ciaþiunii
pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului
român de Dr. C. Diaconovich, tom III, Editura ºi
Tiparul lui W. Krafft, Sibiu, 1904, „Melidon,
George, profesor, n. 31 maiu 1831 la Ro man, † 11
maiu 1897” are o fiºã mai bogatã: „Relaþiune
statisticã de starea ºcoalelor în Mol dova, 1862;
ªcoala normalã Carol I, anuar 1867-70; Manualul 
învãþãtorului sau elemente de pedagogie practicã, 
1874; Istoria naþionalã pentru popor, sau neamul, 
sapa, arma, casa ºi mintea Românilor prin toate
timpurile ºi lo curile, 1876; Învãþãmântul popo -
rului, trad, dupã Leon Lebon, 1871; Irod naþional,
1895.” (p. 243)

Încã mai multe amãnunte oferã Alex. Epure
în broºura Profesorul Gheorghe Radu Melidon,
Ro man, 1943, 32 p., însã nu ne pot ajuta mai cu
nimic în discuþia de faþã.

***
Avem, aºadar, suficiente mo tive sã cre dem

cã Mihail Eminescu a citit povestea Scri sori la
Lunã din „Almanahu pentru Români pe 1858”,
anul al VIII, Iaºi, Tipografia Buciumului Român,
p. 33-49, ºi îl va fi încântat „limba veche ºi-nþe -
leaptã”, scenariul poveºtii îndrã gos ti tului de Lunã

ºi, nu în ultimul rând, amã nun tele astronomice din
cuprinsul cãrþii:

„Însã anotimpurile astronomice nu sunt în
potrivire cu atmosfera ºi temperatura þãrei noastre, 
carea se numãrã la o nouã climã, afân du-sã aºezatã 
la o simþitoare depãrtare de ecva tor ºi la o înãlþime
pe alocure de 102 urme peste cumpãna mãrei.
Aºadar, primãvara se începe la noi cu al doilea
pãtrariu al lunei lui Apriil; toam na ce începe cu
întâiul pãtrariu al lunei lui Septem vrie ºi iarna cu
al doilea pãtrariu al lunei lui Noiemvrie. Aºadar,
primãvara þine numai ºese septãmâni, vara pai -
spre zece, toamna ºepte ºi iarna douãzeci ºi doue
de septãmâni.

Planeta domnitoare a anului 1858 este Mer -
curiu, pentru aceasta anul va fi mai mult uscat ºi
rece decât caldu; aseminea va fi puþinu roditoriu.

Sãmãnãturile de varã mergu mai toate bine;
anul este mai cu osebire favoritoriu pentru orzu.
Ovãsul ºi legumele trebuesc semãnate pe cându nu 
e nici uscatu, nici umedu. Inul ºi cânepa vor fi
bune, însã cânepa totuºi nu va creºte prea mult.

Seminþele de iarnã sunt feliurite. Dacã vara
trecutã au fost uscatã ºi caldã, vara acestui an va fi
foarte favorabilã pentru paiu, însã mai puþinu
pentru semânþã. Dacã însã vara anului trecut au
fost umedã, atunci în anul acesta va fi din potrivã.
Grânele vor ave cumpãnã la legat.

Semãnãturile de toamnã cele mai timpurii ºi
cele mai târzii vor fi cele mai bune; acele de mijloc 
vor fi mâncate de cubelci. Sãmãnãturile mai tim -
purii vor putea fi în primãvarã pãscute de oi; acele
mai târzii însã nu.

Pometurile vor fi pe une locuri multe, pe alte 
locuri puþine ºi pe une locuri nici de cum.

Vinaþe vor fi puþine ºi nu pre tari. Gângãnii
vor fi multe toamna, ºoarcei ºi cubelci cari stricã
odrasla. Pãscãriile vor fi slabe vara, însã toamna
avute.

Boale vor fi mai cu osebire primãvara ºi pe
la sfârºitul toamnei. Ele vor fi cu îndelungare
vindecate. Asemine vor domni ºi boale de vite. 

Eclipsele
În cursul anului 1858 vor fi douã întunecimi

de Soare ºi douã de Lunã, din care cea întâea de
Soare ºi cea întâea de Lunã vor fi vãzute ºi la noi.

Întâea întunecime va fi de Lunã la 15 Fe -
vruarie; aceasta va fi vãzutã ºi la noi. Ea se va
începe la 10 oare 33 min ute sara ºi va þine pânã la
40 min ute dupã miezul nopþei. Cea mai mare întu -
necime va fi înainte de miezul nopþei pe marginea
de jos a Lunei. Aceastã întunecime va fi vãzutã în
toatã prelungirea ei în Evropa ºi Af rica; pe la
început se va vede ºi în Asia ºi Aus tra lia ºi pe la
sfârºit în Amer ica.

A doua întunecime va fi de Soare în 3 Mart,
vãzutã ºi la noi. Ea va începe la 10 oare 46 min ute
dimineaþa ºi se va sfârºi la 3 oare 54 min ute dupã
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ameazã; întunecimea centralã va fi pe la 1 oarã 32
min ute dupã ameazã. Va fi vãzutã în toatã Evropa,
în partea despre rãsãritu a Americei de Susu, în
partea nordicã a Africei ºi în partea despre apus a
Asiei.

A triea întunecime va fi de Lunã la 12
Avgust de la 2 oare, 27 min ute dupã ameazã pãnã
la 5 oare sara. Va fi vãzutã în Aus tra lia, în partea
sudicã a Asiei, în partea sud-vesticã a Nord-Ame -
ricei ºi pe la sfârºitu în partea osticã a Africei.

A patra întunecime va fi de Soare la 24
Avgust de la 1 oarã dupã ameazã ºi pãnã la 10
oare, 6 min ute sara. Va fi vãzutã în Amer ica mij -
locie ºi sudicã ºi în oare care mici pãrþi din Nord-
Ame r ica ºi Af rica”. (Almanahu pentru Români pe
1858, p. 8-9)

***
Amãnunte pe care îndrãgostitul selenar din

dulcele târg al Ieºilor trebuie sã le fi citit cu întreitã 
bucurie, întrucât niciunul dintre cele pa tru tulbu -
rãtoare fenomene astronomice nu i-au primejduit
comunicarea cu iubita celestã; ba nici nu i-au în -
cãrcat sufletul cu spaima cã „scumpa Lunã” ar fi
avut de suferit în urma unui cataclism cos mic ºi
nici perspectiva mitologicã în care fãptura adoratã
ar fi fost rãpitã de vârco lacii ºi cãpcãunii obiºnuiþi
cu raptul astrelor sau fetelor de împãrat în po -
veºtile româneºti.

Gheorghe Asachi avea inspiraþiunea sã a -
dre seze niscaiva strofe chiar –

COMETEI ANUNÞIATE PENTRU 13 IUNIE

Cometã cu lungi cozi, însã cu scurtã minte,
De ce vrei sã arzi globul ce noi îl locuim?
El, drept, mult nu plãteºte, dat tot avem cuvinte
Viaþa pãcãtoasã câtva sã prelungim.

De ne vei arde-acum, sã ºtii cã o sã pascã
În locu-ne fiinþe mai rele decât noi
ªi-n grabã or sã-ntârte mãnia ta steleascã
Prin fapte mai cumplite, prin crime ºi rãzboi.

Ce! ai uitat tu oare potopul de-altãdatã,
La care, cum se zice, destul ai conlucrat,
Atunci când tata Noe în luntrea-i încãrcatã
Plutea pe universul în unde înecat?

Ei bine, omenirea ce moºteni pãmântul,
Fiinþe, lighioane, ce-n urmã s-au ivit,
Întrec ele p-acelea ce ºi-au gãsit mormântul
În marea adâncime, ºi monstrii au putrit?

Câmpiile de astãzi sunt ele mai mãnoase,
Epurii mai rãzboinici, mãgarii mai deºtepþi!
Broasca mai musicantã în bãlþile stufoase,
Tigrii mai cu blândeþe ºi oamenii mai drepþi?

Nu, nu! Bagã de seamã sã nu faci o greºealã,
De care mai în urmã amar sã te cãieºti,
Ba, încã sã dai poate ºi asprã socotealã
Prea bunului pãrinte al rasei omeneºti.

Cãci noi avem de lucru în Þara Româneascã;
Legi vechi ºi ruginite avem sã le-nnoim,
Regulamentul … multe are sã pãtimeascã
Dacã vom avea pace, aºa precum dorim.

De eºti esecutorul înaltelor decrete,
Mai dã-ne un mic termin de zece mii de ani,
Sã ne-ndreptãm purtarea, sã ne spãlãm de pete,
Sã nu cãdem în iaduri pe ghiare de satani.

Atuncea, dacã globul n-o merita viaþã,
Poþi sã-l prãjeºti în voia-þi, eu nu mã-mpotrivesc;
Dar azi topeºte numai a inimelor ghiaþã
ªi arde astrologii ce lumea îngrozesc.

 G. A.

Cãlindariu pentru poporul român cu privire 
la mai multe cerinþe ale lui pe anul comun 1858,
carele este de 365 zile. Întocmit de Georgiu Bariþu,
anul VII, Braºov, În tipografia ºi provãzãtura lui
Römer & Kamner, p. 75-76.

În fapt, pofta pentru aura umoristicã a pro -
zatorului este ogoietã de asigurarea astronomilor
din staful calendarului cã acea Lunã Nouã IV are
ºanse pentru izbãvirea ibovnicului selenar: „Anul
nou se înfãþoºazã la graniþã fãrã pasaport. Coman -
diriul raporteazã la Ministeriu dacã trebuie sã-l
primeascã cu pâne ºi cu sare ca totdeauna. Cãlin -
dariul se dovedeºte cã au spus minciuni tot anul. Nu
credeþi ce-þi videa cu ochii, credeþi ce vã spun eu”. 

Ceea ce ar trebui sã citim oareºcum ºi în
Luceafãrul lui Mihail Eminescu…
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Transilvania ca stat pe harta Europei, 
mãrire ºi decãdere, 1526-1711

Doru SICOE
Oradea

Istoriografia românã, la fel ca cea ma -
ghiarã, nu s-a grãbit sã trateze existenþa 
Transilvaniei ca stat dis tinct pe harta

Europei. Ideologiile naþionale ale României ºi
Ungariei prevãd Transilvania ca parte com po -
nentã a teritoriului naþional, iar „transil va nis -
mul” ar încurca socotelile... Cu toate acestea,
faptul cã Transilvania a însemnat destul de mult
pe harta Europei ca stat, chiar dacã sub suze -
ranitate otomanã, este un fapt incontestabil. Re -
zultatele obþinute de Transilvania, ca urmare a
statalitãþii sale, sunt absolut remarcabile ºi întrec 
cu mult pe cele ale Valahiei ºi Moldovei! Prin
urmare, „transilvanismul“ are rãdãcini mai vechi 
decât ultimii 25 de ani de „democraþie originalã“ 
ºi nu are de-a face cu celebrul man i fest M-am
sãturat de România, din 1998, al clujeanului
Sabin Gherman...

În vreme ce Occidentul eu ro pean se an -
grena din plin în grandioasa epo pee numitã Ma rile
Descoperiri Geografice, întemeindu-ºi enor me
posesiuni ºi noi structuri economice ºi mili tare,
centrul, estul ºi sud-estul Europei rãmâneau
într-un angrenaj cu precãdere con ti nen tal. Sin -
gura mare putere maritimã de aici era Imperiul
Otoman, întins pe trei continente – Asia, Europa
ºi Af rica – vulnerabil, însã, la avântul micului
regat al Portugaliei, ce începea sã facã legea la
graniþa sudicã a împãrãþiei sultanului, în Ocea -
nul In dian. Aus tria se dãdea de italieni pentru
ieºirea la Marea Mediteranã, Polonia se strãduia
sã-ºi pãstreze cumva ieºirea la Marea Balticã, în
timp ce Imperiul Rus cocheta, cel mult, cu navi -
gaþia fluvialã. Trebuie amintitã aici ºi creºterea
Suediei, din nordul Europei, la statutul de ade -
vãrat imperiu bal tic ºi mare putere a Europei.
Avântul Occidentului, din urmãtoarele secole,
trebuie cãutat în perioada expansionistã de care
vorbim, în timp ce partea esticã ºi sud-esticã a
Europei va fi marcatã de o accentuatã rãmânere
în urmã.

Dintre toate marile puteri amintite mai sus, 
Aus tria va fi, la începutul Primului Rãzboi
Mondial, cea mai dezvoltatã dintre toate. Cheia

reuºitei ei trebuie cãutatã, însã, mult mai în urmã,
la 1683 mai pre cis, când are loc celebrul asediu
otoman al Vienei, pivot al istoriei moderne cen -
tral-europene. El este legat, nemijlocit, de eve -
nimente ºi mai vechi, ce duc pe câmpul de luptã
de la Mohács, din sudul Ungariei, din 1526 ºi la
primul asediu al Vienei, cel din 1529.

Pentru Transilvania, perioada dintre anii
1526-1711 este cea a maximei sale însemnãtãþi
în istoria Europei, când a strãlucit ca stat de sine
stãtãtor, sub suzeranitate otomanã. Ea era, de
fapt, moºtenitoarea lui Iancu de Hunedoara,
românul ce-i fusese voievod ºi care reuºise sã
facã o politicã de nivel eu ro pean, ajungând chiar
gu ver nator al Ungariei. Doar cã acum, un secol
mai târziu, Transilvania îºi va lua denumirea de
„prin cipat“, fiind condusã de nobilimea ma ghia -
rã, ea dominând marea masã a populaþiei ro -
mâneºti de iobagi. Cu toate acestea, la finele
Marelui Rãzboi, în 1918, populaþia româneascã
ce fusese sub dominaþie austriacã ºi austro-un -
garã era mult mai bine dezvoltatã, la aproape toþi 
indicatorii, decât populaþia româneascã din
Valahia ºi Moldova… Se pare cã genul de stat în
care au trãit, deºi oprimator faþã de români, a
împãmântenit niºte reguli eficiente, cu mare
ecou în organizarea, funcþionarea ºi dezvoltarea
comunitãþilor. 

Deºi istoriografia comunistã, transformatã 
dintr-una filoslavã într-una naþionalistã, nu sco -
tea în evidenþã partea ungureascã a istoriei Tran -
sil vaniei ºi marii sãi paºi fãcuþi cãtre lumea euro -
peanã atunci, astãzi lucrurile pot fi privite corect, 
într-un spirit eu ro pean de recunoaºtere a valo -
rilor ºi de re spect reciproc. De la cãderea Un gariei
sub turci, în 1526, pânã la cãderea defi nitivã sub
austrieci, în 1711, avem deci o pe rioa dã de glorie 
a Transilvaniei, care ar trebui tratatã ca atare în
manualele ºcolare sau în cursurile universitare.

Mohács ºi moºtenirea Ungariei

Ghinionul Europei fãcea ca al zecelea sul -
tan otoman sã fie ºi cel mai mare dintre toþi
sultanii, fãcând din Imperiul Otoman a treia forþã 
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mondialã, dupã China ºi In dia1. Europenii l-au
numit Magnificul, turcii i-au spus Legiuitorul.
Suleiman (varianta turceascã a ebraicului Sol o -
mon) era un sul tan tânãr, la urcarea sa pe tron, în
1520, având numai 25 de ani. A preluat puterea
în pace, tatãl sãu, Selim I, având grijã sã-i lase un 
stat puternic, pros per ºi fãrã pretendenþi, amin -
tind de exemplul lui Filip al II-lea al Macedoniei
cu fiul sãu, Alexandru cel Mare. Imperiul Oto -
man îºi permitea la acea data sã întreþinã o ar -
matã permanentã de circa 100.000 de oameni ºi
o flotã puternicã, în fruntea cãreia îl vom regãsi
pe vestitul Piri Reis, cu ºi mai vestita sa hartã a
lumii, prima pe care apar Americile ca o masã
continentalã (datatã 1513)2! 

Drumul cãtre Mohács a fost pavat din plin
de inconºtienþa tânãrului rege de 20 de ani,
Ludovic al II-lea al Ungariei ºi de trufia clasei
nobiliare din jurul sãu. „Este ev i dent cã, întoc -
mai ca statul polono-lituanian, ºi Ungaria a fost
distrusã de clasa nobiliarã ajunsã la putere. Pe
scurt, aici s-a întâmplat contrarul a ceea ce s-a
petrecut în Europa occidentalã. Acolo, auto rita -
tea regalã a reuºit, treptat, sã-ºi supunã forþele
cen tri fuge ºi, cãtre anul 1500, a for mat sisteme
politice eficiente. Aici, de-a lungul timpului,
asu pra monarhiei a triumfat particularismul ºi
regatul a devenit o republicã aristocraticã. (...)

Idealul de stat al nobilimii a fost unul care sã
aibã numai avantaje: care îi lasã neºtirbite pri -
vilegiile ºi restabilea vechea glorie a puterii ma -
ghiare. Dorea sã revinã regatul lui Matia, dar
fãrã reformele lui“3.

Fãrã a mai aºtepta sosirea oºtilor Transil -
vaniei ºi Croaþiei, care ar fi adus încã vreo
50.000 de oºteni de partea maghiarã, Ludovic al
II-lea se avântã în luptã bazându-se numai pe cei
30.000 de oameni ai sãi. Suleiman venise cu
standardul de 100.000 în schimb, ceea ce i-a
fãcut misiunea extrem de uºoarã. Ca o parantezã, 
o reuºitã reconstituire a luptei a fost realizatã re -
cent pentru serialul turcesc Suleiman Magnificul.

Regele Ungariei moare înecat, în timp ce
fugea din luptã, acest dezastru militar însemnând 
sfârºitul Ungariei Sfântului ªtefan, adicã peste
cinci secole de regat catolic. Totodatã, eve ni -
mentul marca începutul rãzboaielor turco-habs -
burgice pentru dominarea centrului Europei4.

De unde pânã unde pretenþia Habsburgilor
la tronul Ungariei, care apare acum? Mai ales cã
ºi Transilvania are aceleaºi pretenþii asupra
Ungariei!

În istorie, Habsburgii nu se remarcã atât
prin bravi comandanþi militari, cât prin legãturi
di nastice ºi cãsãtorii chiar incestuoase, numai
bune de criticat de cãtre autorii de documentare
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1 Cynthia Stokes Brown, Istoria lumii de la Big Bang pânã în prezent, Editura Litera International, Bucureºti, 2009,
p. 228.

2 Ste ven Duch, The Piri Reis Map, Uni ver sity of Wis con sin, cre ated 8 July 1998, last up date 02 June, 2010, on line
https://www.uwgb.edu/dutchs/pseudosc/piriries.htm

3 Engel Pál, Regatul Sfântului ªtefan. Istoria Ungariei medievale 895-1526, ediþia a doua, Editura Mega,
Cluj-Napoca, 2011, p. 389.

4 The Bat tle of Mohács, 1526, în „The World of the Habs burg“, on line  http://www.habsburger.net/en/events/
battle-mohacs-1526.



TV istorice care gãsesc la ei semne ale de bili -
tãþii, tipice cãsãtoriilor con san guine. Tot o cãsã -
torie, dar nu incestuoasã de aceastã datã, stã la
baza pretenþiei Habsburgilor la tronul Ungariei.
Privind din ziua de azi, mulþi ar putea crede cã
moºtenirea se cuvenea în urma faptului cã ne -
fericitul rege al Ungariei fusese cãsãtorit din
timp cu o prinþesã de Habs burg, Maria, nepoata
împãratului Maximilian I. Femeia, însã, în acea
lume medievalã germanã, va avea de strãbãtut
un drum anevoios spre emancipare, un prim suc -
ces fiind obþinut în 1740, de Maria Theresa,
graþie grijuliului ei tatã, Carol al VI-lea, ºi actu -
lui sãu numit „pragmatica sancþiune”. În Germania
propriu-zisã, femeia conducãtor se întâmplã abia 
în mileniul urmãtor, cu Angela Mer kel...

Revenind la Ungaria medievalã, trebuie sã 
precizãm cã tânãrul rege Ludovic al II-lea avea
ºi o sorã, pe Anne, pe care Habsburgii puseserã
din timp ochii, la fel ca ºi Ioan Zápolya, voie -
vodul Transilvaniei, care, graþie lichidãrii rãs -
coalei lui Gheorghe Doja (Dózsa György), ajun -
sese „eliberatorul þãrii“1, un VIP cum s-ar spune
astãzi. Pânã la urmã, Anne e cãsãtoritã cu arhi -
ducele Ferdinand de Aus tria, fratele Habs bur -
gului celui mare, Carol Quintul. Dând dovadã de o
intensã determinare, arhiducele va ajunge chiar
împãrat pe partea lui de imperiu, în care regatul
Ungariei ar fi intrat numai bine ca moºtenire,
prin soþie. Aceastã insinuare a unui Habs burg
masculin în casa regalã a Ungariei este cheia
pretenþiilor habsburgice asupra „regatului Sfân -
tului ªtefan”, Ferdinand imprimând aceastã pre -
tenþie în politica cu bãtaie lungã a Austriei.

Ultimul rege autohton al Ungariei fusese
Matia Corvin, fiul lui Iancu de Hunedoara. E
considerat ºi cel mai mare rege al Ungariei,
perioada sa fiind una de consolidare teritorialã,
de dezvoltare economicã ºi, mai ales, de creºtere
culturalã. Renaºterea este legatã indisolubil în
Ungaria de regele Matia2. Dinastia de im port,
din Polonia, ce i-a urmat, nu a fãcut altceva, prin
slãbiciunea sa, decât sã creascã „partida na þio -
nalã“, care-ºi dorea un rege de etnie maghiarã.
„Catastrofa de la Mohács“ a fost perfecta
oportunitate pentru Ioan Zápolya de a realiza
acest proiect. De aceea, absenþa sa de pe câmpul

de luptã de la Mohács a fost interpretatã ca un act 
deliberat de cãtre unii. Eventuala conjuraþie se
pare cã l-a inclus atunci ºi pe banul Croaþiei, ab -
sent ºi el, dupã cum spuneam... Cert este cã
discordia la nivel cen tral fusese amplificatã an -
te rior de amestecul Habsburgilor, dupã cum
plas tic observa istoricul maghiar Gyula Szekfû:
„Încã mai sângerau rãnile, încã mai fumegau
oraºele pârjolite, încã nu-ºi porniserã miile de
prizonieri unguri nici mãcar marºul cãtre tãrâ -
muri îndepãrtate, când pe nobilii distraþi nu-i
anima decât un singur sen ti ment: mare bucurie
mare cã a cãzut Curtea germanã, cã a fu git re gina 
nemþoaicã“. Mica nobilime s-a remarcat, mai
ales, dezlãnþuindu-se con tra germanilor, în aºa
fel, încât negustorii, meseriaºii ºi doctorii ger -
mani s-au ascuns pentru o vreme3...

Prin voievodul sãu, Transilvania preia co -
roana Ungariei, acceptând suzeranitatea oto ma -
nã, în timp ce Suleiman îl recunoaºte pe Zápolya
rege al Ungariei. El e încoronat ca rege în noiem -
brie 1526, exemplul sãu fiind urmat imediat de
Ferdinand, care se încoroneazã ºi el rege al
Ungariei... 

„Nu existã nicio îndoialã cã Transilvania
autonomã (...) a devenit un centru extrem de im -
por tant al statalitãþii ungare între Imperiul Ger -
man ºi cel Otoman ºi, în plus, un loc de refugiu al 
culturii ºi ideii de stat ungare, spaþiu foarte im -
por tant pentru viitorul naþiunii“ – afirmã Paul
Lendvai4.  ªi, spre deosebire de Moldova ºi
Valahia, Transilvania va avea un statut de-a
drep tul privilegiat în relaþia cu noul stãpânitor de 
dupã  Mohács! Dupã cum observã reputatul cer -
cetãtor Tasin Gemil, „regimul juridico-pol i tic
internaþional aplicat Transilvaniei în relaþiile cu
puterea suzeranã otomanã a fost unul spe cial.
Mai bine zis, cu un con cept ac tual – dacã ne este
permis – Poarta otomanã a recunoscut Transil -
vaniei un statut de autonomie statalã de maximã
extensie. Acest regim de cvasiindependenþã a
încurajat ºi întãrit tendinþele ºi acþiunile Princi -
patului Transilvania de a se îndepãrta tot mai
mult de ideea coroanei Sf. ªtefan ºi de a-ºi alege
o cale de evoluþie proprie, ca stat puternic, în
mãsurã sã joace un rol de seamã în relaþiile
internaþionale din estul ºi centrul Europei”5. 
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1 Engel Pál, op. cit., p. 381.
2 Acad. Ioan-Aurel Pop, De ce e corect Matia, ºi nu Matei sau Mátyás Corvin, postat în 13.03.2012 pe „Bucureºtii

Vechi.ºi.Noi.ro“, on line http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2012/03/de-ce-e-corect-matia-si-nu-matei-sau-matyas-
corvin.

3 Paul Lendvai, Ungurii: timp de un mileniu învingãtori în înfrângeri, Ediþia a III-a, Editura Humanitas, Bucureºti,
2013, p. 101-102.

4 Ibi dem, p. 116.
5 Cãlin Felezeu, Principatul Transilvaniei în epoca suzeranitãþii otomane 1541-1688, Editura Bybliotek, Cluj

Napoca, 2013, p. 6.



Eºecul fi nal al Ungariei propriu-zise pe
scena po lit ico-militarã europeanã, poate fi, deci,
vãzut nu atât ca o dramã, cât ca o oportunitate de
pãtrundere, pe aceeaºi scenã, a Transilvaniei!
Aceasta va cunoaºte mai multe etape de dez -
voltare, care pot fi clasificate astfel:

 1. Preluarea ideii de Ungarie;
 2. Accederea la tronul Poloniei-Lituaniei

a unui prin cipe al Transilvaniei, realizare de
mare succes, rãmasã ca un laitmotiv pentru prin -
cipii care au urmat;

 3. Înfãptuirea primei uniri politice a þãrilor 
române, eveniment realizat de principele Tran -
silvaniei, proiect preluat apoi de Mihai Viteazul,
domnul Valahiei;

 4. Participarea la Rãzboiul de Treizeci de
Ani, cu rezultate pozitive pentru Transilvania,
inclusiv extinderea sa teritorialã ºi menþionarea
ei la încheirea Pãcii Westfalice (1648);

 5. Declinul, sub loviturile otomane ºi aus -
triece, marcat de pierderi teritoriale ºi de eli -
minarea statalitãþii.

Toate aceste etape din istoria Tran sil va -
niei se desfãºoarã pe o duratã de aproape 200 de
ani, pe parcursul a trei secole: XVI, XVII ºi
XVIII. Dupã aceea, Transilvania intrã definitiv
în componenþa Imperiului Austriac, pânã în
1867. Acesta este anul când Transilvania, ca
structurã administrativã aparte, dispare în inte -
riorul graniþelor Ungariei, parte a noului stat cu
douã guverne, numit Austro-Ungaria. Aceastã
perioadã dureazã pânã în 1919, când Transil -
vania intrã în cadrul graniþelor României. Între
1940-1944, jumãtatea cen tral-nord-vesticã a
Tran sil vaniei este retrocedatã Ungariei, fiind re -
cuperatã dupã 1945, cu destule emoþii, de la
sovietici. Ea este ºi astãzi o parte diferitã a
României, din multe puncte de vedere, reuºind
ca, anul trecut, sã dea primul preºedinte ardelean 
al României, provenit din minoritatea germanã a
saºilor sibieni.

Transilvania – stat autonom 
al Europei centrale

Dupã Mohács, Transilvania ºi partea ei de
Ungarie se reorienteazã cãtre Constantinopol,
acest celebru ºi mare oraº de unde sultanul ho -
tãra politica imperiului sãu. Nimic în domeniul
politicii externe nu putea fi hotãrât de Ungaria-
Transilvania lui Zápolya fãrã acordul Sublimei
Porþi. Spre deosebire de vechea Ungarie ºi vii -
toarea Polonie, în Ungaria-Transilvania se va
încerca evitarea „republicii aristocratice“ prin
domni puternici, care doresc impunerea de

dinastii ardelene. Primul care reuºeºte acest lu -
cru este chiar Zápolya, dupã el urmând soþia sa
Re gina Isabela ºi fiul sãu Ioan Sigismund. Dupã
ei urmeazã, vreme de câteva decenii, o dinastie a
Báthoreºtilor. Rákóczeºtii încheie epopeea tran -
sil vanã a domniilor puternice, cu un mare eºec. 

O altã coordonatã, menitã a asigura suc -
cesul statalitãþii ardelene, devenea, dupã mo -
delul lui Henric al VIII-lea în Anglia, o nouã
religie care sã întrerupã unitatea catolicã dintre
Transilvania ºi Casa de Habs burg. Prin urmare,
Reforma ºi variantele ei – lutheranismul, calvi -
nismul ºi unitarianismul – aproape cã vor eli -
mina catolicismul, cãruia i se confiscã susþinerea 
economicã. Ortodoxismul, spe cific românilor,
face cu greu faþã asalturilor Reformei, ajunsã
religie de stat însã rezistã în ciuda tuturor umi -
linþelor.

Regele Ioan Zápolya (János Szapolyai) va
fi supus imediat dupã anunþarea pretenþiilor sale
asupra Ungariei, unui adevãrat rãzboi psihologic 
din partea Habsburgilor, el fãcând cu greu faþã
presiunilor de tot felul. În restabilirea autoritãþii
sale asupra Transilvaniei, primeºte un ajutor
nespe rat din partea voievodului Moldovei, Petru 
Rareº. Victoriile moldovenilor culmineazã cu
bãtãlia de la Feldioara (22 iunie 1529), unde
spiritul moldovenilor ortodocºi se dovedeºte net
su pe rior dotãrii cu arme de foc a adversarilor
ferdinandiºti. 

Apoi, ciudatul episod cu Aloisio
(Ludovico) Gritti, pretendent anti Zápolya, sosit
în Transilvania cu sprijin turcesc, în 1534,
trebuie sã-i fi zdruncinat încrederea în Sublima
Poartã greu încercatului Zápolya. Pretendentul,
fiul nelegitim al dogelui Veneþiei, visa nici mai
mult nici mai puþin decât la refacerea unui regat
al Daciei, în care Moldova ºi Valahia urmau a fi
conduse de cei doi fii ai sãi!1. A avut, însã, parte
de o execuþie neaºteptatã la Me diaº, în sep tem -
brie 1534, devenind astfel primul martir pentru
refacerea Daciei! Fiii sãi ajung prizonierii lui
Petru Rareº, domnul Moldovei, care-i va omorî,
nereuºind însã prin acest gest sã distrugã ºi ideea 
de refacere a Daciei... Aceasta va prinde în Tran -
sil vania ºi în Sfântul Imperiu Ro man, dez vol -
tându-se în deceniile urmãtoare. 

Nu e deci de mirare cã, dupã episodul
Gritti, Zápolya ajunge pânã la urmã la o înþe -
legere cu Ferdinand, prin Pacea de la Oradea, din 
1538, mediatã de episcopul catolic de Oradea,
Gheorghe Martinuzzi. Prin aceastã pace Ferdi nand
renunþa la pretinsa stãpânire a Transilvaniei ºi
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1 Andrei Rãdulescu, Sfârºitul unui aventurier: Aloisio Gritti, în revista „Magazin Istoric“ nr. 10, octombrie 2001. 



Ungariei centrale ºi de est, aflate în stãpânirea
lui Zápolya, acesta obligându-se în schimb sã-ºi
cedeze stãpânirea Habsburgilor, dupã moartea
sa. Este o reþetã mai veche, bazatã pe lipsa de
urmaºi, pe care Habsburgii au apli cat-o ºi
regelui Matia Corvin (1458-1490). Îm pã ratul
Frederic al III-lea (1452-1493) „a purtat, ca ºi
Matia, titlul de rege al Ungariei ºi urma sã
moºteneascã tronul acestei þãri în caz cã Matia
murea fãrã urmaºi legitimi“1...

Chiar înainte de a muri, în 1540, lui
Zápolya i se naºte, însã, un fiu, în cetatea de scaun
Buda, un bun motiv pentru anularea tratatului de
la Oradea. Habsburgii se grãbesc însã sã ase -
dieze Buda, provocând intervenþia promptã a lui
Suleiman, care-i alungã pe austrieci ºi ocupã el
cetatea de scaun a Ungariei. Ca pedeapsã pentru
Tratatul de la Oradea, pe care Suleiman n-are
cum sã-l recunoascã valabil, e înfiinþat în 1541
Paºalâcul de Buda sau Budin cum îi spun turcii.
Ungaria „partidei naþionale“ a devenit astfel
brusc mai micã...

Dupã „Ianoº, craiul unguresc“, cum îi spu -
nea Grigore Ureche lui Zápolya, presiunea habs -
burgicã se înteþeºte, dar e þinutã în frâu de acum
cardinalul Gheorghe Martinuzzi (Giorgio
Martinovich), ajuns guvernator al Transilvaniei
(1541-1552). În ciuda catolicismului sãu, care ar 
fi trebuit sã-l apropie de Habsburgi, Martinuzzi
era un ad ept al libertãþii Transilvaniei. Habs -
burgii vor recurge, prin urmare, la asasinatul
pol i tic, cel atât de eficient în concepþia lui Hit ler, 
mai târziu… Astfel, Martinuzzi e asasinat la
reºedinþa sa de la Vinþul de Jos, din inima
Ardealului, de un comando al Habsburgilor,
Tran silvania fiind ocupatã de trupele habs bur -
gice între 1551-1556 ºi supusã unor excese de
ocupaþie. Cel care iese în evidenþã acum este
generalul im pe rial Giovanni Battista Castaldo,
care observã în Transilvania principala pro vin -
cie a Daciei romane, intratã acum în urmaºul
acelui mãreþ imperiu: Sfântul Imperiu Ro man
(Primul Reich, adicã). Generalul comandã o în -
drãz neaþã medalie de bronz, cu diametrul de 5
cm, pe care e profilul sãu ºi o alegorie a Daciei.
Castaldo se considera, pe medalie, DACIAE
RESTITVTORI OPTIMO, cam bom bas tic, dar
sugestiv pentru nivelul la care ajunsese mitul
Daciei, la douã decenii dupã Gritti.

Imperiul Otoman îºi începe recuperarea
fostei posesiuni prin ocuparea Banatului ºi orga -

nizarea Paºalâcului de Timiºoara (1552), reu -
ºind mai apoi sã-i readucã pe tronul transilvan pe 
vãduva lui Zápolya, Re gina Isabella ºi pe fiul ei
Sigismund (Zsigmond). Misiunea este în de pli -
nitã de oºtile lui Alexandru Lãpuºneanu al
Moldovei ºi Pãtraºcu cel Bun al Valahiei.

Ioan Sigismund (1559-1571), fiul lui
Zápolya, numit ºi „regele neîncoronat al
Ungariei“ (Ioan al II-lea) mai pãstreazã titlul re -
gal doar ca moºtenire de la tatãl sãu. De acest
prin cipe se leagã întãrirea toleranþei religioase
într-o Transilvanie în care Reforma învinsese
deja Biserica Catolicã, ce ajungea acum mi no -
ritarã. Protejat al marelui sul tan Suleiman
Magnificul, pe care-l omagiazã cu puþin timp
înainte de a muri, cu prilejul ultimei sale ex -
pediþii din Ungaria, principele Ioan Sigismund,
un tânãr cu pasiune pentru studiu, rãmâne în
istoria Transilvaniei ca primul ºi singurul prin -
cipe uni tar ian, variantã a Reformei care nega
trinitatea. A fost un prin cipe slab, hãrþuit din plin 
de Habsburgi.

Secolul al XVI-lea continuã cu douã nume
ilustre: ªtefan (István) Báthory ºi nepotul sãu
Sigismund. Cãpitan de Oradea (co re spon dent al
titlului de portar de Suceava în Moldova sau ban
de Craiova în Valahia), ªtefan ajunge prin cipe al 
Transilvaniei cu ajutor turcesc. Era un „om de
aleasã culturã umanistã, care studiase la Uni -
versitatea din Padova, bun organizator, oºtean
priceput ºi dip lo mat abil, decis sã consolideze
puterea centralã ºi, prin aceasta, autoritatea þãrii.
Politica sa precautã ºi echivocã urmãrea conso -
lidarea poziþiei sale pentru neutralizarea celor
douã puteri rivale“2. Veºnic ºicanat de Habs -
burgi, ªtefan Bathory îºi expune principiile de
politicã externã dupã ce a eliminat pe pre ten -
dentul Békés, la 25 iulie 1575. Astfel, Tran -
silvania „aºezatã ca într-un cleºte între doi mo -
narhi care sunt cei mai puternici de pe faþa
pã mântului ºi fiind cu desãvârºire lipsitã de pu -
tere ºi de ajutor omenesc, se poate menþine ºi
cârmui doar câºtigând bunãvoinþa ambilor împã -
raþi... pe unul din ei câºtigându-l de partea
noastrã, iar pe celãlalt prin danii ºi supunere,
pentru cã aceastã provincie sã rãmânã feritã de
duºmanii din afarã ºi de toate primejdiile, în cât
mai mare siguranþã ºi liniºte“3. La o adicã, acest
principiu l-a pus în operã ºi Nicolae Ceauºescu,
patru secole mai târziu.

De perioada lui ªtefan Báthory este legat
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1 Paul Lendvai, op. cit. ,p. 89.
2 Ac a de mia Românã, Istoria românilor, Vol. IV, De la universalitatea creºtinã cãtre Europa patriilor, Ediþia a doua,

revãzutã ºi adãugitã, Editura Enciclopedicã, 2010, p. 598.
3 Ibi dem, p. 601.



ºi primul text în limba românã cu caractere latine 
ºi ortografie maghiarã. Numit codicele sau frag -
mentul Teodorescu, paginile cu cântece reli gi -
oase au fost descoperite în 1911 la Budapesta,
datate ca fiind din 1570-73 ºi tipãrite la Oradea. 

Atributul de stat între statele Europei este
sporit de înzestrarea Transilvaniei cu o uni ver -
sitate, la Cluj, în 1581, de cãtre regele ªtefan
Báthory. El a adus aici profesori iezuiþi din
Italia, Germania ºi Polonia, ca un act de credinþã
faþã de civilizaþia europeanã. Di ploma de fon -
dare a Colegiului Ac a demic din Cluj a fost emisã 
de rege în data de 12 mai, la Vilnius.

Ajungând rege al Poloniei, ªtefan Báthory 
ºi-a pãstrat titlul de „prin cipe al Transilvaniei“,
lãsându-l în locul sãu pe fratele-i Cristofor, cã -
ruia i-a fost acordat titlul de „voievod“, con -
siderat a fi sub cel de „prin cipe“, dupã cum vom
vedea ºi în cazul lui Mihai Viteazul. Aranja -
mentul s-a fãcut cu acceptul sultanului, desigur.
La curtea sa de la Cracovia exista o cancelarie
specialã a Transilvaniei, de unde se conducea în
continuare principatul.

„ªtefan Báthory este una dintre cele mai
importante personalitãþi din istoria Europei de
Est. El conducea un adevãrat imperiu, care in -
cludea Polonia de azi, Lituania, Es to nia,
Letonia, Ucraina, Bielorusia ºi pãrþi din Rusia.
Tot el conducea ºi Transilvania, deºi, for mal,
Dieta de la Me diaº, din 1575, transferase atri -
buþiile de prin cipe fratelui sãu, Cristofor
Báthory. În istoriografia polonezã ºi în cea ma -
ghiarã, el este bine cunoscut. În cea româneascã,
nu este tratat cu importanþa cuvenitã, pentru cã,
în anii comunismului, nu «dãdea bine» sã pro -
movezi un rege care s-a remarcat tocmai prin
faptul cã a administrat o înfrângere severã «fra -
þilor» ruºi“, lãmureºte istoricul clujean Leon ard
Horváth1.

Sigismund (Zsigmond) Báthory, fiul lui
Cristofor, nãscut la Oradea‚ în 1572 (la alte douã 
decenii, dupã Castaldo ºi medalia sa), este un
personaj controversat în istoria Transilvaniei,
renunþând la tron de patru ori ºi sfârºind asasinat
în plinã stradã, la Praga, în 1613, cel mai pro -
babil la ordinul principelui Ga briel Bethlen. Nu
se poate spune, însã, cã i-a lipsit simþul pol i tic ºi
dip lo matic, precum ºi viziunea geopoliticã. Deºi 
acest lucru nu era recunoscut în istoriografia

comunistã, el a înfãptuit, de fapt, prima unire
politicã a þãrilor române! Simþind scãderea de
formã a Imperiului Otoman, ca ºi Mihai
Viteazul, banul Craiovei, Sigismund schimbã
taberele, aderând la Liga Sfântã, antiotomanã, la
începutul anului 1595, parafând înþelegerea cu
luarea în cãsãtorie a nepoatei împãratului Rudolf 
al II-lea, Maria Kristierna. Meritã subliniat rolul
con sis tent al cancelarului transilvan ªtefan Iojica
în reuºitele lui Sigismund din aceastã pe rioadã,
unii considerând cã el este artizanul primei uniri
a principatelor2! Superioritatea Transilvaniei în
perimetrul fostei Dacii devenise evidentã:
„Având în vedere disponibilitãþile economice ºi
militare superioare faþã de domeniile extra car -
patice, principii ardeleni au dus funcþia lor de
el e ment conducãtor al unitãþii de acþiune a Þãri -
lor Române pânã la o veritabilã subordonare
poli ticã a voievozilor de peste Carpaþi, mai ales
în secolul al XVII-lea“3.

Sultanul Murad al III-lea redeclanºase în
1593 ceea ce va fi Rãzboiul de 15 ani (1591-
1606) con tra Habsburgilor, adicã ex act în anul în 
care Mihai cumpãra domnia Valahiei de la Înalta 
Poartã, pe o sumã împrumutatã enormã, im po -
sibil de restituit. Asta însemna cã ºi Mihai pa -
riase pe Liga Sfântã chiar din start. În 1594,
pentru a-ºi restabili autoritatea asupra þãrii, el
declanºeazã rãzboiul antiotoman, umplându-se
de bravurã ºi bazându-se pe speranþã... Simþin -
du-l la strâmtoare pe Mihai, fãrã spate politi 
co-militar asigurat, Sigismund îºi joacã bine
cartea, condiþionând-ºi sprijinul militar de o se -
rie de obligaþii umilitoare, pe care domnul valah
nu poate decât sã le accepte. Anul urmãtor, în
1595, dupã vic to ria de o zi de la Cãlugãreni a lui
Mihai, urmatã de ocuparea Valahiei de cãtre
turci, trupele lui Sigismund, nãvãlind din
Transil vania, provoacã retragerea în degrin go -
ladã a turcilor, surprinºi ºi striviþi la Giurgiu.
Tocmai începuserã sã transforme Valahia în pa -
ºalâc. Sã-l acuzãm pe Mihai cã politica sa ris -
cantã, în acele vremuri de restriºte, aproape cã
dusese la dispariþia Valahiei ca stat?...

În 1595, principele Transilvaniei reuºise
sã încheie un tratat cu Valahia ºi unul cu
Moldova (cu Mihai Viteazul în mai, cu ªtefan
Rãzvan în iunie), prin care i se recunoaºtea prac -
tic suzeranitatea. Sã precizãm cã determinarea
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Liberã, 8 au gust 2010, on line http://ziarero.antena3.ro/articol.php?id=1281332597

2 Claudiu Pãdurean, ªtefan Iojica, românul care a pus la cale prima Unire a Transilvaniei, Valahiei ºi Moldovei, în
cotidianul naþional România liberã, 18 iulie 2015. 

3 Cãlin Felezeu, Principatul Transilvaniei în epoca suzeranitãþii otomane 1541-1688, Editura Bybliotek,
Cluj-Napoca, 2013, p. 12.



lui Sigismund fusese remarcabilã, el reuºind sã-l 
înlãture de la domnia Moldovei pe neprietenosul 
aliat Aron-Vodã ºi sã-l numeascã în loc pe omul
sãu, ªtefan Rãzvan. Orice s-ar spune, a fost o
loviturã bine pregãtitã ºi regizatã, încheiatã cu
asasinarea lui Aron-Vodã, prezentat Creºtinãtãþii
ca trãdãtor... Mihai Viteazul realiza astfel cã are
de-a face cu cineva care nu glumeºte!

Marius Diaconescu, lector doc tor la Fa -
cultatea de Istorie a Universitãþii din Bucureºti,
specializat în istoria Transilvaniei, lãmurea su -
biectul sensibil al primei uniri, într-un intrerviu
dat cotidianului naþional „Evenimentul zilei”, în
2009. „Acele douã tratate sunt actul de unire.
Prin acele documente, domnitorii români sunt
reduºi la funcþia de guvernatori. Nu puteau sã
administreze vistieria þãrii singuri. Acesta este
un atribut al suveranitãþii, al domniei. Domnul
putea de cide în Evul Mediu ce face cu banii þãrii. 
I se ia acest drept!“, precizeazã istoricul. Astfel,
Mihai Viteazul putea folosi de-acum vistieria
numai cu acordul principelui. Dieta Transil va -
niei devenea acum forul suprem pentru cele trei
þãri, trei soli munteni trebuind sã participe la
lucrãrile ei. De asemenea, boierilor munteni li se
garanta de cãtre Sigismund dreptul de a nu mai
putea fi uciºi de domnitorul lor, fãrã aprobarea
sa; cu alte cuvinte i se limita lui Mihai dreptul la
pedeapsa capitalã, o altã cedare de suveranitate!
„Doar aºa a intrat în Liga Sfântã, di rect n-a putut
sã intre, pentru cã cei din Ligã s-au temut cã e
omul turcilor“, lãmureºte Diaconescu. Din acel
mo ment, titulatura lui Sigismund e „prin cipe al
Transilvaniei, Valahiei ºi Moldovei“. Pe sigiliul
ºi pe stemele afiºate de el, apar de acum re unite
stemele celor trei principate. „Nu numai atât,
chiar dacã nu le convenea, ambasadorii þãrilor
strãine ºi principii þãrilor strãine recunosc titu -
latura, asta este im por tant! Habsburgilor nu le
convenea, dar au acceptat-o pentru cã aveau
nevoie de Sigismund pe frontul antiotoman“,
spune Diaconescu. Mihai a acceptat ºi el aceste
condiþii, deoarece era interesat sã aibã spatele
protejat de armata Transilvaniei, precum ºi de
ajutorul financiar al Habsburgilor pentru sus -
þinerea viitoarei lupte antiotomane1. 

Aºa cum spuneam, Sigismund acceptase,
la rândul lui, sã fie supusul împãratului Habs -
burg, Rudolf al II-lea, aventura dacicã fiindu-i
admisã ºi graþie faptului cã principele Transil -
vaniei a recunoscut stra te gic apartenenþa Unga -

riei cãtre Casa de Habs burg. Într-o hartã a prin -
cipatelor unite, comandatã de Sigismund ºi
tipãritã la Augsburg, în 1596, este evitatã cu
grijã redarea Ungariei în vest ºi nord, pre fe -
rându-se o redare a Bulgariei în sud ºi a bazi -
nului Mãrii Negre, cu Crimeea în est, aici apã -
rând ºi mândreþe de emblemã a celor trei þãri unite,
împreunã cu declamarea DACIA RESTITVTA!

Astfel, de la Decebal încoace, Sigismund
Báthory e primul care reunificã Dacia, o rea -
lizare excepþionalã în acele instabile condiþii po -
lit ico-militare. Putem spune, desigur, cã Sigis -
mund nu era pe mãsura noii sale realizãri,
lã sându-se prea mult pãcãlit de Habsburgi. Chiar 
dacã Sigismund mai pãrãseºte însã de douã ori
tronul þãrii, titlul de „prin cipe al Transilvaniei,
Moldovei ºi Þãrii Româneºti“ este pãstrat de
succesori, adicã de soþia lui Sigismund, Maria
Kristierna ºi de vãrul sãu, cardinalul Andrei
(András) Báthory2, titlu recunoscut de Mihai, el
reînnoindu-ºi jurãmântul ºi faþã de car di nal!
Lãu dabil este cã Ac a de mia Românã admite în
sfârºit realitatea, recunoscând în volumul IV din
Istoria Românilor (ediþia 2012): „Mihai Viteazul 
se socotea un continuator al principilor Transil -
vaniei, în stare sã realizeze într-o formã ro mâ -
neascã (subl. n.) nãzuinþele de creare a unui
puternic stat carpato-danubian“3. 

Mihai preia, deci, ºtafeta, realizând, cu
acord habsburgic ºi el, unirea þãrilor române,
manu militari de aceastã datã. Era, de fapt, o
soluþie disperatã de a pãstra viu proiectul înfãp -
tuit de Sigismund în 1595. În joc intrase ºi Polo -
nia acum, ceea ce-i nemulþumea, atât pe otomani,
cât ºi pe habsburgi, dar între 1599 ºi 1600 Mihai
reuºeºte sã refacã planul dacic. Desigur, aceastã
realizare, cu zãngãnitul ei de arme, apare ca fiind 
mai glorioasã. Pe Mihai îl aºteaptã, însã, aceeaºi
soartã ca pe guvernatorul Martinuzzi, fiind asa -
sinat de partenerii de arme habsburgici, în 1601.
Noua istoriografie româneascã a început sã
adop te conceptul de prima ºi a doua unire a celor 
trei principate, fiind un real progres faþã de ve -
chea istoriografie. Ca o concluzie la acest epi -
sod, prima unire a þãrilor române o realizeazã de
fapt Transilvania! Tot în acest principat se pãs -
treazã încã multã vreme ideea de Dacie (aºa cum
fusese ºi cea de Ungarie!), astfel încât n-ar trebui 
sã ne mire titulatura de Horea Rex Daciae pri -
mitã de liderul Rãscoalei lui Horea, Cloºca ºi
Criºan, aproape douã secole mai târziu. Amarã
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1 Andreea Dogar, Mihai Viteazul, al doilea unificator al þãrilor române, cotidianul naþional Evenimentul zilei,
miercuri, 9 dec. 2009, on line http://m.evz.ro/mihai-viteazul-al-doilea-unificator-al-tarilor-romane- 879011.html

2 Ac a de mia Românã, Istoria românilor, Vol. IV..., p. 693, 701.
3 Ibi dem, p. 708.



ironie: românii, ca descendenþi direcþi ai dacilor,
se vor arãta interesaþi de Dacia abia în a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea, la peste trei
secole dupã Gritti! ªi asta doar pentru cã visul
pol i tic deschis de Al. I. Cuza începea sã tindã
cãtre o Dacie româneascã...

Rãzboiul de Treizeci de Ani (1618-1648)
este declanºat de fundamentalismul catolic al
unui Habs burg, Ferdinand al II-lea, totul pornind 
cu defenestrarea de la Praga. Trei catolici sunt
aruncaþi de la geamul castelului din Praga ºi,
deºi scapã toþi cu viaþã, incidentul se va dezvolta
într-un îndelungat ºi sângeros rãzboi inter na -
þional, în care Germania pierde circa 30% din
populaþie. Unul dintre jucãtorii importanþi din
acest rãzboi este Suedia, adeptã a Reformei,
ajun sã acum mare putere europeanã. Este pe -
rioada când mulþi ardeleni ajung în Suedia, ºi
niºte suedezi ajung în Ardeal...  Transilvania,
cum era firesc, se va situa de partea pro tes -
tanþilor, împotriva Habsburgilor, prin doi prin -
cipi: Ga briel (Gabor) Bethlen ºi Gheorghe
(György) Rákóczi I. Amândoi se remarcã prin
domnii lungi, indiciu de stabilitate ºi realizãri.

Ga briel Bethlen (1613-1629) era un om
care citea ºi scria mult1 ºi care „trece drept înte -
meietor ºi simbol al vârstei de aur din relativ
scurta istorie a Transilvaniei autonome“2. În pre -
a labil fusese consilierul dip lo matic a trei prin -
cipi, luptând în 34 de bãtãlii ºi fiind rãnit de mai
multe ori, dupã câte precizeazã Paul Lendvai.
Bethlen este instalat domn cu presiune militarã
otomanã, inclusiv cu oºti moldo-tãtare. Dar,
pentru Bethlen scopul scuza mijloacele. În acest
sens, „el a fost un Machiavelli maghiar de fac -
turã calvinistã. La el, fatalismul florentinului ºi
predestinarea divinã calvinistã nu erau în raport
de contrarietate“3.

„Dupã concepþia lui, numai un regat na -
þional reînviat al Ungariei oferea calea spre in -
dependenþã, mai întâi sub protecþia Porþii, dar
mai târziu, într-o bunã zi, dupã o mutaþie în
raporturile de forþã, ºi împotriva puterii protec -
toare“ – spune Paul Lendvai, fãcându-ne sã ne
gândim la cum a reapãrut Ungaria în 1867...

Cert este cã tocmai din start relaþiile cu
Habsburgii încep prost, aceºtia declanºând o se -
rie de incursiuni în pãrþile Transilvaniei,

ocupând cetãþi precum Chioar, Tãºnad, Ecsed,
susþinând pretendent la tronul transilvan ºi o
campanie de denigrare a principelui. De fe nes -
trarea apãrea, în aceste circumstanþe, ca o manã
cereascã pentru Bethlen, care se înroleazã au to -
mat în Uniunea Evanghelicã, împotriva Ligii
Catolice.

„Prin participarea la Rãzboiul de Treizeci
de Ani, Ga briel Bethlen a reuºit sã integreze
Transilvania în marile sisteme de alianþã euro -
pene ºi, cu sprijin militar turcesc ºi românesc, sã
obþinã o serie de victorii care au asigurat Prin -
cipatului un rol im por tant în sistemul echi li -
brului pol i tic din Europa vremii“4.

Lendvai descrie plas tic intervenþia prin -
cipelui: „În vara târzie a lui 1619, principele
oferea Boemiei ajutorul sãu ºi, dupã o incredibil
de rapidã strãbatere a unor mari distanþe, a in -
tervenit în Rãzboiul de Treizeci de Ani. Cu o
rafinatã manevrã de diversiune, urmatã de un
atac de mare anvergurã, trupele sale au cucerit
într-o miºcare de încercuire oraºul Košice din
partea de nord-est a Ungariei de Sus ºi capitala
de atunci a Ungariei, Bratislava, unde palatinul
i-a înmânat coroana lui ªtefan, pãstratã la castel.
În scurt timp, Bethlen a ocupat aproape în în -
tregime Ungaria regalã ºi, în fruntea unei armate
es ti mate la 50.000 de oameni ºi alcãtuite din cete 
de luptãtori boemieni, moravi ºi unguri, a apãrut
(...) în faþa Vienei“5. Bethlen va renunþa la poli -
tica sa antihabsburgicã abia în 1626. Obþinuse,
printre altele, stãpânirea viagerã a celor ºapte
comitate din nord-estul Ungariei: Satu Mare,
Bereg, Ugocsa, Borsod, Abauj, Zemplen ºi
Szabolcs. Acum cocheta cu ideea obþinerii tro -
nului Poloniei... „Istoricii maghiari îl considerã
pe Bethlen drept cel mai reuºit domnitor, de la
regele Matia încoace“6. ªi dacã, lui Nicolae
Ceauºescu îi plãcea sã fie comparat cu Bu re -
bista, tot aºa, omologului sãu ungar János Kádár, 
în anii ’80 ai secolului al XX-lea, îi plãcea sã fie
asemuit cu Ga briel Bethlen7!

Gheorghe (György) Rákóczi I
(1630-1648) este ultimul purtãtor de glorie a
Transilvaniei, fiul sãu aducându-i deja declinul.
Fusese unul dintre generalii lui Ga briel Bethlen,
dar, faþã de toleranþa religioasã a vestitului prin -
cipe, Rákóczi era un fun da men tal ist cal vin. Se
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4 Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, András Magyari (coordonatori), Istoria Transilvaniei, vol. II, (De la 1541 pânã la

1711), Ac a de mia Românã, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2005, p.129.
5 Paul Lendvai, op. cit., p. 129.
6 Ibi dem, p. 132.
7 Ibi dem, p. 134.



poate spune cã acum calvinismul devine religia
oficialã a Transilvaniei. În 1636, pe 10 octom -
brie, undeva la vest de Oradea (e numitã Bãtãlia
de la Salonta), principele ardelean reuºeºte o
victorie norocoasã asupra unei oºti otomane a
paºei de Buda, consolidându-ºi astfel domnia ºi
obþinând pacea cu Imperiul Otoman, care re -
nunþã la susþinerea pretendentului ªtefan
Bethlen1. Asta ºi fundamentalismul sãu re for mat 
îl vor face ºi pe el sã se implice în Rãzboiul de
Treizeci de Ani, de partea franco-suedezã. Are
grijã sã pretindã aliaþilor includerea Transil va -
niei în tratatul de pace ce va încheia rãzboiul ºi
cumpãrã acordul Înaltei Porþi pentru aceastã im -
plicare în politica externã. Beneficiind ºi de cor -
puri de oaste din partea aliaþilor Moldova ºi
Valahia, Rákóczi porneºte la rãzboi în 1644,
având consecinþe imediate: generalul suedez
Torstenson înfrânge pe imperialul Gallas, ocu -
pându-se rapid cele 13 comitate ale Ungariei
Superioare. Din cauza prozelitismului sãu pro -
testant, Rákóczi nu reuºeºte sã-ºi asigure spri -
jinul nobilimii maghiare catolice, el înregistrând 
de acum ºi înfrângeri. În plus, Poarta îl foloseºte
ca monedã de schimb în negocierile cu im pe -
rialii ºi conflictul cu Veneþia, ceea ce duce la
ieºirea lui Rákóczi din acest rãzboi. Prin înche -
ierea pãcii sep a rate de la Linz, 16 decembrie
1645, Rákóczi primeºte, cu titlu viager, cinci din 
cele ºapte comitate deþinute an te rior de Ga briel
Bethlen, cãrora li se alãturau comitatele Satu
Mare ºi Szabolcs, ce urmau sã fie stãpânite ºi de
fiii sãi. Principele se obliga sã asigure libertatea
religioasã în teritoriile dobândite. Tratatul de la
Linz aducea astfel principatului o creºtere a pre -
sti giului internaþional, o extindere a teritoriului
stãpânit în pãrþile vestice ºi o sporire a con -
sideraþiei în rândul statelor protestante, alãturi
de care va fi menþionat în fi nal între prevederile
pãcii din Westfalia (1648)2. Tema conducerii
Poloniei a rãmas la fel de vie, Rákóczi dorind
tronul acestui regat pentru fiul sãu Sigismund...

Declinul începe cu Gheorghe (György)
Rákóczi II, adicã fiului cãruia îi revenise ca
moºtenire conducerea Transilvaniei, cu acordul
Porþii, desigur. El moºtenea ºi excelente relaþii
cu domnii Moldovei ºi Valahiei, dispuºi sã-l
urmeze (fãrã acordul necesar al Porþii!) într-o
grandioasã aventurã externã: cucerirea tronului

Poloniei! Chiar dacã aceastã campanie militarã a 
început bine, în martie ºi mai 1657 reuºind sã
cucereascã Cracovia ºi Varºovia, diplomaþia
inter naþionalã îi va sta împotrivã, principelui
ardelean fiindu-i distrusã toatã oastea în vara
aceluiaºi an. El se va zbate abil apoi, sã pãstreze
cumva conducerea Transilvaniei, pe care Poarta
nu i-o mai recunoaºte dupã intervenþia neau -
torizatã din Polonia. Vestita cetate a Oradiei este 
asediatã deja ca pedeapsã, în 1658, de otomani ºi 
aliaþii lor moldoveni, munteni ºi tãtari, dar fãrã a
putea fi cuceritã deocamdatã. 

Intervenþia militarã directã a turcilor îm -
potriva sa, soldatã cu rãnirea gravã a lui în bã -
tãlia de lângã Cluj, va duce la moartea lui
Rákóczi, câteva zile mai târziu, la Oradea. Acum 
se iveºte prilejul asedierii ºi cuceririi Oradiei, la
care participã ºi vestitul cronicar turc Evlia
Celebi, spahiu al armatei otomane ºi teolog.
Sulta nul pedepseºte astfel din nou Transilvania,
desfiinþându-i sistemul cetãþilor de fen sive din
marginea de vest, prin ocuparea lor: Ineu, Lugoj, 
Caransebeº ºi Oradea. Cucerirea cetãþii Oradiei
a fost consideratã un imens succes de cãtre sul -
tan, care ordonã trei zile de sãrbãtorire în tot
Imperiul Otoman. Acum se înfiinþeazã Paºalâcul 
de Oradea (1660-1692) – ul tima mare bucatã
smulsã Transilvaniei – care ajunge sã înglobeze
inclusiv Gilãul3! Dupã cum precizeazã Tasin
Gemil, „Poarta a modificat dras tic, în 1658 –
1660, statutul internaþional al Transilvaniei, în
sensul apropierii lui de cel al Moldovei ºi Þãrii
Româneºti“4. Principatul ajunge acum la cea mai 
scãzutã suprafaþã teritorialã, cu potenþialul mili -
tar anulat, cu un tribut mãrit cãtre sul tan ºi un
statut pol i tic degradat.

Dupã miraculoasa salvare a Vienei de cã -
tre regele polon Jan Sobieski al III-lea ºi husarii
sãi înaripaþi, în 1683, imperialii trec la un con -
traatac susþinut împotriva turcilor, ajungând ca,
în numai câþiva ani sã dubleze teritoriul Austriei. 
În 1686 e cuceritã Buda, în timp ce la Mohács, în 
1687, e acum rândul turcilor sã ia bãtaie. Transil -
vania, dezarmatã an te rior de turci, devenise o
pradã uºoarã pentru imperiali. Îmbinând trata -
tivele cu ocuparea militarã treptatã, imperialii
cuceresc Transilvania pânã în 1688. Nefiind,
însã, dispuºi sã renunþe la ideea statalitãþii, ardelenii
mai fac câteva încercãri de a pãstra statalitatea

IANUARIE-DECEMBRIE 2016 187

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

EI
R

O
T

SI 
E

D 
E

LI
F

1 Avram Andea, Susana Andea, Principatul Transilvaniei sub suzeranitate otomanã (1541-1691), în Istoria
Ro mâniei - Transilvania, vol. I, p. 595.

2 Ac a de mia Românã, Istoria românilor, Vol. V, O epocã de înnoiri în spirit eu ro pean (1601-1711/1716), Ediþia a
doua, revãzutã ºi adãugitã, Editura Enciclopedicã, 2012, p. 195.

3 Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, András Magyari (coordonatori), Istoria Transilvaniei, vol. II..., p. 137.
4 Cãlin Felezeu, Principatul Transilvaniei în epoca suzeranitãþii otomane 1541 – 1688, Editura Bybliotek, Cluj

Napoca, 2013, p. 7.



autonomã a Transilvaniei. Printre ele este ºi în -
scã unarea, pentru scurtã vreme, a vestitului con -
ducãtor al kuruþilor din Ungaria, Emeric (Imre)
Thököly, venit cu oºtile lui Constantin Brânco -
veanu, domnul Valahiei, care, la Zãrneºti, admi -
nistreazã o grea înfrângere imperialilor. 

Prin Pacea de la Karlowitz, din 26 ianuarie 
1699, dintre imperiali ºi otomani, se încheie do -
minaþia turceascã de peste 170 de ani asupra
Ungariei, pacea marcând accederea Austriei la
statutul de mare putere europeanã.

O altã razã de speranþã e adusã, începând
cu 1704, de Francisc Rákóczi al II-lea (II
Rákóczi Ferenc), fiul vitreg al lui Thököly. El
realizeazã, pentru prima datã de la regele Matia
încoace, o armatã naþionalã ungarã1, bazatã pe
kuruþi. Ajunge sã domine Ungaria Centralã ºi de
Sus, precum ºi Transilvania, intitulându-se prin -
cipe elec tor al Transilvaniei ºi prin cipe guver -
nator al Ungariei. În plan extern, el cautã aju -
torul Franþei ºi Rusiei, cu þarul Petru I
în tâl nindu-se în mai multe rânduri. Din pãcate,
nefiind un mare conducãtor de oºti, nu dã o bunã
organizare armatei sale, fiind învins în repetate
rânduri, pierzând încetul ºi sprijinul de masã al
þãrãnimii prin intruziunea nobililor. Aceºtia din
urmã, în ciuda lui Francisc Rákóczi, acceptã
Pacea de la Sãtmar, din 30 aprilie 1711, cu
imperialii, de acum înainte titlul de „prin cipe al
Transilvaniei“ fiind preluat de însuºi împãratul
austriac.

Încheiere

Cele trei þãri locuite de români ajung în
faza dispariþiei lor de pe harta politicã a Europei
aproape concomitent. În urma bãtãliei de pe
Prut, din 1711, dintre Petru cel Mare al Rusiei,
având aliat pe Dimitrie Cantemir al Moldovei, ºi
Sul tan, am putea spune cã Moldova îºi pierde
domnul, iar Umanitatea câºtigã un mare sa vant,
primul de origine româneascã recunoscut la ni -
vel internaþional! Renumitul Karl al XII-lea al
Suediei, aflat ca azilant în Imperiul Otoman,
jubileazã la aceastã victorie con tra inamicului
sãu, þarul. El va fi însã nevoit, în 1714, sã în -
treprindã o renumitã cãlãtorie de vitezã, trecând
prin Valahia ºi Transilvania, ajungând în cele
din urmã pe litoralul bal tic în doar 13 zile, timp
în care a parcurs 1500 km!2 Constantin Brân -
coveanu al Valahiei cunoaºte o moarte de martir, 
împreunã cu toþi fiii sãi, la Constantinopol, pe -
depsit de Sul tan pentru prooccidentalismul sãu.
De acum înainte, pe creasta Carpaþilor va apãrea
o adevãratã „cortinã de fier“, ca graniþã politicã
între Ori ent ºi Occident, Moldova ºi Valahia
ajungând pe mâna unor domni greci, recrutaþi
din cartierul Fanar, al Constantinopolelui (de
unde ºi denumirea de „domnii fanariote“).
Aceºtia, strãini de interesul ºi istoria celor douã
þãri româneºti, vor exploata în interes per sonal,
pânã la spoliere, populaþia autohtonã ºi resursele 
naturale. Aºa se face cã, în ciuda asupririi na -
þionale din Transilvania, naþiunea românã ia
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1  Paul Lendvai, op. cit., p.163.
2  Andrina Stiles, Suedia ºi zona balticã, Editura ALL Educational, Bucureºti, 2001, p. 132.



fiinþã aici, o datã cu miºcarea Supplexului, din
1791-1792, dovedindu-se astfel existenþa unei
elite româneºti alfabetizate, ed u cate ºi respon -
sabile, cu mult superioare celei de peste Carpaþi,
unde gradul de alfabetizare era nesemnificativ.

ªi dacã observãm cã Iordanes, în celebra
sa operã, Getica (corect ar fi fost Gotica!),

spune despre neamul ger manic al gepizilor,
care-ºi cre a serã un regat în Transilvania,
Banat ºi Oltenia, dupã ce-i spulberaserã pe
huni la Nedao (anul 454), cã erau numiþi „cei
înceþi“ – adicã aºa cum spun regãþenii despre
ardeleni! – am putea gãsi o rãdãcinã ºi mai
veche a „transilvanismului“...
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VALORI ROMÂNEªTI

Nivelul morfosintactic 
în versurile lui Vasile Militaru

Dr. Corina BEJAN VAªCA

Pãrþile de vorbire, precum ºi pãrþile de 
propoziþie sau chiar propoziþiile,
expri mate în anumite contexte, con -

tribuie la creºterea gradului de expresivitate a
unui text. În cazul lui Vasile Militaru, întâlnim
multe particularitãþi morfologice ºi sintactice
prin care se mãreºte expresivitatea textului sau
care ajutã la exprimarea rimei ºi a metricii.

Nivelul morfologic este concretizat de ur -
mã toarele pãrþi de vorbire: sub stan tive, articole,
ad jec tive, verbe, numerale, pronume, prepoziþii, 
conjuncþii, adverbe ºi interjecþii. Sub stan tivele
ºi verbele la diferite moduri, inclusiv la moduri
nepersonale, au o pondere mare în poezia lui
Vasile Militaru. Substantivele comune sunt pre -
cedate de articole sau sunt near ticulate, con -
tribuind la fixarea cadrului poeziei, a perso -
najelor sau sentimentelor. Adesea întâl nim
sub stan tivele cu schimbarea topicii: „Pe crucea
durerilor, Doamne Iisuse, eu iarãºi...” („Pe cru -
ce” – volumul Stropi de rouã). Substan tivele
comune sunt ar tic u late cu arti colul enclitic fe -
minin, sin gu lar -a (crucea) ºi articolul hotãrât
feminin, plu ral -lor (durerilor). Ele indicã obi -
ec tul umilinþei ºi al durerii pânã la Iisus Hristos,
crucea devenitã apoi simbol al mântuirii. Arti -
colele hotãrâte (enclitice) dau substantivului
pre cizie ºi sunt folosite de poet pentru a des -
chide un peisaj de muncã luminatã într-o at -
mosferã hieraticã: „În rugãciunea muncii, cu
braþele de fier” („O primãvarã nouã” – volumul
Temelie de veac nou). Alternanþa rugãciunea/
rugãciune are funcþia de individualizare, co mu -
nã articolului, dar ºi ca de ter mi nant anaforic,
specificând referentul raportat la an te ced ent. În
aceeaºi poezie, în prima strofã, sonoritatea cu -
vintelor odãjdii, liturghii, plugarii dã o solem -
nitate rostirii, iar „Plugarii adânc plecaþi pe
braz de” (toate ar tic u late cu articolul hotãrât en -

clitic) contureazã imaginea semnificantã a efor -
tului de muncã, sensul fiind cel care con duce la
ideea cã existã un hieratism al muncii, cã însãºi
munca în acest peisaj este o rugãciune: „Au
îmbrãcat caiºii odãjdii de luminã/ ªi liturghii
înalþã mireasma lor spre cer,/ Adânc plecaþi pe
brazde, plugarii toþi se-nchinã/ În rugãciunea
muncii, cu braþele de fier”. („O primãvarã nouã” 
– volumul Te melie de veac nou).

Substantivele necuprinsul necuprinsului
al bastru din poezia „Înãlþarea la Cer” au valoare 
stilisticã ºi realizeazã figura de stil parig me -
nomul. În aceeaºi poezie întâlnim repetiþia
adjec tivului: „Plin de liniºte-i cuprinsul, plin de
flori ºi plin de soare”, sub formã de anaforã.
Substantivele nearticulate sau ar tic u late cu arti -
col nehotãrât din poezia „Povestea mea” defi -
nesc munca la þarã ºi generalizeazã acelaºi statut 
so cial mod est al comunitãþii: un bordei, un tei,
(articol nehotãrât); paie, leagãn, copaie, grâu,
fân, porumb, imaº, (nearticulate). Tot nearti -
culate întâlnim substantivele care formeazã un
oximoron, prin alãturarea a douã apelative cu
sens opus: „...Sufletul sã-i treacã de la-ntuneric
la luminã?” („Întuneric ºi luminã”).

Substantivele de iubire ºi de drag din poe -
zia „Mama” exprimã puternica ºi emoþionanta
legãturã sufleteascã dintre mamã ºi fiu,
printr-un epitet dublu: „Mi s-a umezit privirea
de iubire ºi de drag”. Aceastã relaþie afectivã
puternicã dintre mamã ºi fiu ne aminteºte de
motivul mãicuþei bãtrâne ºi portretul cio bã ne -
lului din inegalabila baladã popularã Mioriþa.
Din lexicul poeziei populare provine ºi sub -
stantivul dor „Mi-a fost dor de tine, maicã”, care 
redã intensitatea senti men tului spe cific ro mâ -
nesc ºi, de aceea, intraductibil. Rãmânând tot la
categoria morfologicã a substantivului, amintim 
inimã din „Poema inimii mele”, volumul Poe -
mele nemuririi, folosit nearticulat, care prin in -

IANUARIE-DECEMBRIE 2016 191

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

I
T

ª
E

N
Â

M
O

R I
R

O
L

A
V



versiunea cu verbul te cânt realizeazã lait -
motivul poeziei, prezent în strofele trei, patru,
opt ºi doisprezece: „Te cânt, inimã...”. Aici ini -
ma devine un al ter ego, un in ter loc u tor al poe -
tului, adresându-i-se acesteia ca unei fiinþe ome -
neºti prin substantivele pieptu-mi, om, fãpturã,
viaþa lumii, viaþa fãrã moarte.

Adjectivele la gradul pozitiv, care în so -
þesc substantivul inimã, „inima mea vie”, „floare 
miresmatã”, „aurit Al tar” au funcþia stilisticã de 
epitete. „Floare miresmatã” este un epitet sin -
cretic, „aurit Al tar” este o inversiune a unui
epitet ornant, iar prin folosirea adjectivului la
gradul superlativ relativ, liturghia cea mai sfân -
tã, poetul realizeazã un epitet moral. Întâlnim un 
inspirat substantiv mãiastro, folosit în cazul vo -
cativ, tot pentru inimã. Prin apelativul mãiastra
poetul îºi exprimã sentimentele de admiraþie fa -
þã de ciocârlie în poezia „Ciocârliei” – volumul
Stropi de rouã. Poetul realizeazã oximoronul
cântecul ºi plânsul, prin alãturarea a douã sub -
stan tive cu sens opus. În poezia „Imnul nea -
mului”, din mo tive de metricã, pluralul substan -
tivului veacurile toate, se foloseºte cu forma
veci: „ªi-n veci cu noi e Dumnezeu”. Repetiþia
este frecventã pentru sub stan tive: „La-nceput...
fãrã de-nceput...” în „Cartea Facerii” (Facerea
Lumii, 1-2, p. 11).

Morfologic, adjectivele nume de culori
sunt concretizãrile imaginii plastice: la nivel
morfosintactic adjectivele în gen eral sunt ante -
puse, realizând epitete: „ªi furatã biata mamã/
Nu-ºi dã seama” („Pe luncã” – volumul Stropi
de rouã). „Drag plãvan între plãvani” („La groa -
pa lui Sâmbotin” – volumul Stropi de rouã);
„Sub aproape nesimþita vântului cãlduþã boare”
(„Am simþit cã numai lutul” – volumul Stropi de 
rouã). În acest exemplu avem ºi forma epitetelor 
cuplate, în care unul (aproape) determinã ad ver -
bial pe cel de-al doilea (nesimþitã). 

Întrebuinþarea numerelor o întâlnim cel
mai adesea în figurile de stil sau de construcþie.
Numeralul doi la forma de feminin douã intrã în
componenþa metaforei „...Strâns în bete, iar în
sân/ Douã piersici pârguite” („Pe câmp” – vo -
lumul Stropi de rouã). Revenind la poezia „Ma -
ma”, întâlnim numeralele cardinale care în con -
text ne sugereazã modestia situaþiei materiale a
mamei în antitezã cu dragostea puternicã pentru
fiu: „Þi-am adus vreo zece ouã, niºte nuci, vreo
douã sute”, „ªi-ntre patru blãni de scânduri sã
mã cheme cimitirul”. Articolul nehotãrât niºte ºi 
adjectivul pro nom i nal nehotãrât vreo în faþa nu -
meralelor zece ºi douã sute exprimã starea pre -
carã a gospodãriei mamei în antitezã cu opu -
lenþa din casa fiului ºi cu atmosfera de dragoste

ºi intimitate dintre cei doi. În continuare, ideea
de numãr este întâlnitã în enumerarea bunurilor
lãsate drept moºtenire, un tes ta ment de fapt,
care ne duce cu gândul la poezia „Tes ta ment” a
lui Tu dor Arghezi: 

„ªi sã-mparþi agonisirea dupã urma lui
rãmasã:/ Lui Codrin sã-i dai pãmântul de la
moarã ºi cu via,/ Vaca ºi-un pogon din luncã,
maicã, sã le ia Maria./ Lui Mitruº sã-i dai zã -
voiul de rãchiþi dintre pâraie,/ Carul, boii ºi cu
plugul sã le dai lui Niculae”. („Pe câmp” –
volumul Stropi de rouã)

Observaþia care se poate face ºi vizeazã
întreaga operã este legatã de dimensiunea na -
rativã, prezentã, ceea ce lasã poeticul umbrit ºi
scade valoarea expresivã a ceea ce poetul re -
vendicã, adicã a poeziei.

În tablourile convenþionale din idilele sa -
le, numeralul car di nal apare cu valoare adjec -
tivalã ºi cu amprenta oralitãþii stilului: „Tolãniþi
pe-un pâlc de iarbã,/ Stau de tainã doi flãcãi”.
Substantivul tainã din aceste versuri este folosit
de poet cu sensul de vorbã. Îl întâlnim ºi în
versurile poeziei „Pe drum”: „ªi-aºa pe-al dru -
mului întins/ Se duc de tainã amândoi”.

Urmând criteriul estetic, epitetele ge ne -
ralizatoare ºi cele ornante, ev i dent cele cro ma -
tice, dau pastelului tonurile pe care imaginea
plasticã le presupune: 

„Pe luncã-ntr-o ceaþã de aur, deasã, grea/
Stã soarele s-apunã, sfârºind al zilei drum...”

Epitetul cromatic aur se înlãnþuie cu cele
ornante deasã ºi grea într-un epitet multiplu.
Astfel, un substantiv ºi douã ad jec tive sunt jux -
tapuse într-o construcþie sintacticã menitã sã
provoace o sinestezie: vizualul ºi percepþia fizi -
cã trans mit strãlucirea apusului de soare. Ase -
menea construcþii întâlnim ºi în schiþa unor por -
trete care se ivesc în peisajul zugrãvit în pas tel:
„Când, pe-o dimineaþã linã, dam spre codrul de
jugaºtri,/ Îmi ieºi Maranda în cale: naltã... mân -
drã, ochi albaºtri”. („Focul dragostei dintâi” –
volumul Stropi de rouã)

Numeralele cardinale sunt folosite de poet 
pentru a arãta numãrul ucenicilor sau al în ge -
rilor: „unsprezece – acum la numãr fãrã Lu -
minoasa Frunte”, „doisprezece inºi la urmã”,
„apoi au venit doi îngeri”, prezenþi în preajma
lui Iisus în „Înãlþarea la Cer”. Doi ºi doisprezece 
au valoare adjectivalã pe lângã substantivele
îngeri ºi inºi. Atmosfera înãlþãtoare în care îl
vãd aceºtia pe Iisus este exprimatã printr-un
superlativ absolut nimb fãrã pereche. Distanþa
faþã de corpurile universului pe care ochiul o
vede, dar gura nu poate sã o spunã, o redã nu -
meralul car di nal nouã, cu valoare adjectivalã:
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„Pentru cele nouã ceruri”. Imensitatea cos mo -
sului ºi a numãrului astrelor o sugereazã nu -
meralul mii: „Le cunoºti din armonia miilor de
sori ºi stele” („Poema inimii mele” din volumul
Poemele nemuririi).

Vasile Militaru recurge la numeralul co -
lectiv pentru a realiza un trans fer al elementelor
din creºtinismul pop u lar despre predestinarea
rolului femeii, asemãnatã cu Biserica: „Amân -
douã au menirea ca sã nascã, mulþi ca roua/
Prunci...” (Cartea a VI-a, „Divina Zidire”).

La acest capitol, caracteristicã, nu numai
pentru textele biblice, este repetiþia, în forma ei
de anaforã. O întâlnim realizatã prin diferite
pãrþi de vorbire (în Cartea a VII-a, poemul „Foc
din Cer”). Îndemnul la pocãinþã este exprimat
prin anafora realizatã de substantivele: „În ge -
nunchi sã vã gãseascã.../În genunchi cãdeþi cu
toþii...”. Anafora realizatã aici are rolul, atât de a
amplifica starea de panicã, cât ºi de a exprima
necesitatea pocãinþei, dovadã fiind verbul la im -
perativ „Pocãiþi-vã!...” care o pre cede. Adverbul 
relativ când, reluat ºi în versul al doilea „Când
Iisus avea sã urce.../Când dovadã avea s-aducã”, 
are o dublã funcþie: de intensificare (Iisus va
urca la cer, dar va fi ºi dovada celui rãstignit) ºi
de creare a simetriei specifice paralelismului.
Tot în „Divina Zidire”, Cartea a II-a, întâlnim
anafora realizatã prin locuþiunea conjuncþionalã
dupã ce, care exprimã intensificarea acþiunilor
de propovãduire ºi vindecare ale lui Iisus:

„Dupã ce-i înmãrmurise cu minuni vã -
zute-n plin,/ Dupã ce, la nuntã-n Cana, prefã -
cuse apa-n vin,/ Dupã ce, în faþa gloatei, prin
pustiu, prin Sinagogi”.

În versificarea episodului Potopul, poetul
foloseºte anafora pentru a accentua faptul cã
Dumnezeu i-a încredinþat numai lui Noe
hotãrârea Sa: „Nu mai el ºtia.../ Numai Noe...”.
Caracteristica na rativã a sintezei biblice,
exemplificatã în epi sodul de mai sus este pusã în 
valoare de prezenþa anaforei, prezenþã diversã
dupã poziþia ele men tului repetat. În construcþia
acestui tablou avem anafore nu numai la început 
de vers: „Numai el ºtia .../ Numai Noe...”, dar ºi
în cuprinsul ace luiaºi vers „Nu mai scapã nicio
fiarã... nicio pasãre nu scapã”. E ev i dent cã aici
anafora e sursã de ritm, cã segmenteazã enunþul
în grupuri sintactice ºi cã îndeplineºte aceeaºi
funcþie ex presivã ºi în poezie ºi în proza poeticã. 
Pro cedeul de a ritma desfãºurarea narativã a
poe mului prin folosirea numeralelor îl întâlnim
chiar ºi în versificarea conþinuturilor dogmatice, 

abstracte, cum ar fi dogma Trinitãþii. Ne spune
poetul în „Treimea pururi nedespãrþitã”:

„Legea numerelor, iatã, îºi rãstoarn-aici
adunul/ Pentru cã-n Dumnezeire, trei-ori Unul,
fac tot Unul/ ªi, dupã ºtiinþa lumii, în zadar sã
afli vrei:/ Cum în Ceruri, trei-ori Unul fac tot
Unul, nu fac trei!”

În asemenea secvenþe narative – puþine în
cuprinsul Divinei zidiri – statistica apreciazã cã
expresivitatea se re duce la intenþii lexicale de
tipul adunul, naiv în sine, nãscut din aceeaºi
nevoie de a plasticiza noþiuni abstracte ºi de a
asigura rima pentru Unul – rima perfectã, însã
de efect mai redus datoritã convergenþei se man -
tice. Adãugãm însã, cã dogma Trinitãþii – dar ºi
dogma christologicã, în fapt, dogmele funda -
mentale ale creºtinismului – pun ac cent pe
supra logic „ca obiect”, nu atât de cunoaºtere, cât 
de «credinþã»1.

Trinitatea este una ca substanþã nu ca nu -
mãr, Vasile Militaru nu poate invoca aici „Le -
gea numerelor” ºi ideea de „sumã” (= adunul),
pentru cã referenþiatul este altul: ultimul vers
citat obscureazã mesajul ºi-l transformã în joc
de cuvinte re dun dant.

Pronumele personale, forma accentuatã ºi
neaccentuatã ca – voi, vã, vi – sunt prezente în
numeroase poezii: 

„O, pentru voi, viteji ai þãrii, care-aþi cãzut 
ca niºte sfinþi,/ […]/ Sunt, poate, singure, pri -
nosul ce-n slava voastrã se ridicã,/ Vã-nvãluie
ca o tãmâie ºi tãlpile vi-le sãrutã!” („Prinos
pentru vitejii þãrii”)

ªi alte categorii de pronume sunt prezente
în profilul stilisticii autorului, cum sunt pro -
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(1885-1959)

1  Lucian Blaga, Filosofia religiei, Alba Iulia-Paris, Editura Fronde, 1994, p. 125.



numele relativ cine ºi adverbul cum, puse în
spiritul retoricii orale:

„Cine, care-ar-fi-n mãsurã sã grãiascã sau
sã scrie/ Cum s-a revãrsat potopul sub a Tatãlui
mânie?...” („Potopul” – volumul Divina Zidire)

Folosirea a douã pronume relativ-inte ro -
gative: cine ºi care în forma enumerãrii ºi cu
funcþie de subiect, denotã o intenþie semanticã de
a in duce imposibilitatea unei construcþii raþional 
cog ni tive asupra fenomenului. Acest as pect este 
dat de faptul cã pronumele relativ cine poate
avea sens de pronume nehotãrât – oricine, iar,
prin întãrirea incertitudini,i prin care se poate
ajunge la imposibilitatea precizãrii ºi apoi la
negaþie. În fond, e vorba de un procedeu întâlnit
în comu nicarea oralã în care susþinerea afectivã
este mult mai pronunþatã. În poezia dialectalã
întâ lnim frecvent asemenea forme: „...unde,
care, cine poate?” (Vic tor Vlad Delamarina).

Învãþându-l pe Noe cum sã construiascã
corabia în care sã se salveze la venirea po -
topului, Dumnezeu spune: „Lungã, largã ºi
adân cã de atâþi ºi atâþia coþi/ Întru-care-apoi sã
intri cu ai casei tale toþi”. Adjectivul pro nom i nal 
nehotãrât toþi, dã exprimãrii versurilor o formã
narativã, tradiþionalã ºi-i indicã pe cei ce vor
intra în corabie. 

În versificarea episodului potopului, re -
petiþia substantivului apele este folositã frec -
vent pentru amplificarea tabloului: „Apele au
purces”, „Apele clocotitoare ...”, „Apele vin...”.

Legat de frecvenþa substantivului apele
amintitã mai sus, consemnãm folosirea verbului
a purcede, întâlnit în lexicul religios: etimonul
sãu, latinul procedere, îl recomandã mai degrabã
cu sensul de „a porni la drum, a pleca” sau „a
începe o acþiune, a întreprinde ceva”. Aceasta
este dublatã de conjunctivul „sã curgã”. Suntem
în prezenþa aceleiaºi trãsãturi pãgubitoare a sti -
listicii poetului – coerciþia versificaþiei asupra
expresivitãþii. Prezentarea gradatã a nãvãlirii
ape lor este realizatã cu aceleaºi mijloace ex -
presive: „Tace vântul, tace apa ºi, deasupra cerul
tace”. Anafora este una deosebitã în care verbul
tace e reluat ºi la mijlocul ºi în finalul versului. 

În „Rãstignirea”, exordiul este fixat la
tim pul prezent, timpul lecturii. Intenþia poetului
este de a evoca o imag ine de încãrcatã tensiune,
crudã, vio lentã, tocmai pentru a arãta mãreþia ºi
profunzimea sacrificiului Dumnezeului-Om,
tre cut prin aceastã experienþã la condiþia omu -
lui-Dum nezeu:

„Acum gropile sunt gata... Crucile la nu -
mãr trei,/ Prinse-n piatrã, îºi aºteaptã fiecare
omul ei”. („Rãstignirea” – volumul Divina Zidire)

Adverbul de timp acum situeazã mo men -
tul sacrificiului în prezent. Prezentul însã „con -
stituie un apanaj exclusiv al conºtiinþei ºi fron -
tiera pe care el o traseazã, reprezintã unicul
criteriu de delimitare a celorlalte douã domenii
temporale, trecutul ºi viitorul... Numai conºti -
inþa, prin introducerea faptei subiective a pre -
zentului dã naºtere domeniilor complementare... 
Lumea materialã nu are un acum (n.a.) al ei”1.

Episodul biblic „La Marea Tiberiadei” are 
o altã structurã temporalã. Pescuitul ºi în toar -
cerea la þãrm sunt fix ate prin formele de im per -
fect, sugerând ezitarea: „Înfrãþind acestea toate
cu mireasma din Scripturi/ Apele Tiberiadei îl
chemau cu mii de guri”. („La Marea Tiberiadei”
– volumul Divina Zidire)

Statura lui Iisus pe þãrm, întrebarea ºi rãs -
punsul lui poartã marca perfectului compus: lo -
cul unde s-arunce plasa este indicat simbolic, iar 
timpul împlinirii este viitorul: „Veþi prinde,
arun când voi mreaja în dreapta” („La Marea
Tiberiadei”).

Poetul preia citatul din Evanghelia lui
Ioan ºi dezvoltã poemul în registrul narativ elu -
cidând sensurile profunde: conotaþiile le gate de
„pescari de oameni” – suflete, credinþã, condiþia
celestã a lui Hristos „ºade de-a dreapta tatãlui”
(dupã „Crez”) sunt obturate de prânzul la care
sunt invitaþi ucenicii ºi de cele trei încercãri la
care este supus Si mon-Petru pentru a dovedi
iubirea faþã de Hristos. 

Verbele (în „Crez”) indicã timpul prezent, 
or definind prezentul implicãm douã concepte:
pe cel de succesiune ºi, complementar, pe cel de
simultaneitate. „Clipa prezentã a tim pului
subiectiv condenseazã astfel într-o sintezã
sui-generis evenimente petrecute de-a lungul unor
întregi epoci istorice”2. Poetul foloseºte o mo -
dalitate proprie de dematerializare a unui timp
definit prin spiritualitate, indicând acþiunea prin
verbe folosite la timpuri trecute diferite ºi utili -
zeazã prezentul tocmai pentru a aduce în planul
conºtiinþei ansamblul evenimentelor ce se des -
fã ºoarã în cuprinsul Cãrþii Sfinte. Ca pro cedeu
stilistic, este unul de facturã modernã prin care
autorul-narator este inserat în evoluþia na raþiei.

În episodul vânzãrii lui Iisus de cãtre Iuda, 
verbul este folosit la forma mai mult ca perfectul 
perifrastic „s-a fost pierdut ...”, formã întâlnitã
la cãrturarii începutului de secol al XVIII-lea.
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Poetul îl foloseºte nu pentru a arãta neapãrat
laºitatea lui Iuda („s-a fost pierdut în noapte” = a 
fu git, în „Cina cea de tainã”), ci pentru a sugera
o epocã îndepãrtatã, cea a prezenþei pãmântene a 
lui Iisus.

Poetul foloseºte formele de per fect com -
pus inversat „Câþi venit-au ...” cu înþeles de per -
fect simplu, spe cific zonei Munteniei, de unde
provine ºi unde are înþelesul de acþiune ter -
minatã de curând. 

Verbele sunt folosite nu numai în scrierile
biblice la diferite moduri ºi timpuri, ci ºi în ce -
lelalte opere ale sale. Primul vers din poezia „O
primãvarã nouã” – volumul Stropi de rouã con -
firmã acest regim al verbelor în stilistica
poetului: „Au îmbrãcat caiºii odãjdii de luminã”
(modul indicativ, timpul per fect compus, dia teza
activã). O frecvenþã apreciabilã o au verbele mo -
dale ºi locuþiunile verbale. Tot din aceeaºi poezie
„Au cine poate spune...” (pre dicat ver bal com -
pus) confirmã semnatica unor asemenea
construc þii, în care rolul prin ci pal re vine verbului
cu un sens modal, care indicã momentul, moda -
litatea acþiunii ºi persoana. Într-un amplu poem
intitulat „Pãmânt ºi cer”, categoria temporalã este 
prezentul, un rechi zitoriu pentru cel care se în -
doieºte de credinþã, un poem sapienþial, dar în
care relevaþia cre dinþei este exprimatã astfel:
„Luminã-n mine s-a fãcut/ De parc-aº fi sorbit
din soare!/ O ploaie grea porni sã cadã/ Plouau
luceferi mari ºi stele/ ªi, pentru cine vrea sã
creadã/ Plouau ºi lacri mile mele”. („Pãmânt ºi
cer” – volumul Poe mele nemuririi)

Modurile ºi timpurile sunt diferite: s-a
fãcut – indicativ, per fect compus, diateza refle -
xivã; aº fi sorbit – mod condiþional – optativ,
timp per fect, diateza activã; porni – indicativ,
per fect simplu, diateza activã; plouau, cunoscut
ca verb im per sonal, devine aici verb per sonal,
indicativ, im per fect, diateza activã, având un
subiect multiplu: luceferi mari ºi stele. În ulti -
mul vers, plouau rãmâne verb per sonal, cu ace -
leaºi categorii, dar având ca subiect substantivul 
lacrimile. În momentul conexiunii conºtiinþei,
folosirea verbului la prezent indicã actualitatea
unui mesaj divin: „ªi liturghii înalþã mireasma
lor spre cer/ ... plugarii toþi se-nchinã”. Este o
funcþie stilisticã prin care se realizeazã un mo -
nolog prin proiecþia dimensiunilor moralei reli -
gioase. Verbele la timpul trecut, per fect compus
s-a fãcut, im per fect plouau continuã cu formele
perfectului simplu: „În zãri se-ntinse fãrã veste/
ªi eu recunoscui cã este”. Inconsecvenþa pãrã -
sirii categoriei temporale nu indicã stãri/acþiuni
diferite, ci, mai degrabã, nevoia de a integra
cuvântul în metrica versului. 

Cele douã construcþii cu semiauxiliarele a
porni sã cadã ºi a vrea sã creadã exprimã un
proces care se deschide, sensul fiind dat de cele
douã modale. Expresivitatea lor este legatã de
starea conºtiinþei cãreia i s-a relevat credinþa:
primul, predicat ver bal compus, este susþinut de
forma imperfectului plouau, care, aºa cum am
arãtat mai sus, are forme personale (pentru efec -
tul stilistic). Cel de-al doilea, vrea sã creadã,
deviazã coerenþa textului, iar efectul ar tis tic este 
diluat. Un efect stilistic deosebit este dat de
folo sirea frecventã (uneori abuzivã) a
gerunziilor.

În cuprinsul poemelor, pentru a dinamiza
fluenþa versurilor, întâlnim elipsa predicatului.
Contragerea enunþului prin suprimarea unor cu -
vinte poate fi analizatã din per spec tive di verse:
a) ca particularitate a sintaxei orale ºi b) ca
procedeu expresiv. Gramatical, elipsa în seamnã
în mod deosebit suprimarea verbului:

„Doinitor, mi-a fost un tei/ Leagãn, o co -
paie”. („Povestea mea” – volumul Stropi de rouã)

Efortul de muncã este semnificat printr-o
comparaþie: „Când curgea sudoarea-râu”.

Stilistic, este o sursã de ritm, iar Vasile
Militaru este tributar acestui mijloc de expresie
pe care îl cautã folosind un întreg ar se nal de
procedee fonetice pentru a se înscrie în modelul
de versificaþie desfãºurat. Repertoriul stilistic al
poetului adunã aproape toate figurile retorice pe
care experienþa clasicã le-a consacrat: invocaþia, 
refrenul.

Refrenul este o figurã sintacticã, ce se
concretizeazã prin revenirea periodicã a ace -
luiaºi frag ment. Ca formã extremã, poate fi
caracterizat prin paralelism sintactic. În gen eral, 
refrenul din lirica Antichitãþii ºi pânã la poezia
modernã este o structurã sintacticã specificã,
având grade diferite de apropiere faþã de restul
textului, atât sintactic, cât ºi se man tic. Vasile
Militaru reþine aceastã figurã de sintacticã din
lirica popularã, dar o foloseºte în imnele sale. 

„Veniþi, Români, din larga zare,/ Mereu sã 
fim uniþi, mereu/ Sã fãurim o þarã tare, 

Sã placã ºi lui Dumnezeu”. („Imnul Nea -
mului” – volumul Temelie de veac nou)

Una dintre particularitãþile (abaterile) care 
dau identitate stilului este caracterul conclusiv
al câte unui vers, pe care poetul îl marcheazã
grafic: astfel, conjuncþia cã „...Cã: din Cer ve -
nit-a-n lume” (conjuncþie subordonatoare, sin -
tactic ar urma o propoziþie o propoziþie se cun -
darã) are rolul unei concluzii, formulatã de altfel 
în versetele citate din Evanghelia lui Ioan. Un
alt exemplu de prezenþã a conjuncþiilor: ci, con -
juncþie coordonatoare adversativã; ºi, con -
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juncþie coordonatoare copulativã: „Ci-n Ieru -
salim s-adunã .../ ªi când lor...”. Printr-un
pro cedeu care va deveni manierã, Vasile Mi -
litaru îºi revede amintirile, iar versurile izvorãsc 
din fluxul memoriei, ideea de coexistenþã a ceea
ce a fost cu prezentul fiind sugeratã prin artificiu 
grafic ºi conjuncþia ºi.

„...ªi, cu cât mã poartã gândul/ Peste vre -
muri înapoi/ Tot mai sfântã vãd icoana/ Unui car 
cu patru boi”. („Icoanã scumpã” – volumul Stro -
pi de rouã)

Hieratismul, care este sugerat în versuri,
ceea ce transformã tabloul în icoanã, este dat de

proiecþia miºcãrii într-un spaþiu dinamic, sunete
ºi, efect plas tic, de reflectarea în undele pârâului.
Procedeul este prezent ºi va fi un principiu este -
tic, – altã spe cie liricã care-i aratã descendenþa ºi 
defazajul faþã de poezia modernã – max ima lui
Horaþiu din Scrisoare cãtre Pisoni „Ut pictura
poesis...”. În anii debutului ºi orientãrii lui
Vasile Militaru, aceastã teorie „de mai multe ori
milenarã”1 era rãsturnatã de Th. A. Meyer în
sensul cã „în poezie, trãim puternic sentimentele 
inspirate de lucruri sau situaþii; avem impresia –
citeazã Tu dor Vianu – cã ºi vedem (s.n.) ima -
ginile acelor situaþii sau lucruri”.
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Veniþi, români din larga zare, 
Mereu sã fim uniþi, mereu, 
Sã fãurim o þarã mare, 
Sã placã ºi lui Dumnezeu!

ªi când spre noi veni-vor iarã
Vrãºmaºii care vin ºi pier, 
Noi sã fim trãznet ce doboarã
Stejari cu fruntea pân-la cer!
Sã ºtie cei ce pradã vor
Cã-aici va fi mormântul lor.

Cã noi prin munþi ºi vãi mãnoase, 
Pe care ard fãclii de maci, 
Avem comori de sfinte oase:
Avem strãmoºi romani ºi daci!

Trãit-am veacuri de robie;
Strãmoºii ne-au fost traºi pe roþi, 
Dar am pãstrat a noastrã glie
ªi vom pãstra-o-n viaþã toþi!

Vasile Militaru

1 Tu dor Vianu, Ut pictura poesis..., în Studii de stilisticã, Bucureºti, Editura Pedagogicã, 1968, p. 25. 



DE AMICITIA
„Bãtea atât de dur ºi-atât de iute vântul…”

George BODEA

Partea a doua a titlului de mai sus re -
pro duce întâiul vers al unei poezii
din grupajul încorporat în cartea

Nichita Stãnescu – Aurel Covaci: destinul unei
prietenii. 1956-1983 (Pre mier, 2013), alcãtuitã
de scrii toa rea ºi jurnalista Stela Covaci, care s-a
remarcat an te rior, îndeosebi, prin lucrãrile
Timpul asa sinilor (împreunã cu Cezar
Ivãnescu), Per se cuþia. Miºcarea studenþeascã
anticomunistã Bu cu reºti-Iaºi (1956-1958) ºi
Nopþile de coºmar ale poetului Nicolae Labiº,
apãrute pe rând la editurile Li bra, Vremea ºi
Tracus Arte din Bucureºti, între anii 1997-2011. 
De aceastã datã, cartea îi apare la Ploieºti sub
egida Casei de Culturã „I. L. Caragiale”, în
cadrul proiec tului „80 de ani de la naºterea
poetului Nichita Stãnescu”.

Pe coperta volumului sunt dispuse, în
triun ghi isoscel, trei nume: Stela Covaci
(autoarea), Nichita Stãnescu ºi Aurel Covaci,
cei doi fiind cei la care se face referire în mod
deosebit, dar ºi, într-o mare mãsurã, coautori a
ceea ce ni se propune. Dupã cum rezultã din
prefaþa cãrþii, în intenþia celei ce vegheazã admi -
rativ, ocrotitor ºi provocator din vârful triun -
ghiului, a fost împlinirea unei pioase îndatoriri
concretizate într-un „omagiu adus perso na li tã -
þilor celor doi mari prieteni – Nichita Stãnescu ºi 
Aurel Covaci –, pe care i-am vãzut împreunã
de-a lungul a trei decenii, deºi fiecare cu alte firi
ºi haruri, însã cu trãiri convergente”.

Recenzentul sperã acum sã-i fie iertatã
vinovãþia de a se abate într-o oarecare mãsurã de 
la intenþia mãrturisitã în acest citat, pentru cã se
va ocupa ceva mai pe larg doar de poetul „necu -
vintelor”.

Nichita Stãnescu a întreþinut un adevãrat
cult al prieteniei. ªi a ºi avut nenumãraþi prie -
teni. Despre unii dintre ei a spus câte ceva.
Multe nume de-ale acestora pot fi întâlnite în
volumul de eseuri Respirãri (Sport-Turism, Bu -
cureºti, 1982). Câteva dintre ele: Gheorghe To -
mozei, Ion Bãieºu, Fãnuº Neagu, Anghel Dum -
brãveanu, Mircea Tomuº, Constantin Chiriþã,
Cezar Ivãnescu, Eugen Simion, acesta din urmã

fiindu-i ºi coleg de ºcoalã în urbea „repu bli -
canã”. Ba apar aici ºi nume de prieteni de prin
alte þãri, cum, de altfel, era de aºteptat în cazul
unui scriitor par tic i pant la festivaluri inter na -
þionale de poezie ºi rãsplãtit cu prestigioase pre -
mii europene.

În „Pean”, poemul de început al volu mu -
lui Roºu ver ti cal, poetul se autodefineºte ca om
ºi scriitor în acelaºi timp, afirmând: „Sunt prie -
tenul ºi rãzbunãtorul eroilor morþi”. Mulþi dintre 
prietenii scriitorului sunt „eroi morþi”; el însuºi
bi o logic a murit. Rãmâne sã-i rãzbune pe toþi
poezia sa.

Nichita Stãnescu este în prim-planul tutu -
ror capitolelor lucrãrii Destinul unei prietenii (I. 
Memoriale, II. Documente din arhiva Securitãþii 
ºi Acte ºi fotografii de familie). Acestor capitole 
li se adaugã un con sis tent grupaj de poezii oca -
zionale ale aceluiaºi, sub titlul Tânjiri cãtre fi -
resc. Acestea apãruserã an te rior în trei ediþii:
Iaºi, 1993; Bucureºti, 2002 ºi, din nou, Iaºi,
2003.

În primul capitol îl vom întâlni pe poet în
preajma familiei Covaci, care, în 1966, cum -
pãrase  o casã cu grãdinã ºi curte interioarã,
unde „traiul nu era idilic, era de-a adevãratelea”. 
Într-o mansardã din apropierea „Covacilor”
avea sã-ºi împlineascã ºi risipeascã clipele de
fericire conjugalã, împreunã cu Gabriela Meli -
nescu, vreme de vreo patru ani, acel care de -
butase ed i to rial cu placheta intitulatã labiºian
Sensul iubirii (1960), dar de acum deja îºi preci -
zase individualitatea prin apariþia volumului
11 elegii din 1966.

Deosebit de convingãtor este felul în care
e realizatã în acest capitol, pe de o parte evo -
carea personalitãþii poetului, pe de alta, atmos -
fera ºi natura relaþiilor cu cei din generaþia sa,
cea care revendica „dreptul la timp”. Iubirile
stãnesciene sunt experienþe autentice de viaþã;
ele se succed parcã fulgurant sub „cerul scin -
tilind de stele” ºi, totuºi, au trãinicie deºi se
numesc Magdalena Popescu, în vremea liceului; 
Doina Ciurea, fosta iubitã a lui Labiº; Gabriela
Melinescu, cea fugitã de acasã, pentru ca mai
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târziu sã ajungã tocmai în Suedia; Dora, ul tima
într-o lume de „noduri ºi semne”, toate – trepte
ale devenirii propriei fiinþe, dar ºi cu indivi -
dualitatea lor. Mãrturisirile îndrãgostitului in -
corigibil sunt adeseori insolite ºi, necu nos cân -
du-l pe mãrturisitor, poþi rãmâne siderat.
Sem ni ficativã e amintirea unui di a log al nara -
toarei cu nãvalnicul prieten ce se joacã „de-a
sufletul”:

„— Ce dar ai putea sã-mi faci tu, Nichita ?
— Uite, te-aº lua de soþie chiar acum.
 M-am emoþionat, dar m-am ºi speriat”.
Acest di a log avea loc la puþinã vreme

dupã eliberarea din detenþia politicã a Stelei
Covaci.

Poeziile cu „dedicaþie” in cluse în Destinul 
unei prietenii sunt, în mare mãsurã, un fel de
fanteziste arte poetice cu adresare directã cãtre
muzele inspiratoare: Stela ºi Laura, fiica soþilor
Covaci. Iatã începutul uneia „cãtre Laura”:

„Tu patã de aur pe plumbul vieþii mele,/
Ce viaþã de noroi cu mãri deschise/ ªi cât de
multe foarte multe stele/ Mai negre decât negrul
din abise./ Dintre atâtea laturi stângi”.

ªi aici se vãdeºte adevãrul uneia dintre
observaþiile lui Nicolae Manolescu care îl con -
siderã pe Nichita Stãnescu „un versificator di a -
bolic de abil, un poet inspirat ºi orig i nal”, chiar
atunci când discursul sãu este „evaziv ºi pe
alocuri ab surd” (Istoria criticã a literaturii
româ ne).

Cu consecinþe deosebite în ceea ce pri -
veºte posibila interpretare a liricii lui Nichita
Stãnescu ar putea fi recitirea acesteia dupã par -
curgerea atentã a documentelor din arhiva Secu -
ritãþii, reproduse în capitolul al doilea din volu mul
alcãtuit de Stela Covaci. Cititorul va fi surprins
de faptul cã un scriitor a cãrui operã se detaºa tot
mai vizibil de problematica ideologicã ºi poli -
ticã a momentului a fost ani buni supravegheat
de Securitatea atât de prompt informatã de indi -
vizi, unii cu preocupãri literare, din categoria
aceluia pe care eseistul Ga briel Liiceanu îl nu -
mea „dragul meu turnãtor” în opul cu acest titlul
(Humanitas, 2013).

Parcurgi cu un amestec bizar de interes ºi
stupefacþie rapoartele ofiþerilor ºi notele in for -
ma tive ale „surselor” privitoare la tot felul de
aspecte ce þin de identitatea la vedere, dar mai
ales ascunsã, a „obiectivului”: biografia, viaþa
intimã, relaþia cu alþi scriitori ºi „uniunea”
acestora, ce gândeºte ºi rosteºte la adresa re -
gimului, de ce este nemulþumit de „politica în
domeniul literaturii”, mai ales cã veniturile pe
care le are nu l-ar îndreptãþi la aceasta. La un
mo ment dat (1976), dupã aproape ºapte ani de

urmãrire, printr-un raport spe cial se propune
închiderea DUI „Socrate”. ªi, ca în atâtea alte
cazuri scoase la ivealã în ul tima vreme, te poþi
întreba ºi de aceastã datã la ce a folosit atâta
absurdã risipã de energie. Câte indemnizaþii de
turnãtori ºi zdravene salarii pentru securiºti au
fost plãtite zadarnic, pentru ca în cele din urmã,
cu prilejul „evenimentelor” din ‘89, chiar cei
puºi sã apare regimul sã aibã un rol decisiv în
demolarea lui, de se mai aflã ºi acum sub ruine
fumegânde !

Sunt consemnate adeseori tot felul de câr -
coteli de-ale „poliglotului de limbã românã”;
nicio atitudine fãþiº criticã, întrucât Nichita Stã -
nescu este un cârcotaº alintat. Avea toate mo -
tivele sã nu-ºi pericliteze avantajele. Dintr-o
notã informativã rezultã cã era invidiat între
confraþi pentru remunerarea sa. La vremea când
colegii sãi de filologie eºuaþi în învãþãmântul de
toate gradele câºtigau abia o mie ºi ceva de lei,
veniturile sale erau cu asupra de mãsurã convin -
gãtoare: 4500 de lei ca re dac tor la „România
literarã”, 5000 de lei un fel de indem ni za þie-ca -
dou din partea vicepreºedintelui USR, la care se
adãugã împrumuturile nelimitate de la Fondul
USR ºi drepturile de autor curtat de di verse
publicaþii ºi edituri.

Dar ce mãrturiseºte creaþia sa poeticã?
Poar tã ea amprenta timpului? Paradoxal este cã
în chiar anul în care îi apare volumul de „elegii”, 
într-un man ual de limba ºi literatura românã îi
era reprodusã ºi comentatã o poezi oa rã-de cla -
raþie de adeziune în stil lozincard, amintind în
rezumat de „Era entuziasmului” a lui Nicolae
Labiº:

„Cu timpu-acesta bolþii îi supun/ Rubine
ºi smaralde, ametiste/ ªi cãrãmida trupului mi-o
pun/ La ridicarea lumii comuniste”. („Cântec”)

Ev i dent, o asemenea „creaþie” nu-l re pre -
zintã pe poetul care va preamãri „mãreþia fri -
gului” sub un orizont ab stract. Printre cei care
au apucat perioada frigului concret vor fi fiind ºi 
unii care îºi aduc aminte de prestaþia poetului
alãturi de vorbitorii de profesie la una din adu -
nãrile puse la cale de partidul unic (Plenarã?
Congres? M.A.N.? Conferinþã pe þarã? Ce im -
por tanþã mai are!?) Cu acel prilej Nichita
Stãnescu ºi-a recitat, cum numai el era în stare
s-o facã, o poezie din care nimeni n-a înþeles
nimic ºi totuºi s-a aplaudat fre netic – rãsplatã
pentru faptul cã s-a putut demonstra cã regimul
respectã libertatea artistului de a spune orice, nu -
mai sã nu tulbure orânduiala de partid ºi de stat.

Critica literarã a insistat adeseori în apre -
cierea liricii stãnesciene în legãturã cu stilul per -
sonal ºi inimitabil, întemeiat în mare mãsurã pe
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inovaþiile lexicale ºi morfosintactice, pe ele -
men tul surprizã al imaginilor, pe fantezia de -
bordantã ºi pendularea între joc ºi gravitatea
melancolicã. S-a vorbit ºi despre un anume fel
de raportare la lumea înconjurãtoare. A cincea
elegie este ºi ea însoþitã de o precizare ase -
mãnãtoare: „Opþiunea la real”. Dar pentru cei
mai mulþi comentatori „realul” lui Nichita Stã -
nescu pare a fi populat numai de „obiecte cos -
mice” de neperceput prin intermediul simþurilor
fireºti, în ultimã instanþã niºte abstracþiuni ºi
„obiectele” ºi simþurile.

ªi totuºi, chiar aºa o fi întotdeauna? Ev i -
dent, poetul se detaºeazã net de lirismul con -
venþional, ducând în acest sens mai departe ceva 
din sensul eroic al modelului Labiº. Volumele
Roºu ver ti cal ºi Un pãmânt numit România sunt
doar prin titlu de clar a tive. În majoritatea tex -
telor in cluse aici, ca ºi în celelalte culegeri, nu se 
poate vorbi de prezenþa unor teme în înþelesul
tradiþional. Mai degrabã întâlnim anumite mo -
tive-pre text, cuvinte cheie ºi simboluri care ser -
vesc intenþia de filosofare prin apel la para -
doxuri ºi ambiguitate. Adeseori Nichita
Stã nescu ºi-a mãrturisit opþiunea pentru con -
ceptul de „operã deschisã”. Între semnificaþiile

posibile poate fi descifratã ºi prezenþa celor le -
gate de viaþa concretã. Însuºi obstinatul refuz al
stagnãrii de orice fel este un asemenea semn: „O 
aripã verzuie prevesteºte / Un mult mai aprig
ideal”. („Elegia a opta”)

Problema raportãrii poetului la timpul
istoric concret în care a vieþuit ar merita sã fie
abordatã pe larg prin luarea în considerare a
unui numãr cât mai mare de texte. Deocamdatã,
fãrã comentarii, un singur citat care te poate
pune pe gânduri: „Ce s-a întâmplat cu bãieþii
aceia superbi/ de la sfârºitul rãzboiului?/ Liceeni
mergând din când în când la dame/ ºi vorbind
din când în când franþuzeºte,/ cu un bun ac cent
eu ro pean?// Mai scotea câte unul câte-o pla -
chetã/ de versuri/ pe cheltuialã proprie sau prin
subscripþie/ ºi noi, elevii,/ o citeam topiþi de
admiraþie, neînþelegând/ neînþelesul…/ Unde sunt
acei adolescenþi […]/ Unde eºti domnule suprave -
ghetor/ Din clasa a opta…?” („Bruscã vorbire”)

Te-ai putea întreba cum de-o fi scãpat
asemenea text vigilenþei informatorilor ºi mai
ales ochiului la ser al cenzurii.

Pânã una-alta ai putea reciti/recita o
anume baladã din François Villon…
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Doi fraþi poeþi – douã des tine
Elemente eminesco-romantice, 

în op era poeticã a fraþilor Dan ºi Emil Botta

Dr. Adrian BOTEZ

Orice ar zice (sau, mai ex act, ce n-ar
zice ºi nici nu zic!) istoriile literaturii
române, din ultimul veac (de la

George Cãlinescu, Eugen Lovinescu, Ion Ne goi -
þescu, dicþionarul lui Mircea Zaciu º.a.) – ºi pânã la 
aceea a lui Alex ªtefãnescu ºi, mai cu seamã, la
cea extrem de subiectivistã ºi cu grave deformãri
de ordin axiologic, a dlui Nicolae Manolescu!),
Adjudul, ca ºi Rãºinarii Sibiului, este un loc spe -
cial, în România: dacã Rãºinarii Sibiului i-au dat,
ca spirite superioare, pe Octavian Goga ºi pe Emil
Cioran – Adjudul a dat, egal, României/Valahiei
douã Duhuri alese: pe Fraþii Orfici – Poeþii-Fraþi
Dan ºi Emil Botta. Amândouã, dupã opinia
noastrã, aplecându-se, într-o adâncã reverenþã, în
faþa Duhului Pro tec tor al Valahilor – Eminescu –
dar reverenþa lor neînsemnând, nicicum, epi go -
nism, ci creativitate, originalitate, comple men ta -
ritate, faþã de Demiurgul Lo gos-ului Valah. 

Da, douã valori apropiate, prin caratele ta -
lentului, harului ar tis tic – doi fraþi, pe care i-a
nãscut, aici, la noi, în Moldova de Mijloc, zbaterea 
apelor ºi luncilor Siretului ºi Trotuºului...Unul era
Alb, altul era Negru. Unul era „înalt, blond, fru -
mos, ºi zâmbetul lui era peste putinþã de descris
(de statuie? de femeie? de copil trezit dintr-un vis
cu animale cuvântãtoare?)” – Dan Botta (cf.
Mircea Eliade, Frag ment pentru Dan Botta, text
apãrut în „Prodromos”, nr. 7, iulie 1967, p. 19-21)
– celãlalt era Duhul „Întunecatului April” – Emil
Botta.

Prin Înalta Voire a Dumnezeului Celui
Mare ºi Bun, cele Douã Duhuri de Înaltã Luminã
ale Neamului Românesc s-au nãscut într-o familie
de medic – tatãl fiind Theodor Botta – ºi al unei
misterioase femei-directoare de orfelinat – Aglae
– al cãrei tatã, Francesco Maria Franceschi (sta -
bilit în Moldova în 1872, tehnician la Fabrica de
zahãr, din Sascut!) – era corsican de origine. Adi -
cã, din pat ria unei Mari Furtuni Planetare: Îm -
pãratul Na po leon I Bonaparte (cel care, din nãs -
care, s-a numit, destul de vaticinar, deºi se trãgea
din nobilimea mãruntã: Na po leon Buonaparte –
„partea cea bunã”!). Din câte ºtim azi, totuºi, Fran -
cesco Maria Franceschi era din fa milia/clanul lui

Filippo An to nio Pasquale di Paoli – duºman al lui
Na po leon… Se pare cã bejenia familiei Fran ces chi a 
început chiar de pe acele vremi.

Dar sã ne întoarcem pe malurile Siretului
nostru…

Dan Botta este fratele cel mare. Se naºte,
însã, într-o zodie a discreþiei ucigaºe de renume –

dovadã cã, azi, puþini români 
ºtiu cã Emil Botta a avut un
frate. Un frate nãscut pe 26
septembrie 1907, în Adjud,
mort pe 13 ianuarie 1958, la
Bu cureºti… Doar 51 de ani
de epifanie… – „îºi începe
studiile liceale la Liceul
„Unirea” din Focºani, con -
tinuându-le la Colegiul „Sf.
Sava” din Bucureºti. Ur mea -

zã, apoi, studii universitare clasice (limba latinã ºi
limba greacã) la Facultatea de Litere a Uni ver -
sitãþii din Bucureºti, fiind dublu licenþiat în edu -
caþie fizicã ºi sport. Publicã în di verse reviste:
„Rampa”, „Gândirea”, „Vremea”, „La Na tion
Roumaine” etc. Participã la con fe rinþele grupului
„Cri te rion” ºi este cooptat în co mitetul de redacþie
al revistei, apoi va face parte, sub conducerea so -
ciologului Dimitrie Gusti, din comitetul de di -
recþie al Enciclopediei României, proiectul de -
butând în 1938… Apoi, dispare din ochii
oa me nilor preagrãbiþi, pe când cãdeau zã pezile
cataclismice, cosmice, ale anului 1958… „în urma 
unui atac de cord”, cum îl expediazã frivol ºi
abandoneazã misterului cos mic, ziarele vremii, pe
acest Pontif al Frumuseþii, al Incantaþiei ºi al
Fervorii:

„De departe sunã cornul,/ Cornul serii, cor -
nul mãrii,/ Cornul surd al întristãrii,/ Cornul mãrii, 
cornul serii,/ Cornul jelei ºi-al pierzãrii!” (Cornul
mãrii, cornul serii)

A se observa, extrem de clar, preluarea mo -
tivului eminesciano-ro man tic, cu valenþe ura ni -
co-tha natice, al „cornului” – punte de eros, spre
mediul selenico-thanatic („Mai departe,mai de -
parte,/ Mai încet, tot mai încet,/ Sufletu-mi ne -
mângâiet/ Îndulcind cu dor de moarte.// De ce taci, 

200 IANUARIE-DECEMBRIE 2016

I
T

ª
E

N
Â

M
O

R I
R

O
L

A
V

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F



când femecatã/ Inima-mi spre tine-ntorn?/ Mai
suna-vei, dulce corn,/ Pentru mine, vreodatã?” –
cf. Mihai Eminescu, Peste vârfuri). „Cornul”
danbottian („Cornul jelei ºi-al pierzãrii!”) conþine, 
la nivel se man tic, aceeaºi orficitate fascinantã,
pre cum la Eminescu – dar are, din pãcate, ºi un
plus de deznãdejde, provenit dintr-o mai insistentã 
ancorare în ontologia terestrã (care stã sub semnul
dublu direcþionat se man tic, zbatere existenþialã –
stingere: „searã”-„mare”).

Sau, tot întru lira Eminescului:
„Muge-adânc un cerb în codru,/Codrul frea -

mãtã adânc,/ De vânt crengile se frâng,/ Mu -
ge-adânc un cerb în codru,/ Muge-adânc ºi nu e
modru/ Gândurile sã-mi înfrâng.// Muge cerbul
singuratic,/ Echo duce tânga-i lung,/ Glas de bu -
cium lung-prelung;/ Peste codrul singuratic/ Cade
viforul tomnatic,/ Nu pot jalea sã-mi alung.//
Muge-un cerb, Di ana Doamna/ Lui din ceruri se
întristã,/ Plânge-n nori ca-ntr-o batistã,/ Muge cer -
bul. Nicicând toamna/ N-a mai fost atât de tristã” – 
cf. Dan Botta, Muge-adânc un cerb în codru.

Motivele eminesciene ale „codrului”, ca to -
pos sacru ºi, respectiv, al „buciumului” her metic,
mo tive care acþioneazã în câmpul se man tic al frã -
mântãrilor cosmogenetice, sunt pãstrate, cu anu -
mitã rezervã personalã de viziune, de cãtre adju -
deanul nostru. „Codrul freamãtã adânc” – spune
Dan Botta, înþelegând, prin freamãt, frãmântarea
cosmogenezei interiorizate, întru premoniþia mor -
þii-toamnã („Peste codrul singuratic/ Cade viforul
tomnatic,/ Nu pot jalea sã-mi alung”) – atunci
când Eminescu, demult, nuanþase, întru cosmo -
genezã nuntitã cu etnogenezã-valahogenezã, în
Scri soarea III: „Ce mai freamãt, ce mai zbucium!/
Codrul clocoti de zgomot ºi de arme ºi de bu -
cium”. De observat cum „singurãtatea” neo ro -
man ticã ºi ego tist-subiectivã a lui Dan Botta por -
nise dintru un Eminescu care îºi vedea etnogeneza
feerico-mioritic: „freamãtul” codrului ºi glasul de
bucium nasc, la Eminescu, violenþa su blim-reac -
tivã a unui neam valah, despre care, azi, nu mai
ºtim aproape nimic… – un neam valah al „armei”
re ac tive, dar ºi al existenþei întru luminã cosmicã,
un neam închinat Soarelui ºi Lunii, stelelor etern-
lu citoare („coifuri lucitoare”) ºi cometelor – „ca -
pete pletoase” etern-trecãtoare ºi etern- vaticinare/ 
mistic-revelatoare („ies din um bra-ntunecoasã”):
„la poala lui cea verde mii de capete pletoase,/ Mii
de coifuri lucitoare ies din um bra-ntunecoasã”. Pe
de altã parte, amestecul de thanatic ºi orfic, prin
reactivarea „buciumului” aminic (din poemul
Peste vârfuri), aproape cã ºocheazã, la Dan Botta
(poemul Muge-adânc un cerb în codru), prin fide -
litatea faþã de semantica eminescianã: „Echo duce
tânga-i lung,/ Glas de bucium lung-prelung”. 

Ceea ce surprinde, oarecum, la Dan Botta,
în acest poem, este devierea-degradarea se man -

ticii atmosferei cosmice a „buciumului” ºi a
„co drului”, pânã la simbolistica întunecãrii spiri -
tua le-uitãrii, semnificatã de „batistã” („Plânge-n
nori ca-ntr-o batistã”) ºi, ca urmare, se înre gis -
treazã o importantã deviere a încãrcãturii mi to -
logice a Dianei-Ar te mis (eminesciene), zeiþã a Lu -
nii, sorã, luminãtor-sãgetãtoare (deci, apo calip tic-
de miurgicã ºi spir i tual-iluminatoare), a lui
Apollon-Soa rele, zeiþã care, prin îndoirea-arcuirea 
mâinilor, de fineºte-închide, la modul demiurgic,
bolta lumii cre ate („Ah! acum crengile le-ndoaie/
Mânuþe albe de omãt,/ O faþã dulce ºi bãlaie,/ Un
trup înalt ºi mlãdiet.// Un arc de aur pe-al ei umãr,/
Ea trece mândrã la vânat/ ªi peste frunze fãrã
numãr/ Abia o urmã a lãsat“ – cf. Mihai Eminescu, 
Di ana) – cãtre o Dianã a lui Dan Botta, care Dianã
danbottianã se deplaseazã, clar, spre câmpul se -
man tic al Maicii Cosmice (Maica Domnului
Hristos – Ma ter Selene, Ma ter Suspiriorum, Ma ter 
Tenebrarum, Mistica Ma ter Fertilae Et Fecunda/
Alma Ma ter): „Di ana Doamna Lui din ceruri”.
„Întristarea” ei/Doamnei din ceruri nu are, însã,
valenþe soteriologice, ci, mai curând, rãmâne la
stadiul de expiatoare cos mic-autosacrificialã:
„(…) Di ana Doamna/ Lui din ceruri se întristã,/
Plânge-n nori ca-ntr-o batistã,/ Muge cerbul. Nici -
când toamna/ N-a mai fost atît de tristã”. Dar, în
mod ev i dent, „cerbul” care „mugeºte”, cu tot pe -
simismul man i fest al lui Dan Botta, se înscrie ºi
rãmâne în câmpul se man tic al Copacului/Stâlpului 
Logosului Ordonator-Cos mic. Al Parashabdei –
Sunetul Întemeietor-Demiurgic. Adicã, pãstreazã
semantica originar-aminicã: cf. M. Eminescu, Po -
vestea Codrului: „Împãrat slãvit e codrul,/ Nea -
muri mii îi cresc sub poale,/ Toate înflorind din
mila/ Codrului, Mãriei sale.//Lunã, Soare ºi
Luceferi/ El le poartã-n a lui herb,/ Împrejuru-i are
dame/ ªi curteni din neamul Cerb” – dar ºi cf. M.
Eminescu, Me mento mori: „Apoi iar se pierde-n
codrii cu trunchi groºi, cu frunza deasã,/ Unde-n
arborul din mijloc e vrãjita-mpãrãteasã (…)Sara
sunã glas de bucium ºi cerboaice albe-n turme/
Prin cãrãrile de codru, pe de frunze-uscate urme
(…)”. Neamul Românesc este echivalent cu Stâl -
pul (Brâncuºian!) Cen tral al Cosmosului (Muntele 
MERU!), echivalent cu Forþa Demiurgiei Cos -
mice – ºi i se deleagã, de cãtre divinitatea uranicã – 
Forþa Cosmogeneticã.

Tristeþea Erosului din versurile dan bo ttie ne
„Nicicând toamna/ N-a mai fost atât de tristã” –
pãstreazã ceva din demiurgia misticã, conþinutã în
celebrul vers et eminescian: „Totuºi este trist în
lume”, din finalul Florii albastre.

Cât de repede îi expediem noi, în afara pla -
netei Terra, pe cei care „nu mai sunt”. „Unde sunt
cei care nu mai sunt?” – întreba, îndurerat,
Nichifor Crainic, despre toatã generaþia tânãrã in -
terbelicã…„Sunt, toþi, în vesela ºi iresponsabila
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uitare a românilor!” – ar trebui ecoul sã rãspundã.
Pentru cã nu este drept ca Dan Botta sã fie dat
uitãrii, numai pentru cã a avut adânci ºi sin cere
crezuri ºi înþelegeri naþionalist-legionare – nu este
drept sã fie aproape complet dat uitãrii un atât de
sever ºi iluminat Poet, un eseist eremit, înþelept
precum Sfântul Buonaventura, cel vindecat de
Sfântul Francisc – …ºi un Înger Traducãtor, din
greaca zeilor Sofocle (Oedip Rege) ºi Euripide
(Troienele), din franceza vagantului re gal,
François Villon (Balade ºi alte poeme), sau din
engleza magului Shake speare (Regele Ioan, Rich -
ard al III-lea)… – din americana oniricã a lui Ed -
gar Allan Poe ºi din germana diamantinã a lui
Goe the sau din portugheza conchistadoricã a lui
Ferreira de Cas tro… – …un mare ºi harnic sa vant
tracolog (în anul 1944, Dan Botta începe lucrul la
un laborios studiu filologic asupra genezei limbii
române ca sintezã thraco-romanã-bizantinã, care
dureazã 14 ani ºi însumeazã 1200 de pagini) – ba
chiar sanscritolog! – în fine, Arheul Artistului
Român, pentru cã Dan Botta a înþeles cã Scrisul
este o Religie, cã nu trebuie sã-þi mãsori op era
cu… camioanele (de maculaturã, fireºte!), ci cã
orice scrie Artistul Arhetipal, de fapt sculpteazã pe 
Stânca Eternitãþii, din Paradisul Lui Dumnezeu. 

Mai mistic, Dan Botta (ca ºi fratele sãu,
Emil, fireºte!) este de scen dent de voievozi ºi magi
ai cetãþii dacice a Maramureºului: „(…) des cen -
dentul unei vechi familii nobiliare ardelene, strã -
moºii sãi Mar tin ºi Mihail Botha fiind recunoscuþi, 
la 1579, drept voievozi ai Cetãþii ºi Þinutului
Chioarului, din Maramureº” – cf. Horia Brad, Dan 
Botta. 50 de ani de la moarte. Nobilitatea nea -
mului sãu dupã tatã a fost confirmatã de Christofor 
Bathory (în 1579), înruditã fiind familia sa cu
episcopul Ioan Bob, coautor la Supplex Libellus
Valachorum!!!

Dan Botta este, alãturi de Mihai Eminescu,
de N. Densuºianu ºi Blaga, printre extrem de
puþinii români care au înþeles, cu clarviziune, cã
Neamul Românilor, românii-valahii, ca expresie
de Duh! – nu alcãtuiesc, în existenþa lor de sute de
mii de ani, ca strãmoºi ai Europei ºi ai Lumii
întregi – o… „culturã minorã”, cum s-a înºelat un
alt român ma jor, contemporan cu Dan Botta –
rãºinãreanul Emil Cioran: „Credea (alãturi de alþi
câþiva, printre care mã numãram) cã dacã o culturã 
îºi reveleazã conºtient esenþele – într-o creaþie
poeticã, în filozofie, într-o operã spiritualã – de -
vine prin însuºi acest fapt o culturã majorã; chiar
dacã, datoritã limbii în care au fost exprimate,
valorile ei literare nu se pot bucura de o circulaþie
universalã” – cf. Mircea Eliade. ªi afirmã, de -
monstrând meticulos, la nivel de lingvisticã ºi
mitologie, cã valahii sunt, prin strãmoºii lor daci,
etnodemiurgi tereºtri (a se vedea studiile traco -
logice ale lui Dan Botta – neagreat de învãþãceii

impostorului Lucian Boia: cf. Bogdan Neagota,
Universitatea Babeº-Bolyai, Cluj-Napoca, în lu -
crarea Dacismul ºi „fenomenul originar”, în stu -
diul culturii populare: „«Omul balcanic» era,
pentru Dan Botta, chintesenta întregii Eu rope rã -
sã ritene, «geografie sacrã», bântuitã în imaginaþia
poetului de fantasmele unui trecut ex em plar
(Apollo ºi Dionysos, Orfeu ºi Zalmoxis).”

ªi, tot din mãrturia extrem de preþioasã a lui
Mircea Eliade, aflãm cã Dan Botta era vânãtor de
arhei: „De aici, pasiunea lui Dan Botta pentru
esenþe. De aici, de asemenea, convingerea lui cã
numai «clasicismul» (orice tip de clasicism, nu
numai cel greco-latin) poate constitui sursa exem -
plarã de inspiraþie. Pentru cã, spunea Botta, fami -
liarizându-te cu valorile clasice, îþi revelezi
esenþele ºi înveþi sã le descoperi acolo unde nu le
vedeai mai înainte. (Numai un «clasicist», credea
Dan Botta, putea identifica marile creaþii ale poe -
ziei populare. Ceilalþi cercetãtori rãmâneau la ni -
velul filologiei, folklorului sau istoriei literare)”.

ªi, iatã dezvãluirea eliadescã, despre Dan
Botta, pe care l-a înþeles cum nimeni nu l-a înþeles
ºi l-a vãzut înconjurat de Lu mina Taboricã a Fi -
xãrii Arheilor, într-un Nou Paradis, cel mai sever
ºi mai strãluminat Paradis – cel al artei: 

„Nu credea în realitatea literarã a obiectelor
ºi acþiunilor de toate zilele. În fond, pentru el, reale 
– ºi deci susceptibile de a interesa un art ist – nu
erau decât arhetipurile, imaginile exemplare,
modelele ideale. De aceea, aºa-zisul clasicism al
lui Dan Botta, cu toatã erudiþia greco-latinã pe
care o implica, nu era rezultatul unei «învãþãturi»
– ci, înainte de toate, un mod de a fi în lume.

Pentru Dan Botta, lumea devenea realã când 
începea sã-ºi reveleze structurile ei profunde; adi -
cã, atunci când ochiul minþii începe sã desprindã,
înapoia aparenþelor, imaginile eterne, figurile mi -
ti ce. Pãtrundeai misterul unei nopþi de varã când
izbuteai sã þi-o revelezi ca în aceste versuri din
CANTILENÃ: «Pe vânturi ascult/ Orficul tu -
mult,/ Când ºi-ardicã struna/ Fata verde, Una,/
Duce-i-aº cununa...» (…) Dan Botta avea mare
slãbiciune pentru acest teritoriu în care se în frun -
taserã de-a lungul secolelor egeeni: grecii, thracii,
ilirii ºi romanii. Era într-un anumit fel o geografie
sacrã, pentru cã pe plaiurile ºi munþii aceºtia oa -
me nii întâlniserã pe Apollo ºi Dionysos, pe Orfeu
ºi Zamolxis. Timpul încremenise, acolo – ºi odatã
cu el, peisajul. Lumea aceasta, care aºteaptã vrã -
jitã de mii de ani, era ºi lumea poetului” – Mircea
Eliade. 

Cu puþin înainte de despãrþirea de Eliade (ºi, 
la nu multã vreme, ºi de lume!), l-a luat deoparte
pe Magul Eliade ºi i-a ºoptit: „Dar mai lin, dorule,
lin,/ Cã p-aici îi loc strein...”. Este ºi maniera
Aminului Valahilor, de a doini, cu amar ºi „dor
fãrã saþiu”!
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ªi iatã dovada alduirii ca iniþiat zalmoxian,
Împãrat Al Duhului! – a lui Dan Botta, de cãtre
Magul Mircea Eliade: „«Loc strein», reluã el dupã
câteva clipe, «loc de verdeaþã ºi de odihnã...». Au -
gust 1942. Era printre cei care înþeleseserã” – cf.
Mircea Eliade, Chi cago, 1960.

***
Fratele negru, Emil Botta, a avut parte de

recunoaºtere publicã generoasã, fie ºi numai prin
faptul cã a dat numele celui
mai vechi liceu din Adjud...!
Dar Fratele cel Negru a avut
parte de o dezvoltare socialã
incomparabil mai largã decât
Fratele cel Alb, Dan Botta:
dincolo de Poetul Întu ne ca -
tului April, nimeni nu-l poate
uita, dacã l-a vãzut, pe actorul 
Emil Botta, cu o voce care

parcã venea de la Mumele ºi Vâlvele Pãmântului.
Rolurile Ion Nebunul, din Nãpasta lui Caragiale –
precum ºi Regele Ondinilor, din Ondine, de Jean
Giroudoux – nu pot fi nici im i tate, nici repetate!
Niciodatã, de nimeni altul: doar sã... „înconjori”,
reverenþios, pe lângã Imperiul Dra ma tic-In ter pre -
tativ al lui Emil Botta...!

Se naºte, cum am zis, în aceeaºi familie de
medic ºi de urmaºã a corsicanilor vendettei, ca ºi
Dan – ...se naºte, pe 15 septembrie 1911, la Adjud
– ºi prinde ceva mai multã viaþã decât Dan: pleacã
„pe partea cealaltã”, în 24 iulie 1977, începutul
cãlãtoriei mistice fiind la Bucureºti!

Visând, de mic copil, sã devinã ac tor – fuge
de acasã, la vârsta de 15 ani. În 1929 se înscrie la
Conservatorul de Artã Dramaticã din Bucureºti,
pe care îl va absolvi în 1932. Dupã ce joacã pe sce -
nele mai multor teatre bucureºtene ºi din pro -
vincie, devine ac tor al Naþionalului bucureºtean.
Interpreteazã rolul unor personaje majore, din dra -
ma turgia lui Shake speare, Goe the, Cehov, Caragiale.

Apoi, lumea cinematograficã, din epoca
aºa-nu mit „comunistã”, îi va oferi destul de multe
ºanse expresive, pentru a-ºi valorifica talentul ºi
maniera de interpretare unicã. Se aprind fãcliile
(1939), Viaþa nu iartã, 1958, Erupþia, 1958, Când
primãvara e fierbinte, 1961, S-a furat o bombã
(regia Ion Popescu Gopo), 1961, Paºi spre lunã
(tot în regia lui Gopo), Pãdurea spânzuraþilor
(regia Liviu Ciulei), 1964, Rãscoala, 1965, De-aº
fi... Harap alb, 1965, ªah la rege, 1965, Dacii,
1966, Faust XX, 1966, Subteranul, 1967, Colum -
na, 1968, Mastodontul, Reconstituirea (regia
Lucian Pintilie), 1969, Premiera, 1976.

Voce liricã unicã, pusã, mereu, sub semnul
tragicului, dar ºi al mãºtilor unui ac tor cu teatrul în
sânge.

Ca poet, a debutat, cu poemul Strofã ultimã,
în revista lui Tu dor Arghezi, „Bilete de papagal”. 

Poetul a fãcut parte din grupul intitulat „Co -
rabia cu rataþi”, din care s-au desprins ºi filozoful
Emil Cioran sau dramaturgul Eugen Ionescu. A
fost poetul preferat (fiind mai puþin orfic decât
Dan – ºi mai mult ludic, dar, în niciun caz, nu pânã
la… Minulescu!) al generaþiei Cri te rion: pentru
versurile sale, Emil Cioran – Apostatul cu Tean -
curi de Mãºti, Nicolae Steinhardt Cel Naiv ºi
Blând… – aveau un adevãrat cult. 

Este autorul unei poezii negre, exis ten þia -
liste, dar, totul, prins într-o horã carnavalescã, de
Sabat Negru… a jocului de cuvinte (uneori pro -
fund, alteori facil! – dar, totdeauna, impresionant,
rostit întru grav i tate!) – cu personaje dintr-o mito -
logie proprie a morþii, în consonanþã cu filosofia
trãirismului interbelic. E un poet al mãºtilor, eul
liric se devoaleazã prin toate aceste personaje,
rezultând o comedie a morþii ºi a neputinþei.

Orice ac tor de geniu (ºi Emil Botta a fost!),
care trãieºte în mijlocul hãrmãlaiei teatrale, este
extrem de singur! De aceea, credem cã Fratele cel
Negru se autodefineºte ireproºabil, dincolo de
Mis tica Nordului (cf. p. 197, Noapte din Ander -
sen: „Cumplite-s aceste misterii: aicea, tu, moar -
tã,/ ºi afarã-n tenebre, vikingii pândindu-ne
casa”), dincolo de metafizica Blestemului cãtre
Simion Dascãlul ºi cãtre Bureþi… – prin cuc,
pasãrea singurãtãþii, dar ºi a reversibilitãþii me -
tanoice – …dar ºi „ondinã” fascinantã ºi pururi
misterioasã, a Mareelor Codrului, „ºtimã” care
atrage (dacã ar putea, lumea întreagã!), cãtre Mis -
teriile Thanatice ºi Re gen er a tor-Soteriologice ale
Codrului ºi ale lui Isis-Cybelle.

Dinspre „sleirea” ºi „frigul” tenebrelor in -
fernale – spre „focul” ºi „vântul-furtuna” orficã a
revelaþiei, prin lo gos-cuvânt-cu-cuvânt ºi „flu ie -
ratul” noului orfeu, deci orânduitul sine, întru noul 
paradis, prin revelaþia stihiilor artei-ca-lo gos… –
dinspre sângele blestemat-binecuvântat al graa -
lului/„ulciorul cu cucutã” – spre „…stele fu me -
gânde ºi focuri crescânde…”!): „am înlemnit/ la
vederea cucului,/ un cuc de pripas/ la casele
noastre./ ce mai cuc sãrac/ i-am vãzut ºi faþa/
slãbita, sleitã./ eu cu jonglerii,/ eu cu clovnerii/î
ncerc sã-l încânt/ cu vânt cucu vânt./ sã-l distrez cu 
nimic/pe Fluierã Vânt/ Frig în ochi îi arunc/ din
ulcioare de cucutã /îi dau sã bea,/ ulcioare de foc îi
întind/ pe pat cu cuie îl culc,/ fac din cuc fachir,
lopeþi de pãmânt/arunc peste el/ ºi stele fu me -
gânde/ ºi focuri crescânde …/ eu cu clovnerii, eu
cu jonglerii” (Fachir).

Faqr înseamnã, în arabã, ºi „sfânt”, ºi „sã -
rac cu punga ºi bogat cu Duhul” – adicã, înþelept!
Împãrat al Duhului...!!!

Opinia noastrã este cã ºi Emil Botta (ca ºi
fratele sãu, Dan!) îi datoreazã acel primo movens
al poeziei sale – lui Mihai Eminescu!

Nu mai departe decât în poemul mai
sus-citat, Fachir, Emil Botta urmeazã, cu ori -
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ginalitate îmbinatã cu smerenie, învãþãtura emi -
nescianã (inclusiv cea conþinutã în nuvela Sãr -
manul [Fachirul] Dionis!): actul ar tis tic este
în te meiat ºi pus în lucrare doar prin îmbinarea ar -
monicã a ludicului umano-orfic („Fluierã Vânt”)
cu sacrificialul ºi sacralul. Ceea ce Eminescu
numea „Voluptos joc cu icoane ºi cu glasuri
tremurate”, din prima ars po eti ca emi nescianã –
finalul poemului Epigonii (unde „jo cul” sugereazã 
latura ludicã a actului ar tis tic, iar „icoana + glasuri
tremurate” trimite, di rect, la sa cralul auto sa cri -
ficial creºtin) – Emil Botta fo lo seºte îmbinarea de
„clovnerii/jonglerii” (deci, lu dicul, cu efecte de -
dus-transcendente!), cu „fa chirul” pneumei cos -
mic-sacrale („cu vânt cucu vânt”/ Cuvântul
Demiurg, prin Cucul Reversibil/ Resintetizator de
Lumi, prin Cucul Crucificat întru Misterul De -
miurgic al Primãverii!), „cul catul” întru „cu -
iele/raze” ale Revelaþiei ºi Înviatul Martiric, întru
cosmicul nebulos, cosmicul înviat ciclico-spiralat, 
dintru noua cosmogenezã – de sub semnul Cru -
cii-SAPÃ ºi evoluând dinspre „stele fumegânde”
spre „focuri crescânde”: „ulcioare de foc îi întind/
pe pat cu cuie îl culc, /fac din cuc fachir,/ lopeþi de
pãmânt/ arunc peste el/ ºi stele fumegânde/ ºi
focuri crescânde…” Rezultatul este Op era-
 Poezie/Rãstignirea Orficã – disjunsã, ma jor, de
personalitatea terestrã a Poetului.

Expresionismul, trãirismul ºi neomo der nis -
mul „pierdutului” ºi carnavalescului Emil Botta i
se topesc acestuia (în bulboanele propriei fiinþãri
expresive!), treptat ºi cu înalt rafinament
eminescian, pânã vede nevãzutele/esenþele – în
romantism (împrumutã de la Eminescu nu doar
viziunea, ci pânã ºi vocabularul: „vrajã”, „muri”,
„lunã”, „suspin de ape” etc.!): „De m-ar atinge
vraja/ romanticei pãduri!/ ªi brazii sã-ºi înalþe/
întunecaþii muri” (cf. Comentariu la o viaþã pierdu tã).

Pânã ºi viziunea asupra lui Lu ci fer îm pru -
mutã enorm, din punctul de vedere al semanticii
evolutive a poemului, al topicii ºi al vizio na ris -
mului, din Luceafãrul eminescian: „Fãt-Frumos
Isus peste Ape/ te uitã cum trece. Apa suspinã./
Domniþã Trestie, te înclinã/ când trece Dom nul./
(…) Cu imaginea ereticã a lunei aproape,/ vie -
þuiesc, rãtãcesc./ Oh, singurãtate de argint,/ spân -
zurato de cumpãna fântânelor,/ lunã, lunã, zânã a
zânelor,/ nu mã vrãji./ Încã mai am o brumã de
cer,/ o fâºie de noapte,/ o stea – dacã pier” (cf. Lu -
ci fer). De observat cã Emil Botta pricepe ne mã -
surat mai mult decât criticii lui Eminescu, din
funcþia eminescianã a Lunii/Zânã-a-Zânelor, a
Tres tiei Bidirecþionate (Ontologico-Psihopomp)
ºi a Fântânii Transcendente, ba insistã chiar ºi
asupra colaborãrii lui Lu ci fer cu Mumele Ele -
mentaritãþii Cosmice ºi cu Duhul Lumii ºi cu cel al 
Omului Cos mic („Frumoase ceruri, nobile ape,/
atât de nobile cã setea mi-o mint!”). La un mo ment 

dat, pare cã intuieºte, mirabil, pânã ºi faþa cristicã a 
lui Lu ci fer („Deschide-te, mormânt arzãtor”/
Fãt-Frumos Isus peste Ape/ te uitã cum trece”),
valenþele luciferice, fortificatoare pentru om ºi
izbãvitoare pentru cos mos, ale acestuia… – numai 
cã, spre deosebire de cosmico-dinamicul Duh
Valaho-Eminescian – înneguratul poet Emil Botta
preferã sã zãboveascã/tândãleascã, extatic ºi mo -
latic, la hotarul dintre viaþã ºi moarte, dintre clar -
obscur ºi luminã. Rezultatul este, mai curând, re -
veria, decât mântuirea!

Ceea ce impresioneazã, încã ºi mai mult, la
Emil Botta, în ce priveºte gena sa eminescianã –
este aplecarea sa, profund incantatorie ºi cu va -
lenþe apotropaice, asupra istoriei eroice româneºti
medioevice (incantaþie parcã mai pri mi tiv-orgi -
narã, chiar, în ritmarea ei exterioarã – decât a
Maestrului-Amin!). Rãmân, adânc, în memoria
noastrã sentimentalã, poeme precum: p. 383 –
Bocetul al lui Ion Vodã Armanul, mai numit ºi cel
Cumplit, Rãstignitul Valahiei, pe patru cãmile, de
cãtre turci, dupã bãtãlia pierdutã, de la
Roºcani-Finþa (1574). („M-au întrebat/ cã de ce
moarte am murit,/ ce de patimi am suferit./ Pe
mâna cãmilelor m-au dat/ ºi numai sufletul meu
neadormit/ ºtie ce-a pãtimit./ Iarã sufletul meu/ în
judecatã le-a strigat/ pe câteºipatru cãmilele/ care
sufletul/ de trup l-au depãrtat, /pe cocoºatele/ pe
care cu sângele meu le-am zugrãvit/ în sânge tot,
le-am împodobit/(…) Cãmaºa de piele/ nu le-au
putrezit, ciolanele nu s-au risipit,/ ele, ciolanele,/
au înflorit”), Pe Câmpia Turzii (unde a fost asa -
sinat Mihai Viteazul (1601) – p. 211 – („ªi bles -
tematul ºi procletul Iacob Beuri, valonul,/ ca un
demon fuge din cort/ Adevãr spui cã Mihai dor -
mea dincolo, mort, cã a fost împlinit sacrilegiul, cã 
smulsã e împãrãteasca viþã?/ Nu, stelelor, nu aveþi
de ce roºi,/ nici voi, cãpãþâne de criþã,/ lefegii ºi
pigmei,/ sperjurul fiind trãsãtura voastrã de cã -
petenie,/ actul prim al catehismului vostru./ Vã
sperie luminatu-i leº,/ cãci împãcatã eºti, omenire,
cu stricãciunea ºi moartea,/ dar cu moartea morþii,
ba”), Iacob Beuri, valonul (numele mercenarului
valon care l-a strãpuns, laº, pe Mihai Viteazul cel
singur, în propriu-i cort, de pe Câmpia Turzii:
„Oh, Mihaiu, stângaciul,/ ne-ar fi zdrobit, el, Mã -
reþia, Retezatul, Copaciul” – p. 241– dupã vorba
cronicarului: „ªi cãzu trupul cel frumos [n.n.: al
lui Mihai Viteazul], ca un copaciu…”) – ºi, mai cu
seamã, Misail Cãlugãrul ºi Simion Dascãlul – p.
470 (doi dintre cei trei copiºti, interpolatori în
pasajele cronicii lui Grigore Ureche, crunt calom -
niatori, hulitori ºi blasfemiatori ai Neamului Va -
lah, în folosul altor neamuri vecine!): „Vai vouã
Misaile,/  tristeþi ºi bureþi (…) Ce fel de cãlugãr
eºti Misaile?/ Ce hram porþi Misaile?/(…) ªi tu
Simioane Dascãle/ ce mutrã ai?/ Ce isoane þii tu/
Simioane?/ Voi sunteþi fum, vai vouã, fum.//(…)
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Voi sunteþi, vai vouã,/ vânzarea neamului vostru./
ªi încã ºi mai rãu:/ sunteþi Misail,/ sunteþi Simion,/
tristeþi ºi bureþi, vai vouã!”). 

Dacã ar fi sã tragem o concluzie, în legãturã
cu influenþa Eminescului-Aminului, asupra Poe -
ziei celor doi fraþi Botta – am putea sintetiza,
parþial, deocamdatã, o deosebire evidentã: Dan
Botta eminescianizã, adânc, preponderent la ni -
velul formei – pe când Emil Botta emi nes cia -
nizeazã, cu precãdere, la nivelul ideatic, al con -
þinutului. Dar ambii fraþi îl urmeazã, cu zel de
neofiþi, pe Eminescu, ca pe o Cãlãuzã Misticã, pe
tãrâmul Mitologiei Daco-Valahe!!!

Românul, de etnie evreiascã, Andrei Oiºtea -
nu (care se pronunþã, in sis tent ºi cu o violenþã cu
totul nefireascã, ºi împotriva Aminului Ro mâ ni -
lor…!) – face un studiu despre…ne-înþelepciunea
lui Emil Botta (cf. Andrei Oiºteanu, în rev. „Arta
Sport”: Emil Botta ºi „Lecþia de opium” – 14 mai
2008), dar tonul articolului (care-l vizeazã ºi pe un
alt legionar, pe genialul Ion Barbu/Dan Barbilian)
este atât de insinuanto-insidios, întru demolarea
zeilor valahi, încât, pur ºi simplu, nu ne
intereseazã: ºi Ed gar Allan Poe era dipsoman ºi
narcoman, dar, prin asta, E. A. Poe ºi-a dovedit,
mai curând, dispoziþia martiricã faþã de Artã, decât 
voinþa de autodegradare prin viciu! Ca ºi Bau -
delaire, Rimbaud, Verlaine, Gérard de Nerval,
Tristan CorbiPre, Jules Laforgue, Fran cis Jo seph

Thomp son, Émile Verhaeren, Os car Wilde,
Fernando Pessoa etc. etc. deci, o întreagã ge ne raþie,
aceea a simboliºtilor „romantico-post ro man tici”!

Este, fireºte, ºi cazul lui Emil Botta!
Nu-l putem pãrãsi, pe Emil Botta, printre

opiniile oiºtene – deci, ne vom resorbi, tau ma -
turgic ºi soteriologic, în Dorul lui fãrã Saþiu,
pentru a fi ºi rãmâne, noi ºi tot Neamul Nostru
Românesc, alãturi ºi „trãirind” întru Magii noºtri
adjudeni: 

„De un dor fãrã saþiu-s învins/ ºi nu ºtiu ce
sete mã arde./ Parcã mereu din adânc,/ un ochi
rãpitor de Himerã/ ar vrea sã mã prade./ ªi pururi
n-am pace,/ nici al stelei vrãjit du-te-vino în spa -
þii,/ izvoare sub lunã, ori dornicã ciutã,/ nimic nu
mã stinge, nimic nu mã alinã ºi parcã-aº visa o
planetã pierdutã./ E atâta nepace în sufletul meu,/
bãtut de alean ºi de umbre cuprins…/ Un dor fãrã
saþiu m-a-nvins,/ ªi nu ºtiu ce sete mã arde mereu…”

Sperãm ca aceastã „sete meree”, de necu -
prins/„dor fãrã saþiu”, sã nu se stingã, niciodatã,
pentru noi, „Vechea Gardã” (dar cu Credinþã în
Dumnezeu ºi în Viitorul Neamului Românesc!).
ªi, mai ales, tragem nãdejdea sã-i „învingã setea
meree” pe Poeþii locului ºi „pururi n-aibã pace” ºi
„nimic nu-i stingã, nimic nu-i aline”, pe aceastã
„planetã de testare a duhului umano-divin”, care
este Terra… – decât… Nestinsul ºi Nealinatul dor
de absolut!
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Momente jubiliare 
în Biserica Greco-Catolicã Românã

Di ana COVACI

„Arhiepiscop ºi Mitropolit Catolic 
de rit grecesc de Alba Iulia ºi
Fãgãraº, conte ro man, prelat

do mes tic al Sfinþiei Sale Papa de la Roma, Asis -
tent al Tronului Pon tif i cal, membru onorific al
Academiei Române ºi doc tor în teologie”1

aceasta era doar o parte din titulatura pe care o
deþinea Vic tor Mihályi de Apºa, ierarhul care a
condus destinele Bisericii Române Unite pentru
aproape un sfert de veac ºi care a reprezentat
interesele acestei Biserici la trecerea în secolul
XX. Pãstorirea sa, începutã în ultimii ani ai
secolului XIX, s-a întins pânã în ianuarie 1918,
mitropolitul fiind contemporan cu o serie de
evenimente semnificative în istorie, atât bi se -
riceºti, cât ºi laice, care au culminat cu izbuc -
nirea Primului Rãzboi Mondial.  

Ceremonia de instalare a sa la Blaj, în 26
mai 1895, a pus capãt perioadei de „vãduvie a
scaunului de la Blaj”, dupã cum a fost numitã în
documentele ºi presa epocii perioada de dupã
moartea mitropolitului Ioan Vancea de Buteasa.
Vic tor Mihályi a fost pus în poziþia de a-ºi asu -
ma conducerea acesteia dupã o perioadã de va -
canþã a scaunului eparhial destul de îndelungatã, 
care s-a întins din au gust 1892 pânã în pri -
mãvara anului 1895. Amânarea numirii arhie -
piscopului ºi mitropolitului de Alba-Iulia ºi
Fãgãraº constituise o nouã dovadã a politicii de
forþã a ministerului de culte de la Budapesta,
gestionarul oficial al dreptului de patronat
suprem deþinut de cãtre împãratul de la Viena2.
Dupã instalarea în scaunul arhiepiscopal ºi
mitro politan de la Blaj din luna mai 1895, Vic tor 
Mihályi de Apºa a fost confruntat cu mul ti ple
momente de apãrare ºi reafirmare a identitãþii
naþionale ºi confesionale. Confruntat cu creºte -
rea tot mai pronunþatã a influenþei statului laic in 
chestiuni care fuseserã pânã atunci apanajul Bi -
se ricii, ierarhul a fost nevoit încã de la începutul

pãstoririi sale sã apere identitatea ºi parti cu -
laritatea Bisericii Române Unite, atât din punct
de vedere naþional, cât ºi confesional. Mai mult
sau mai puþin voit, celebrãrile jubiliare au de -
venit un mijloc de promovare a identitãþii na -
þional-confesionale, întrucât asemenea mo -
mente ofereau ocazia reafirmãrii adeziunii faþã
de o bisericã ºi o naþiune aflate în pericol prin
mãsurile luate de cãtre statul civil maghiar.

Finalul secolului XIX ºi începutul se co -
lului XX au oferit mul ti ple ocazii de ju bi lee în
Biserica Românã Unitã: celebrarea a douã se -
cole de la unirea cu Biserica Romei sau a înfiin -
þãrii unor episcopii române unite, jubileele unor
ierarhi care aniversau decenii de activitate în
slujba Bisericii sau alte aniversãri le gate de ºco -
li, profesori, pelerinaje sunt doar câteva din so -
lemnitãþile care i-au reunit pe românii gre co-ca -
tolici în cadrul unor întruniri formale. Toate
aceste momente jubiliare au fost mar cate prin
ceremonii di verse, elab o rate, surprinse în presa
vremii sau în documentele de arhivã.   

Prin definiþie, jubileul reprezintã o ani -
versare specialã a unui mo ment deosebit din
viaþa ori activitatea unei persoane, sau mar chea -
zã un episod reprezentativ din istoria unui grup.
Jubileele de douãzeci ºi cinci sau de cincizeci de 
ani erau investite cu o încãrcãturã emoþionalã
deosebitã, aceste momente fiind cel e brate prin
ceremonii deosebite, care puneau în luminã eve -
nimentele trecute ºi timpurile apuse spre edu -
carea noilor generaþii.

Anul 1900 are valenþe mul ti ple în istoria
universalã, fie ea laicã sau ecleziasticã. Pentru
lumea catolicã, ultimul an al secolului XIX a
fost declarat de cãtre Papa Leon XIII drept an
jubiliar, de omagiu pentru Isus Christos ºi
pentru Biserica Catolicã. În acest sens, papa
anunþase acordarea de indulgenþe depline celor
care efectuau un pelerinaj la Roma, pentru a se
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câºtigase un merit spe cial prin înfiinþarea sau restabilirea ºi dotarea unei instituþii bisericeºti, fie ea bisericã sau
mãnãstire. Acesta asigura regelui ap os tolic, printre altele, dreptul de a numi episcopi ºi canonici în beneficiu.
Zenovie Pâcliºanu, Alegerea arhiereilor. Notiþe istorice, Blaj, 1920, p. 18-20.



ruga în bisericile capitalei lumii catolice „pentru 
iertarea pãcatelor ºi Glo ria bisericii”1.

Anul 1900 a oferit românilor gre co-ca -
tolici douã asemenea ocazii de a-ºi afirma iden -
titatea confesional-naþionalã prin intermediul
unor sãrbãtori jubiliare de amploare, care au
cuprins întreaga provincie ecleziasticã de Alba
 Iu lia ºi Fãgãraº. Primul din seria acestor
momente aniversare a fost jubileul mitro po li -
tului Vic tor Mihályi de Apºa, care în februarie
1900 a marcat trecerea a 25 de ani de la mo -
mentul în care fusese hirotonit episcop ºi pre -
luase dieceza Lugojului2. 

Ul te rior acestui mo ment de sãrbãtoare
per sonalã, cea mai mare parte a anului 1900 a
fost caracterizatã de pregãtiri in tense pentru ce -
le brarea celor 200 de ani care trecuserã de la
sinodul din 4-5 septembrie 1700, în care, sub
pãstorirea mitropolitului Atanasie Anghel, fu -
sese semnat decretul de unire cu Biserica Ro -
mei. Ceremoniile jubiliare au fost completate
prin întrunirea unui sinod pro vin cial, al cãrui
scop declarat a fost acela de a reconfirma deci -
ziile luate cu douã secole înainte de cãtre parti -
cipanþii la sinodul desfãºurat în Biserica din
Maierii Albei Iulia3. De altfel, anul 1900 a fost
declarat an jubiliar în Biserica Greco-Catolicã
Românã, din cauza multiplelor oportunitãþi de a
celebra ºi de a marca afirmarea naþionalã ºi
confesionalã a credincioºilor români uniþi din
Transilvania.

Decretele celui de-al treilea sinod pro vin -
cial al Bisericii Române Unite au vizat, în prin -
ci pal, reconfirmarea unirii cu Roma, dar ºi rea -
firmarea drepturilor ºi privilegiilor provinciei
mitropolitane de Alba Iulia ºi Fãgãraº. „Acest
Sinod încã pofteºte ca drepturile ºi privilegiile
acestei provincii bisericeºti sã se pãstreze din
partea noastrã cu rate ºi nevãtãmate ºi sã aibã
deplinã  putere de drept”4, deoarece ele au con -
solidat supunerea faþã de Scaunul Ap os tolic.
Decretul „Despre drepturile ºi integritatea pro -
vinciei bisericeºti mitropolitane greco-catolice
de Alba Iulia ºi Fãgãraº” reconfirmã autonomia

Bisericii Române Unite, dreptul acesteia de a-ºi
administra fondurile ºi fundaþiile, de a organiza
ºi con duce activitatea educativã în cadrul ºco -
lilor confesionale proprii, fãrã amestecul vreu -
nei alte autoritãþi bisericeºti decât cea repre -
zentatã de sinoadele episcopilor români uniþi.
De asemenea, reafirmã limba românã drept
limbã liturgicã ºi traseazã clar aspecte le gate de
celebrarea liturghiei – „centrul cultului pub lic”.
Un întreg capitol este dedicat bisericilor, fiind
evidentã grija membrilor participanþi la sinod
pentru creionarea trãsãturilor gen eral valabile
pentru un edificiu care sã faciliteze comuniunea
de Dumnezeu, dar sã ºi reflecte particularitãþile
Bisericii Greco-Catolice Române. Ultimul titlu
al decretelor celui de-al treilea sinod pro vin cial
anunþã decizia editãrii unei noi ediþii a Sfintei
Scripturi, cu litere latine ºi cu adnotãri din Sfin -
þii Pãrinþi ai Bisericii sau de la bãrbaþi erudiþi ºi
catolici5.

Urmãtorul jubileu anunþat de presã, deºi
de mai micã amploare, a fost cel al periodicului
„Unirea” din Blaj, care în 1901 a anunþat ani -
versarea unui deceniu de la prima sa apariþie.
Cei zece ani de activitate neîntreruptã au fost
celebraþi printr-o liturghie solemnã efectuatã în
Blaj în prezenþa mai multor personalitãþi ale
Bisericii Greco-Catolice române. Mitropolitul
Mihályi a fost rugat sã binecuvânteze ziarul
pentru ca ºi în deceniul urmãtor sã poatã apãra
interesele bisericii ºi ale poporului6. Pe aceeaºi
linie de comemorare poate fi înscrisã inclusiv
aducerea la Blaj ºi înhumarea osemintelor epis -
copului Ioan Lemeni, în iulie 19017, la împli -
nirea a patruzeci de ani de la moartea acestuia la
Viena, unde Lemeni se retrãsese dupã ce re -
nunþase la scaunul epis co pal. 

În 1903 au avut loc noi serbãri jubiliare în
întreaga Bisericã Greco-Catolicã Românã: douã 
dintre diecezele greco-catolice române, Gherla
ºi Lugojul, celebrau cincizeci de ani de la fon -
darea lor, iar românii greco-catolici celebrau
ridicarea la rang de mitropolie. La Lugoj festi -
vitãþile au avut în luna iunie 1903, fiind unul
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1 Serviciul Judeþean Alba al Arhivelor Naþionale, Mitropolia Românã Unitã Blaj (mai departe S.J.A.A.N.,
M.R.U.B.) – Administraþia Centralã Arhidiecezanã, D. 1/1897-1901, f. 196r.

2 „Unirea”, nr. extraordinar, 14 februarie 1900, p. 1-4.
3 Pentru mai multe detalii, vezi: D. Covaci, „Sinodul pro vin cial de la 1900: celebrarea ºi reafirmarea identitãþii

românilor greco-catolici”, în Identitate ºi Alteritate 5: studii de istorie politicã ºi culturalã: [lucrãrile simpo -
zionului „Spaþiile alteritãþii”, Lugoj, ediþiile 2008, 2009 ºi 2010], Editori: Bãrbulescu Constantin, Bonda Ioana,
Cârja Ce cilia, Cârja Ion, Sima Ana Vic to ria, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2011, p. 111-123.

4 Conciliul pro vin cial al treilea al provinciei bisericeºti greco-catolice Alba Iulia ºi Fãgãraº, þinut la anul 1900, Blaj,
1906, [mai departe Conciliul pro vin cial al treilea], p. 72.

5 Di ana Covaci, Mitropolitul Vic tor Mihályi de Apºa ºi epoca sa (1895-1918), Tezã de doctorat, Cluj-Napoca, 2010
[mai departe D. Covaci, Tezã doctorat], p. 120-123.

6 „Unirea”, nr. 5/1901, 2 februarie, p. 41.
7 Idem, nr. 29/1901, 20 iulie, p. 233-236.



dintre ultimele evenimente coordonate de cãtre
episcopul Demetriu Radu, anunþat deja asupra
transferului sãu în episcopia de Oradea. Pentru a 
marca aceastã ocazie, episcopul Radu a anunþat
instituirea unei fundaþii pe seama eparhiei de
Lugoj, din care urmau sã se acorde burse ºi sã fie 
sprijinite ºcolile confesionale române unite1.
Eparhia de Gherla ºi-a serbat cele cinci decenii
de existenþã în noiembrie 1903, dar ceremoniile
nu au fost la fel de fastuoase în comparaþie cu
cele din Lugoj. Tot pentru a marca aceastã oca -
zie festivã, atât Lugojul, cât ºi Gherla au
publicat ºematisme aniversare, în cadrul cãrora
pe lângã informaþiile obiºnuite despre parohii,
preoþi ºi credincioºi, au fost in cluse date istorice
despre evoluþia bisericilor ºi a ºcolilor con -
fesionale din eparhii2.

An te rior acestor celebrãri, în aprilie 1903
se împliniserã 10 ani de la primul pelerinaj la
Roma al românilor uniþi din Transilvania. În
pragul acestei aniversãri, pentru a reconfirma
semnificaþia deosebitã a evenimentului, un alt
asemenea pelerinaj a fost organizat ºi un grup de 
46 de pelerini s-a deplasat la Roma, unde au fost
primiþi în audienþã privatã de papa Leon al
XIII-lea3.

Meritã menþionat inclusiv faptul cã în iu -
nie 1903, conducerea Internatului Pavelian din
Beiuº a þinut sã marcheze împlinirea unui an de la
trecerea în nefiinþã a fondatorului acestei insti -
tuþii, episcopul Mihail Pavel, prin intermediul
unei liturghii ºi a unor festivitãþi care au reunit
oficialitãþile oraºului4. De aceastã datã, o insti -
tuþie de educaþie care contribuise semnificativ la 
formarea intelectualã a multor generaþii de ti -
nere ºi tineri greco-catolici folosise momentul
trecerii unui an de doliu de la moartea ierarhului
fondator, pentru a comemora persoana acestuia.

În 1904 un alt mo ment im por tant din isto -
ria românilor greco-catolici a fost sãrbãtorit cu
mare fast în Blaj: celebrarea aniversãrii a 150 de
ani de la înfiinþarea ºcolilor Blajului a fost intens 
promovatã drept o datorie a tuturor românilor,
cu atât mai mult cu cât la acea datã era în dez -
batere la Budapesta o nouã lege a învã þã mân -
tului poporal. „Un popor care nu-ºi venereazã

oamenii mari ºi binefãcãtori nu a meritat sã îi
aibã” – se arãta în periodicul „Unirea” în
articolele care au popularizat acest eveniment
festiv. Pentru a marca momentul, la Blaj a fost
oficiatã o liturghie solemnã în catedralã ºi a fost
con vocatã o adunare generalã a Reuniunii Învã -
þãtorilor Români Greco-Catolici din Arhi die -
ceza de Alba Iulia ºi Fãgãraº5.  

Un alt mo ment asupra cãrora ne-am în -
dreptat atenþia a fost reprezentat de aniversarea
a 100 de ani de existenþã a Capitlului Catedralei
din Blaj, care a fost celebratã în iulie 19076.
Episcopul Ioan Bob a înfiinþat aceastã instituþie
pentru a-i fi de ajutor în guvernarea diecezei de
Fãgãraº. La împlinirea unui secol de existenþã,
periodicul „Unirea” mulþumea episcopului Bob
pentru crearea acestei instituþii, care a contribuit 
la dezvoltarea Bisericii Unite Române ºi marca
aceastã aniversare printr-un numãr spe cial, în
care îi trecea în revistã pe cei 45 de membri care
activaserã în cadrul ei de la înfiinþare pânã la
aniversarea jubiliarã. 

Acestea au fost doar câteva din ani ver -
sãrile asupra cãrora studiul nostru s-a oprit. În
contextualizarea acestor momente jubiliare se
impune a fi subliniat faptul cã, în perioada stu -
diatã, întreaga lume catolicã era cuprinsã de
momente de celebrare similare: ultimul an al
secolului XIX fusese declarat de cãtre Papa
Leon XIII drept an jubiliar, de omagiu pentru
Iisus Christos ºi pentru Biserica Catolicã. Toto -
datã, în 1903 Leon XIII celebrase, la rândul sãu,
douãzeci ºi cinci de ani de pãstorire în scaunul
Sfântului Petru, în calitate de lider al Bisericii
Catolice din întreaga lume.

De asemenea, trebuie sã remarcãm cã la
finalul secolului al XIX-lea, serbãri similare
aveau loc în Ungaria. În 1896 se sãrbãtorise la
Budapesta cu mare fast Mileniul, cei 1000 de ani 
de existenþã neîntreruptã a maghiarilor în
aceastã parte a Europei, mo ment de aducere
aminte a rolului acestora în istoria Europei7. În
acest con text nu pare surprinzãtor faptul cã pri -
mele declaraþii ale românilor greco-catolici
refe ritoare la celebrãrile jubiliare din 1900 au
avut loc cu începere din anul 1897. În condiþiile
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1 Idem, nr. 24/1903, 20 iunie, p. 243-246. 
2 Schematismus Cleri Dioecesis Szamosujváriensis Graeci Ritus Catholicorum pro anno a Christo nato

MDCCCCIII, ab Erectione dioecesis L, Szamosujvárini, Typis Typographiae dioecesanae, 1903; „Unirea”,
nr. 50/1903, 12 decembrie, p. 484-486.

3 „Unirea”, nr. 18/1903, p. 183.
4 Idem, nr. 22/1903, p. 226-227.
5 Idem, nr. 45/1903, p. 413-416. 
6 Idem, nr. 27/1907, p. 241-243.
7 Di ana Covaci, Aniversarea mileniului ungar ºi ierarhii români uniþi, în „Arhiva ªomeºanã”, seria a III-a, VII,

Cluj-Napoca, 2008, p. 79-90.



în care organizarea autonomiei catolice ma ghiare
intrase într-o nouã fazã de dezbatere în 1897,
românii greco-catolici, fie ei clerici sau laici, au
trebuit sã combatã ve he ment tentativele de inclu -
dere a Bisericii Române Unite în cadrul organis -
mului autonomiei maghiare. De ase me nea, luna
februarie a anului 1900 consemnase întrunirea la
Budapesta a reprezentanþilor Bise ricii Catolice din 
Ungaria, al cãror scop era tocmai dezbaterea
acestor probleme le gate de autonomie1.

Anul 1903 pare sã fi marcat apogeul
acestor ceremonii jubiliare, totalizând o serie de
momente fes tive de-a lungul celor douãsprezece 
luni calendaristice, dupã cum am arãtat mai de -
vreme. Cu toate acestea, se pare cã fami liari -
zarea cu ideea aniversãrilor a generat ºi anumite
abuzuri, astfel cã practic orice celebrare per -
sonalã sau de carierã de lungã duratã era anun -
þatã ca fiind jubiliarã: remarcãm astfel serbarea
jubiliarã a protopopului Demetriu Cutean, care
în 1903 aniversa „jubileul de aur al preoþiei ºi
cel de argint al protopopiei”2.

Treptat, însã, contagiunea jubiliarã s-a re -
dus, astfel cã în 1905 jubileul de treizeci de ani
de episcopat al mitropolitului Vic tor Mihályi de
Apºa a trecut aproape neobservat; acesta a fost
succint semnalat în presã3, dacã e sã-l com -
parãm cu aniversarea sa din anul 1900 sau cu
cea a episcopului Pavel din 1903. O posibilã
explicaþie ar putea fi aceea cã aniversarea din
1905 a mitropolitului s-a suprapus cu alegerile
parlamentare, care au ocupat prim-planul dez -
ba terilor din presa epocii.     

Practica serbãrilor jubiliare a continuat sã
fie folositã ºi pe mai departe, dar fãrã a se mai
remarca frecvenþa întâlnitã în perioada 1900-
 1907. Aceasta poate fi pusã în legãturã inclusiv
cu faptul cã în 1907 a fost promulgatã Legea
educaþiei, punând astfel capãt pentru o perioadã
dezbaterilor pe tema învãþãmântului naþional ºi
confesional, dar ºi cu faptul cã miºca rea pentru
autonomia catolicã maghiarã a înre gistrat o
nouã perioadã de recul, revenind în prim-plan
abia la finalul Primului Rãzboi Mondial. 

Un alt mo ment de celebrare excelent valo -
rizat a fost reprezentat de serbarea jubileului de
50 de ani de existenþã ºi activitate a Asociaþiunii

pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului
Român. Serbãrile desfãºurate la Blaj în au gust
1911 s-au dorit a fi o rememorare a acþiunilor
fondatoare din anii 1860-1861, care au marcat
întemeierea societãþii culturale române4.

Evenimentele din luna au gust 1911 au fost 
concepute de la început ca o mare manifestare a
românimii din Ungaria: jubileul urma sã fie ce -
le brat pe fondul desfãºurãrii la Blaj a adunãrilor
gen er ale ale Asociaþiunii pentru Literatura Ro -
mânã ºi Cultura Poporului Român ºi ale So -
cietãþii pentru Fondul de Teatru Român5. Cele
douã instituþii menþionate reprezentau corolarul
vieþii culturale româneºti din Ungaria, a cãror
acti vitate se plasa într-o strânsã legãturã cu evo -
luþiile din cadrul Academiei Române, în în cer -
carea de a menþine vii schimburile culturale cu
românii din vechiul regat. Astfel, toate acþiunile
propuse spre desfãºurare urmau sã atragã un
numãr mare de participanþi la Blaj; totul se des -
fãºura în ideea reiterãrii marilor reuniuni popu -
lare ale românilor din Ungaria care validau, prin
prezenþa lor numeroasã, acþiunile ºi luãrile de
poziþie ale elitelor.  

De la început, serbãrile de la Blaj s-au
bucurat de o adeziune popularã însemnatã, cu
atât mai mult cu cât jubileul Asociaþiunii viza
întreaga naþiune românã, fãcând abstracþie de
cultul religios. Prin presã erau prop a gate nu -
meroase apeluri la renunþarea la demarcaþia con -
fesionalã în favoarea unei celebrãri naþionale, cu 
adevãrat gen er ale. Momentul ales a fost unul
propice, mai ales cã s-a bucurat de girul tuturor
arhiereilor români, fie ei ortodocºi sau greco-ca -
tolici. La serbãri au participat ambii mitropoliþi
– Vic tor Mihályi de Apºa ºi Ioan Meþianu – dar
ºi episcopii sufragani acestora, membri ai cle -
rului celor douã biserici române, reprezentanþi
ai intelectualitãþii române, mulþi corespondenþi
ai presei din Ungaria, România ºi þãrile eu ro -
pene învecinate. Pentru a se evita eventualele
ºicane din partea autoritãþilor publice, Iuliu
Maniu a obþinut, în prealabil, aprobarea pro -
gramului serbãrilor de cãtre premierul Khuen
Hederváry6, iar comitele suprem al Albei de Jos, 
Szász Jozsef, a participat la serbãri, în calitate de 
reprezentant al autoritãþilor civile7.
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1 D. Covaci, Tezã doctorat, p. 115. 
2 „Unirea”, nr. 31/1903, 1 au gust, p. 312. 
3 Idem, nr. 6/1905, 11 februarie, p. 47.
4 Serbãrile de la Blaj. 1911. O paginã din istoria noastrã culturalã, publicatã de Despãrþãmântul XI Blaj al

Asociaþiunii, Blaj, Tipografia Seminarului Teologic Greco-Catolic, 1911 [mai departe Serbãrile de la Blaj], p. 7.
5 S.J.A.A.N., M.R.U.B. – Cabinetul mitropolitului, D. 1625/1911, ff. 1-3; ff. 69-71; Unirea, nr. 69/1911, 10 au gust,

p. 603; Idem, nr. 70/1911, p. 611. 
6 Serbãrile de la Blaj, p. 12.
7 Ibi dem, p. 52.



Celebrãrile de la Blaj au beneficiat de
spri jinul deplin al mitropolitului Vic tor Mihályi. 
Acesta a gãzduit pe toþi arhiereii în reºedinþa
mitropolitanã1 ºi a pus la dispoziþia orga ni -
zatorilor expoziþiilor o serie de obiecte pre þi -
oase, icoane, portrete ºi manuscrise vechi cu
caracter istoric sau religios din colecþiile per -
sonale sau ale bibliotecii seminarului2. De ase -
menea, mitropolitul unit a celebrat liturghia so -
lemnã din 15/28 au gust 1911, prima zi a
ser bãrilor, rostind o predicã prin care mulþumea
Maicii Domnului pentru ajutorul ºi sprijinul dat
poporului român3. Mihályi a condus pro ce si -
unea la mormintele marilor personalitãþi ale
Asociaþiunii, îngropate în cimitirul din Blaj, a
sugerat redactarea unei telegrame de mulþumire
adresate împãratului Franz Josef I, cel care
sprijinise înfiinþarea societãþii culturale, a oferit
o masã festivã la care a invitat toate perso -
nalitãþile prezente la Blaj4. De asemenea, alã turi
s-a aflat per ma nent mitropolitul Ioan Meþianu:
în prima zi, acesta a asistat la cele brarea li -
turghiei din catedrala unitã de pe scau nul mitro -
politan, iar în timpul primei sesiuni a Aso cia -
þiunii, desfãºurate în catedralã dupã în che ierea
liturghiei, vicepreºedintele Andrei Bârseanu a
fost încadrat de cei doi mitropoliþi români ºi de
ceilalþi arhierei5. Per ma nent, cei doi întâistã -
tãtori ai bisericilor româneºti din Ungaria au
fost secondaþi de sufraganii lor.  

Redactorii „Culturii creºtine” remarcau
mai degrabã faptul cã la Blaj, pe lângã marea
serbare culturalã, avusese loc ºi o trecere în
revistã a unei „armate” culturale româneºti:
„Ne-am vãzut la Blaj câþi suntem, ostaºi ai unei
culturi specifice româneºti, am vãzut cum
aceastã oaste, intelectuali ºi þãrani deopotrivã,
de un gând se cãlãuzeºte” – cultura poporului
român6. 

Toate aceste declaraþii ºi interpretãri ve -
neau pe un fond pol i tic com plex, dominat de
negocierile iniþiate de Tisza István cu o serie de
oameni politici sau prelaþi români în vederea
realizãrii pãcii interne cu naþionalitãþile ne -
mulþu mite din Ungaria ºi în spe cial a realizãrii
armoniei între români ºi maghiari. De ase me -
nea, o serie de legi impuse de la Budapesta se
constituiau într-o veritabilã ameninþare la adre -
sa naþiunii române, dacã ar fi sã ne referim doar
la legile ºcolare ale lui Apponyi. Nu putem sã nu 

menþionãm între pericolele reale la adresa Bise -
ricii Române Unite inclusiv înfiinþarea epis copiei
unite maghiare de Hajdudorogh, al cãrei spectru
era palpabil în anul 1911. În aceste condiþii,
dorinþa arhiereilor români de a se reafir ma drept
lideri ai miºcãrii naþionale era una fireascã.     

Vic tor Mihályi a dorit sã reînvie trecutul
glorios al mitropoliþilor blãjeni, vremea în care
colaborarea cu ortodocºii era una obiºnuitã ºi
mitropoliþii semnau împreunã actele de im por -
tanþã pentru viitorul poporului român. De ase -
menea, înainte de 1848, liderii miºcãrii naþio -
nale erau tot arhiereii – de aici evidenþierea
importanþei bisericii în miºcarea naþionalã în
discursurile sale.

Momentele fes tive, de celebrare, desfã -
ºurate la Blaj de-a lungul anului 1900 au fost
mar cate per ma nent de dorinþa pãstrãrii inde -
pendenþei ºi particularitãþii Bisericii Române
Unite. La fel ca ºi cu ocazia instalãrii solemne de 
la Blaj, din 1895, imaginea pe care Vic tor
Mihályi dorea sã o lase contemporanilor ºi
poste ritãþii era aceea a unei biserici unite, atât cu 
Roma, cât ºi în jurul arhiereilor ei. Aceastã
reafir mare a unitãþii era cu atât mai necesarã, cu
cât la trecerea în noul veac de existenþã, Biserica 
Românã Unitã se confruntã cu problema re -
prezentatã de autonomia catolicã maghiarã.
Consi derãm cã în acest mod trebuie interpretate
întrebãrile sale dacã se ridicase la înãlþimea situ -
aþiei sau dacã Biserica pe care o pãstorea dispu -
nea de credinþa ºi puterea de a rezista duºma -
nilor, în cel de-al treilea veac de existenþã. 

În perioada studiatã, cea a deceniului
1900-1911, serbãrile jubiliare au fost frecvente
ºi au fost popularizate prin intermediul presei ºi
al circularelor ºi pastoralelor episcopeºti. Rolul
acestora a fost acela de a mobiliza credincioºii ºi 
clerul în jurul ideii unor celebrãri aniversare,
care sã reconfirme adeziunea grupului la o iden -
titate comunã naþional-confesionalã. Scopul
unor atare manifestãri de adeziune era acela de a 
rememora momente istorice sau personalitãþi cu
rol im por tant în istoria grupului, în cazul de faþã
în istoria românilor greco-catolici din Transil -
vania. Ameninþãrile la adresa identitãþii naþi -
onal-confesionale, care au sporit spre finele se -
colului al XIX-lea, au generat o expansiune a
fenomenului celebrãrilor jubiliare, care au
permis inclusiv reafirmarea adeziunii grupului
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1 S.J.A.A.N., M.R.U.B. – Cabinetul mitropolitului, D. 1630/1911, ff. 95; 99; 103; 107-108; 121-122. 
2 Ibi dem, D. 1625/1911, f. 77-91
3 „Unirea”, nr. 76/1911, 28 au gust, p. 2-3.
4 Serbãrile de la Blaj, p. 207-211.   
5 Ibi dem, p. 61.
6 „Cultura creºtinã”, nr. 13/1911, 10 septembrie, p. 439-440.



la un ideal comun, acelaºi promovat de înain -
taºii acestora.  

În perioada în care s-a aflat la cârma Bi -
sericii Române Unite, Vic tor Mihályi de Apºa a
încercat sã pãstreze un front unit al românilor
greco-catolici, într-o epocã în care aceºtia erau
confruntaþi cu diferite mãsuri care le ameninþau
identitatea naþionalã ºi confesionalã. Multe din
deciziile sale au fost contestate în epocã, dar

fermitatea sa a fost decisivã în evoluþia bisericii
pe care o conducea. Sprijinul con stant acordat
instituþiilor de culturã, care apãrau ºi promovau
specificul românesc ºi greco-catolic transil vã -
nean, a rãmas, însã, de referinþã. Ceea ce el a
fondat în perioada antebelicã din punct de
vedere ºcolar ºi cul tural a dãinuit rãzboiului ºi a
asigurat continuitatea Bisericii Române Unite în 
secolul XX.
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Iconostasul Catedralei Greco-Catolice „Sfânta Treime” din Blaj
Sursa wikipedia



Odiseea unei cãrþi

Dorina CADAR

De numele lui Ion Bârlea se leagã
douã mari lucrãri: Însemnãri din
bisericile Maramureºului ºi Lite -

ratura popularã din Maramureº. Dacã prima
din tre ele, Însemnãri din bisericile Maramu re -
ºului, bucurându-se de sprijinul nepreþuit al lui
Nicolae Iorga, a fost publicatã „cu cheltuiala
Ministeriului de Instrucþie Publicã” fãrã piedici,
în anul1909, nu acelaºi lucru putem spune ºi
despre Literatura popularã din Maramureº. 

Din nordul îndepãrtat al þãrii îºi îndrepta
atenþia, plin de speranþã, spre Ac a de mia Ro -
mânã, preotul Ion Bârlea atunci când îi scria lui
Ion Bianu misivele prin care-i solicita sprijinul
în publicarea manuscrisului Poezii populare din 
Maramureº.

În anul 1914 manuscrisul se afla în pose -
sia Academiei Române, împreunã cu alte douã
colecþii valoroase, rodul muncii de cercetare a
lui Tiberiu Brediceanu ºi a lui Bela Bartok în
aceastã zonã a þãrii, Maramureºul. Ac a de mia
Românã îºi asumase responsabilitatea publicãrii 
acestor cercetãri într-o lucrare amplã care urma
sã se intituleze Cântecele poporului român din
Maramureº, structuratã pe trei vol ume: Poezii
populare adunate de Ion Bârlea, Arii populare,
adunate ºi notate de Tiberiu Brediceanu, ºi Arii
populare, adunate ºi notate de Bela Bartok.

Din pãcate, acest lucru nu s-a realizat. 
O idee asupra motivelor pentru care

aceastã mare ºi importantã lucrare nu a vãzut lu -
mina tiparului sub egida înaltului for al culturii
naþiunii române ne-o putem face urmãrind, cro -
no logic, acþiunile în acest sens a lui Ion Bârlea.

În anul 1905, dupã ce terminã cursurile
Academiei Teologice din Gherla, Ion Bârlea
hotãrãºte sã-ºi amâne hirotonirea ºi sã se dedice
muncii de cercetare în domeniul folclorului ºi al
istoriei. Era perioada în care Ac a de mia Românã
a dat un impuls cercetãtorilor de a se apleca spre
aceastã dimensiune a culturii poporului român,
atât per sonal, cât ºi prin intermediul pasionaþilor 
locali. Încã de la înfiinþarea sa, în anul 1866,
Societatea Literarã Românã, care avea sã de -
vinã, mai târziu Ac a de mia Românã, a
recunoscut importanþa cunoaºterii ºi valori fi -
cãrii folclorului, acest depozitar a tot ce în seam -

nã tradiþie, obicei ºi artã, nãscut în tumultuoasa
existenþã a poporului român. Pornind de la pre -
miza cã întreaga istorie a acestui neam este
strâns legatã de tradiþii ºi obiceiuri, iar cine vrea
sã-l cunoascã în esenþa sa originarã nu poate
face abstracþie de spiritul sãu primar, la ini -
þiativa lui Ion Bianu, Ac a de mia Românã a în -
fiinþat colecþia Din viaþa poporului român, cea
dintâi publicaþie de etnografie ºi folclor de la
noi, în paginile cãreia s-au tipãrit multe culegeri
de folclor din toate zonele þãrii.

Dacã folcloristul Athanasie Mar ian Ma -
rienescu, la sfârºitul veacului al XIX-lea, obser -
va cu re gret cã lipsesc colecþiile de folclor din
nordul Transilvaniei, în anul 1907, Nicolae
Iorga întâmpina cu entuziasm prima colecþie de
folclor maramureºean a lui Alexandru Þiplea,
apãrutã la Ac a de mia Românã în anul 1906 .

Pliindu-se acestei cerinþe, fiind el însuºi
un pasionat al muncii de cercetare pe teren, timp
de patru ani, între 1905-1909, Ion Bârlea a cu -
treierat satele maramureºene adunând în ma -
nuscris un adevãrat tezaur folcloric. 

Apoi, între 13-25 noiembrie 1910 Ion
Bârlea a fost omul potrivit de a-l însoþi  pe
Tiberiu Brediceanu prin 18 comune de pe vãile
Mara, Iza, Cosãu, Viºeu ºi Tisa, consemând
textele cântecelor, iar în luna martie a anului
1913, la rugãmintea lui Brediceanu, Ion Bârlea
i-a acordat acelaºi sprijin ºi lui Bela Bartok.

La data la care aceastã muncã, alãturi de
Brediceanu ºi Bartok este finalizatã, manu scri -
sul lui Ion Bârlea, Poezii populare din Mara -
mureº, rod al muncii sale dintre anii 1905-1909,
era deja gata, existând ºi promisiunea Aca de -
miei Române, prin mijlocirea lui Ion Bianu, ca
acesta sã fie publicat.

Cu mijloacele pe care le avea la îndemânã, 
adicã Poºta, care la acea vreme era singura mo -
dalitate de comunicare la distanþã, Ion Bârlea a
încercat sã impulsioneze aceastã acþiune, do -
vadã fiind corespondenþa dintre ei ºi Ion Bianu.
Scrisoarea lui Ion Bianu din 1914 vine ca un
prim rãspuns la demersurile lui Ion Bârlea: 

 „Culegerea d-tale de poezie popularã se
va începe numai dupã vacanþã, în septembrie
viitor. D-lor Bartok ºi Brediceanu li s-au trimis
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foile de note ca sã se îngrijeascã sã fie tipãrite
unde vor crede mai potrivit, cãci aici nu avem
rosturi bune pentru asemenea fel de lucru”. Înþe -
legem din aceste rânduri cã Ac a de mia nu avea
posibilitatea tehnicã de a tipãri notele muzicale,
dar rãmâne promisiunea publicãrii ma nuscri su -
lui de poezii. Piedicile aveau sã fie, însã, mult
mai mari, pentru cã în au gust 1914 izbucneºte
Primul Rãzboi Mondial, evenimentele ce au
urmat fiind o stavilã serioasã în îndeplinirea
acestui proiect.

Cu toate acestea, legãtura epistolarã dintre 
cei doi, rarã ce-i drept, se menþine ºi la 18 iulie
1916 Ion Bârlea scrie:

„Mult stimate domnule Bianu,
De mult nu v-am mai scris nimica, cãci am 

cugetat cã nu tipãriþi nimica din Ungaria. Dar
spre surprinderea mea am vãzut cã, cartea prie -
tenului Þiplea de la Nãsãud, acuma nu de mult,
a apãrut sub îngrijirea domniei voastre.

De aceea ºi eu mã grãbesc sã vã întreb: nu 
s-ar putea sã se tipãreascã ºi Poeziile populare,
cãci poºta umblã regulat. 

Aºteptând ordurile preþioase ale domniei
voastre, vã salutã cu drag,

Preotul Ion Bârlea”.

Apoi, dupã încã doi ani, la 3 martie 1918,
Ion Bârlea cere din nou veºti despre lucrarea sa:

„Stimate domnule Bianu,
De mult n-am auzit nici o veste dela dum -

neata, pânã mai deunezi citesc numele dumitale, 
de aceea mã grãbesc sã-þi scriu câteva orduri în
chestia care mã priveºte pe mine ºi anume în
chestia manuscriselor Poeziilor populare din
Maramureº, pe care cu adnotarea melodiilor de 
dr. Tiberiu Brediceanu voiam sã le tipãrim.

De aceea vã rog sã aveþi bunãvoinþa a mã
aviza, cât se poate de ur gent, cã existã ma -
nuscrisele acelea ºi când se va începe tipãrirea
lor?

Domnul dr. Tiberiu Brediceanu mi-a scris 
cã notele muzicale ale melodiilor nu mai atunci
le va tipãri când se va începe publicarea tex -
telor, respectiv a poeziilor.

Totodatã aº avea o mare rugare – sã-mi
trimiteþi catalogul cãrþilor apãrute la Editura
Academiei Române, mai ales a celor care au
apãrut din 1912 încoace.

Mulþumindu-vã înainte ºi aºteptând rãs -
punsul dumneavoastrã mult dorit, vã salutã cu
drag,

Preotul Ioan Bârlea”.

Scrisoarea datatã în 22 septembrie 1919
aduce alte lãmuriri: 

„A trecut multã vreme de când nu am
putut sã trimit nici o epistolã domniei voastre.
Mulþumitã lui Dumnezeu acuma, din 3 ianuarie
stil vechi 1919, suntem eliberaþi de fraþii noºtri,
regimentul 14 din Ro man, cu comandantul
Teodor Gheorghiu.

Acuma încep a se miºca ungurii de peste
Tisa, de la Teceu ºi Tãros. Deja a ºi fost o ciocnire, 
dar s-a sfârºit cu învingerea româ nilor.

Trecând la pricina care m-a îndemnat sã
vã scriu aceste orduri mã întreb: ce-i cu ma -
nuscrisul meu, «Poezii populare din Mara mu -
reº», pe care l-am trimis încã înainte de rãzboi,
împreunã cu notele muzicale ale lui dr. Tiberiu
Brediceanu ºi Bela Bartok?

Acum începe a se restabili poºta, cred cã
s-ar putea sã se înceapã publicarea ei.

Rog sã mã avizaþi, dacã puteþi imediat,
cãci sunt foarte neliniºtit de soarta manuscri -
sului ºi aº dori sã am publicaþiile Academiei,
cele mai noi, de aceea rog sã-mi trimiteþi cata -
logul mai nou.

Mulþumindu-vã înainte, rog primiþi salu -
tãri de la preotul Ioan Bârlea.”

ªi în sfârºit un rãspuns din partea acade -
micianului Ion Bianu:

„Despre manuscriptul cu poeziile po pu -
lare din Maramureº, împreunã cu notele Bre -
diceanu ºi Bartok, vã pot da ºtirea bunã cã este
întreg ºi sãnãtos în dulapul în care a fost aºezat
dinainte de rãzboi, ºi împreunã cu toatã cores -
pondenþa relativã la el. Bartok stãruia sã-i tri -
mit notele sã le trimitã la Lipsca, spre a fi
tipãrite bine acolo; dar eu vãzând cã vine furtu -
na nu le-am dat ºi acum sunt toate aici. Eu nu
m-am miºcat din Academie ºi am avut norocul
sã trec prin toate, cu toate ale Academiei aproa -
pe neatinse...Când se va putea tipãri nu se poate 
prevede. Nu avem hârtie, cea care se fabricã în
þarã este de foarte rea calitate ºi înfiorãtor de
scumpã (cam înzecit decât în timpurile normale
din 1915-1916) ºi este aºa de puþinã, încât
de-abia poate ajunge pentru ziare ºi pentru ti -
pã riturile oficiale, apoi tipografiile din întreaga 
þarã au suferit foarte mult; multe maºini au fost
stricate, mult ma te rial s-a prãpãdit, mulþi lu -
crãtori au murit în rãzboi ºi de boalã. Din toate
aceste cauze preþul tipãririi este aproape înzecit 
ºi încã pe o hârtie aºa de rea, încât în câþiva ani
se va desface singurã, oricât de bine ar fi þinute
cãrþile tipãrite pe ea”.
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Dupã cinci ani de aºteptare, e lesne de
presupus dezamãgirea pe care a trãit-o Ion Bâr -
lea la citirea acestor rânduri. Dupã cum afirmã
Nicolae Scurtu în articolul sãu Ion Bârlea –
contribuþii biografice, este de neînþeles refuzul,
chiar bine argumentat, a lui Bianu în faþa de -
mersurilor repetate din partea acestui tenace
ma ra mureºean ce s-a bucurat de-a lungul vieþii
de preþuirea unor personalitãþi ca Nicolae Iorga,
Vasile Bogrea, Ovid Densusianu, Artur
Gorovei, Constantin Moisil, Sextil Puºcariu sau
G. T. Kirileanu.

În concluzie, cartea n-a apãrut cu ajutorul
Academiei Române, iar proiectul iniþial al Cân -
tecelor poporului român din Maramureº s-a
destrã mat, fiecare dintre cei trei cercetãtori,
Bela Bartok, Tiberiu Brediceanu ºi Ion Bârlea
orientându-se spre alte edituri. Bartok ºi-a retras 
lucrarea în anul 1921 ºi a trimis-o la München,
unde a apãrut în 1923 sub titlul Volksmusik der
Rumanen von Maramureº, Ion Bârlea a retras-o
la sfârºitul aceluiaºi an 1921, manuscrisul ur -
mând sã fie tipãrit în anul 1924, la Editura Casei
ªcoalelor, cu titlul  Cântece poporane din Ma -
ramureº. Balade, colinde, bocete ºi  descântece, 
vrãji, farmece ºi desfaceri, cu ajutorul preþios ºi

prietenesc al lui G. T. Kirileanu, iar munca lui
Tiberiu Brediceanu s-a materializat în volumul
170 de melodii populare din Maramureº care a
apãrut de-abia în anul 1957 la ESPLA, la aproa -
pe 50 de ani de la realizarea ei.

Într-o scrisoare adresatã lui Tiberiu Bre -
diceanu în 10 ianuarie 1922, Ion Bârlea îi spune: 
„Ce priveºte colecþia de poezii populare mara -
mureºene mi se pare cã þi-am scris cã le-am
ridicat de la Ac a de mia Românã ºi le-am dat lui
G.T.K. ca sã-mi gãseascã un ed i tor, cãci Ac a de -
mia Românã în lipsã de parale, nu le poate
publica”.

Apreciind valoarea manuscrisului G. T.
Kirileanu s-a ocupat de corectura ºi de pro -
movarea acestuia, trimiþând revistei lui Artur
Gorovei, „ªezãtoarea” din Fãlticeni, câteva „bu -
cãþi din colecþia ineditã de folclor mara mu re -
ºean a pãrintelui Ion Bârlea” spre a fi publicate
în numãrul festiv din luna martie a anului 1922.
Influenþa lui G. T. Kirileanu nu s-a rezumat la
atât, lucrarea fiindu-i în atenþie pânã la apariþia
celor douã vol ume, în anul 1924, la Editura
Casei ªcoalelor, mai mult chiar, rugându-l pe
Artur Gorovei sã facã cãrþii „o dare de seamã”,
ceea ce s-a realizat. Recenzii apreciative, mar -
când aparþia volumelor, au fãcut ºi Ovid Den -
susianu în „Grai ºi suflet” (1925), Nicolae Iorga
în „Ramuri” (1925), Vasile Bogrea în „Daco -
romania” (1927), Traian Gherman în „Comoara
satelor” (1925) ºi Gheorghe Tulbure în „Cele
trei Criºuri” (1925). Cartea s-a bucurat de apre -
cierea specialiºtilor vremii, iar ca o compensare
a fost premiatã de Ac a de mia Românã cu pre -
miul Nãsturel.

În anul 1968, apare cea de-a doua ediþie a
lucrãrii lui Ion Bârlea, Literatura popularã din
Maramureº, în douã vol ume, ca „semn de pre -
þuire a sârguinþei pãrintelui Bârlea”, dupã cum
afirmã, în Cuvânt-înainte, Mihai Pop. Aºa
se-ncheie povestea unei cãrþi de mare preþ care
înlesnea, dupã cum afirmã Ovid Densusianu,
„cunoaºterea producþiunilor populare dintr-un
þinut prea puþin cercetat”. 
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Cronica Familiei Dragfi

Dr. Ioan GOGOTA
Baia Mare

Evenimentul prilejuit de lansarea cãrþii
Drãgoºeºtii – autori ªtefan Berci ºi
Rodica Berci – a fost com pletat de ver -

nisajul unei expoziþii de fotografii (autor Ilie Tu -
dorel – fotograf profesionist), care a redat în ima gini 
elemente noi le gate de bla zonul familiei Dragfi (cele 
surprinse în diferite locuri ºi medii din þarã ºi din
strãinãtate). Acþiunea în sine a fost de naturã sã
contribuie la conturarea repartizãrii Dagfienilor pe
un ar eal deosebit de vast din Europa, în care au fost
depistate blazoane ale familiei Dragfi sau ase mã -
nãtoare cu acestea: România (Þara Ma ra mu reºului,
Transilvania, Moldova), în Ungaria, Po lonia ºi alte
þãri, surprinse pe soclul unor statui, biserici, mã -
nãstiri etc. Manifestarea pro priu-zisã s-a dorit a fi o
reuºitã, în contextul susþinerii candidaturii muni -
cipiului Baia Mare la titlul de „Capitala culturii
europene – 2021”. Vorbitorii, Ilie Tudorel, Nicoarã
Mihali ºi Teodor Ardelean, au reiterat ideea cã fa -
milia Dragfi s-a impus ca o familie emblematicã, in -
fluen þând, atât cultura maramureºeanã, cât ºi pe cea
europeanã pe parcursul secolelor XIV-XVI.

Blazonul familiei Dragfi aparþine lui
Dragoº-Vodã ºi urmaºilor sãi din Transilvania me -
dievalã ºi se deruleazã pânã în anul 1555, anul dispa -
riþiei acesteia ºi al confiscãrii averii de cãtre fa milia
Bathory. Fa milia Dragfi, al cãrei nume este marcat în
scris sub mai multe variante, a fost una dintre cele mai
bogate familii nobiliare tran silvãnene, iar legãturile
sale de rudenie au transfor mat-o într-una dintre cele
mai influente în Ungaria sau Polonia.

În Maramureº, societatea secolului al XIV-lea 
era, în ansamblul ei, o societate de obºti sãteºti cu
dublã autoritate (a cnezilor de sat ºi a cnezilor de
vale), ambele ridicate din sânul obºti lor1, iar apro -
ximativ o treime din satele maramureºene fã ceau
parte din domenii grupate pe o vale, întã rite sub un
singur nume2 ºi intrând în stãpânirea Drãgoºeºtilor3.

Sursele istorice existente confirmã faptul cã
societatea româneascã din Maramureº pre zintã toate 
trãsãturile unei societãþi autohtone evoluate pe par -

cursul unui îndelungat proces so cial-eco nomic ºi
pol i tic lo cal4, care, treptat, întrã sub tutela stãpâ nirii
ungare. În acest fel, voie vodatele continuã sã func -
þioneze pânã când sunt absorbite de co mitate5. Apa -
riþia, cãtre 1370, a comitatului no biliar ma ra mu -
reºean de fineºte ca rac terul noii organizãri a
þi nu tului, des chi zând, practic, o pro blemã de
autoritate între voie vodate ºi co mitate, folosite doar
pentru în ca sarea unor veni turi ºi organizarea cetelor
de lup tãtori mara mureºeni în cadrul armatei re gale.

Dragoº-Vodã ºi Drag de Bedeu, ambii fii ai
cneazului Dragoº de Bedeu, au fost re cu noscuþi ca
nobili în 1317, iar în anul 1336 be neficiazã de o
reaºezare a hotarelor, fiind de numiþi în diplomã
„Dragh et Dragus Vo la horum”. În aceeaºi perioadã,
Giula, un alt fiu al lui Dragoº de Bedeu, împreunã cu 
fiii sãi Dragoº, Tãtar, ªtefan, Dragomir, Costea ºi
preotul Miroslav, stãpânesc întregul þinut de pe
valea Marei ºi introduc în moºiile lor Giuleºtiul ºi
Valea Mare în 1349. Despre fiul lui Giula, Dragoº
(Dragus filius Gyula filii Dragus Olacus), s-a stabilit 
cã a recâºtigat de partea regelui numeroºi români
„rãzvrãtiþi cu Bogdan”6, fiind numit „curtean re gal”
ºi au obþi nând în plus, cu titlul de donaþie regalã
pentru el ºi fiii sãi, moºiile regeºti Slatina, Breb,
Copãceºti, Deseºti, Hãrniceºti ºi Sat-ªugatag7.

Ul te rior, Dragoº (fondatorul ºi întâiul vo ie -
vod al Moldovei), domnind între anii 1359- 13608, a
fost trimis de regele Ludovic I de Anjou al Ungariei
sã lupte împotriva tãtarilor din ha natul „Hoarda de
Aur, stabilindu-se la Baia în Moldova, unde a con -
struit o pro vin cie-tam pon. Sursele istorice existente
nu certi ficã cu exactitate filiaþia lui Dragoº, argu -
men tele sunt în favoarea lui Dragoº din Bedeu, nãs -
cut în jurul anului 1280, care, ul te rior, în jurul anilor
1320, s-a erijat în reprezentantul militar ºi pol i tic al
regelui angevin în Moldova, pe care a condus-o între 
anii 1347-1354. Acesta a pus bazele stemei heral -
dice a Moldovei (cap de bour, o stea ºi o semilunã),
elemente care apar pe blazonul9 fa miliei Dragoº
(Dragfi). Para lel cu „descãlecarea Moldovei” s-a
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1 Radu Popa,Tara Maramureºului în veacul al XIV-lea, Editura Academiei Republicii Socialiste România 1970, p. 9.
2 Ibi dem, p. 61.
3 Ibi dem, p. 58.
4 Ibi dem, p. 52.
5 Alexandru Filipaºcu, Patronime maramureºene: genealogia familiei de Dolha ºi Petrova (nobili maramureºeni

urmaºi ai Dacilor Liberi), Editura Albatros, Bucureºti, 2003, p. 43.
6 Ioan Mihaly de Apºa, Diplome maramureºene din secolele XIV ºi XV, Editura Dragoº-Vodã, Cluj-Napoca, 2002, p. 56-58.
7 Alexandru Filipaºcu, op. cit., p. 43.
8 Ioan Mihaly de Apºa, op. cit., p. 15.
9 Radu Popa, op. cit., p. 196.



produs ºi revolta lui Bogdan din Cuhea, care, în
urma unui con flict cu Ioan, fiul lui Dionisie din
Kelchi, con flict la care, alãturi de Ioan, parti cipase ºi 
Crãciun, „voievodul ro mânilor din Bereg”, este de -
clarat „fost voievod” ºi „in fi del”, fapt pentru care,
împreunã cu parti zanii, face dese expediþii peste
Carpaþi, în Mol dova, unde, în 135,9 întemeiazã sta tul
Moldova1. Revolta lui Bogdan a fost iniþial o acþiune
de apãrare a autonomiei lo cale mara mu reºene, care a
devenit o disputã între voie vodul Maramu reºului ºi
re ge le angevin pentru do minaþia politicã în Moldova.

Urmaºii lui Dragoº, Sas cu fiii sãi Balc ºi
Drag – sunt alungaþi în 1373 de cãtre Bogdan din
Cuhea. Fiind despãgubiþi în 1378 (pentru mo ºiile
pierdute în Moldova) cu moºiile con fis cate de la
Bogdan, respectiv Cuhea, Ieud, Bocicoel, Viºauãle,
Borºa ºi Sãliºtea ºi alte o sutã de sate din Mara -
mureº, Ugocea, Satmar, Sãlaj, Someº ºi Bihor, cu
cetãþile Hust, Chioar, Nyalab, Tisza becs ºi Arieº, ei
devin comiþi ai Maramureºului, Sãtmarului ºi se -
cuilor în urma acestei acþiuni, iar lui Drag i se acordã 
ºi titlul de voievod al Maramureºului (1378).

Pe teritoriul Maramureºului, Drãgoºeºtii au
cunoscut ascensiuni de mari dregãtori ai regatului,
creând, practic, o Þara Româneascã vasalã faþã de
regele angevin2, amintite fiind, prin altele, demni -
tãþile deþinute de comiþii din familiile Lackfy ºi
Himfy, din rândul cãrora, în 1368, este atestat un
comite al Sãtmarului, iar în 1373 un comite mara -
mureºean3.

Fiii lui Sas, Balc ºi Drag, poartã pentru prima
oarã titlul de comiþi, Balc fiind numit „Vayvoda
Olacorum”. Pentru a se reintegra în marile familii

nobiliare ungare, urmaºii lui Balc ºi Drag trec la
catolicism, preluând numele de Balkfi ºi Dragfi
(maghiarizate). În calitate de comiþi sau prin danii
re gale, Drãgoºeºti au pus stãpânire pe mai mult de
zece cetãþi puternice din pãrþile de nord-vest ale
Transilvaniei, unde aveau reprezentanþi ai familiei
lor (cetatea Tisza becs, Nyaleb – 1378, cetatea Chioar
– 1378 (locul unde se vãmuia ºi se controla exploa -
tãrile de aur ºi argint din bazinele miniere Baia
Mare, Baia-Sprie ºi Bãiuþ), cetatea Ariniº – 1383,
ceta tea Hust – 1392 ºi multe altele, totalizând peste
76 de sate ºi târguri.

Lui Drag ºi fiilor sãi, George ºi Sandrin (acesta 
din urmã apare în acte în 1408 ca „San drino Filio
Dragh de Belthek”), le este donatã moºia Beltiug
(azi în judeþul Satu Mare), iar descendenþii lui Sandrin
vor figura cu denumirea de Dragffy de Belthek. 

În Transilvania ºi la curtea regilor Unga riei,
adevãrata ascensiune politicã a familiei Dragffy de
Belthek are loc odatã cu afirmarea familiei Corvi -
neºtilor, simultan cu creºterea peri colului turcesc.
Astfel, Nicolae Dragfi este ales în 1439 în Dieta
Ungariei, iar mai multe persoane din neamul aces -
tuia vor fi prezente în fa milia lui Iancu de Hune -
doara – voievod al Transilvaniei (1441-1448) ºi al
fiului sãu, Matei Corvin. Dintre aceºtia, cel mai
reprezentativ este Bartolomeu Dragfi (1447-1504),
care mili teazã pentru recâºtigarea proprietãþilor
pier dute în timpul lui Sas-Vodã ºi restabileºte le -
gãturile cu Moldova printr-o alianþã matrimonialã în 
care a implicat-o pe fiica sa Margareta (Margit), pe
unul dintre fiii lui ªtefan cel Mare, iar în timpul lui
Matei Corvin ajunge mare patriarh ºi „Voievod” al
Transilvaniei, primind, printre altele, în 1470, pro -
prietãþile familiei Balkfi.

De asemenea, fiii lui Bartolomeu Dragfi au
rãmas în elita nobilimii maghiare, primind în 1507
titlul de baroni ereditari. Astfel, Gheorghe Dragfi este
numit în 1507 în funcþia de Ban al Croaþiei ºi Dal -
maþiei, iar Ioan comite de Crasna, Solnocul de Mijloc,
mare patriarh, mare stolnic, mare vistier, jude egal ºi
stegarul regatului Ungariei.

Totodatã, un alt fiu al lui Sas, Ion Olahul este
întâlnit printre demnitarii þãrii, iar o altã rudã,
ªtefan, din neamul Drãgoºeºtilor, cu nos cut ca fiind
ªtefan Valahul de Ribotize din Ga liþia, primeºte de
la regele Cazimir ca donaþie domeniul Rybotyeze,
iar descendenþii acestuia vor pune bazele herbului
Sas din regatul Po loniei. Urmaºii sãi, ºaizeci ºi patru 
de familii nobiliare, denumite dupã moºiile pe care
s -au stabilit, aveau fiecare blazoane cu însemne he -
raldice asemãnãtoare cu cele ale Drãgo ºeºtilor4.
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Blazonul familiei Dragfi, urmaºii lui Dragoº-Vodã
în Transilvania medievalã. Foto Ilie Tudorel

Sursa: tudorphotoblog.blogspot.ro

1 Ioan Mihaly de Apºa, op. cit., p.16.
2 Nicolae Iorga, Istoria Românilor, vol. III, Bucureºti, 1937, p. 214.
3 Ioan Mihaly de Apºa, op. cit., p. 69.
4 Alexandru Filipaºcu, op. cit., p. 44.



Academician Emil Petrovici
– a CXVII-a aniversare –

Dr. Viorel HODIª

„Nãscut în Begheiþi, Tovacu Mic, Voivodina, Jugoslavia în 4 ianuarie 1899”1, Emil
Petrovici devine unul dintre cei mai mari lingviºti slaviºti ai Europei ºi ai lumii.

Dupã fundarea Universitãþii Româneºti „Regele Ferdinand” din Cluj (1919), ajunge în
perioada interbelicã profesor al acesteia, dupã Marele Rãzboi chiar rec tor (1945-1951), dar ºi
profesor al Universitãþii (cu numele de-atunci „C.I. Parhon”) din Bucureºti, precum ºi membru
co re spon dent al Academiei Republicii Populare Române (1945), respectiv membru tit u lar (1948).

„A publicat lucrãri importante de foneticã, fonologie, dialectologie ºi geografie lingvisticã,
contribuind la clarificarea unor probleme majore ale istoriei limbii române:

- Graiul caraºovenilor. Studiu de dialectologie slavã meridionalã (1935);
- Influenþa slavã su pra sistemului fonetic al limbii romîne (1956);
- Studii de dialectologie ºi toponimie (1970)”2;
- Despre nazalitate în limba românã;
- Studiul fonematic al limbii române;
- Atlasul lingvistic român, partea a II-a (în colaborare cu Sextil Puºcariu) ºi serie nouã, vol. I

– VI (în colaborare cu Ioan Pãtruþ)”3 etc.
Ca membru al Academiei Române (dar ºi al altor academii ºi societãþi ºtiinþifice din

strãinãtate) ºi ca di rec tor al Institutului de Lingvisticã al Academiei (filiala Cluj), Emil Petrovici a
fondat revistele „Cercetãri de lingvisticã” (1956) ºi „Romanoslavica” (1963), pe care le-a condus
pânã la moarte, care a avut loc la 7 octombrie 1968, în groaznicul ac ci dent feroviar de la
Crãciuneºtii de Jos, de lângã Blaj, judeþul Alba.

NOTÃ: Ca tineri studenþi, noi le cunoºteam profesorilor noºtri doar profilul uman ºi cel
profesional. Trecutul, dar ºi prezentul lor pol i tic, so cial ori fa mil ial – mai deloc. Iatã de ce referirile
la activitatea extrauniversitarã, politicã, juridicã, familialã etc. – necunoscutã mie atunci – a
profesorului Emil Petrovici vor lipsi din aceastã evocare. „Portretul” pe care i-l prezint aici este –
incomplet, desigur – cel pe care-l puteam „semna” eu per sonal la ora studiilor universitare,
respectiv doctorale. 

* * *

Aº fi vrut sã pot con tinua cu o declaraþie sentimentalã:
„Sunt mândru cã i-am fost stu dent!”. (Dac-ar fi fost sã fie aºa, e aproape sigur cã – sub puterea 

de influenþare a personalitãþii acestui mare om ºi mare sa vant – m-ar fi învins dorinþa de a deveni
slavist. Dar, vorba ceea, n-a fost sã fie...).

Cãci, devenind stu dent (1954) pe la mijlocul detestabilului „obsedant deceniu”, am prins
perioada cea mai tulburãtoare ºi efervescentã din viaþa ºtiinþificã ºi didacticã a academicianului (ca, 
de altfel, ºi a întregului învãþãmânt românesc!), când era, ºi profesor tit u lar la douã universitãþi din
þarã, ºi profesor/ oaspete la altele din strãinãtate; iar, ca membru al mai multor academii ºi societãþi
ºtiinþifice (din þarã ºi dinafarã), având numeroase deplasãri, ºi ºtiinþifice ºi (pot fi in cluse, desigur, ºi 
unele!) diplomatice, abia dacã l-am putut audia la circa 8-10 cursuri în toþi anii mei de studenþie
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1 Cf. Enciclopedia Universalã BRITANNICA, Editura Litera, Bucureºti, 2010, vol. 12, p. 327/1 (în cont.: Bri tan -
nica). Dupã alte surse: Toracu Mic... Dãm în al dine numele proprii de locuri ºi persoane.

2 Ibi dem.
3 Dicþionar Enciclopedic, vol. VII, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 2009, p. 327/19. (în cont.: Dicþionar

Enciclopedic). 



(1954-1958). Doar cât sã mã pot lãsa „pãtruns” de claritatea de cristal, adâncimea, fermitatea ºi
„firescul” din gândirea lui...

* * *

L-am cunoscut, însã, mai îndeaproape ca an i ma tor ºi conducãtor al acelor (ce le bre în epocã)
„seri de marþi”, ºedinþe/dezbateri conduse invariabil de el per sonal, activitate ignoratã în mare parte 
de enciclopediile care-i sintetizeazã activitatea ºi op era ºtiinþificã pentru eternitate.

„Serile de marþi” (de la orele 18,oo) reprezentau o academicã activitate, iniþiatã, cred, de
Sextil Puºcariu, primul rec tor al Universitãþii Româneºti clujene, pãrintele „Muzeului Limbei
Române” (sediul acelor „seri”), continuatã dupã dispariþia sa (în 1948) de colaboratorul apropiat,
care a fost Emil Petrovici. În serile de marþi (când academicianul era în localitate, desigur), la orele 
18,00 fãrã 15 min ute (celebrul „sfert ac a demic”, respectat „nemþeºte” pe-atunci!) învãþaþi filologi,
istorici, clasiciºti (eleniºti ºi latiniºti), profesori (de limba românã ºi istorie), arhiviºti ºi
documentariºti clujeni (ºi ardeleni de primprejur), dar ºi învãþãcei (studenþi ºi doctoranzi) de-ai
unora dintre ei, urcau molcom dealul strãzii Re gina Elisabeta (azi, Emil Racoviþã) spre vila
Puºcariu de la nr. 21, sediu al celebrului „Muzeu al Limbei...”, devenit apoi Institut al Academiei
(mai re cent, ad honores, Institutul de Lingvisticã ºi Istorie Literarã „Sextil Puºcariu”). 

Devenind asistent (1961) al Filologiei Institutului Ped a gogic de Trei Ani („Sorbona de
Cluj”, în glumele tinerilor noºtri filologi!), mã numãram ºi eu, frecvent, printre auditorii
acestui ac a demic conclav de sub „bagheta” marelui sa vant.

Pãstrez ºi azi plãcute amintiri ale unora din acele „seri de marþi”. În sala mare – bibliotecã ºi
fiºier (fostul „sa lon de primire” sau sufragerie a familiei Puºcariu) – plinã, de regulã, pânã la refuz,
se prezenta o comunicare a unuia dintre participanþi, iar, dupã obiºnuitele întrebãri ºi rãspunsuri,
urmau vii dezbateri, unele „furtunoase” de-a dreptul. Îmi vine sã rezum una-douã, dintre cele mai
„aprinse”, care erau ºi ne-au rãmas, sper, nu numai mie, ºi cele mai profitabile.

Venise odatã la Cluj (prin 1964-’65) cu un set de „lecþii”/conferinþe (în cadrul obiºnuitelor,
pe-atunci, „schimburi interuniversitare”) cunoscutul profesor Gheorghe Ivãnescu, un peregrin
universitar (craiovean-timiºorean-ieºean), spe cial ist în istoria limbii ºi lingvisticã generalã.
Nimerindu-se-n sejurul sãu clujean ºi ziua de marþi a respectivei sãptãmâni, Emil Petrovici i-o
oferã, el e gant, oaspetelui ºi colegului sãu de academie (Gheorghe Ivãnescu fiind, ºi el, membru
co re spon dent).

Ieºeanul nostru Ivãnescu îºi propusese atunci sã ne prezinte nouã, clujenilor o controversatã
teorie a marelui lingvist ieºean Alexandru Philippide se nior (1859-1933)1, privind aºa-numita
„bazã de articulaþie foneticã”. Din câte-mi amintesc, esenþa acestei teorii viza rolul „de ter mi nant”
(susþineau ieºenii!) al structurii anatomice a organului fonator al oricãrui vorbitor de limbã (de
regulã, strãinã), teorie pe care, desigur, o susþinea ºi vorbitorul din seara acelei zile de marþi.

 Prezent în auditoriu ºi nefiind de acord cu teoria lingvisticã înfãþiºatã – ba având, mai mult ca
sigur, ºi-n alte chestiuni ºtiinþifice (mai ales, istorice) vreun „dinte împotriva” ieºenilor –, numai
ce-l vedem ºi auzim pe marele istoric Constantin Daicovici, rectorul Universitãþii clujene (cu
numele de atunci „Vic tor Babeº”), izbucnind intempestiv, în mijlocul expunerii, fãrã sã cearã „ac -
a demic” cuvântul:

– Sã vã bãgaþi voi, toþi ieºenii, minþile-n cap, cã asta-i cea mai mare tâmpenie din câte existã-n 
lumea ºtiinþificã la ora actualã! Asta s-o ºtiþi de le mine! Eu (pronunþat cu multã emfazã ºi
întorcându-se teatral spre au di tor), eu, mã dau pe mine însumi ca exemplu spre a fi mai credibil, eu
vã mãrturisesc aici cât se poate de sincer cã vorbesc stâlcit limba maghiarã. Ei, (din nou
rãsucindu-se his tri onic ºi împungând cu arãtãtorul spre oaspetele Ivãnescu), ieºenii, vor ºi sãri în
sus de bucurie: „Vedeþi?! Baza de articulaþie-i responsabilã pentru asta”! Pe dracu’!! Io-s
responsabil, numai eu per sonal, mai pre cis, iresponsabil!. De vinã-i lenea ºi comoditatea din mine!
Nu m-am strãduit suficient, asta-i biztoº2!! Dar, iatã, îl dau acum contraexemplu pe fiul meu,
Hadrian – care a pus osu’ ºi-a-nvãþat per fect maghiara – o vorbeºte mai corect ca ungurii din
Parlamentul de la Budapesta, ba chiar ºi mai el e gant decât unguroaicele de la Ra dio ºi de pe scena
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1  Tatãl poetului Al. A. Philippide (1900-1979), ambii – membri ai Academiei.
2  Magh. biztos = „sigur, cert”.



Teatrului lor Naþional! ªi vreau sã cred ºi sã mã credeþi cu toþii cã Hadrian nu-i bas tard, ci-i chiar
fiul meu, fãrã nicio picãturã de sânge unguresc în vine! Prin urmare, are, ca ºi mine, ex act aceeaºi
bazã de articulaþie foneticã, pe care eu i-am dat-o! Râsete! Aplauze. 

Ev i dent jenat, rãmânând fãrã rãspuns, Gh. Ivãnescu „a tãcut molcom”, vorba marelui
moldovean Ion Creangã.

O alta, tot cu colericul Constantin Daicovici (asiduu frecventator al „serilor de marþi”),
devenit – precum se ºtie – o legendã a Clujului1. Comunicarea din marþea aceasta avea acum ca
obiect predarea limbii latine, mai pre cis, suspendarea predãrii ei în ºcoli ºi universitãþi. (Nici n-are 
importanþã numele vorbitorului). Pe un anumit seg ment al comunicãrii, necerând îngãduinþã –
fiind, astfel, mai „de efect”! – nici vorbitorului, nici moderatorului, se porneºte „uraganul”
Daicovici: 

– Ruºine! Sã ne fie tuturor ruºine, cã ne fãloºim a fi „strãnepoþi ai împãratului Traian”! Dar
în acest Cluj (-Napoca, municipium latin!), în afarã de mine ºi de încã unul2, nimeni nu vorbeºte
latineºte! Pe când – dincolo de frontierã, la Budapesta (avea ce-avea cu Budapesta!) – pânã la al
Doilea Rãzboi Mondial, Parlamentul ºi Biserica þineau sesiuni, recte liturghii in te gral în latineºte.
ªi ei nici mãcar nu-ºi pot permite a glumi c-ar fi nepoþii Romei!! Rumoare. Aplauze3. 

Aici s-ar impune – dupã optica mea de-acum, desigur – a observa ceva spe cific înaltului sa vant,

care era C. Daicovici: tentativa de escamotare, aparent „gãlãgioasã” ºi grosierã, în realitate finã ºi abilã, a 

propriului sãu statut politic... „com plex” (!) ºi a dosarului sãu foarte „încãrcat”(!): purtãtor al blamatei

„cãmãºi verzi” legionare (sub dictatorul mareºal Ion Antonescu), spune „legenda” mai sus-amintitã –

care-l urmãrea ca um bra propriei staturi – el ajunge (miracol?!) sã se plimbe la braþ pe corso-ul Clujului

cu însuºi dictatorul Gh. Gheorghiu-Dej, prin care devine vicepreºedinte al Consiliului de Stat sub ambii

dictatori comuniºti: Dej ºi Ceauºescu. Cãci, precum se vede pânã la urmã, „slujise”
4
 sub trei dictatori.

* * *

Cu toatã modestia, voi insera ºi o relatare despre una din „serile de marþi”, care mi-a fost
„dedicatã”, ca sã zic aºa, mie per sonal. 

Eram înscris la doctorat. Teza: Apoziþia, apozitiva ºi relaþia apozitivã în limba românã5.
Tema aleasã de mine comporta o bibliografie foarte extinsã peste 460 de „izvoare” consultate, atât
în diacronie, cât ºi, mai ales, în sincronie6: de la prestigioasele gramatici clasice (greceºti ºi latine)
pânã-n contemporaneitate (diacronie), respectiv „ansamblul fenomenelor lingvistice con sid er ate
într-o anumitã perioadã [cea contemporanã] din istoria unei lim bi”7, româna, comparativ ºi
contrastiv cu cele romanice (sincronie). 

Îndrumãtor de doctorat nu-mi putea fi academicianul slavist Petrovici (pe care mi l-aº fi
dorit), din mo ment ce teza mea se încadra în lingvistica romanicã. De aceea, am fost repartizat
academicianului Dimitrie Macrea, spe cial ist romanist. Acesta, însã, nu m-a putut „îndruma” decât 
scurtã vreme, întrucât – din raþiuni ºtiinþifice ºi de „politicã de cadre” ale Academiei – în curând a
fost numit di rec tor al Institutului de Lingvisticã din Bucureºti, spre a dinamiza finalizarea ºi
apariþia a noi ediþii ale Gramaticii ºi Dicþionarului Academiei.

– „Nu-i productiv, nici ºtiinþific, necum financiar, sã treci Carpaþii pentru orice consultaþie
cu îndrumãtorul de doctorat”, zise profesorul Romulus Todoran (ºeful Catedrei de limba românã
de la „Filologia bãtrânã”8), care îmi urmãrea îndeaproape – spre marea mea onoare ºi satisfacþie,
desigur! – „paºii bibliografici”: îmi citea cu mare atenþie fiecare articol pe care-l publicam în
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1 Cum l-am cunoscut eu per sonal – ca om ºi ca rec tor – meritã, neîndoios, a-l zugrãvi (cu alt prilej).
2 Toþi ne gândeam cã se referã la marele sa vant istoric ºi lingvist clasicist I. I. Rusu.
3 Cãci, la orice ocazie publicã, asta îi reuºea foarte bine personajului nostru spre a deveni simpatizat; a stârni rumoare

ºi aplauze fãcea parte din „recuzita” lui.
4 Dupã cum ºtim cu toþii, toate dicþionarele româneºti atestã cã verbul „a sluji” derivã de la „sluj”. Fãrã alte

comentarii!
5 Publicatã foarte târziu (din mo tive ce-ar merita detaliate cu alt prilej) la Editura ºtiinþificã, Bucureºti, 1990 sub un

titlu prescurtat: Apoziþia ºi propoziþia apozitivã.
6 Termeni tehnici (lingvistici), atestaþi în dicþionare. 
7 V. Noul dicþionar universal al limbii române, Editura Litera Uni ver sal, Bucureºti, 2008, p. 1484/1, sv. sincronie.

(În continuare: NDUR/08)
8 Numitã aºa-n glumã, spre a o distinge de cea „tânãrã” („Sorbona de Cluj”, mai sus-amintitã) la care funcþionam.



„contul” viitoarei mele teze, promiþîndu-mi cã la prima ocazie favorabilã ce se va ivi „o sã te
aducem la Catedra noastrã. Fã-þi cerere la Ministerul Învãþãmântului spre a te transfera cu
doctoratul la mine. Mai am un loc liber. Eu, nefiind spe cial ist în gramaticã, îþi promit cã-þi voi da
„câmp liber”: tu-þi fixezi bibliografia, tu-þi fixezi tematica examenelor ºi referatelor pânã la
susþinerea tezei”.

Zis ºi fãcut. Examenele au decurs fãrã probleme. 
La primul referat, însã, pe care l-am susþinut, fireºte, în „sânul bãtrânei Catedre”, referat în

care-mi schiþam concepþia asupra apoziþiei – în totalã opoziþie cu Gramatica oficialã, zisã „a
Academiei” în ambele sale ediþii (din 1954 ºi 1963) –, am avut „partizani” ºi „adversari”,
preponderent adversari. Noutatea se impunea greu. Curajul de-a te opune tezelor Academiei, ºi mai
greu. Pe deasupra, nu era un se cret pentru nimeni planul ºefului Catedrei („te vom aduce la noi”),
care unora dintre membrii acesteia le strica, probabil, propriile planuri de avansare.

 
Atent cu tinerii ºi cu problemele evoluþiei/involuþiei lor ºtiinþifice, acad. E. Petrovici m-a

chemat odatã la el, propunându-mi o „searã de marþi”. Era, dupã socoteala mea, „mâna de ajutor”
necesarã mie, pe care el mi-o întindea la timp. Am acceptat-o cu mulþumire, fireºte, intuindu-i buna
intenþie.

(Ev i dent cã n-ar avea rost a detalia, aici, problematica specioasã a unei atât de vaste
bibliografii a problemei; i-ar putea, mai mult ca sigur, plictisi pe cititori. De aceea, rezum cât se
poate).

Prezentându-mi in nuce obiectivele tezei, cu principalele argumente ºi contraargumente
vizavi de Gramatica Academiei – cu care eram în „totalã opoziþie”, precum am precizat mai sus –,
discuþiile ce-au urmat, antrenante, le-au „antrenat mai înfocat” pe douã dintre tinerele membre ale
„bãtrânei” Catedre, prezente la referatul susþinut la Catedrã, prezente ºi aici, pãrând vizibil înþelese
asupra unei anume concluzii. Neputând dovedi, însã, cã stãpânesc vasta bibliografie a problemei –
nici n-aveau cum! – distinsele preopinente îºi amestecarã propriile „argumente” ºi „contra -
argumente”, cam frag ile, aproape inexistente, cu cele expuse, ale tezei dezbãtute atunci acolo ºi cu
cele ale „potrivnicei” Gramatici a Academiei, pasându-ºi una alteia o prefabricatã concluzie, adusã 
„de acasã”, precum cã „teza principalã a tezei de faþã e fãrã obiect”. Din cuvântãrile lor a rezultat un 
ghemotoc de afirmaþii tare puþin desluºite, paradoxale, contradictorii; puþin pro, mult con tra;
argumentaþie subþire, balast mult. Pretenþios spus, un „nod gordian”, care – îmi ºoptea un gândãcel
– nu aºtepta decât „sabia de cristal” a gândirii academicianului. „Sabie” pe care mizam ºi pe care îl
ºi credeam gata pregãtit s-o scoatã. ªi a scos-o! 

Numai ce-l auzim pe marele lingvist luând cuvântul ºi aducându-le la rezon pe distinsele
mele preopinente cu o voce caldã, pãrinteascã, dar cu fermitate ºi aplomb:

– „Pãi, bine, dragele mele, n-am cum sã vã-nþeleg, n-am decât sã vã limpezesc „poziþia”: pãi,
tovarãºul V. Hodiº tocmai asta susþine cât se poate de clar în tezã, ce-aþi afirmat, în esenþã, ºi voi la
un mo ment dat. Aºa cã, indiferent cu ce gând aþi pornit la drum, domniile-voastre amândouã aþi
devenit, vrând-nevrând, partizane ale opiniei sale asupra apoziþiei. Se vede cã v-a convins. Bravo
lui! Aveþi dreptate, ºi voi, ºi el, teza sa dovedindu-se a fi „pe drumul cel bun”. Vã felicit pe ambele.
Îl felicit, desigur, întâi ºi-ntâi pe doctorand, care ºi-a câºtigat deja douã voturi în Catedrã. Le
mulþumesc ºi celorlalþi participanþi la cuvânt pentru prestaþia favorabilã.

Sã fie de bun au gur!”.
Îl consideram, pânã atunci, pe academicianul Petrovici, mare, foarte mare doar în slavisticã,

în foneticã/ fonologie, în limbile slave, în relaþiile româno-slave etc. Eroare! Cãci el era un
inegalabil spe cial ist pluridisciplinar, înþelegea totul, intuia totul; privea relaþiile sintactice mai
adânc, mai logic ºi mai coerent decât toþi gramaticienii la un loc! Era un lingvist to tal! Realitate de
care ne-am dat cu adevãrat seama cu toþii, mai mult ca oricând, la ora tragicã a fulgerãtoarei sale
dispariþii în accidentul feroviar amintit. Când au început „sã curgã” cele mai elogioase ferpare,
panegirice ºi condoleanþe din þarã, din toatã Europa, din toate continentele – din întreaga lume
ºtiinþificã.

ªi iatã cã pot încheia cu aceastã declaraþie sentimentalã, pe care mi-o doream ºi la începutul
acestor duioase amintiri: neavând ºansa – spre regretul meu – sã-i fiu stu dent, sunt mândru cã i-am
fost doctorand pentru o „searã de marþi”!

Sã-i fie uºoarã þãrâna! Eternã memoria!
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ªcolile de artã din Mãnãstirea Bistriþa Olteanã
(Secolele XV–XIX)

Arhim. dr. Veniamin MICLE

Printre activitãþile monahilor, pre ocu -
pãrile artistice – manifestate prin pic -
turã, caligrafie, miniaturism ºi

sculp turã – ocupã un loc preferat; realizate cu
diferite instrumente, dar mai ales cu sufletul, sunt
îndeletniciri pe cât de artistice, pe atât de cultice.
Executate pe lemn sau pânzã, pe zidurile mo -
numentale sau modeste ale bisericilor, pe ma nu -
scrise ºi cãrþi tipãrite, în piatrã ºi marmurã, ele au
fost practicate de-a lungul secolelor, îmbogãþind
patrimoniul cul tural creºtin cu opere nemuritoare
ca simþire artisticã ºi realizare esteticã. Unde ar -
tiºtii lucrau o perioadã mai îndelungatã, îºi formau 
ucenici, fenomen numit „ºcoalã”. Asemenea ºcoli
au luat fiinþã ºi în Mãnãstirea Bistriþa din Oltenia,
care pot fi identificate, unele cu destulã precizie;
ele au cunoscut perioade glorioase, fiind ilustrate
de artiºti reprezentativi din epocile re spec tive.

Pictura din biserica isihastã „Schim ba -
rea la Faþã”. Cea mai veche picturã din ansamblul 
monahal de la Bistriþa olteanã se pãstreazã în bi -
serica fostei mãnãstirii de tip isihast cu hramul
„Schimbarea la Faþã”, construitã în jurul anului
1350 ºi cunoscutã sub numele de „Biserica
Bolniþã”1. Pictura este influenþatã de renumitul
pictor Teofan Grecul (1335-1405) al cãrui tal ent a
depãºit pe al tuturor pictorilor bizantini din secolul 
respectiv2. De origine aromânã, a pictat nu me -
roase biserici la Constantinopol, Halkidon ºi
G alata; apoi, între anii 1360 ºi 1370 pleacã la
Novgorod. Aici realizeazã, în 1378, frescele Cate -
dralei Spaso Preobrajenie (Schimbarea la Faþã).
De la Novgorod, Teofan Grecul trece la Moscova
(1395), unde înfiinþeazã un ate lier, adunã ucenici
ºi picteazã trei biserici în Kremlin, fiind totodatã
profesorul ºi mentorul renumitului pictor Andrei
Rubliov (1360-1430)3. Op era lui Andrei Rubliov
va fi continuatã la Moscova de un remarcabil
maestru al picturii ruse, Dionisie, supranumit „Cel 
Înþelept” (c.1450-c.1520), afirmându-se prin fai -
moasele reprezentãri „alungite ale persoanelor,
mâi nile ºi picioarele micºorate ºi del i cate, chi -

purile senine ºi pline de pace. Desenele sale sunt
elegante ºi pline de încredere, culorile sunt des -
chise-transparente, armonia compoziþionalã uni -
cã, iar liniile sunt curgãtoare. Imaginile cre ate de
el sunt pline de seninãtate duhovniceascã ºi re -
prezintã Împãrãþia lui Dumnezeu care stã sã
vinã”4; „în ele, descoperim entuziasmul lui Teofan 
Grecul ºi profunzimea psihologicã caracteristicã
lui Andrei Rubliov”5. Descrierea este ase mãnã -
toare cu pictura de la Bistriþa. 

Taina picturii din Biserica „Schimbarea la
Faþã” de la Bistriþa se dezvãluie chiar în textul
inscripþionat în jurul icoanei Hristos-Pantocrator
care este identic cu cel din Novgorod, anume:
„Domnul din cer pe pãmânt a privit, ca sã audã
suspinul celor ferecaþi, sã dezlege pe fiii celor
omorâþi, sã vesteascã în Sion numele Domnului ºi
lauda Lui în Ierusalim, când se vor aduna po -
poarele împreunã ºi împãrãþiile ca sã slujeascã
Domnului” (Ps. 101, 20-23). De asemenea, orna -
mentele veºmântului arhieresc al Sfântului Vasile
cel Mare, precum ºi ale altui ierarh neidentificat
din altarul bisericii sunt identice cu cele ale Sfân -
tului Climent, realizate de Teofan Grecul în
Biserica Spaso Preobrajenie, la anul 13786.  

Cele mai evidente asemãnãri le gãsim, însã,
cu picturile lui Dionisie Rusul; în galeria ierarhilor 
din absida Sfântului Al tar al bisericii „Schimbarea 
la Faþã”, unii dintre ei au veºmintele ornamentate
la fel ca ale celor dintr-o galerie asemãnãtoare,
pictatã de Dionisie. Astfel, Sfântul Ierarh Chiril
are ornamente în formã de cercuri – de fapt, sin -
gurele exemplare descoperite în picturile pe care
am reuºit sã le examinez – la fel ca ale unui ierarh
pictat de Dionisie, iar acoperãmântul capului este
asemãnãtor cu cel al unui ierarh neidentificat al
aceluiaºi pictor; tot anonim rãmâne alt ierarh al
pictorului rus, ale cãrui veºminte sunt ornamentate 
ca ale Sfântului Grigorie Teologul din Bolniþa
bistriþeanã, iar un ierarh din aceastã bisericã, al
cãrui nume nu este menþionat, are ornamentaþia
veºmintelor sacerdotale asemãnãtoare cu ale Sfân -
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1 Arhim. Veniamin Micle, „Bolniþa  Bistriþei”. Mãnãstire isihastã – secolul al XIV-lea, Sfânta Mãnãstire Bistriþa,
2012, 272 p.

2 Mihail V. Alpatov, Istoria Artei I. Arta lumii vechi ºi a evului mediu. Ediþia II-a, Bucureºti, 1967, p. 379-380.
3 Teofan Grecul, iconarul celor nevãzute, în „Sursa: CrestinOrtodox.ro”.
4 Pictorul Dionisie cel Înþelept, urmaºul lui Andrei Rubliov, în „Blogul lui Vasile Cãlin Drãgan”, January 27, 2010.
5 Dionisie din Moscova, în „CrestinOrtodox.ro”.
6 V. N. Lazarev, Teofan Grecul ºi ºcoala sa. Traducere ºi cuvânt înainte de Vasile Florea, Bucureºti, 1974, planºa

nr. 14.



tului ierarh Nicolae, pictat de Dionisie. Op era a
fost realizatã între anii 1486-1495/1496, 1 când
pictorul nu apare menþionat în documentele ru -
seºti, ci cãlãtorise prin Þãrile Române. Despre
op era sa, Carmen Laura Dumitrescu scrie cã „nu
ne surprind nicãieri în pictura Bolniþei ele men tele
stilului „pro vin cial” hibrid ºi uneori expre sionist,
întâlnit la multe din monumentele pictate în se -
colul al XV-lea în Grecia de nord, Ser bia ºi Bul -
garia vesticã”2.

ªcoala bistriþeanã de picturã (sec. XV).
Pentru zugrãvirea numeroaselor locaºuri de cult
exis tente spre sfârºitul secolului al XV-lea la
Bistriþa, ca biserica mare a Mãnãstirii, Paraclisul
„Sfântul Nicolae” ºi bisericuþa Ovidenia din Peºte ra
Sfântului Grigorie Decapolitul, s-a desfã ºurat aici o
intensã activitate picturalã. Întrucât „zugravii” nu au
fost identificaþi pânã în prezent, am numit acest
curent ar tis tic „ªcoala anonimã de picturã”. 

ªcoala anonimã de picturã. Dascãlii din
ªcoala anonimã de picturã au for mat ucenici bis -
tri þeni, care au realizat prima picturã din bi sericuþa 
Ovidenia, unde se pãstreazã tabloul votiv repre -
zentând pe egumenul Macarie ieromonahul,
atestat documentar la sfârºitul secolului al XV-lea. 
De asemenea, mai sunt semnalate icoanele din
tâmpla bisericii Mãnãstirii Kruºedol (Iugoslavia),
con sid er ate „op era unui pictor valah”,3 datând de
la începutul secolului al XVI-lea. 

Din aceastã ªcoalã, s-au pãstrat ºi câteva
icoane admirabile: douã împãrãteºti, la Muzeul de
Artã din Bucureºti, reprezentând pe Mântuitorul
nostru Iisus Hristos, luatã de la Schitul Peri, de -
pend ent de mãnãstire, ºi pe Maica Domnului
Îndru mãtoarea de la Bistriþa, iar altele douã se aflã
la Schitul Peri. Ele „pãstreazã aproape intacte tra -
diþia icoanelor bizantine din secolul al XIV-lea...
Concepute mon u men tal, înscrise cu amplitudine
în cadrul compoziþiei, aceste icoane vãdesc – în
pofida degradãrilor – remarcabile calitãþi de desen
ºi culoare, amintind întru totul de bunele realizãri
ale picturii bizantin-paleologe. Persistenþa unor
glorioase tradiþii artistice, explicabilã prin exis -
tenta unor modele de prestigiu ºi a unei conti -

nuitãþi de meºteºug în acel zbuciumat secol al
XV-lea, face de înþeles uºurinþa cu care pictorii lui
Neagoe Basarab au ºtiut sã confere unor teme
inovatoare calitatea reuºitei”4, cum scrie pro fe -
sorul Vasile Drãguþ.

ªcoala zugravului Dobromir. În deceniul
al doilea din secolul al XVI-lea, la Mãnãstirea
Bistriþa activeazã cea mai renumitã echipã de pic -
tori, formatã din Dumitru ºi Chirtop, sub con -
ducerea lui Dobromir din Târgoviºte. Dupã nume,
Dobromir pare a fi sârb, cum îl considerã ªtefan
Meteº5, deºi Nicolae Iorga îl crede român6. Prima
lucrare monumentalã a zugravului Dobromir o
constituie pictura bisericii de la Mãnãstirea Dealu, 
realizatã în colaborare cu Jitian ºi Stanciu7; de aici
trece la Bistriþa Craioveºtilor, pe care o terminã
împreunã cu Dumitru ºi Chirtop în anul 1519, cum 
se menþioneazã în Pisanie: „1 octombrie 7028”.
Datoritã calitãþilor sale artistice, Dobromir este
ales de voievodul Radu de la Afumaþi sã picteze
biserica Mãnãstirii Curtea de Argeº8, lucrare fina -
lizatã în anul 1526. 

Din nefericire, ansamblul pictural de la Mã -
nãstirea Bistriþa a dispãrut odatã cu demolarea
ctitoriei boierilor Craioveºti; însã, o idee destul de
clarã despre ceea ce reprezenta op era zugravului
Dobromir se poate face din cele treizeci de frag -
mente salvate din biserica de la Argeº9, care, fiind
vizitatã de arhidiaconul Paul de Alep, o considera
„de o frumuseþe surprinzãtoare”10.

Prof. Vasile Drãguþ, tratând despre acti vi -
tatea lui Dobromir, afirmã cã „stilul sãu are un
caracter sol emn, somptuos, bazat pe construcþiile
grafice geometrice”11, iar un cercetãtor scrie cã
este o „operã riguroasã, cu mari calitãþi de culoare
ºi desen, cu chipuri ºi scene exprimând sentimente 
valabile ºi impunând pietate ºi re spect privitorului
de orice rit, iar creºtinului sentimente de admiraþie
ºi de înãlþare sufleteascã, faþã de chipurile di vine ºi 
sfinte, op era lui Dobromir a înfruntat veacurile, ºi
va vorbi viitorul încã multe veacuri”12. 

ªcoala brâncoveneascã. Dezvoltatã în
com plexul monahal de la Mãnãstirea Hurezi,
ªcoa la brâncoveneascã de picturã a avut o pu -
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1 Arhim. Veniamin Micle, op. cit., p. 170. 
2 Carmen Laura Dumitrescu, Pictura din secolul al XVI-lea de la Bolniþa Mãnãstirii Bistriþa-Vâlcea, în „Studii ºi

Cercetãri de Istoria Artei”. Seria arte plastice, tom 19 (1972), nr. 2,  p. 193.
3 Ibidem, p. 193, nota 39.
4 Vasile Drãguþ ºi col., Pictura româneascã în imagini, Bucureºti, 1970, p. 46.  
5 ªt. Meteº, Zugravii bisericilor româneºti, în „Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice 1926–1928”, Cluj, 1929,

p. 27.
6 Prof. Victor Brãtulescu, Zugravul Dobromir, în „Mitropolia Olteniei” XV (1963), nr. 5-6, p. 368.
7 Vasile Drãguþ, Dicþionar enciclo pedic de artã medievalã româneascã, Bucureºti, 1976, p. 128.
8 Prof. Victor Brãtulescu, art. cit., p. 367.
9 Unele se pãstreazã la Muzeul de Artã, altele copiate într-un Album Naþional de Gh. Tattarescu ºi M. B. Secãreanu în 

1860, dupã care, litografi ca E. Sieger, A. Bielz, C. Isler ºi C. Doussault au reprodus desene fãcute dupã portretul
voievodului ºi al doamnei; cf. C. Pavel, Câteva date în legãturã cu portretele votive din „Biserica lui Neagoe” din
Curtea de Argeº, în „Mitropolia Olteniei” XIV (1962), nr. 7-9, p. 449.

10 Cãlãtoria lui Paul de Alep, în „Cãlãtori strãini despre þãrile române”, vol. VI, Bucureºti, 1976, p. 144.
11 Vasile Drãguþ, op. cit., p. 128.
12 Prof. Victor Brãtulescu, art. cit., p. 368.



ternicã influenþã asupra miºcãrii artistice de la
Mãnãstirea Bistriþa, precum ºi asupra monu men -
telor din zonã.

Începutul acestei ªcoli se leagã de echipa
care a pictat în 1694 biserica mare a mãnãstirii.
„Laici ºi cãlugãri, zugravii complexului de la Hu -
rezi au for mat o ºcoalã artisticã a cãrei influenþã
s-a resimþit pânã târziu în pictura Tãrii Ro mâ -
neºti”1; ea se caracterizeazã prin faptul cã a fost
„concentratã într-un centru anumit ºi un grup, spre 
deosebire de trecut, când avem opere izolate ale
unuia sau altuia dintre zugravii români sau
strãini”2. Sub îndrumarea maestrului Constantin,
grec de origine, ºeful zugravilor de la Hurezi, s-au
for mat o serie de pictori renumiþi autohtoni, mo -
nahi ºi laici; unii dintre ei au zugrãvit monu men -
tele din împrejurimi: Polovragi, Surpatele, Go -
vora, Schitul Pãpuºa ºi pridvorul Bisericii Bolniþei 
de la Bistriþa.

La Mãnãstirea Bistriþa activeazã unul dintre
meºterii reprezentativi ai ªcolii, ieromonahul
Iosif. Dupã ce colaboreazã în echipã, la pictarea
Schitului Sfinþii Apostoli (1700) ºi Surpatele
(1706), con duce lucrãrile de picturã la pridvorul
Bisericii Bolniþei, zugrãvit în 1710, ºi Pãpuºa, în
1712. Pridvorul îl picteazã împreunã cu Hranite,
alt elev al ªcolii brâncoveneºti, iar Pãpuºa, cu
Teodosie, din aceeaºi ªcoalã. Despre el, Vasile
Drãguþ scrie: „Are viziunea decorativã în spi ritul
picturii de manuscrise, grafism preg nant, pen su -
laþie lejerã, peisaje de o deosebitã delicateþe. Îºi
încheie activitatea conducând tipãriturile Epis -
copiei de la Râmnic”3. 

Din ªcoala brâncoveneascã, se pãstreazã
douã icoane împãrãteºti în tâmpla Bisericii Bol -
niþei de la Bistriþa, reprezentând pe Iisus Hristos ºi 
Maica Domnului; ele au fost zugrãvite în anul
1740 de pictorul Gheorghe, unul dintre principalii
meºteri de la Hurezi. Dupã ce colaboreazã la de -
corarea bisericii mari, în 1706 este ºef de echipã la
Surpatele; mai lucreazã la Polovragi (1703), Cozia 
(1707) ºi Sfântul Dumitru din Craiova (1724)4. 

Probabil s-a retras la Mãnãstirea Bistriþa, unde
picteazã icoanele menþionate mai sus. Prezenþa
unor pictori din ªcoala de la Hurezi într-o pe -
rioadã de trei decenii la Bistriþa, înseamnã cã ºi-au
for mat ucenici ºi în obºtea monahalã de aici.

ªcoala lui Ioan Zugravul. La mijlocul se -
colului al XVIII-lea, în zona Bistriþei activa o
echipã de pictori renumiþi. Zugravii vâlceni, popa
Gheorghe ºi fratele sãu Andrei picteazã în 1744
biserica Schitului Pietrari, ctitoria episcopului

Cli ment. Din echipa lor fãcea parte ºi tânãrul Danciu
Filip; el deprinde bine arta, încât picteazã biserica
din Cioroboteºti-Costeºti, în 1750. Împreunã cu
el, lucra ucenicul sãu Ioan, potrivit inscripþiei de la 
Proscomidiar, unde se gãseºte: „Pomelnicul zu -
graf(ilor): Danciu zugraf i ucinic ego Ion
Teodor”. Apariþia ulterioarã a „dascãlului Ioan
zugravul” ne determinã sã admitem cã, acesta este
ucenicul zugravului Danciu din Ciorobeºti. Afir -
maþia se întemeiazã pe unele argumente, dintre
care cele mai importante sunt icoanele din zonã,
semnate de „Ioan” sau „popa Ioan zugravul”, pre -
cum ºi trei documente scrise, care nu au fost încã
semnalate de cercetãtori. Astfel, în biserica din
Ciorobeºti se pãstreazã o icoanã lucratã de „mâna
pãcãtosului ºi rugãtor de Sfânt(ul) Grigorie, popa
Ioan zugraf, 1775”. Încadrat în tradiþia ªcolii de
picturã de la Bistriþa, unde se respectau cu fide -
litate canoanele Erminiei ortodoxe, a fost apreciat
de episcopul Filaret, care, în 1781, impusese mai
multe principii obligatorii pentru reprezentãrile
iconografice; printre ele, se prevede ca: „Oricine
se va numi zugrav, sã nu fie slobod a zugrãvi
icoane sau biserici, pânã nu se va arãta întâi la noi,
ca sã-i vedem meºteºugul, de este pricopsit, ºi aºa
sã-i dãm voie”. Din aceastã cauzã, în anul 1785,
când voievodul Alexandru Ipsilanti organizeazã
cele douã ºcoli de picturã, una la Mãnãstirea Cãl -
dãruºani, iar alta la Râmnicu-Vâlcea5, n-ar fi ex -
clus ca episcopul sã-l fi numit dascãl pe Ioan
Zugravul, meºter iconar cu vechime de peste 35 de 
ani, iar ºcoala sã funcþioneze la Mãnãstirea
Bistriþa, cum scrie Radu Constantinescu, nu min -
du-l pe Ioan „dascãl de zugravi la Bistriþa de la
1785-1798”6. În aceastã perioadã, la Mãnãstirea
Bistriþa se desfãºoarã o intensã activitate patronatã 
de egumenul ªtefan arhimandritul; în 1779, zu -
gravul Efrem picteazã biserica Schitului 44 de
Izvoare din Pietreni ºi, probabil, bisericuþa „Sfinþii 
Arhangheli” din Peºterã, între anii 1781-1782, po -
trivit inscripþiei: „Daniil ot Peºtera. 7290”. În am -
bele locaºuri, se aflã zugrãvit chipul egume nului
bistriþean. Din operele zugravului Ioan, se pãs -
treazã câteva icoane remarcabile. I. D. ªtefãnescu
semnaleazã una la Bistriþa din anul 17907, unde se
mai pãstreazã douã: Adormirea Maicii Domnului
ºi Sfântul Ioan Botezãtorul Îna ripat, pictate în
1794; din acest an, dateazã încã trei icoane, douã
împãrãteºti, Iisus Hristos ºi Maica Domnului,
aflate în tâmpla bisericii Mã nãstirii Cozia, ºi una
reprezentând Sfânta Treime, sub chipul celor trei
îngeri de la Stejarul din Mamvri, expusã în
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1 Teodora Voinescu, ªcoala de picturã de la Hurezi, în „Omagiu lui George Oprescu”, Bucureºti, 1961, p. 574.
2 Ibidem, p. 579.
3 Vasile Drãguþ, op. cit., p. 181.
4 Ibidem, p. 151.
5 Radu Creþeanu, Zugravii din Teiuº, în „Magazin Istoric” IV (1970), nr. 12, p. 14.
6 Radu Constantinescu, Dionisie din Pietrari, miniaturist ºi caligraf, Bucureºti, 1982, p. 22.
7 Prof. Victor Brãtulescu, Dascãlii de zugravi Ioan ºi Mincu de la Râmnic ºi Argeº, în „Mitropolia Olteniei” XV

(1963), nr. 11-12, p. 861.



pronaosul aceleiaºi biserici. Ele constituie opere
de maturitate, realizate de un maestru ai icono -
grafiei bisericeºti. 

Rev e la tor este faptul cã, la 11 au gust 1796,
apare într-un doc u ment „popa Ioan zugravul din
Costeºti” martor cu privire la moºtenirea unui
munte de cãtre moºnenii din Bodeºti1. În anul
urmãtor, la 13 iunie se reia procesul muntelui între
Mãnãstirea Arnota ºi moºnenii respectivi; este che -
mat ºi diaconul Ion, fiul zugravului popa Ioan, care
a recunoscut scrisul ºi semnãtura tatãlui sãu din
cãrþile vechi2. Revenindu-se asupra proce su lui, la
29 septembrie 1797 este menþionat din nou „popa
Ioan zugravul”3. Dintre ucenicii sãi, unii activau la
Bistriþa în primele decenii ale secolului urmãtor.

ªcoala Monahului Partenie. La începutul
secolului al XIX-lea, ªcoala de picturã de la Mã -
nãstirea Bistriþa era condusã de monahul Partenie,
cel mai renumit zugrav din mãnãstire, care desfã -
ºoarã o activitate artisticã foarte diversificatã. Din
Pomelnic, se constatã cã, numele sãu de familie
era Zoba4. Prima sa atestare documentarã dateazã
din 1819; ea se pãstreazã pe una dintre icoanele
împãrãteºti ale fostei Catedrale Episcopale din
Râmnicu Vâlcea, salvate de la incendiul din 1847
ºi pãstrate în biserica Bolniþei5. Inscripþia ade -
vereºte cã: „Aceste patru sfinte icoane s-au fãcut
cu toatã cheltuiala Preasfinþiei Sale pãrintelui chir
Climent, episcopul Râmnicului, la leat 7257, ºi
s-au prefãcut acum prin osârdia lui Partenie mo -
nah, Iosif ºi Climent, 1819”. Activitatea desfã -
ºuratã de monahul Partenie Zoba în cadrul mã -
nãstirii este consemnatã în Pomelnic, de unde se
constatã cã a zugrãvit biserica mare, a restaurat
patru icoane mari, care se pãstrau la anul 1829 în
pronaos, a reparat chipurile sfinþilor distruse de
turci, a spãlat tâmpla altarului ºi a zugrãvit
ciº meaua; în Peºtera Sfântului Grigorie a pictat
douã icoane, precum ºi interiorul bisericuþei
„Sfinþii Arhangheli” ºi scenele exterioare6. 

ªcoala de picturã de la Bistriþa primeºte în
anul 1830 pe fratele Gheorghe, originar din satul
Bogdãneºti-Vâlcea. Nãscut în 1807, la vârsta de
15 ani este dus de mama sa la Mãnãstirea Cozia,

unde era egumen arhimandritul Nectarie Râm -
niceanu (1822-1839), tot din Bogdãneºti7. Acolo a 
fost încredinþat „pãrintelui Metodie Bãtrânul, care
l-a crescut ºi l-a dat sã înveþe meºteºugul zu -
grãviei”8. Se pare cã ucenicia în ale picturii a
fãcut-o la Mãnãstirea Bistriþa, întrucât „înce pu -
turile sale modeste se identificã în Pomelnicul
bisericii din satul Vãratici, 1818”9, cum constatã
profesorul Aurelian Sacerdoþeanu. Dupã termi -
narea uceniciei în arta zugrãvirii icoanelor, tânãrul 
Gheorghe se cãsãtoreºte cu fiica lui Ioachim
Popo vici din Boiþa10. 

Prima sa piesã cunoscutã este o copie rea -
lizatã la Bistriþa în anul 1830, dupã un tablou care
ilustreazã intrarea banului Barbu Craiovescu în
mãnãstire pentru cãlugãrire11. Aici, timp de opt ani 
desfãºoarã o bogatã activitate artisticã, pictând
numeroase icoane, perfecþionându-ºi cunoºtinþele
tehnice ºi de specialitate, cu privire la culori, de -
scrierea sfinþilor, a modelelor de pisanii ºi inscrip -
þii pentru bisericile pictate. De asemenea, redac -
teazã Caietele zugravilor pentru îndrumarea
uce nicilor, un fel de Erminie, având autograful:
„De Gheorghe zograf s-au prescris. Leatul 1841,
decembrie 16”12. Episcopul Ghenadie al Râmni -
cului tipãreºte un caiet sub titlul: Iconografia. Arta 
de a zugrãvi templele ºi icoanele bisericeºti, în
1891 (ed. a II-a, 1903), cu o Prefaþã, unde prezintã
biografia zugravului. 

Din creaþia iconograficã a fratelui
Gheorghe, realizatã la Bistriþa, menþionãm o icoa -
nã la Mãnãstirea Polovragi (1832), icoana triptic
de la Bistriþa (1833), pictarea bisericii Mãnãstirii
Vieroºi de lângã Piteºti, împreunã cu Voicu ºi
Petre (1834), icoana cu Sfânta Treime (1836),
copia dupã crucea de pe tâmpla Schitului Crasna
(1836). El contracteazã, împreunã cu pictorii men -
þionaþi, în 1838, pictarea bisericii domneºti din
Caracal; lucrarea n-a fost executatã, deoarece, la 1
mai al anului respectiv, întreaga echipã picta bise -
rica din Buda (Vâlcea) a lui Nectarie Cozianul.

În toamna anului 1838, fratele Gheorghe
pãrãseºte Mãnãstirea Bistriþa, stabilindu-se la
Hurezi, unde picteazã Ciºmeaua, iar în 1839 bise -
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1 Comori Arhivistice Vâlcene. Catalog de documente (1467-1880), de Corneliu Tamaº, Ion Soare, Carmen Ma nea-
Andreescu, vol. II, Bucureºti, 1985,  nr. 1288, p. 288.

2 Idem, nr. 1321, p. 296.
3 Idem, nr. 1333, p. 289.
4 Aurelian Sacerdoþeanu, Pomelnicul Mãnãstirii Bistriþa olteanã, în „Mitropolia Olteniei” XVIII (1966), nr. 5-6,

p. 501.
5 Radu Creþeanu, Un mare ctitor de locaºuri sfinte. Climent al Râmnicului, în „Mitropolia Olteniei” XXII (1970),

nr. 5-8, p. 664.
6 Aurelian Sacerdoþeanu, art. cit., p. 501.
7 Prof. Victor Brãtulescu, Zugravul cântãreþ Gheorghe-Gherontie, în „Mitropolia Olteniei” (1962), nr. 1-2, p. 25.
8 Ghenadie, Iconografia, p. 41, cf. Prof. Victor Brãtulescu, art. cit., p. 25, nota 5.
9 A. Sacerdoþeanu, Pomelnicul Bisericii din satul Costeºti, în „Mitropolia Olteniei” XVI (1964), nr. 3-4, p. 239.
10 Pr. D. Bãlaºa, Gherontie Zograful care în cãlugãrie s-a numit Gherontie, în „Mitropolia Olteniei” XIX (1967), nr.

1-2, p. 72.
11 Ibidem, p. 74.
12 B. A. R., Ms. rom. nr. 2151, f. 95v. Manuscrisele au fost citate dupã: Gabriel ªtrempel, Catalogul manuscriselor

româneºti, Bucureºti, I, 1978; II, 1983; III, 1987.



rica Precistea din Caracal; de asemenea, picteazã
numeroase icoane, precum ºi biserica Schitului
Troianu ºi cea a Mãnãstirii Bucovãþul Nou (1842), 
ctitorite de arhimandritul Hrisant Penetis.

În anul 1841, fratele Gheorghe dorea sã se
cãlugãreascã, dar nu reuºeºte decât la 27 de cem -
brie 1850, fiind tuns în monahism la Bucovãþul
Nou de egumenul Augustin arhimandritul1. 

Sfântul Calinic, episcopul Râmnicului, în -
cre dinþeazã monahului Gherontie retuºarea în stil
ortodox a icoanelor împãrãteºti din Catedrala
Epar hialã, pictate în stil oc ci den tal de Gh.
Tattarescu2. Monahul l-a întrecut în multe privinþe 
pe maestru; deosebirea esenþialã între ei consta în
faptul cã, primul realiza „icoane”, iar al doilea,
„tablouri”3. El aduce o contribuþie remarcabilã la
dezvoltarea iconografiei noastre bisericeºti4, ºtiind
sã îmbine armonios linia tradiþionalã orto doxã cu
influenþele noi venite mai ales din Occident5.

În ªcoala monahului Partenie, activa ºi
Paisie schimonahul. Pe un manuscris, autograful
adevereºte cã: „S-au scris de robul lui Dumnezeu
smeritul între monahi, Paisie schimonahul zograf,
la leat 1833, iulie”6, iar pe alt manuscris din 1836,
semna: „Paisie schimonahul, zograf al acestei Mã -
nãstiri”7; autograf asemãnãtor întâlnim ºi în 1838
pe alt manuscris”8. Faptul cã Paisie era schi mo -
nah, treaptã adoptatã de cãlugãrii înaintaþi în
vârstã, denotã cã ucenicia ºi-a fãcut-o în ªcoala
zugravului Ioan la sfârºitul secolului an te rior. 

Ultimul reprezentant al ªcolii de picturã de
la Bistriþa este menþionat în anul 1854; el transcrie
Acatistul ºi Paraclisul Sfântului Grigorie, iar din
autograf aflãm cã: „S-a prescris de mine cel mai
jos iscãlit. Cu ajutorul Sfântului Grigorie ºi cu a
mea ostenealã ºi cheltuialã pe care o am închinat-o 
Sfântului. Terentie monah ºi zugrav. 1854”9.

ªcoala bistriþeanã de caligrafi ºi mi nia -
turiºti (sec. XVI). În ºcolile mãnãstireºti se învaþã 
ºi arta caligrafiei ºi a miniaturisticii necesare co -
pierii ºi împodobirii artistice a manuscriselor.
Monahii se strãduiau sã realizeze cãrþi atractive,
cu înfãþiºare plãcutã, exprimând ºi prin forma ex -
te rioarã valoarea conþinutului teologic sau de cul -
turã generalã oferit cititorilor ºi slujitorilor cul -
tului divin. Acest domeniu le cerea adevãrata

„rãb dare cãlugãreascã”, fiind practicat numai de
cei înzestraþi cu alese calitãþi ºi gust ar tis tic. Din
aceastã cauzã, potrivit învãþãturii Sfinþilor Pãrinþi,
activitatea cul tural-artisticã era consideratã mãrtu -
risire a credinþei ortodoxe sau rugãciune, fiind
numitã „propovãduire a mâinilor” sau „predicã
neîncetatã”10, deci cãi spre dobândirea mântuirii. 

Caligrafii ºi miniaturiºtii se formau în jurul
monahilor vârstnici, care se desãvârºiserã printr-o
practicã îndelungatã. „Când în jurul unui meºter
iscusit se adunau mai mulþi ucenici, dornici de a
învãþa meºteºugul sau arta meºterului, atunci ate -
lierul devenea ºcoalã”11; din ea, ieºeau renumitele
manuscrise, admirate, studiate ºi conservate în
con diþii tot mai corespunzãtoare, astãzi când teh -
nica tiparului a sãrãcit la max i mum aspectul ar tis -
tic al cãrþii. Între ucenicii „ºcolii” exista o emu -
laþie, întrecându-se în scrierea frumoasã ºi
împo dobirea artisticã a manuscriselor; unii în cer -
cau sã-l imite pe dascãl, alþii deveneau creatori,
lãsând unicate originale în istoria artelor. În acest
mod, „ºcolile din mãnãstiri au constituit adevãrate
instituþii de educaþie esteticã. Aici s-au alcãtuit
minunate manuscrise împodobite cu miniaturi,
fron tis picii ºi viniete”12.

În gen eral, miniaturistica se practica separat 
de caligrafie; scriitorul copia textul, iar minia -
turistul împodobea manuscrisul. O importanþã
deosebitã se acorda paginii de titlu; literele exe -
cutate ar tis tic, în culori diferite, erau încadrate, de
obicei, într-un chenar flo ral. Apoi, colontitlurile
erau scrise în culori vii, deosebite de cele ale
textului; litera majusculã, de for mat mare, care
deschidea textul, era lucratã cu aleasã artã ºi înca -
dratã în mo tive florale, uneori susþinutã de fiinþe
din fauna localã, alteori exotice sau imaginare.
Textele Evangheliilor sunt precedate de icoana
Sfântului Evanghelist, iar cele istorice, de a voie -
vodului, sau a celui care a comandat scrierea,
boier sau egumen, devenind astfel importante do -
cu mente de portretisticã ale epocii re spec tive. 

În cadrul acestei tradiþii artistice, promovate 
de vechile mãnãstiri ortodoxe, Bistriþa a „devenit
la puþin timp dupã construirea ei un mare focar de
cultura, asemãnãtoare în importanþã Mãnãstirii
Neamþ din Moldova. Ca urmare a neobositei
munci cãrturãreºti desfãºurate aici, s-au scris fru -
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1 Pr. D. Bãlaºa, art. cit., p. 73.
2 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin, Bucureºti, 1906, p. 193.
3 Pr. D. Bãlaºa, art. cit., p. 74
4 A. Sacerdoþeanu, art. cit., p. 239.
5 Prof. Victor Brãtulescu, Dascãlii de zugravi..., p. 870.
6 B. A. R., Ms. rom. nr. 2005, f. 31.
7 Idem, Ms. rom. nr. 3156, f. 15v.
8 Idem, Ms. rom. nr. 2179, f. 38v.
9 Ieronim Arhim., Acatistul ºi Paraclisul, Bucureºti, 1859, p. 77.
10 Dr. Nestor Vornicescu, Primele scrieri patristice în literatura noastrã, sec. IV–XVI, Craiova, 1984, p. 219.
11 Prof. Victor Brãtulescu, art. cit., p. 859.
12 Nicolae Andrei – Gheorghe Pârnuþã, Istoria învãþãmântului din Oltenia, vol. I, Craiova, 1977. p. 176.



moase manuscrise, s-au împodobit lucrãri de cali -moase manuscrise, s-au împodobit lucrãri de cali -
grafie de o înaltã mãiestrie artisticã, s-a for mat o
ºcoalã de iscusiþi caligrafi”1.

ªcoala din secolul al XVI-lea. La începutul
secolului al XVI-lea, Mãnãstirea Bistriþa avea or -
ga nizatã o renumitã ªcoalã de caligrafi ºi mi -
niaturiºti; ea a creat câteva capodopere ale culturii
medievale româneºti, dintre care, cele mai repre -
zentative sunt:

Tetraevanghelul postelnicului Marcea. Do -
nat Mãnãstirii Bistriþa în anul 1519 de postelnicul
Marcea, Tetraevanghelul este considerat una din -
tre cele mai frumoase scrieri din Oltenia2, realizat
ar tis tic, atât caligrafic, cât ºi decorativ, cu litere
negre ma jus cule de 7 mm înãlþime. Frontispiciile
ºi iniþialele Evangheliilor sunt admirabil desenate
cu aur ºi culori, producând impresia unei creaþii
artistice desãvârºite. 

Descoperit în fondul de manuscrise de la
Bistriþa, Alexandru Odobescu îl descrie astfel:
„Fron tispiciile de la începutul fiecãrei Evanghelii
sunt compuse din graþioasa încruciºare ºi din inge -
nioasa împletire a unor linii fine colorate carmin,
verde, cinabru ºi albastru, brodate de un firicel de
aur; figurile rotunde, eliptice, pãtrate se combinã
cu o simetricã mãiestrie, într-acea scânteietoare
împestriþare de culori vii, ce se îmbinã cu o mi -
nunatã armonie; marginile rotunjite sau festonate
ale grupului sunt semãnate cu steluþe de felurite
culori; iar din capãtul de sus ºi din colþuri se
desprind niºte graþioase figuri de palmete, de
aplus tre ºi de acante. Acest tot, desenat cu o pen -
sulã uºoarã ºi delicatã, pro duce efectul plãcut al
unei reþele transparente de aur ºi de culori vii.
Iniþialele reproduc în proporþii mai restrânse, dar
nu mai puþin graþioase, aceste forme variate ºi
agreabile”3, iar Barbu Theodorescu afirma cã, „în
loc sã se con tinue arta caligraficã a lui Nicodim ºi
centrul de culturã de la Tismana, Bistriþa se aºazã
pe linia culturalã începutã de Gavriil Dric, vestitul
caligraf de la Neamþ, din timpul domniei lui Ale -
xandru cel Bun. Evangheliarul lui Nicodim din
1405 nu are nicio legãturã artisticã cu Tetra evan -
ghelul lui Marcea”4.

Evangheliarul egumenului Misail. Altã
ope rã vestitã de caligrafie ºi miniaturisticã este
Evangheliarul egumenului Misail. Început în de -
ce niul al patrulea din secolul al XVI-lea în
Mãnãstirea Bistriþa, Evangheliarul a fost terminat la

Muntele Athos, întrucât „meºterul care l-a în ceput a
murit”, cum adevereºte egumenul bistriþean. 

Asemãnãrile cu privire la volum, materiale,
litere ºi caligrafie dovedesc cã Evangheliarul îºi
are originea tot în ªcoala de la Bistriþa. Totuºi, se
constatã ºi o diferenþiere: formele sunt mai greoaie 
ºi mai apãsate, liniile nu au fineþea celui an te rior,
reducându-se, mai ales, la cele drepte, probabil
rezultat al timpului sau al talentului inegal al
caligrafilor. Dupã ce monahul athonit Mardarie
terminã lucrarea, egumenul Misail precizeazã în
Postfaþã cã, „iarãºi s-a adus aici în Mãnãstire; am
aºezat aurul ºi cu diferite culori am sãvârºit-o ºi
am împodobit-o”. Deci, se crede cã Mãnãstirea nu
mai dispunea de caligrafi, dar avea miniaturiºti
pentru împodobirea manuscriselor, însã nu erau la
înãlþimea celor din deceniile anterioare, fie din
cauza bãtrâneþilor, fie a lipsei de experienþã.
Miniaturile se caracterizeazã printr-un colorit mai
puþin variat, redus la verde, civit ºi aur. Figurile
sunt conturate cu linii drepte ºi „într-unele chipuri
de pãsãri fantastice se unesc cu ornamentele îm -
prumutate de la plante”5.

Tetraevanghelul. Tot din ªcoala bistriþeanã
existã un Tetraevanghel, deºi foarte degradat de
timp ºi de umezeala din Peºterã, unde a fost ascuns 
pentru a-l salva. Din el, se pãstreazã câteva frag -
mente de pagini miniate cu scene din Sfintele
Evanghelii. Cea mai bine conservatã este ilustraþia 
care reprezintã Chemarea lui Petru ºi Andrei de
cãtre Hristos. Alexandru Odobescu o descrie
astfel: „Un cadru colorat roºu cu borduri negre
încinge desenul executat pe câmp de poleialã au -
ritã. De o parte Hristos, de pe o stâncã, întinde
mâna cãtre apostolii Sãi, care din barca lor au
aruncat în valurile rotunjite ale mãrii o plasã sau
coº în care se zãresc câþiva peºti roºiori”6. Se pare
cã manuscrisul a avut peste 25 de ilustraþii, ase -
mãnãtoare celei prezentate mai sus, sau re pre -
zentând pe Sfinþii Evangheliºti7, dar condiþiile de
pãstrare necorespunzãtoare le-au degradat, încât
nu se mai pãstreazã decât numai puþine fragmente.

ªcoala din secolul al XVII-lea. O nouã
perioadã de înflorire cunoaºte ªcoala de caligrafi
ºi miniaturiºti de la Bistriþa în prima jumãtate a
secolului al XVII-lea, datoritã egumenului Teofil
ieromonahul, considerat de Nicolae Iorga „pa tro -
nul caligrafilor”.

Câteva manuscrise din epoca respectivã
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1 ªtefan ªtefãnescu, Bãnia în Tara Româneascã, Bucureºti, 1965, p. 124.
2 Prof. Barbu Theodorescu, Schiþã pentru o istorie a culturii în Oltenia, în „Mitropolia Olteniei” XXII (1970), nr.

5-8, p. 870.
3 Alexandru Odobescu, Opere II. Ediþie de Marta Anineanu ºi Virgil Cândea, Bucureºti, 1967, p. 136.
4 Prof. Barbu Theodorescu, art. cit., p. 870.
5 Alexandru Odobescu, op. cit., p. 136.
6 Idem, p. 137-138.
7 Învãþãturile lui Neagoe Basarab cãtre fiul sãu Theodosie. Text ales ºi stabilit de Florica Moisil ºi Dan Zamfirescu.

Cu o nouã traducere a originalului slavon de G. Mihãilã. Studiu introductiv ºi note de Dan Zamfirescu ºi G. Mihãilã, 
Bucureºti, 1971, p. 72, nota 2. 



ade veresc existenþa unor monahi cu reale însuºiri
caligrafice ºi miniaturistice.

Cronica universalã. Manuscrisul, care cu -
prinde Cronica uni ver salã1 a ieromonahului
Mihail Moxa, este copiat de un caligraf iscusit, cu
cernealã neagrã, cu litere semiunciale mari, în -
grijite, chiar frumoase. Singurul or na ment este o
vinietã lucratã ar tis tic, formatã din trei cercuri
încadrate ºi in ter ca late cu împletituri, executate în
roºu, având deasupra la mijloc monograma „IS.
HS”. Prima iniþialã a capitolului întâi este frumos
ornatã cu roºu; de asemenea, titlurile capitolelor ºi
iniþialele de la începutul lor sunt scrise cu roºu2.

Miscelaneu religios. Datând din prima ju -
mãtate a secolului al XVII-lea, manuscrisul3 este
op era unui caligraf care denotã calitãþi artistice
superioare. Textul este transcris cu litere semi -
unciale, la care s-a folosit cernealã neagrã ºi rã -
dãcinie; titlurile ºi iniþialele sunt scrise cu roºu; are
numeroase iniþiale or nate ºi un frontispiciu colorat.

Pravila. Deosebit de im por tant este ma nu -
scri sul care cuprinde Pravila4 tradusã de iero -
monahul Mihail Moxa; autograf al autorului, de -
notã un scris îngrijit, cu litere mici ºi ascuþite;
textul cu cernealã neagrã, iar titlurile ºi iniþialele
cu roºu, având ºi un frontispiciu în peniþã. 

Viaþa Sfântului Grigorie Decapolitul. Cel
mai remarcabil manuscris5  al epocii re spec tive
este cel care cuprinde Viaþa Sfântului Grigorie
Decapolitul. Studiat ºi publicat de Dr. Mo ses
Gaster, se crede cã dateazã din anul 1633 sau este
chiar an te rior.

Cei mai cunoscuþi caligrafi bistriþeni, de la
sfârºitul secolului al XVII-lea, sunt Vlad Grã -
mãticul, ieromonahii ªtefan ºi Ilarion, Stroe Co -
pilul, viitorul Serafim ieromonahul; ei folosesc o
tehnicã ºi forme comune pentru copierea ºi împo -
dobirea manuscriselor. Se constatã scrierea tex -
tului cu cernealã neagrã, uneori rãdãcinie ºi roºie;
titlurile, colontitlurile, iniþialele, însemnãrile mar -
ginale ºi trimiterile, cu cernealã roºie, fronti spi -
ciile în peniþã6, iar uneori, câte un frontispiciu
colorat la manuscrisele ieromonahilor ªtefan7 ºi
Serafim8. 

ªcoala din secolul al XVIII-lea. Pe la mij -
locul secolului al XVIII-lea, ieromonahul Ilarion
continuã tradiþia caligraficã a înaintaºilor sãi.
Pentru scrierea textului foloseºte cernealã neagrã;

titlurile, iniþialele, iar la unele manuscrise, co -
lontitlurile ºi trimiterile marginale sunt cu roºu. La 
începutul activitãþii sale, în tinereþe, ieromonahul
Ilarion lucreazã numeroase frontispicii în culori9,
iar spre sfârºitul carierii, în peniþã10.

ªcoala de caligrafi ºi miniaturiºti de la Mã -
nãstirea Bistriþa atinge apogeul spre sfârºitul se -
colului al XVIII-lea, datoritã ilustrului eclesiarh
Dionisie ieromonahul, stabilit aici pentru o pe rioadã
de un deceniu. Recunoscut ca pictor ºi min i a tur ist,
caligraf de elitã ºi dascãl iscusit, desfã ºoarã o vastã
activitate, formând numeroºi ucenici. 

Ieromonahul Dionisie a fost un caligraf pa -
sionat de meºteºugul sãu. Slovele hrisoavelor, tra -
duse din slavonã ºi caligrafiate în româneºte, sunt
împodobite cu multã mãiestrie, folosind tuº negru
ºi chinovar; apoi le adãuga desene executate în
peniþã, reprezentând scene din viaþã, stema þãrii,
mãnãstiri, biserici, schituri, flori ºi alte ornamente
viu colorate11. Scrierea sa este de o „fineþe rar
întâlnitã. Literele întrec în precizie tiparul. Ceva
mai mult, tiparul nu se poate compara cu lim -
pezimea, claritatea ºi silueta literelor lui Dionisie.
Scrisul sãu, când imitã tiparul, întruchipeazã o
eleganþã neîntrecutã”12.

La redactarea textului, ieromonahul Dio ni -
sie foloseºte cernealã vegetalã, de obicei neagrã ºi
roºie; cea din urmã o aplicã la transcrierea titlu -
rilor, pe care le încadra în frontispicii colorate
policrom, cu elemente împrumutate din regnul an -
i mal, ca ºerpi ºi dragoni, de inspiraþie bizantinã.
De asemenea, erau scrise cu roºu notiþele ºi anu -
mite explicaþii referitoare la unele personaje men -
þionate mai ales în pomelnice. 

Un loc im por tant în manuscrisele cali gra -
fului Dionisie ieromonahul ocupã partea deco -
rativã, adesea încredinþatã ucenicilor sãi, ca mo -
nahul Partenie bistriþeanul, Manea zugravul,
logo fãtul Rãducanu Poenarul ºi Grigorie pictorul.  

Reprezentative între ilustraþiile lui Dionisie
sunt ºi trei acuarele reprezentând Schitul Pãpuºa,
Schitul Sfântul Grigorie ºi Muntele Bucegi, dintre
care, primele douã apar în Condica Mãnãstirii
Bistriþa din anul 1796. Executate în peniþã ºi acu -
arelã, se încadreazã în stilul grafiei na ive, lipsite
de perspectivã, urmãrind în esenþã redarea ideii.
Astfel, în ilustraþia „Schitul Peºtera”, apare chilia
pustnicului, bisericuþa „Sfinþii Arhangheli”, scri -
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1 Manuscrisul original se pãstreazã la Biblioteca de Stat din Moscova.
2 Mihail Moxa, Cronica universalã. Ediþie criticã de G. Mihãilã, Bucureºti, 1989, p. 62.
3 B. A. R., Ms. rom. nr. 2522.
4 Idem, Ms. rom. nr. 2471.
5 Dr. M. Gaster, Texte române inedite din secolul XVII, în „Revista pentru istorie, arheologie ºi filologie” I (1883), p.

74-76.
6 B. A. R., Ms. rom. nr. 2511, f. 3, 22; Ms. rom. nr. 2608, f. 384; Ms. rom. nr. 253, f. 3, 231,461,463.
7 Idem, Ms. rom. nr. 253, f. 154.
8 Idem, Ms. rom. nr. 2513, f. 1, 107. 169 º.a.
9 Idem, Ms. rom. nr. 2355, f. 2, 6; Ms. rom. nr. 2516, f. 4, 8, 196v; Ms. rom. nr. 2579, f. 1, 2, 364 º.a.
10 Idem, Ms. rom. nr. 2596, f. 1,2, 89v º.a.; Ms. rom. nr. 2582, f. 1, 10, 86 º.a.; Ms. rom. nr. 2574, f. 1,6, 10 ºi 239.
11 Radu Constantinescu, op. cit., p. 22.
12  Pr. D. Bãlaºa, Cronicarul Dionisie Eclesiarhul, în „Mitropolia Olteniei” XXXIV (1982), nr. 1-3, p. 89.



petele cu gãleata pentru apã, treptele sãpate în
stâncã, iar ºerpii ºi pãsãrile oferã peisajului un as -
pect de inspiraþie bizantinã. 

O temã specificã, abordatã de miniaturistul
Dionisie ieromonahul, este scena care ilustreazã
Prezentarea Condicii, act îndeplinit de egumenul
mãnãstirii sau al schitului în faþa Sfântului pa tron
sau a voievodului ctitor; ea apare pe ul tima foaie,
rezervatã anume în acest scop, dupã transcrierea
hrisoavelor. În cele trei vol ume ale Condicii bistri -
þene, apare aproape identic profilul bisericii mari
în registrul su pe rior, iar în cel in fe rior, egumenul
îngenuncheat oferind Condica Sfântului Grigorie
Decapolitul, ocrotitorul Mãnãstirii. 

Scena din volumul I, terminat în anul 1796,
reprezintã pe egumenul Nectarie arhimandritul pre -
zentând Condica Sfântului Grigorie Decapolitul
care, înveºmântat în odãjdii preoþeºti, îl bine cu -
vânteazã. În registrul de sus, biserica mare; în -
treaga compoziþie este încadratã într-un lux u ri ant
de cor nat u ral, predominat de culoarea verde, spe -
ci ficã locului.

Între anii 1795-1807, când s-a aflat în Mã -
nãstirea Bistriþa, ieromonahul Dionisie scrie, pe
lângã cele trei vol ume ale Condicii, ºi Pomelnicul
Mãnãstirii ºi pe cele ale schiturilor subordonate:
Pã puºa ºi Peri; dar, mai im por tant este cã, în jurul
sãu activeazã o serie de caligrafi ºi miniaturiºti,
unii fãcând ucenicie, dintre care se remarcã iero -
monahul Grigorie, preotul Nicolae, ieromonahul
Ioachim Bãrbãtescu, schimonahul Paisie, monahii 
Partenie, Pahomie ºi Teodosie. 

Ieromonahul Grigorie scrie Pomelnicul Mã -
nãstirii Tismana1, în anul 1798, din porunca arhi -
mandritului ªtefan, fost egumen la Bistriþa ºi
Tismana, care suportã întreaga cheltuialã2, iar ca -
li graful mãrturiseºte cã l-a scris aici la Bistriþa3.
Textul este redactat cu cernealã neagrã, roºie, rã -
dã cinie ºi violetã, iar frontispiciile în peniþã.

Caligraful Nicolae preotul scria textul ma -
nuscriselor cu cernealã neagrã ºi rãdãcinie, iar
titlurile, iniþialele ºi noþiunile tipiconale, cu roºu.
Un Manuscris din 1798 poartã autograful auto -

rului, care adevereºte cã: „Am scris eu, popa
Nicolae, fiind în sfânta Mãnãstire Bistriþa”4; are
înfãþiºat în peniþã pe Sfântul Ioan Damaschin, ºi
mai multe frontispicii, tot în peniþã5. 

Ieromonahul Ioachim, fost grãmãtic ºi preot 
în Bãrbãteºti, copiazã în 1766 un manuscris6, imi -
tând tehnica folositã de caligrafii ºi miniaturiºtii
contemporani. Textul este scris cu cernealã neagrã 
ºi rãdãcinie, iar unele titluri ºi iniþiale, cu roºu;
lucreazã frontispicii în peniþã ºi unele iniþiale or -
nate7, Metoda o va aplica ºi dupã ce intrã în mã -
nãstire, realizând desene în laviu8, sau miniaturi
reprezentând pe Sfântul Grigorie Decapolitul9, pe
Maica Domnului10 ºi altele.

ªcoala din secolul al XIX-lea. În prima
jumãtate a secolului al XIX-lea activeazã la Mã -
nãstirea Bistriþa un renumit grup de monahi, cali -
grafi ºi miniaturiºti, formaþi de marele maestru
ieromonahul Dionisie Eclesiarhul. 

Caligraful ºi miniaturistul Partenie monahul 
copiazã în 1832 un Manuscris de literaturã mo -
nahalã11, folosind cernealã neagrã ºi rãdãcinie
pentru text, iar pentru titluri, iniþiale ºi îndrumãrile 
tipiconale, roºie; are un frontispiciu colorat ºi mi -
niaturi lucrate ar tis tic12. De asemenea, la ma nu -
scrisul care cuprinde Paraclisul13, caligrafiat în
1833, foloseºte aceeaºi tehnicã, realizând o mi -
niaturã care reprezintã pe Sfântul Grigorie De -
capolitul ºi un frontispiciu colorat14.

Monahul Pahomie, caligraf ºi min ia tur ist,
scrie în 1832 Pomelnicul bisericii din Cacova15,
folosind cernealã neagrã, iar pentru titluri ºi ini -
þiale, roºie, având numeroase miniaturi ºi fron -
tispicii, în culori16 realizate per sonal. În 1834,
scrie Pomelnicul bisericii din Costeºti17, potrivit
auto grafului. „ªi s-a scris acest dumnezeiesc
Pomelnic de mult pãcãtosul ºi nevrednicul numirii 
cãlu gãriei Pahomie monah din sfânta Mãnãstire
Bistriþa”18. El imitã frumoasa caligrafie a iero mo -
nahului Dionisie, folosind pentru text cernealã
nea grã ºi albastrã, iar pentru titluri ºi iniþiale,
roºie; are frontispicii colorate19. Manuscrisul este
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1 B. A. R., Ms. rom. nr. 2500, 76 f.
2 Idem, f. 4.
3 Idem, f. 4v.
4 Idem, Ms. rom. nr. 2040, f. 107v.
5 Idem, Ms. rom. nr. 2040, f. Iv, 2, 12v, 62 º a.
6 B. A. R., Ms. rom. nr. 2183.
7 Idem, f. 3, 6, 7, 128, 143 º.a.
8 Idem, Ms. rom. nr. 2102, f. 242v.
9 Idem, Ms. rom. nr. 2180, f. 4v.
10 Idem, Ms. rom. nr. 2789, f. 4v.
11 Idem, Ms. rom. nr. 2005, 32 f.
12 Idem, Ms. rom. nr. 2005, Coperta I, interior, ºi f. 3v, 6 ºi 29 v.
13 Idem, Ms. rom. nr. 2638, 11 f.
14 Idem, f. Iv ºi 2.
15 B. A. R., Ms. rom. nr. 2293, 67 f.
16 Idem, f. Iv, 8v, 16v º.a.
17 B. A. R., Ms. rom. nr. 2192, 79 f.
18 Idem, f, 67v.
19 Idem, f. 1, 2v, 11v º.a.



bogat ilustrat de fratele Gheorghe, zugrav ºi cân -
tãreþ la Mãnãstirea Bistriþa.

Monahul Teodosie, spe cial ist în muzica bi -
sericeascã ºi caligraf, era „psaltis la leatul 1833” în 
Mãnãstirea Bistriþa; el scrie o Psaltichie ro mâ -
neascã ºi greceascã1, dupã cei mai renumiþi com -
pozitori. Pentru text, autorul foloseºte cernealã
neagrã, iar pentru titluri, iniþiale ºi explicaþiile
muzicale, roºie. Manuscrisul este bogat ilustrat,
având numeroase frontispicii colorate, iniþiale or -
nate ºi viniete lucrate ar tis tic2.

ªcoala de caligrafi ºi miniaturiºti de la Mã -
nãstirea Bistriþa, care a durat peste trei sute de ani,
îºi înceteazã activitatea în secolul al XIX-lea, ulti -
mul ei reprezentant fiind schimonahul Paisie, care, 
în anul 1836, scrie un Miscelaneu de literaturã
monahalã3. Caligraf iscusit ºi min ia tur ist de sea -
mã, lucreazã în stilul contemporanilor sãi. Textul
operei este scris cu cernealã neagrã, iar titlurile,
colontitlurile, iniþialele ºi îndrumãrile, cu roºie;
iniþialele sunt or nate, având ºi douã miniaturi re -
pre zentând pe Sfântul Grigorie Decapolitul ºi un
înger4;  iar un alt manuscris5, copiat prin anii
1837-1838, dupã aceeaºi metodã, autorul îl
ilustrea zã bogat cu miniaturi inspirate din viaþa
monahalã6.

ªcoala bistriþeanã de sculpturã (XVI).
Ope rele sculptate, puþine la numãr, pãstrate la Mã -
nãstirea Bistriþa, atestã cã aici a funcþionat, îm -
preu nã cu celelalte renumite ºcoli, ºi una de sculp -
turã. Dacã piatra tombalã a marelui ban Pârvu II
Craiovescu, decedat în anul 1529, a fost lucratã la
Bistriþa, înseamnã cã funcþiona o ºcoalã de sculp -
turã în piatrã în secolul al XVI-lea. 

Din ªcoala de sculpturã bistriþeanã a seco lului
al XVII-lea se pãstreazã câteva piese de mare valoare
artisticã, executate, atât în lemn, cât ºi în piatrã. 

Cel mai strãlucit reprezentant al ªcolii de
sculpturã bistriþeanã este ieromonahul Vasile, care 
con duce mãnãs tirea aproximativ trei decenii
(1629-1658), deci ºi ªcoala, bucurându-se de
paº nica domnie ºi ocrotire a voievodului Matei
Basarab (1632-1654). 

Ieromonahul Vasile s-a nãscut la Râmnicu-
 Vâlcea, într-o familie de transilvãneni, stabilitã în
localitate. Prima datã apare egumen al mãnãstirii
la 15 iu nie 1629. Personalitate cu remarcabile ca -
litãþi gospodã reºti ºi ad min is tra tive, egumenul
Vasile ridicã prestigiul eco nomic al sfântului locaº 
prin apãrarea privilegiilor ºi a proprietãþilor pri -

mite de la ctitori ºi binefãcãtori, unele cotropite
între timp de anumiþi boieri. În acest sens, are
procese chiar în faþa voievodului, cum a fost cel
din 17 octombrie 1645, cu vel clucerul Preda
Brân coveanu, nepot de varã al lui Matei-Vodã,
care acaparase vadurile de la vama Potelul. 

Calitãþile organizatorice ale egumenului
Vasile erau com pletate cu cele artistice, fiind un
iscusit sculp tor în lemn. Prima operã cunoscutã a
ieromonahului Vasile este Tâmpla bisericii
Bolniþei, realizatã în anul 1634, fiind cea mai ve -
che lucrare de sculpturã din tezaurul cultic bistri -
þean, însã, din nefericire, nu s-a pãstrat întreagã.
Un loc aparte ocupã uºile împãrãteºti; având for -
mã de acoladã în partea superioarã, ele se împart în 
douã câmpuri. Cel su pe rior ocupã o treime ºi are în 
centru scena Buna Vestire, redatã în douã iconiþe:
una, cu Sfânta Fecioarã Maria, iar alta, cu Sfântul
Arhanghel Gavriil, fiind înconjurate pe trei laturi
cu bogate crenguþe ºi flori stilizate. În câmpul cel
mare, rãmas liber, se aflã câte o formã ovoidalã pe
fiecare canat, iar deasupra lor, într-un re lief pu -
ternic evidenþiat, douã rozete suprapuse, formând
o cruce compusã din patru petale stilizate. Dinspre 
vârfurile florilor laterale, de lângã douã mici stele
suprapuse, pleacã în afarã împletindu-se tulpinile
unor flori, care, dupã ce strãbat decoraþiunea cen -
tralã, se îndreaptã una în sus, iar alta în jos, termi -
nându-se cu o rozetã mai micã; acolo se întâlnesc
cu un crin crescut din bogatele ornamente ale
pãrþii inferioare. 

A doua operã a sculptorului Vasile iero -
monahul este Uºa bisericii Bolniþei; despre ea,
Alexandru Odobescu scria cã „este de lemn sãpatã 
ajur, cu flori poleite, iar sus, pe fiecare din douã
ale ei canaturi, e câte un medalion oval, cu o figurã 
coloratã, înfãþiºând Buna Vestire. Sub aceste chi -
puri, e sãpatã inscripþia slavonã: Uºa aceasta s-a
fãcut de ieromonahul Vasile, în zilele lui Io Matei
Basarab voievod, la anul 7162 (1654)”7. Din ne -
fericire, uºa a fost ridicatã de la Mãnãstirea Bis -
triþa în anul 1910 de Spiru Haret ºi Petre Gârbo -
viceanu, fiind dusã la Muzeul Casei Bisericii din
Bucureºti, de unde i s-a pierdut urma8.

Vãzând activitatea artisticã desfãºuratã de
monahii bistriþeni, suntem îndreptãþiþi sã credem
cã ea a fost mult mai bogatã; numãrul pieselor va fi 
fost mult mai mare, dar vicisitudinile prin care a
trecut sfântul locaº, precum intemperiile ºi cala -
mitãþile, le-au distrus de-a lungul anilor.
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1 B. A. R., Ms. rom. nr. 3630, 408 f.
2 Idem, f. 1, 9, 40, 30v, 42, 54v, 60 ºi 146v.
3 B. A. R., Ms. rom. nr. 3156, 32 f.
4 Idem, f. 1v, 2, 17 ºi 24
5 B. A. R., Ms. rom. nr. 2179, 38 f.
6 Idem, f. 2v, 7v, 10v º.a.
7 Al. Odobescu, Schiturile ºi metoacele Mãnãstirii Bistriþa din Vâlcea, în „Buletinul Comsiunii Monumentelor

Istorice” I (1908), nr. 3, p. 102. 
8 Arhim. Veniamin Micle, Egumenul Vasile, maestru în arta sculpturii, în „Jurnalul de Vâlcea” (1998), nr. 184, p. 2, col. 2-4.



Scriitori dacoromani de valoare uni ver salã,
modele sub lime de viaþã spiritualã

Interviu cu romancierul ºi istoricul literar Mihail Diaconescu

prof. Costel Silviu N. MORÃRESCU

— Stimate domnule profesor Mihail
Diaconescu, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a proclamat 2015 Anul Omagial al
parohiei ºi mânãstirii azi ºi Anul Comemorativ
al Sfântului Ioan Gurã de Aur ºi al marilor
pãstori sufleteºti din eparhii. ªtiu cã l-aþi evocat 
pe Sfântul Ioan Gurã de Aur în tratatul Istoria
literaturii dacoromane, apãrut pânã acum în
douã ediþii. Vã rog sã amintiþi succint motivele
pentru care i-aþi dedicat Sfântului Ioan Gurã de
Aur o atenþie specialã. 

— Pãrinþii sinodali ai Bisericii noastre
Orto doxe ºi strãmoºeºti au luat o decizie
înþeleaptã ºi foarte importantã. Ni se dovedeºte
astfel încã o datã cã relaþia cult-culturã are ca -
racter fun da men tal în istoria noastrã, a ro mâ -
nilor de pretutindeni. Sfântul Ioan Hrisostom
sau Ioan Gurã de Aur Patriarh de Constan tino -
pole, este unul dintre marii pãrinþi ai Bisericii
Universale. În a doua parte a secolului al IV-lea
al erei creºtine, el a ilustrat cu marele sãu presti -
giu teologic ºi filosofic ªcoala Exegeticã din
Antiohia. Cultura sa a fost de orizont en ci clo -
pedic. Trãia mod est, as cetic, în post ºi rugã -
ciune, înconjurat de cãrþi ºi de uneltele de scris. 

La 26 februarie 398, împãratul ro ma no-bi -
zantin Arcadius l-a obligat pe Sfântul Ioan Gurã
de Aur, pred i ca tor de imensã autoritate, ascultat
în cetate de mase enorme de mii de credincioºi
creºtini, sã ocupe, împotriva voinþei sale, tronul
patriarhal la Constaninopole. În aceastã calitate, 
Sfântul Ioan Gurã de Aur a colaborat activ, în
variate moduri, cu ierarhii dacoromani, în spe -
cial cu Sfântul Theotim I Filosoful, Episcopul
Tomisului, care a pãstorit în Dacia Ponticã la
finele secolului al IV-lea ºi începutul secolului
al V-lea. Mai pre cis, ierarhul de la Tomis a
pãstorit într-un in ter val care se întinde în timp
înainte de anul 392 ºi merge pânã dupã 403, date 
cronologice atestate ferm sub as pect docu men -
tar-istoric. 

Colaborarea Sfântului Ioan Gurã de Aur
cu Sfântul Theotim I Filosoful, Episcopul
Tomisului a fost legatã de probleme teologice,

respectiv doctrinare, organizatorice, misionare,
catehetice ºi sinodale. Ei sunt doi mari scriitori
teologi, modele sub lime de viaþã spiritualã. 

A fost o colaborare deosebit de fruc tu -
oasã, pe mul ti ple planuri. Nu trebuie uitat faptul
cã ierarhul de la Tomis a fost un strãlucit om de
culturã ºi un mare scriitor bisericesc, unul dintre 
cei mai importanþi din istoria literaturii noastre
în epoca dacoromanã. De aceea, în Istoria lite -
raturii dacoromane i-am dedicat un capitol spe -
cial în cuprinsul secþiunii intitulate ªcoala lite -
rarã de la Tomis. 

— Pentru cã vorbiþi de literatura noastrã
în epoca dacoromanã, vã rog sã încercaþi sã
descrieþi personalitatea Sfântului Ierarh
Theotim I Filosoful Episcopul Tomisului! 

— Sfântul Theotim I Filosoful, Episcopul
Tomisului, s-a nãscut undeva, într-o localitate,
fie sat, fie oraº, dintre Dunãre ºi mare, aºadar în
Dacia Ponticã, înainte de mijlocul secolului al
IV-lea ºi a murit, în mod sigur, pe când deþinea
scaunul ierarhic, în jurul anului 403. El a fost
scriitor bisericesc, misionar pe ambele maluri
ale Dunãrii de Jos, una dintre cele mai im por -
tante personalitãþi intelectuale ale epocii daco -
romane. 

Faptul cã Sfântul Theotim I Filosoful,
Epis copul Tomisului, era nãscut undeva într-o
localitate dintre Dunãre ºi mare rezultã din op -
era lui Sozomen, respectiv din Istoria bise ri -
ceascã (VII, 27), care îl numeºte „Scitul” pe
ierarhul nostru. 

Sozomen, pe numele sãu întreg Sala mi -
nius Hermias Sozomen, a fost un im por tant scri -
i tor bisericesc din secolul al V-lea. Era pre -
ocupat, obsedat aº zice, de exactitatea in for -
maþiilor pe care le-a pus în lucrarea sa. A trãit la
Constantinopole ºi a dedicat lucrarea sa îm -
pãratului Teodosius al II-lea, au gus tus al Impe -
riului Ro man de Rãsãrit. 

Peste secole, Sfântul Ierarh Theotim I Fi -
lo soful, Episcopul Tomisului, este numit
„Scitul” ºi de Nichifor Calist, istoric din secolul
al XVI-lea. În lucrarea intitulatã, de asemenea,
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Istoria bisericeascã (XII, 45), Nichifor Calist
afirmã cã marele ierarh din Dacia Ponticã era,
citez, „de neam scit ºi barbar”. Aici, „scit” în -
seamnã originar din Scythia Mi nor (Dacia Pon -
ticã, Dobrogea româneascã de azi). Barbar
în seamnã de origine etnicã nongreacã ºi non ro -
manã. 

Revenind la Sozomen, este im por tant sã
subliniem faptul cã istoricul bisericesc pre ci -
zeazã, atât calitatea de Episcop la Tomis a Sfân -
tului Theotim I Filosoful, cât ºi faptul cã el
pãstorea ca ierarh în biserica din toatã Scythia
(Mi nor), respectiv în Dobrogea de azi. Mai spu -
ne cã Sfântul Theotim I era practicant al filo -
sofiei, adicã al învãþãturilor ºi practicilor mo -
nahale. Stilul de viaþã al ierarhului de la Tomis,
constatã Sozomen, era sobru. Se hrãnea sumar.
Postea mult. Nu lua decât o masã uºoarã, atunci
când foamea îl îndemna. 

Sozomen precizeazã ºi faptul cã înþeleptul 
ierarh de la Tomis purta plete. Pentru acest mo -
tiv, istoricul îl numeºte Komates (comat). Este
numele pe care anticii îl dãdeau oamenilor de
rând din cadrul societãþii geto-dace. Cuvântul
latin comati (vezi grecescul komatai – pletoºi) îi
numeºte pe aceºti oameni de rând. Comati erau
agricultori, meºteºuga ri, mineri, zidari, pietrari,
pãstori, mici dregãtori, pescari, ostaºi de rang
in fe rior, neguþãtori. Mai sus decât ei pe scara
socialã erau nobilii numiþi tarabostes (domnii
de neam). Aceºtia deþineau marile averi ºi func -
þiile importante în Regatul Daciei, înainte ca
acesta sã fie distrus ºi anexat parþial de Imperiul
Ro man. 

Aceste aspecte sociale ºi demografice ale
strãmoºilor noºtri geto-daci sunt cunoscute din
scrierea Istoria romanã (Romaica istoria 68,9)
în 80 de cãrþi a istoricului grec romanizat Dio
Cassius (c. 163-c. 233). Este necesar sã subli -
niem faptul cã Dio Cassius Cocceianus a fost, în
a doua parte a secolului al II-lea ºi la începutul
secolului al III-lea, nu numai un mare demnitar
ºi un om de întinsã culturã, ci ºi un istoric plin de 
acribie. Pentru Istoria romanã i-au fost necesari
zece ani de documentare pe teren, în biblioteci ºi 
arhive, ºi alþi cincisprezece pentru redactare. El
este, cum s-a spus, un analist foarte avizat al
datelor istorice ºi al evenimentelor despre care a
scris. Aºadar, putem avea încredere în relatãrile
sale. 

Dupã Dio Cassius, încã un istoric, res -
pectiv episcopul Iordanes din secolul al VI-lea,
nãscut undeva în Dacia Ponticã, probabil în þi -
nu tul Peuce din Delta Dunãrii sau într-o altã
localitate din Dobrogea apropiatã de gurile flu -
viului, sau mai departe de deltã, la Durostorum,

ne spune în Getica sa, lucrare plinã de date
documentare despre locuitorii de la Carpaþi, Tisa,
Dunãre, Nistru ºi Marea Neagrã, cã locu itorii
comati erau oameni liberi, care purtau ple tele lor
abundente ca pe un semn so cial distinctiv. 

În tratatul Istoria literaturii dacoromane,
am dedicat ºi lui Iordanes ºi operei sale un
amplu capitol. 

Pãrul abundent al Sfântului Ierarh Theo -
tim I Filosoful, regimul sãu alimentar sumar,
practicat ca un fapt de la sine înþeles, stilul de
viaþã sobru ºi prestigiul de înþelept au fãcut ca
istoricii bisericeºti ºi istoricii literari sã asocieze
personalitatea sa nu numai cu normele mo na -
hismului creºtin, ci ºi cu strãvechile tradiþii spi -
rituale ale preoþilor geto-daci, cunoscuþi sub nu -
mele de Ktístai (fondatori, ziditori, începãtori,
întemeietori), despre care Strabon din Amasia
Pontului ne vorbeºte în celebra sa Geografia
(VII, 3,3). Despre aceºti ktistai ne vorbeºte ºi
scriitorul evreu Josephus Flavius (Jo seph ben
Matityahu, în ebraicã; 37-c. 100), într-un rev e la -
tor pasaj din Antichitãþile iudaice (XVII, 22). 

Sigur este faptul cã în practicile reli gi -
oase, respectiv în spiritualitatea creºtinã daco -
romanã (strãromânã, protoromânã), numeroase
tradiþii ale geto-dacilor continuau sã se ma ni -
feste puternic într-o mare varietate de forme,
mai ales în evenimentele ºi trãirile tradiþionale
de tip etnografic. Este vorba, în primul rând, de
mentalitatea creºtinilor dacoromani. Aceastã
men talitate însuma convingeri, opinii, credinþe,
datini, valori, moºtenite, în mod firesc, de la
înaintaºii geto-daci. Istoricii români ºi strãini de
cele mai variate orientãri sunt în unanimitate de
acord cu faptul cã religia ºi spiritualitatea ge -
to-dacilor au favorizat în mod evolutiv, paºnic,
receptarea, asimilarea ºi, îndeosebi, trãirea tot
mai profundã ºi mai complexã a mesajului evan -
ghelic. 

În plus, în conformitate cu tradiþiile, ca -
noanele ºi practicile bisericeºti, era necesar, ºi
este ºi acum, ca un ierarh creºtin sã fie un om al
locului, cu casa ºi cu biserica în care oficia în
mijlocul turmei sale, bun cunoscãtor ºi iubitor
profund al acesteia, devotat ei, pânã la moarte
dacã este cazul. Susþine concluzia cã Sfântul
Theotim I Filosoful Episcopul Tomisului era un
dac romanizat din clasa de jos a strãmoºilor
noºtri comati, ajuns, prin culturã ºi râvnã
creºtinã, la rangul înalt de arhipãstor sufletesc. 

— Ceea ce spuneþi este emoþionant ºi rev e -
la tor... De aceea, deºi am pornit discuþia
noastrã de la decizia Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române cu privire la anul 2015 în -
chinat Sfântului Ioan Gurã de Aur, vã rog sã mai
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insistaþi puþin asupra personalitãþii Sfân tului
Ierarh Theotim I Filosoful, Episcopul Tomisului!

— O fac bucuros... Pentru cã Sfântul
Theotim I Filosoful este, într-adevãr, o mare
personalitate teologicã, misionarã, literarã ºi fi -
lo soficã. Tocmai de aceea, lucrarea spiritualã ºi
op era lui scrisã erau cunoscute departe, dincolo
de eparhia sa, în lumea romanã a timpului.
Fericitul Ieronim (c. 347-419/420), unul dintre
cei mai importanþi Pãrinþi ºi Scriitori Bisericeºti, 
prop a ga tor activ al idealului de viaþã mo nas tic,
devenit o autoritate teologicã prin exegezele sa -
le biblice, dar mai ales prin traducerea Sfintei
Scripturi în limba latinã, aºa numita Vulgata, ne
vorbeºte în lucrarea sa semnificativ intitualtã De 
viris illustribus despre Theotimus Scythiae To -
mo rum Episcopus (Theotim Episcop de Tomis în 
Scythia). 

Fericitul Ieronim, care s-a stabilit la Ro -
ma, a cãlãtorit mult prin Imperiul Roma no-Bi -
zantin, inclusiv la Constantinopole. El a scris De 
viris illustribus în jurul anului 392. Era, deci,
contemporan cu Sfântul Ierarh de la Tomis. 

În De viris illustribus, Fericitul Ieronim
scrie tex tual: „Theotimus Scythiae Tomorum
Epis copus, in more dialogorum et veteris elo -
quentiae breves commaticosque tractatus edi -
dit. Au dio eum et alia scribere”. În traducere:
„Theotim Episcop de Tomis în Scytia a publicat
în formã de di a log ºi în stilul vechii elocinþe
opere scurte ºi comatice (formate din fraze
scurte). Aud cã a mai scris ºi alte lucrãri” (De
viris illustribus 131). 

Fragmentul acesta, care este un doc u ment
de o excepþionalã importanþã pentru istoria
noastrã literarã ºi culturalã, a fost comentat în
mod adecvat de marele sa vant clasicist ºi pa -
trolog pãrintele Ioan G. Coman în lucrarea sa
fundamentalã Scriitori bisericeºti din epoca
strã românã (1979, p.191). 

Este sigur ºi faptul cã Fericitul Ieronim
ºtia de invazia migratorilor huni la Dunãrea de
Jos, tocmai pe timpul Sfântului Ierarh Theotim I
Filosoful, Episcopul Tomisului. ªtia ºi de faptul
cã Sfântul Ioan Gurã de Aur Patriarh de Con -
stantinopole ºi Sfântul Ierarh Theotim I Filo -
soful Episcopul Tomisului organizau insistente
acþiuni misionare în mijlocul hoardelor hunice. 

Socrate (sec. V), un alt autor al timpului,
vorbeºte, ºi el, în a sa Istoria bisericeascã (VI,
12), despre personalitatea, cultura, înþe lep ciu -
nea ºi tactul misionar ºi catehetic al marelui
ierarh de la Tomis. 

Peste câteva secole, Sfântul Ioan Da mas -
chin (c. 675-c. 749), considerat ultimul dintre
marii Pãrinþi Bisericeºti, autor de imens presti -

giu, a cãrui vastã operã cuprinde lucrãri în do -
menii atât de diferite precum teologia dogmaticã 
ºi liturgicã, imnologia, logica formalã de tradiþie 
aristotelicã, istoria bisericeascã, muzicologia
(lui îi este atribuitã cartea liturgicã Octoih, uti -
lizatã pânã azi, fãrã întrerupere, în toate bi -
sericile ortodoxe din lume) ºi altele, a introdus
în scrierea sa Sfintele Paralele unele fragmente
(excerpte, citate) din op era marelui ierarh de la
Tomis. Este un fapt care aratã preþuirea Sfân -
tului Ioan Damaschin faþã de scrierile Sfântului
Ierarh Theotim I Filosoful, Episcopul Tomisului.
Peste secole, Thoma de Aquino, filosof sco -
lastic, teolog ºi doc tor al Bisericii Apusene, au -
torul monumentalei Summa theologiae, o sin -
tezã a moºtenirii logice aristotelice ºi a cugetãrii
creºtine de pânã la el, a pornit în multe dintre
afirmaþiile sale ºi de la op era Sfântului Ioan
Damaschin, îndeosebi de la lucrarea acestuia
Sursa (Izvorul) cunoaºterii. 

În cultura europeanã a secolului al XX-lea 
existã un im por tant curent teologic ºi filosofic
impus sub numele de neotomism, ilustrat de
personalitãþi ca Désiré Mercier, Étienne Gilson,
Jacques Maritain, R. Garrigou-Lagrange, I. M.
Bohenski ºi alþii. Este un fapt care aratã, desigur, 
cã moºtenirea teologicã ºi filosoficã a lui Thoma 
de Aquino este activã în posteritate. Nu în tâm -
plãtor, erudiþii occidentali l-au numit pe Thoma
de Aquino „Princeps Philosophorum”. 

Într-o altã ordine de idei, pentru noi, ro -
mânii de azi, este im por tant sã subliniem faptul
cã unele idei, convingeri ºi demonstraþii mo rale
ºi teologice din op era Sfântului Ierarh Theotim I 
Filosoful, Episcopul Tomisului trec în scrierile
Sfântului Ioan Damaschin. Aºa cum unele de -
monstraþii, argumente ºi idei din op era Sfântului 
Ioan Damaschin trec în op era lui Thoma de
Aquino. 

Acest fapt, ºi multe altele asemãnãtoare,
ne spun ceva profund, ceva rev e la tor despre
importanþa universalã a marilor noºtri scriitori
din epoca dacoromanã, dar ºi despre unitatea de
fond a lumii creºtine. E bine sã ne amintim de
marile valori ale literaturii noastre în epoca
daco romanã, mai ales acum, când România ºi
alte þãri de pe continentul nostru construiesc un
viitor eu ro pean comun. 

— Sã revenim la Sfântul Ioan Gurã de
Aur! Prin ce este ac tual mesajul vastei sale
opere?

— Sfântul Ioan Gurã de Aur este ac tual
prin tot ceea ce a scris ºi ne-a lãsat moºtenire. E
foarte greu sã caracterizezi adecvat ansamblul
vastei sale opere... Îmi lipseºte puterea de a
cuprinde în câteva propoziþii ºi fraze, inevitabil
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schematice, întinderea, varietatea tematicã,
sem nificaþiile teologice ºi filosofice, frumuseþea 
ºi valoarea actualã a acestei opere. El a lãsat mai
ales omilii (nu întâmplãtor i s-a spus Gurã de
Aur), tratate dogmatice ºi scrisori. Între marii
doctrinari ai credinþei noastre creºtine ortodoxe,
Sfinþii Pãrinþi ºi Scriitori Bisericeºti, el este au -
torul celei mai întinse opere în limba greacã...
Este ev i dent faptul cã în cuprinsul acestei opere
partea cea mai amplã ºi, aº zice, cea mai actualã
ca mesaj este constituitã de omiliile sale. Sa -
vanþi patrologi de mare prestigiu le-au clasificat
în omilii exegetice vetero ºi neotestamentare (a
compus peste 90 de omilii numai la Sfânta
Evan ghelie de la Matei); omilii dogmatice;
omilii polemice, îndreptate con tra unor eretici ºi 
ereziarhi (manihei, arieni ºi alþii) sau mari dre -
gãtori ai epocii; omilii mo rale; omilii la marile
sãrbãtori bisericeºti; omilii ocazionale; omilii
panegirice. De o impresionantã actualitate este
scrierea sa polemicã De incomprehensibili, con -
tra Anomaeos alcãtuitã din 12 omilii. Copleºitor 
prin rigoarea dogmaticã, frumuseþea demon -
straþiilor ºi actualitatea sa este ºi tratatul Despre
preoþie, sursã fundamentalã pentru preocupãrile 
teologice ded i cate misteriologiei, respectiv doc -
trinei Bisericii despre Sf intele Taine. 

Sute de ediþii manuscrise ºi tipãrite din op era
sa au fost difuzate în di verse epoci istorice în
toate culturile creºtine, inclusiv în cea românã.
Cele mai reuºite ediþii în limba românã din
aceastã vastã operã au fost realizate pe timpul
Fericitului Întru Pomenire Patriarh Teoctist; bi -
ne cuvântatã este memoria sa Sfântã! Este vorba
de Omilii la Facere, publicate în douã mari vol u -
me în 1988-1989; apoi Omilii la Matei apãrutã
în 1994; Despre feciorie, în 2001. Toate au fost
traduse de eminentul sa vant elenist, patrolog ºi
bizantinolog pãrintele Dumitru Fecioru. 

ªtiu de la Pãrintele Patriarh Teoctist, care
îmi cunoºtea cãrþile ºi mi-a fãcut marea bucurie
de a dialoga uneori cu mine, mai ales dupã ce el
m-a inclus într-o delegaþie oficialã a Bisericii
Ortodoxe Române pornitã într-o vizitã la Arhi -
episcopia Ciprului, cã noile apariþii în limba
românã ale unor opere hrisostomice s-au bu -
curat de elogii su per la tive din partea spe cia -
liºtilor noºtri în studiile clasice, în bizan ti no -
logie, patrologie ºi în istoria bisericeascã, dar ºi
a marelui pub lic iubitor de culturã. 

— Aº dori sã revenim la legãturile Sfân -
tului Ioan Gurã de Aur cu Episcopia Tomisului.
Aceste legãturi sunt un mo ment im por tant din
istoria Bisericii Ortodoxe Române ºi a Bisericii
Universale. În ce au constat aceste legãturi?

— Aceste legãturi sunt numeroase ºi foar -

te importante. Nu le putem enumera pe toate.
Voi aminti doar câteva... În primul rând, Epis -
copia Tomisului era sub ascultarea Patriarhiei
Constantinopolitane. Este vorba, deci, de o re -
laþie instituþionalã... În al doilea rând, Sfântul
Ioan Gurã de Aur ºi Sfântul Ierarh Theotim I
Filosoful, Episcopul Tomisului se respectau ca
oameni de culturã... Vã rog sã-mi permiteþi sã
amintesc aici un mo ment semnificativ din bio -
grafiile celor doi ierarhi, un fapt care, de altfel,
este binecunoscut în istoria bisericeascã... 

În anul 403, pe timpul împãratului Flavius 
Arcadius din dinastia Teodosianã, s-a þinut
aºa-nu mitul Sinod lo cal de la Stejar, în apro -
piere de Calcedon. Au fost discutate atunci une -
le probleme organizatorice, dar ºi altele, mult
mai importante, de ordin dog matic. A fost un
sinod din care tensiunile doctrinare nu au lipsit.
Sfântul Epifanie Episcop de Salamina în Cipru
(a pãstorit între 367-403) s-a ridicat între ceilalþi
Pãrinþi sinodali ºi l-a acuzat pe Sfântul Ioan
Gurã de Aur, superiorul sãu de la Constan ti -
nopole, de abateri doctrinare, respectiv de con -
cesii fãcute origenismului. 

E necesar sã menþionez faptul cã Origen
(c. 185-c. 254), cea mai importantã personalitate 
a ªcolii Catehetice din Al ex an dria în secolul al
III-lea, s-a impus în istorie ca unul dintre cei mai 
subtili ºi mai erudiþi cugetãtori ºi scriitori creºti -
ni, fundamentat pe cele mai di verse ºtiinþe ºi dis -
ci pline ºtiinþifice. Din dorinþa de a epuiza sem -
ni ficaþiile textelor sacre, el a instituit aºa-numita 
metodã hermeneuticã în cercetare. El cunoºtea
temeinic nu numai doctrina creºtinã, ci ºi cultura 
anticã pãgânã, îndeosebi filosofia ºi literatura.
Cunoºtea numeroase alte ºtiinþe ºi dis ci pline
ºtiinþifice din timpul sãu. Orizontul sãu inte -
lectual era enciclopedic. 

Metoda hermeneuticã practicatã de el în
exegezele vetero ºi neotestamentare a fost re -
luatã în di verse etape ale culturii europene de
erudiþi precum Giovanni Pico de la Mirandola,
Eras mus de Rot ter dam, Leibniz, Friedrich Ernst
Dan iel Schleiermacher, „noul Origen”, cum i
s-a spus, Wil helm Dilthey, Karl Rahner, Paul
Ricoeur, care, în parantezã fie spus, este unul
dintre marii admiratori ai operei lui Mircea
Eliade, Adrian Ma rino ºi mulþi alþii. De men -
þionat faptul cã lucrarea lui Adrian Ma rino Her -
me neutica lui Mircea Eliade este consideratã
una dintre cele mai importante scrieri de filo sofia
actului de creaþie ºi de criticã literarã din câte au
fost produse pânã acum în cultura românã. 

Ce anume înþeleg eu prin hermeneuticã
am arãtat într-unul dintre cele mai am ple capi -
tole ale primului volum din trilogia pe care am
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intitulat-o Teologia Orotodoxã ºi arta cuvân -
tului. Introducere în teoria literaturii, apãrut în
2013. 

Cine vrea sã înþeleagã spiritul ºi excep -
þionala forþã revelatoare a scrierilor lui Origen
poate citi o parte din scrierile sale în cele patru
vol ume care au fost tipãrite la noi între 1981-
 1984, pe timpul Patriarhului Justin de fericitã
memorie, în colecþia Pãrinþi ºi Scriitori biseri ceºti.

Marele teolog ºi filosof al culturii Origen
nu e scutit, însã, de opinii teologice discutabile.
ªi pentru cã sunt discutabile, Sfântul Epifanie
Episcop de Salamina s-a ridicat în Sinodul de la
Stejar ºi l-a acuzat pub lic, cu asprime, pe Sfântul 
Ioan Gurã de Aur de abateri doctrinare în sens
origenist. Trebuie spus, însã, cã Epifanie nu era
singur. El a acþionat din îndemnul Patriarhului
Teofil al Alexandriei (a pãstorit între 384-412). 

Atmosfera Sinodului lo cal de la Stejar s-a
tensionat dintr-o datã. Duhul unei polemici ne -
cruþãtoare plutea în aer. Erau necesare atitudini
clare. Pentru cã ele îl priveau pe Sfântul Ioan
Gurã de Aur, Patriarh de Constantinopole, capi -
tala Imperiului, sau, cum i se spunea marii cetãþi
în limbajul epocii, Sedes imperii et ca put mundi.

Atunci s-a ridicat Sfântul Ierarh Theotim I 
Filosoful, Episcopul Tomisului ºi l-a apãrat
ferm pe bunul sãu amic Sfântul Ioan Gurã de
Aur, rãspunzând cu blândeþe, dar ºi cu fermitate, 
Sfân tului Epifanie. 

I-a rãspuns Sfântului Epifanie printr-o
apre ciere globalã a marelui teolog, filosof, filo -
log ºi exeget biblic Origen, a cãrui vastã operã a
marcat definitiv evoluþia teologiei dogmatice ºi
simbolice. 

Dupã relatarea istoricului bisericesc So -
crate, Sfântul Ierarh Theotim I Filosoful a vorbit 
astfel, adresându-se în sinod Episcopului de Sa -
la mina: „Epifanie, eu nu vreau sã necinstesc pe
acela care a adormit demult în chip frumos ºi nu
îndrãznesc sã sãvârºesc o blasfemie, con dam -
nând lucruri pe care cei dinaintea noastrã nu
le-au înlãturat, mai ales cã ºtiu cã în scrierile lui
Origen nu se aflã nicio învãþãturã rea”. 

Afirmând acestea, Sfântul Ierarh Theotim
I Filosoful a scos o scriere a lui Origen, a lec -
turat în faþa celorlalþi ierarhi mai multe pagini ºi
apoi a continuat patetic: „«Cei ce insultã
acestea uitã cã insultã chiar acele lucruri (res -
pectiv textele biblice, n.n.) despre care tra -
teazã aceste cãrþi». Acestea, i-a rãspuns lui
Epifanie, Theotim cel vestit pentru evlavia ºi
sfinþenia vieþii sale” (Socrate, Istoria bise ri ceas cã, 
VI, 12).

Despre acest mo ment tensionat al Sino -

dului lo cal de la Stejar relateazã ºi Sozomen în a
sa Istoria bisericeascã (VIII, 14). 

Relatãrile pre cise ºi nuanþate ale isto rici -
lor bisericeºti Socrate ºi Sozomen aratã, de -
sigur, cât de mare era autoritatea Sfântului
Ierarh Theotim I Filosoful, Episcopul To mi su -
lui, în cercul de teologi constituit la Patriarhia
din Constantinopole în jurul anului 400 ºi în
rândurile ierarhilor epocii. 

Apreciindu-l elogios pe Origen, cel ce
pãs torea la Tomis peste strãmoºii noºtri dintre
Dunãre ºi mare nu fãcea o excepþie. Rigoarea lui 
doctrinarã era fãrã abatere. 

Înaintea sa, Sfinþii Vasile cel Mare
(330-379) ºi Grigorie de Nazianz (c. 329-c. 389) 
îºi demonstrau, ºi ei, pasiunea pentru scrierile
doctrinare ale lui Origen, realizând o antologie
cu extrase din ele, numitã Filocalia. În secolele
care vor urma, Filocalia, mereu refãcutã, adã -
ugatã, modificatã, amplificatã, amelioratã, va
deveni una dintre cãrþile reprezentative ale spiri -
tualitãþii creºtine ortodoxe. În zilele noastre, Fi -
lo calia este una dintre cãrþile cele mai citite de
cãtre credincioºii ortodocºi de pretutindeni. E
interesant de consemnat faptul cã Maciej Bie -
lawski, un sa vant teolog ºi profesor benedictin
contemporan, promovat de Papa Ioan Paul al
II-lea, a caracterizat învãþãtura Pãrintelui Du -
mitru Stãniloae, în teza sa de doctorat susþinutã
la Vat i can, drept „o viziune filocalicã despre
lume”. 

Îmi face mare plãcere sã constat cã splen -
dida revistã Fa milia românã de la Baia Mare a
dedicat, sub semnãtura doamnei profesoare
Ioana Petreuº, un frumos comentariu volumului
pe care eu l-am intitulat Lainici – capodoperã a
artei româneºti ºi europene, apãrut în 2011. În
acest al bum, sunt reproduse frescele din ciclul
Filocalia, realizate de marele pictor muralist
Grigore Popescu-Muscel. 

E necesar sã mai precizãm încã un as pect.
În epoca Sfântului Ierarh Theotim I Filosoful,
Episcopul Tomisului, a existat un adevãrat cu -
rent care a susþinut receptarea favorabilã a scrie -
rilor lui Origen. Acest curent este ilustrat de
Scriitori ºi Pãrinþi bisericeºti precum Ioan al
II-lea al Ierusalimului, Rufin Turranius,
traducãtor al lui Origen în latinã, Didim cel Orb,
mare erudit ºi conducãtor al celebrei ªcoli Cate -
hetice din Al ex an dria, Evagrie Ponticul, teolog
mistic, pe care exegetul sãu, savantul patrolog ºi 
Patriarhul de fericitã amintire Justin Moisescu
al Bisericii noastre, îl considerã o personalitate
de orizont enciclopedic, ºi mulþi alþii. 

Într-o altã ordine de idei, intervenþia cate -
goricã a Sfântului Ierarh Theotim I Filosoful,
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Episcopul Tomisului, în disputa origenistã din
Sinodul lo cal de la Stejar, aratã cã el era nu
numai un or a tor strãlucit ºi prompt, care stã -
pânea arta dialecticii ºi principiile retoricii – ars
loquendi, ars bene dicendi – ci ºi o personalitate
caracterizatã prin atitudini principiale ferme. 

— A contat, cumva, ºi prietenia care îi
unea în atitudini pe Sfântul Ioan Hrisostom ºi
Sfântul Ierarh Theotim?

— Fãrã îndoialã. Fermitatea ºi prom pti -
tudinea, dar mai ales modul înþelept, respectiv
arta argumentãrii ºi logica demonstraþiei cu care 
Sfântul Ierarh Theotim I Filosoful, Episcopul
Tomisului, l-a apãrat pub lic în faþa a zeci de
erudiþi ierarhi sinodali pe Sfântul Ioan Gurã de
Aur, cea mai importantã personalitate a Orto -
doxiei în acea epocã, are nu numai o explicaþie
doctrinarã, ci ºi una biograficã. 

Într-adevãr, cei doi mari ierarhi erau buni
amici. În jurul anului 400, tot pe timpul împã ratului
Flavius Arcadius, cei doi amici au parti cipat ºi la un
alt Sinod lo cal, þinut la Constan tinopole.

Deosebit de im por tant era faptul cã ei doi
au organizat misiuni de convertire la creºtinism
în mediile pãgâne de la Dunãrea de Jos, în -
deosebi în rândurile populaþiilor migratoare. Pe
timpul lor, hunii, un conglomerat de populaþii
asiatice de origine turanicã, veniþi la noi dupã ce
mai înainte asaltaserã secole de-a rândul, fãrã
succes, frontiera de miazãnoapte a Imperiului
Chinez, au ajuns la nord de Delta Dunãrii, dupã
care au pãtruns, în câteva raiduri de ºoc, orga -
nizate pentru tâlhãrie ºi pradã, în Dacia Ponticã,
pânã aproape de Tomis. 

Cu aprobarea ºi la îndemnul Sfântului
Ioan Gurã de Aur, Patriarh de Constantinopole,
Sfântul Ierarh Theotim I Filosoful, Episcopul
Tomisului, mergea plin de curaj ºi de râvnã
misionarã în mijlocul hoardelor hunice, pentru a 
predica învãþãtura creºtinã ºi a câºtiga adepþi...
Se folosea, bineînþeles, de interpreþi, care tra -
duceau spusele sale în limba hunilor... 

Despre misiunea ºi minunile Sfântului
Ierarh Theotim I Filosoful în mijlocul hoardelor
hunice ºtim tot din scrierea lui Sozomen Istoria
bisericeascã (VII, 26). Sozomen ne precizeazã
cã sãlbaticii migratori huni, îmblânziþi cu mult
tact ºi dragoste de Sfântul Ierarh Theotim I Fi -
losoful, îl numeau plini de re spect „Zeul ro -
manilor”. În anul 399, Sfântul Ioan Gurã de Aur
a trimis, ºi el, un grup de misionari la „nomazii
de pe Istru” (la huni). 

— Din nou ceea ce spuneþi este emo þio -
nant ºi rev e la tor. Putem înþelege astfel im por -
tanþa Sfântului Ioan Gurã de Aur nu numai
pentru istoria Bisericii Universale, ci ºi pentru

istoria Bisericii Ortodoxe Româ ne. Înþelegem,
de asemenea, mai bine, ºi motivele pentru care
Sfântul Sinod al Bisericii noastre a proclamat
2015 Anul Comemorativ al Sfântului Ioan Gurã
de Aur. 

— Iatã ce a scris Sozomen în Istoria bise -
riceascã (VII, 26) despre râvna, fermitatea, înþe -
lepciunea, tactul ºi lucrarea misionarã neo bo -
sitã, desfãºuratã în mijlocul hoardelor hunice de
Sfântul Ierarh Theotim I Filosoful, Episcopul
Tomisului, în deplin acord cu bunul sãu prieten
Sfântul Ioan Gurã de Aur, Patriarh de Constan -
tinopole: „În aceastã zi, 20 aprilie, se face po -
menirea lui Theotim Scytul (din Scythia Mi nor,
n.n.) care conducea Biserica de la Tomis ºi din
restul Scythiei (Dacia Ponticã, Dobrogea româ -
neascã de azi, n.n.), bãrbat cultivat în filosofie
(s.n.), pe care barbarii huni care locuiau lângã
Dunãre, copleºindu-l cu laude ºi admiraþie
pentru virtutea lui, îl numeau Dumnezeul ro -
manilor (Theon Romaion onomaton)(...). 

Într-adevãr, ei (hunii, n.n.) au fost puºi la
încercare cu fapte dumnezeieºti, din partea lui.
Se spune cã, pe când cãlãtorea el prin þara de
aici, a barbarilor, aceºtia (hunii, n.n.) i-au ieºit în 
întâmpinare pe acelaºi drum mergând spre
Tomis. Cei din jurul sãu plângându-se cã vor
pieri îndatã, el a coborât de pe cal ºi a început sã
se roage. Iar barbarii (hunii, n.n.) nãvãleau de -
seori ºi fãceau stricãciuni sciþilor (daco ro ma -
nilor din Scythia Mi nor, n.n.), fiind sãlbatici din
firea lor; el i-a adus la blândeþe ospãtându-i ºi
fãcându-le daruri. Din aceastã cauzã, un bãr bat
barbar, bãnuind cã el este bogat, a încercat sã-l
facã rob ºi, pregãtindu-ºi o funie cu laþ, spri -
jinindu-se pe scut, cum obiºnuia în lupta cu
duºmanii, a ridicat mâna dreaptã voind sã arun -
ce laþul, spre a-l trage la sine ºi cãtre cei de un
neam cu el. Dar, odatã cu aceastã încercare,
braþul ridicat i-a rãmas nemiºcat în aer, iar bar -
barul nu a fost eliberat de legãturile cele nevã -
zute pânã ce n-au intervenit ceilalþi bar bari, iar
Theotim s-a rugat lui Dumnezeu pentru el. 

Se spune cã el a pãstrat pãrul lung, dupã
obiceiul pe care-l aveau când a început sã se
ocupe cu filosofia. A avut vieþuire modestã, iar
timpul cinei nu ºi l-a stabilit la aceeaºi orã, ci
când îi era foame sau sete. Cred cã era faptã de
filosof sã nu cedeze necesitãþilor firii dupã bu -
nul plac, ci dupã nevoie”. 

Citatul acesta, însoþit de note ºi comentarii 
adecvate, îl puteþi gãsi în volumul Actele
martirice apãrut în 1982 ºi semnat de pãrintele
prof. univ. dr. Ioan Rãmureanu, un em i nent
teolog ºi istoric bisericesc, originar din Muscel,
de unde sunt ºi eu. 
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Cât despre hunii de la Dunãrea de Jos, ei
au fost asimilaþi evolutiv de autohtoni. Dupã un
anumit timp, nu s-a mai auzit nimic despre ei ºi,
în consecinþã, nu-i mai gãsim menþionaþi în sur -
sele istorice.

— Vorbiþi despre personalitatea ºi con -
textul socioistoric, sociocultural ºi sociospir i -
tual în care a trãit Sfântul Ierarh Theotim I
Filosoful, Episcopul Tomisului. În Istoria lite -
raturii dacoromane, d-voastrã l-aþi evocat însã
nu numai în calitate de prieten al Sfântului Ioan
Gurã de Aur, ci ºi de scriitor reprezentativ al
epocii sale. Publicaþia Fa milia românã, pentru
care vã so licit acest interviu, este o revistã de
culturã ºi credinþã româneascã. Vã rog sã evo -
caþi calitatea de scriitor a Sfântului Ierarh
Theotim I Filosoful Episcopul Tomisului! 

— Ca scriitor bisericesc, Sfântul Ierarh
Theotim I Filosoful, Episcopul Tomisului apar -
þine, alãturi de alþi autori, ªcolii literare de la
Tomis, evo cate în cea mai întinsã secþiune a
tratatului meu Istoria literaturii dacoromane. El 
a realizat în limba greacã scrieri sub forma unor
dialoguri ºi predici. Putem admite, însã, cã el a
predicat ºi în geto-dacã, în latinã ºi, probabil,
dar foarte puþin sigur, în goticã. Pentru cã el a
trãit în epoca în care nu numai hunii, ci ºi goþii,
populaþie de neam ger manic venitã din nordul
Europei, s-au aºezat temporar la Dunãrea de Jos, 
la miazãnoapte de Deltã ºi de unele regiuni
nord-pontice, în secolele III-IV. Au venit, pro -
babil, din Scan di na via (Wästergotland, Gotland).

Despre operele realizate de Sfântul
Theotim I Filosoful sub formã de di a log avem o
atestare documentarã precisã. Fericitul Ieronim
ne spune tex tual, tot în De viris illustribus (131). 
Vã citez înadins, încã o datã, textul acestei ates -
tãri: „Theotimus, Scythiae Tomorum Epis co -
pus, in morem dialogorum et veteris eloquentiae 
breves commaticosque tractatus edidit. Au dio
eum at alia scribere”. În româ neºte: „Teotim
Episcop de Tomis în Scythia a publicat, în formã 
de di a log ºi în stilul vechii elocinþe opere scurte
ºi comatice”. Im por tant în aceastã mãrturisire
este cuvântul edidit (a publicat). El aratã cã
operele Ierarhului de la Tomis circulau în rân -
durile publicului dornic sã le cunoascã. 

Afinitãþile intelectuale ale Fericitului
Iero nim, el însuºi scriitor de mari resurse expre -
sive, ne demonstreazã nivelul literar înalt la care 
se afla op era Sfântului Ierarh Thetim I Filosoful, 
Episcopul Tomisului. Dialogul cultivat de el, ca
formã (spe cie, instituþie) literarã, avea în cultura 
epocii o lungã tradiþie. Autori ca filosoful Pla -
ton, Lucian din Samosata, Quintilian, Cicero,
Tacitus ºi alþii au contribuit, fiecare în felul sãu,

desigur, la impunerea definitivã a dialogului în
cultura literarã anticã ºi universalã. Scriitori
creºtini ca Sfântul Justin Martirul ºi Filosoful,
Clem ent Alexandrinul, Sfântul Ioan Cassian,
strã moºul nostru din Dacia Ponticã, ºi mulþi alþii
au continuat ºi au dat un nou conþinut formei
strãvechi a dialogului. 

Din pãcate, însã, dialogurile scrise de Sfân -
tul Ierarh Theotim I Filosoful, Episcopul Tomi -
sului nu ni s-au pãstrat. Scurtele omilii redactate,
dupã afirmaþiile Fericitului Ieronim, „în stilul ve -
chii elocinþe”, nu ni s-au pãstrat nici ele. 

— Dumneavoastrã vorbiþi, însã, de
Sfântul Ierarh Theotim I Filosoful, Episcopul
Tomisului, ca despre un scriitor im por tant. Pe
ce vã bazaþi?

— În scrierea Sacra Parallela (Sfintele
Paralele) a Sfântului Ioan Damaschin, filologii,
savanþii patrologi ºi istoricii literari au iden -
tificat revelatoare extrase, respectiv citate (frag -
mente) din creaþia omileticã a Sfântului Ierarh
Theotim I Filosoful, Episcopul Tomisului. Tot
Sfântul Ioan Damaschin ne spune cã una dintre
omiliile scriitorului tomitan era inspiratã de cu -
vintele Mântuitorului Iisus Hristos, consemnate
în Sfânta Evanghelie de la Matei, respectiv în
versetul „iar când va fi sã-þi aduci darul tãu la al -
tar” (Matei 5, 23). Este un frag ment din Pre dica
de pe munte a Mântuitorului. Din micile frag -
mente care s-au pãstrat prin citarea lor în Sacra
Parallela rezultã cã Sfântul Ierarh Theotim I
Filosoful, Episcopul Tomisului era preocupat de 
probleme mo rale. El a scris: „În mintea tul -
buratã ºi plinã de griji, nu se aflã niciun gând
frumos ºi nu se revarsã peste ea harul lui Dum -
nezeu. A ajunge la desãvârºirea sufletului în -
seamnã a-l elibera de griji, cãci datoritã grijilor
se nimiceºte. De aceea se spune despre sufletul
desãvârºit cã este, într-adevãr, ca un crin în
mijlocul spinilor. Cãci crinul din Evanghelie
înseamnã sufletul lipsit de griji, care nici nu se
osteneºte, nici nu toarce ºi totuºi s-a îmbrãcat
mai frumos decât slava lui Sol o mon” (text inspi -
rat de Matei 6,28-29). 

Ultimele douã fraze din acest citat sunt
inspirate de Evanghelia de la Matei, în care gã -
sim învãþãtura Mântuitorului despre nesocotirea 
celor lumeºti, inconsistente ºi trecãtoare, ºi grija 
pentru cele ale sufletului, care este nemuritor. 

Faptul cã Sfântul Ierarh Theotim I Filo -
soful recomandã liniºtea sufleteascã, pe care o
înþelege drept principalul suport al puterii de
judecatã, respectiv al contemplaþiei ºi medi ta -
þiei, apare clar în acest frag ment. 

Episcopul tomitan a scris literaturã sa pi -
enþialã. Pentru el, mai presus de lucrurile per -
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cepute prin simþuri este sufletul – înþeles ca fac -
tor conducãtor al persoanei. Acest mod de a
înþelege importanþa sufletului este con form cu
teologia moralã ºi cu antropologia creºtinã orto -
doxã. 

Importanþa acordatã gândului frumos,
respec tiv raþiunii, este, însã, nu numai în acord
cu morala creºtinã, ci ºi cu idealul de viaþã al
stoicilor. Morala stoicã a avut un puternic suport 
raþionalist. Elogiul „gândului frumos”, al „min -
þii conducãtoare” apare ºi în scrierile cu caracter
moral ale Sfântului Vasile cel Mare. 

În cugetarea româneascã din epoca feu -
dalã, el apare la autori moraliºti ca Sfântul Dom -
nitor Neagoe Basarab (el ne spune cã „Mintea este
steagul trupului”) ºi Dimitrie Cantemir, scrii tor,
filosof ºi sa vant de orizont enci clo pedic. 

Într-un alt frag ment, Sfântul Ierarh
Theotim I Filosoful afirmã: „Faptele trupului
pot fi curmate de multe piedici, dar cel ce pã -
cãtuieºte cu gândul, prin însãºi iuþeala gândului
sãvârºeºte pãcatul în mod desãvârºit”. 

O clarã orientare teologico-moralã are cu -
getarea „Lucru cu greutate nu este sã suferi
mult, ci sã suferi pe drept”. 

Calitatea de scriitor art ist a Sfântului
Ierarh Theotim I Filosoful Episcopul Tomisului, 
personalitate reprezentativã a literaturii ºi cul -
turii noastre în epoca dacoromanã, poate fi înþe -
leasã ºi dintr-o altã perspectivã, raportându-ne
la imanenþa ºi transcendenþa fragmentelor din
op era sa pãstrate pânã azi.

Specificã scriitorilor moraliºti este uti liza -
rea unor comparaþii în care termenii abstracþi
sau situaþiile cu valoare generalizatoare sunt
con cretizate prin imagini accesibile. Expre sivi -
tatea comparaþiilor apare astfel ca rezultat al
unor plasticizãri. 

Acest fapt este ev i dent în cugetãrile Sfân -
tului Ierarh Theotim I Filosoful, când afirmã:
„Se spune despre sufletul desãvârºit cã este,
într-adevãr, ca un crin în mijlocul spinilor”. 

Într-o altã cugetare, Sfântul Theotim I
Filo soful afirmã despre cei ce se îndobitocesc
pãcãtuind: „Cel ce merge pe patru picioare este
cu totul necurat. Iar pe patru picioare merge cel 
ce se încrede în cele pieritoare ºi din grija faþã
de ele nu ia aminte pe de-a-ntregul cãtre partea
conducãtoare, sufletul. Dupã cum cei legaþi cu
lanþul merg cu greutate, tot aºa cei legaþi de
aceastã viaþã nu reuºesc sã ducã pânã la capãt
calea virtuþii”. 

O interpretare adecvatã a dimensiunii spe -
c u la tive a cugetãrilor Ierarhului de la Tomis a
realizat Petru Vaida în capitolul Gândirea filo -
soficã în perioada dacoromanã (sec. IV-VI) din

volumul I al tratatului Istoria filozofiei ro mâ -
neºti, Ediþia a II-a revãzutã ºi adãugitã, apãrut
sub coordonarea lui Dumitru Ghiºe ºi Nicolae
Gogoneaþã în 1985 (la pag. 49-63). 

Tipul de comparaþie cu imagini, care se
realizeazã într-un enunþ-propoziþie prezent în
aceste cugetãri, aratã cã acestea implicã o ex -
perienþã sufleteascã profundã, o riguroasã con -
cepþie de viaþã ºi o ca pac i tate aparte de a plas -
ticiza idei. Într-un astfel de monolog, înãlþimea
cugetãrii ºi capacitatea scriitorului în domeniul
expresivitãþii sunt la fel de importante. 

În parantezã fie spus – aºa înþelegea actul
literar ºi un scriitor apropiat de epoca noastrã
precum Rainer Maria Rilke, convins cã pentru a
scrie un singur vers reuºit, o figurã de stil adec -
vatã, într-o exprimare artisticã, este necesarã o
îndelungatã ºi complicatã, adeseori contra dic -
torie ºi dramaticã, experienþã de viaþã. 

Într-o altã cugetare, Sfântul Ierarh Theo -
tim I Filosoful atrage atenþia asupra sensului pe
care îl are viaþa în cugetarea ºi trãirile creºti -
nilor: „A-þi aminti de Dumnezeu înseamnã a-þi
aminti de viaþã, iar a-L uita înseamnã a muri”. 

O altã cugetare insistã asupra bucuriei la
care ajunge creºtinul dedicat preocupãrilor teo -
logice: „Nu este fericire mai mare pentru un
creºtin decât cunoaºterea lui Dumnezeu”. 

O altã cugetare pune în relaþie atitudini
aflate într-un to tal con trast. Antiteza utilizatã de
Sfântul Theotim I Filosoful porneºte de la su -
gestiile oferite de doctrina moralã a stoicilor,
care dispreþuiau exaltarea pasionalã, preþuind
însã virtutea fundamentatã raþional. Mai por -
neºte ºi de la unele texte veterotestamentare, dar
mai ales de la morala creºtinã, afirmatã în
Sfintele Evaghelii: „Despre cei ce poartã grijã
numai de cele trupeºti, Scriptura spune: «Toatã
viaþa celui nelegiuit este plinã de griji» (Iov 25,
20). Este, într-adevãr, lucru necuviincios sã
porþi grijã toatã viaþa de cele trupeºti ºi sã nu te
îngrijeºti deloc de cele viitoare. De aceea zice
Eremia în Plângerile sale: «Cei ce au fost
crescuþi în purpurã stau tâmpiþi în gunoaie»”. 

Tot pe o antitezã este fondatã ºi cugetarea
în care Sfântul Ierarh Theotim I Filosoful afir -
mã: „Când stãruim cu adevãrat în gânduri strã -
lucitoare ºi înflãcãrate, atunci suntem îmbrãcaþi
în purpurã, dar când suntem atraºi de cele tre -
cãtoare, atunci ne acoperim de gunoaie”. 

Comparaþia cu purpura mi se pare foarte
elocventã. Trebuie subliniat faptul cã în Anti -
chitate þesãtura roºie numitã purpurã era unul
dintre simbolurile monarhiei. Litierele, dar ºi
corturile de pe corãbiile de lux ale monarhilor,
erau, de asemenea, îmbrãcate în purpurã, ca ºi
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veºmintele unor mari preoþi din Orientul
Apropiat. 

În concluzie: ca ierarh de mare prestigiu
intelectual, ca model de virtute ºi viaþã creºtinã
(amintirea sa în calendarul nostru creºtin-orto -
dox este la 20 aprilie), ca misionar activ la sud ºi
la nord de vãrsarea Dunãrii în Marea Neagrã, ca
scriitor mor al ist ºi ca intelectual cu atitudini
ferme, precum în Sinodul lo cal de la Stejar, când 
l-a apãrat pe Sfântul Ioan Gurã de Aur, prietenul
sãu, Sfântul Ierarh Theotim I Filosoful, Epis -
copul Tomisului, este o personalitate re pre zen -
tativã a literaturii, culturii ºi spiritualitãþii
noastre în epoca dacoromanã. 

— În Istoria literaturii dacoromane aþi
scris, de asemenea, despre legãtura Sfântului
Ioan Gurã de Aur cu alte douã mari perso -
nalitãþi ale vieþii spirituale dacoromane: Sfân -
tul Ioan Cassian ºi Sfântul Gherman din Dacia
Ponticã. Vã rog sã evocaþi succint aceastã
legãturã!

— Sfântului Ioan Cassian i-am dedicat cel 
mai amplu capitol din acest tratat. Nãscut la
Vicus Cassiani în jurul anului 360, un sat din
mijlocul Daciei Pontice, altfel spus al Dobrogei
româneºti de azi, pe Valea Casimcei, în partea
de apus a districtului ru ral al cetãþii antice
Histria, Sfântul Ioan Cassian s-a afirmat prin op era 
sa asceticã excepþional de vastã ºi prin scrie ri cu
caracter doctrinar, respectiv dog matic. Nu
întâmplãtor este considerat cel mai mare dascãl
ascet al lumii creºtine. O ediþie de Scrieri alese
din operele sale, apãrutã la Bucureºti în 1979, în
traducerea prietenului meu ºi marelui sa vant
clasicist Da vid Popescu, bunul Dumnezeu sã-l
odihneascã în cetele cereºti! ºi a lui Vasile Cojo -
caru, cuprinde 908 de pagini tipãrite.

Marele istoric ºi arheolog Vasile Pârvan,
care a dat un nou curs studiilor ºtiinþifice daco -
romane, a descoperit lângã Valea Casimcei din
mijlocul Dobrogei douã inscripþii cioplite în
piatrã durã de bazalt, care aratã pânã unde se
întindeau hotarele districtului ru ral al cetãþii
Histria, acolo unde se gãseau „hotarele cassie -
nilor”. Pentru cã sunt cioplite în bazalt, aceste
inscripþii s-au pãstrat intacte pânã azi. Le-am
vãzut eu însumi. Plin de evlavie, am pus palma
pe piatra în care este inscripþia. Am fost copleºit
de emoþie... 

Lângã peºtera Sfântului Ioan Cassian, pe
unde a copilãrit marele scriitor ascet de mai
târziu, a fost refãcutã una dintre mânãstirile anti -
ce din Dacia Ponticã. Datorãm acest fapt Înalt -
preasfinþiei Sale Pãrintelui dr. Teodosie Pe -
trescu Arhiepiscopul Tomisului, personalitate
de larg orizont teologic ºi istoric, pentru care eu

am un profund re spect ºi o admiraþie neþãr mu -
ritã. Am fost condus de un cãlugãr ºi în peºtera
unde s-a rugat Sfântul Ioan Cassian...

Mânãstirile noastre din epoca daco ro ma -
nã, despre care a scris Sfântul Epifanie, Episcop
de Salamina, preopinentul Sfântului Ioan Gurã
de Aur în Sinodul lo cal de la Stejar, sunt printre
cele mai vechi din Europa ºi din întreaga lume
creºtinã. 

Scrierile Sfântului Ioan Cassian Conla -
tiones XXIV, De institutis coenobiorum ºi De
incarnatione Do mini, con tra Nestorium au mar -
cat profund ºi definitiv istoria culturii noastre, a
culturii europene ºi a creºtinilor de pretutindeni, 
respectiv a Bisericii Universale. 

În cãlãtoriile sale prin Palestina ºi Egipt,
pe la mânãstirile cu viaþã de obºte, pe unde a
mers însoþit de prietenul sãu Sfântul Gherman
din Dacia Ponticã, apoi la Constantinopole, unde
a stat sub ascultarea Sfântului Ierarh Ioan Gurã de 
Aur, Sfântul Ioan Cassian a cunoscut numeroºi
monahi cu viaþã îmbunãtãþitã ºi trãire aleasã,
închi natã celor mai înalte idealuri spirituale. 

La Constantinopole, unde s-au stabilit
dupã venirea lor din Pustia Sketicã din Egipt,
Sfântul Ioan Gurã de Aur l-a consacrat diacon
pe Sfântul Ioan Cassian ºi preot pe Sfântul
Gherman din Dacia Ponticã. 

Sfântul Ioan Cassian ºi Sfântul Gherman
din Dacia Ponticã sunt, de asemenea, pentru noi, 
cei de azi, modele sub lime de viaþã spiritualã. 

Din pãcate, nu avem timp sã intrãm mai
profund în analiza de conþinut ºi formalã a vastei 
opere lãsate nouã de Sfântul Ioan Cassian. El
este una dintre cele mai importante personalitãþi
ale Bisericii ºi culturii universale. Mari per -
sonalitãþi precum Papa Leon I cel Mare, Epis -
copul Romei, Flavius Magnus Aurelius Cassio -
dorus, Fulgentius de Ruspe, Caesarius
Arelatensis (Cezar Episcop de Arles), Sfântul
Ierarh Grigorie I cel Mare, Episcopul Romei
(Papa Grigorie cel Mare sau Grigorie Dialogul,
care este pictat în altarele bisericilor noastre
ortodoxe), Patriarhul Fotie de la Constan ti no -
pole, unul dintre cei mai erudiþi ierarhi din isto -
ria Bisericii, scriitorul me di eval Alquinus (Albi -
nus Flaccus; Alkuin), Paulus Diaconus, Petrus
de Pisa, Paulinus de Aquileea, Petrus Damiani,
Thoma de Aquino, Papa Ioan Ur ban al V-lea,
Episcopul Romei, scriitorul mistic Igna tius de
Loyola, Teresa de Avila (Teresa Sanchez de
Cepeda y Ahumada), Francisc de Sales, Episcop 
de Geneve-Annecy, Charles-Augustin de
Saint-Beuve, autorul unei opere monumentale,
care a exercitat în secolele al XIX-lea ºi al
XX-lea o puternicã influenþã asupra conºtiinþei
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literare europene, Henri Brémond, exeget al ro -
man tismului, critic literar de imens prestigiu,
Owen Chadwick, sa vant englez, rec tor al
Universitãþii din Cam bridge, Jean-Claude Guy,
Dom E. Pichéry, Philipp Rous seau, sa vant latin ist,
spe cial ist în cultura anticã târzie, profesor la
celãlalt capãt al lumii, respectiv la Universitatea
din Auckland, în Noua Zeelandã, savantul grec
Dimitrios Balanos, Ernst Rob ert Curtius, em i -
nent medievist ºi unul dintre cei mai mari sa -
vanþi din istoria comparatismului literar eu ro -
pean ºi mulþi alþii au fost influenþate sau au
comentat cu admiraþie, re spect ºi entuziasm exe -
getic scrierile Sfântului Ioan Cassian din ªcoala
literarã de la Tomis. 

Am scris despre toþi aceºtia ºi despre alþii
în tratatul Istoria literaturii dacoromane, res -
pectiv în capitolul Literatura dacoromanã în
patrimoniul naþional ºi uni ver sal. Cei interesaþi
pot gãsi acolo numeroase alte date utile, despre
care, în cuprinsul unui interviu, inevitabil re -
strâns, cum este acesta, nu putem vorbi decât
foarte succint. Din pãcate, lucrãrile ºtiinþifice
ded i cate în mod spe cial receptãrii în posteritate
a operei Sfântului Ioan Cassian lipsesc din cul -
tura românã ºi europeanã. Este aici un domeniu
de cercetare care ne poate rezerva în continuare
numeroase ºi revelatoare surprize. 

Im por tant este faptul cã în 2015, pro cla -
mat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre Orto -
doxe Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gurã
de Aur, relaþiile istorice dintre marele ierarh
constantinopolitan ºi scriitorii de valoare uni -
versalã din epoca dacoromanã ne apar într-o
nouã ºi puternicã luminã. 

— Vorbiþi despre ªcoala literarã de la
Tomis. Aºa cum se vorbeºte despre ªcoala Arde -
leanã. De ce vorbiþi despre ªcoala literarã de la
Tomis?

— Pentru cã Sfântul Ierarh Theotim I
Filo soful, Episcopul Tomisului ºi Sfântul Ioan
Cassian ilustreazã o tendinþã literarã mult mai
largã ºi mai cuprinzãtoare decât preocupãrile lor 
auctoriale. Scriitori care au ilustrat ªcoala lite -
rarã de la Tomis sunt Sfântul Bretanion Epis -
copul Tomisului; Sfântul Dionysius Exi guus
(Sfântul Dionisie Smeritul ºi Areopagitul,
Dionisie Areopagitul, Pseudo Dionisie Areo -
pagitul), din care eu am fãcut eroul prin ci pal al
romanului Depãrtarea ºi timpul; Ioan Ma xen -
tius, Leontius Byzantinus, unul dintre cei mai
mari teologi din istoria Bisericii Universale, lo -
gi cian de tradiþie aristotelicã, fondatorul sco -
lasticii; Valentinianus de Tomis ºi alþii. Ei ne-au 
lãsat opere literare de o înaltã valoare artisticã ºi
doctrinarã în sens teologic. 

În acelaºi timp, a existat ªcoala literarã
de la Dunãrea de Jos, ilustratã de personalitãþi
ca Episcopul Laurentius Mellifluus de No vae,
Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana, misionar
creºtin în satele ºi cetãþile dacoromane, cre ator
ge nial, autor al capodoperei lirice Te Deum lau -
damus, o creaþie plinã de elan doxologic ºi de o
uimitoare perfecþiune formalã, fapt pentru care
este numit uneori „Eminescu al literaturii daco -
romane”, Sfântul Martinus de Bracara, Auxen -
tius (Mercurinus) de Durostorum, Palladius de
Ratiaria, Maximinus, Secundianus de Singidu -
num, Germinius de Sirmium, Iordanes ºi alþii. 

În afara acestor scriitori creºtini, în epoca
dacoromanã au creat, însã, ºi unii autori pãgâni.
ªi despre ei am scris Istoria literaturii daco -
romane. 

Viaþa literarã a fost bogatã, pentru cã teri -
toriul dacoroman era intens locuit. Acest fapt expli -
cã existenþa a peste 40 de episcopii daco romane în
care sunt atestaþi documentar peste o sutã de
ierarhi, la Dunãrea de Jos, la Întorsura Carpaþilor,
respectiv în zona Buzãu-Vrancea, ºi în Oltenia. 

Frumuseþea ºi valoarea artisticã a cele -
brului donarium de bronz, lucrat în tehnica ta -
bula an sata, descoperit la Biertan în judeþul
Sibiu, pe care se aflã inscripþia EGO ZENO/
VIVS VOT/UM POSVI ºi monograma Mântui -
torului nostru Iisus Hristos aratã cã el are ca -
racter creºtin. El dateazã din secolul al IV-lea,
când au trãit Sfântul Ioan Cassian, Sfântul
Gherman din Dacia Ponticã ºi Sfântul Ierarh
Theotim I Filosoful, Episcopul Tomisului, per -
so nalitãþi ilustre ale vieþii spirituale daco ro ma -
ne, prieteni devotaþi ai Sfântului Ioan Gurã de
Aur, Patriarh de Constantinopole, pe care Sfân -
tul Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe îl oma -
giazã în mod spe cial anul acesta. 

La origine, celebrul donarium de bronz de 
la Biertan a aparþinut unui impunãtor can de -
labru de bronz, pus într-o bisericã din centrul
Transilvaniei. Numeroase alte descoperiri arhe -
ologice de o excepþionalã valoare istoricã sunt
mãrturii ale vieþii creºtine în Transilvania, în
epoca dacoromanã. 

Este o epocã de o remarcabilã densitate
demograficã. Pentru cã alãturi de creºtini trãiau
numeroºi dacoromani care erau pãgâni. Nu fu -
seserã convertiþi. Creºtini sau necreºtini, ei alcã -
tuiesc laolaltã aceastã densã realitate demo gra ficã. 
De aceea a fost necesarã organizarea insti tu -
þionalã a Bisericii. 

Alãturi de Bisericã, organizatã ierarhic ºi
teritorial, au fost, însã, ºi alte instituþii daco -
romane specifice epocii: armata, în primul rând
armata; frontiera, care este o instituþie în sine,
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bine organizatã din punct de vedere militar, dar
ºi eco nomic, pentru cã soldaþii de pe limes erau
împroprietãriþi ºi trãiau în sate scutite de impo -
zite; colegiile (sau breslele) atestate documentar 
în mare numãr (unul dintre acestea Collegium
dendroforum – breasla plutaºilor – este atestat la 
Apulum – Alba Iulia de azi); ºi altele. 

Demn de consemnat este faptul cã un turn
de pazã impunãtor din Dacia Ponticã, pe coasta
Mãrii Negre, a fost construit de Collegium ma -
chelarium – breasla mãcelarilor. 

Breslele au fost organizaþii profesionale
puternice, bine structurate ºi ierarhizate, cu un
rol activ în viaþa socialã, economicã ºi instruc -
tiv-educativã a locuitorilor dacoromani. 

Afirmaþiile unor pseudoistorici strãini,
con form cãrora pãmântul þãrii noastre a fost, pânã 
la venirea unor hoarde asiatice, un loc pustiu,
sunt, vã rog sã-mi iertaþi exprimarea, care nu prea 
este academicã, pur ºi simplu, cretine. 

Ca istoric literar, dar ºi ca sociolog, – vã
rog sã nu uitaþi cã eu am predat mai bine de un
deceniu un curs de sociologia culturii la Fa -
cultatea de Sociologie, Psihologie ºi Pedagogie
a Universitãþii din Bucureºti, la catedra condusã
de domnul profesor Ilie Bãdescu, una dintre
marile personalitãþi ale ºtiinþei româneºti ºi eu -
ro pene – eu sunt obligat sã þin cont de variabilele 
sociale, respectiv de contextul so cial al marilor
înfãptuiri în domeniul artei cuvântului. Con -
textul socioistoric, socioinstituþional, socio cul -
tural, socioreligios, socioinstructiv ºi educativ,
sociomilitar ºi socioorganizatoric pe mul ti ple
planuri explicã abundenþa operelor literare da -
coromane, valoarea ºi relevanþa lor artisticã în
posteritate, pânã în zilele noastre. Altfel spus,
aceastã valoare nu poate fi explicatã fãrã sã
apelãm la criteriile sociologice. Aceste criterii
sunt corelate cu cele biografice, istorice, teolo -
gice, comparatiste, axiologice, stilisti co-ling -
vis tice, cu analizele literare con crete, pe texte.
În acest sens mi-am construit demonstraþiile din
Istoria literaturii dacoromane. Preocupãrile me le
sociologice m-au ajutat în numeroase mo mente
dificile, la masa de scris, în actul elaborãrii. 

M-am bucurat mult de faptul cã despre
scriitorii dacoromani evocaþi de mine s-a vorbit
ºi în unele manuale pentru licee. În Dicþionarul
gen eral al literaturii române (coordonator gen -
eral Eugen Simion), publicat de Ac a de mia Ro -
mânã la Bucureºti, respectiv în volumul al
IV-lea, literele L-O, este inclus articolul Lite -
ratura strãromânã, la p. 72-74. Este o pre zen -
tare amplã ºi nuanþatã, veridicã, a scriitorilor
dacoromani sau strãromâni, cum le zic unii, e
acelaºi lucru, din secolele I-VI ºi a unora dintre

operele lor de valoare universalã. Prezentarea
însoþitã de o bibliografie adecvatã (ediþii de tex -
te, vol ume de studii, reconstituiri biografice ºi
lucrãri de sintezã) este semnatã de savantul ºi
eminentul meu prieten prof. univ. dr. Dan Horia
Mazilu. Tratatul meu Istoria literaturii daco -
romane este citat la Bibliografie. 

— În decizia solemnã a Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române se aratã cã 2015
este, de asemenea, An omagial al misiunii pa -
rohiei ºi mânãstirii azi. ªtiu cã în volumul al
II-lea al tratatului Prelegeri de estetica Orto -
doxiei, lucrare ºtiinþificã de o înaltã þinutã spe -
culativã, distinsã cu Premiul pentru Filosofie
„Mircea Florian” al Academiei Române, aþi
dedicat un comentariu Sfântei Mânãstiri Habra, 
care se aflã aici la noi, în Maramureº, la câþiva
kilometri depãrtare de Baia Mare. De ce aþi
scris despre Sfânta Mânãstire Habra?

— Mai întâi vã rog sã-mi permiteþi sã
afirm cã decizia solemnã a Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române cu privire la Anul
omagial al misiunii parohiei ºi mânãstirii azi
m-a emoþionat profund. 

Tatãl meu, preotul ºi învãþãtorul de þarã
Aurelian Diaconescu de la Vul tureºti-Muscel,
pãrintele Auricã, în adresãrile enoriaºilor din
satul nostru, era profund convins de adevãrul
doctrinei lui Spiru Haret despre Bisericã ºi
ªcoa lã ca factori decisivi în cultura ºi spiritua -
litatea noastrã. 

Într-adevãr, preotul ºi învãþãtorul au avut,
ºi au ºi azi, un rol excepþional de im por tant,
decisiv, aº zice, în istoria culturii ºi spiritualitãþii 
românilor de pretutindeni. 

Despre Sfânta Mânãstire Habra, cãreia
unii îi zic ºi Habru, eu am auzit asta din gura
unor localnici pe care i-am întâlnit acolo, am
scris în volumul al II-lea Ipostazele artei al
tratatului Prelegeri de estetica Ortodoxiei,
respectiv în capitolul Spiritualizarea în op era
de artã finitã. Am scris pentru cã a fost necesar. 

Mânãstirea Habra este atestatã docu men -
tar în 1604. Dar ea a existat, în mod sigur, cu
secole înainte. A fost o mânãstire mult iubitã de
românii din þinuturile Bãii Mari, Chioarului,
Sãt marului ºi Lãpuºului. Ea a înflorit ºi a avut o
importantã influenþã spiritualã în locurile unde a 
fost exercitatã autoritatea voievozilor mara mu -
reºeni din dinastia Drãgoºeºtilor, urmaºii lui
Dragoº Descãlecãtorul, primul domnitor al
Moldovei feudale. 

Drãgoºeºtii au fost personalitãþi ilustre ale
istoriei noastre, voievozi ai Maramureºului, Sãt -
marului ºi Ugocei, comiþi ai secuilor ºi, mai presus 
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de toate, practicanþi plini de evlavie ºi protectori ai
Ortodoxiei neamului românesc hristofor. 

Sfânta Mânãstire Habra, sau Habru, cum i
se mai spune, a fost ºi reºedinþã episcopalã. Aici
a vieþuit, între alþii, Episcopul Serghie, fost egu -
men la Mânãstirea Tismana din Oltenia, hiro -
tonit la Târgoviºte, ca zeci de alþi ierarhi
ortodocºi din istoria Ardealului, ºi instalat la
Habra în jurul anului 1600, în cadrul politicii
ferme duse de domnitorul martir Mihai Viteazul
pentru pãstrarea ºi întãrirea Ortodoxiei româ -
neºti. Dupã ce Mihai Viteazul a fost asasinat,
Episcopul Serghie a fost de multe ori persecutat, 
hãrþuit. În jurul anului 1616, el s-a retras sau a
fost înlãturat din scaunul arhieresc. A pribegit
prin Moldova ºi Polonia. Dupã care a reuºit sã
revinã la Tismana, unde a pãstorit din nou ca
egumen. A rãposat dupã 1626. 

Despre pãstorirea Episcopului Serghie în
Maramureº ºi Muncaci aminteºte el însuºi
într-un doc u ment din 1604, în care spune cã i s-a 
dat spre pãstorire „Episcopia din Muncaci, Mâ -
nãstirea Peri de lângã Câmpulung, în Mara mu reº,
Habra de lângã Baia Mare ºi þinutul Chioarului”. 

Pentru românii de pretutindeni, Sfânta
Mânãstire Habra este un loc sacru, încãrcat de
istorie, de mãreþie spiritualã ºi de frumuseþe. Ea
a fost persecutatã de nemiloºii principi calvini ai 
Ardealului, dar ºi de trupele sinistrului gen eral
Nikolaus Adolf baron von Buckow, care a
distrus-o în 1761. 

Am fost la Habra de douã ori. M-am în -
chinat acolo. ªtiu cã Sfânta Episcopie a Mara -
mureºului ºi Sãtmarului a fãcut eforturi ca sã
reînvie Mânãstirea Habra. ªi mai ºtiu cã Prea -
sfinþitul Episcop Jus tin ian Chira al Mara mu -
reºului ºi Sãtmarului, ierarh care se bucurã de un 
binemeritat prestigiu pas to ral ºi spir i tual în rân -
dul românilor de pretutindeni, s-a implicat per -
sonal, alãturi de Preasfinþitul Arhiereu Vicar
Justin Hodea Sigheteanul ºi de mulþi alþi cre -
dincioºi, în eforturile depuse pentru a reînvia
strãlucirea de altãdatã a Sfintei Mânãstiri Habra.

De altfel, cu ani în urmã, când am avut
onoarea sã fiu prezent la Baia Mare, în faþa unui
numeros pub lic, ca sã vorbesc despre câteva din
cãrþile mele, am trãit marea bucurie de a fi primit 
de Preasfinþia Sa Pãrintele Episcop Jus tin ian.
Þin minte cã am fost cuprins atunci de o mare
sfialã, pe care nu mi-o puteam do mina. Întâl -
nirea noastrã, care nu trebuia sã treacã de 20-30
de min ute, s-a prelungit peste 2 ore. Pentru mi -

ne, întâlnirea cu blândul ºi înþeleptul pãstor
su fletesc, strãlucitul ierarh Jus tin ian Chira
Mara mureºanul este un mo ment de neuitat. 

Pe Preasfinþitul Episcop Vicar Justin
Hodea Sigheteanul am avut bucuria sã-l cunosc
per sonal la o agapã oferitã de Pãrintele Andrei
Andreicuþ, actualul Mitropolit al Clujului, Ma -
ramureºului ºi Sãlajului, pe timpul când era
Episcop de Alba Iulia. Am stat atunci lângã
Pãrintele Justin, la aceeaºi masã, ºi am vorbit
despre locurile noastre sfinte din Maramureº.
Este ºi acesta un mo ment de neuitat pentru mine.

Adevãrul este cã Maramureºul are parte de
ierarhi vrednici, personalitãþi de strãlucitã vo -
caþie pastoralã ºi spiritualã, demni de tot ceea ce
este înãlþãtor ºi trainic, nepieritor, în tradiþia
istoricã, viaþa bisericeascã ºi trãirea naþionalã
româneascã în aceste binecuvântate pãrþi de þarã. 

Vã reamintesc faptul cã în istoria noastrã
episcopii ºi mitropoliþii n-au fost numai ierarhi,
ci ºi etnarhi, conducãtori ai românilor. În Þara
Româneascã ºi Moldova, când voievodul pleca
prin þarã sau în strãinãtate, sau la rãzboaie, mi -
tropolitul rãmânea ca locþiitor de domn. 

Mai ales în Ardeal, calitatea de ierarhi ºi
etnarhi a episcopilor ºi mitropoliþilor noºtri este
cu deosebire evidentã. Timp de secole, ei au fost 
cea mai înaltã autoritate spiritualã, ºi nu numai,
la care românii ardeleni s-au raportat.

 Autoritatea ierarhilor noºtri este ºi azi un
fac tor instituþional, coeziv ºi spir i tual, mai ales
spir i tual, decisiv în viaþa românilor de pret utindeni. 

— Vã rog respectuos sã adresaþi un gând
publicului lector al revistei Fa milia românã! 

— Sunt bucuros ºi onorat de faptul cã fac
parte din colegiul de redacþie al revistei de mare
ºi binemeritat prestigiu Fa milia românã. Mi s-a
fãcut un dar de care doresc din toatã inima sã fiu
vrednic. Aceasta este una dintre cele mai im -
portante publicaþii din istoria presei literare ºi
culturale româneºti. Domnul dr. Teodor Ardelean
re dac tor-ºef, domnul dr. ªtefan Viºovan re dac -
tor-ºef ad junct, domnul dr. Ioan-Mircea Farcaº
secretar de redacþie sunt personalitãþi de mare
prestigiu civic ºi intelectual, strãluciþi oameni de 
culturã ºi fãuritori de culturã. 

Distinºilor fãuritori ai revistei Fa milia ro -
mâ nã ºi tuturor lectorilor ei le adresez cu bucu -
rie ºi dragoste frãþeascã gândurile mele bune ºi
cele mai alese urãri de noi împliniri sufleteºti în
tot ceea ce întreprind!
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Mihail  Diaconescu în  colecþia 
Personalitãþi  contemporane

Sabin Claudiu ORÃªANU

Doamna Rodica Subþirelu s-a impus
în conºtiinþa iubitorilor de lite ra -
turã în primul rând ca poetã cu o

puternicã vocaþie liricã. Volumele sale de ver -
suri Într-o zi (2004), Haiku, cu o Prefaþã de acad. 
Constantin Bãlãceanu-Stolnici (2005) ºi De ce
te-ascunzi în tãcere? (2006) ne propun o viziune 
a lumii fondatã pe preocuparea pentru mis ter,
dar, mai ales, pentru ceea ce este gingaº ºi suav
în existenþã. 

Elanul trãirilor sale estetice ºi religioase
este comunicat în versuri suprasaturate de ima -
gini del i cate, asociate, însã, totdeauna cu o uimi -
toare putere de transfigurare a diverselor
aspecte ale realului percepute liric. 

Pe bunã dreptate s-a spus despre aceste
versuri cã ilustreazã ceea ce Panait Cerna înþe legea
prin „lirica de idei” (Die Gedankenlyrik). 

De o excepþionalã importanþã este acti -
vitatea de re dac tor-ºef depusã de doamna
Rodica Subþirelu la revistele „Cronica Fun da -
þiilor” ºi „Cronica Timpului” ºi de re dac tor-ºef
ad junct la publicaþia „Independenþa Românã”. 

Mihail Diaconescu este noua apariþie edi -
torialã semnatã de doamna Rodica Subþirelu. Ea
a fost publicatã în colecþia Personalitãþi con -
temporane. Este o colecþie fondatã de Rodica
Subþirelu, Mihaela Rusu ºi Doru Dinu Glãvan. 

Domnul Doru Dinu Glãvan este pre ºe -
dintele Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din
România, instituþie de înalt prestigiu în cultura
românã actualã. 

Colecþia Personalitãþi contemporane apa -
re sub egida Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din
România. Concepþia artisticã a colecþiei apar -
þine doamnei Rodica Subþirelu. Tehno re dac ta -
rea, de o înaltã ºi exemplarã þinutã artisticã ºi
tipograficã, a fost realizatã de doamna Mihaela
Rusu. 

Într-un rev e la tor „Ar gu men tum”, doamna 
Rodica Subþirelu explicã motivele care au deter -
minat demersul sãu. Ea afirmã:

„Colecþia Personalitãþi contemporane,
rea li zatã de redacþia revistei «Cronica Fun da -
þiilor» se îmbogãþeºte cu o nouã apariþie. Ea este

dedicatã romancierului Mihail Diaconescu. Este 
o apariþie necesarã. 

Mihail Diaconescu, apologetul Orto do xi -
ei noastre, creatorul «fenomenologiei narative a
spiritului românesc», este perceput de publicul
care îi cunoaºte op era ca un spirit so lar, dar mai
ales ca un scriitor clasic în viaþã. 

Cultul operei sale s-a amplificat ºi s-a
com plicat evolutiv, de la o etapã la alta. Sub
ochii noºtri acest cult capãtã forme tot mai di -
verse ºi mai rafinate. Mai ales intelectualii tineri 
gãsesc în op era lui Mihail Diaconescu repere
sigure pentru propriile lor preocupãri. El a elo -
giat în variate moduri mãreþia, frumuseþea ºi
originalitatea culturii române, ale cãrei valori le
cultivã ºi le înmulþeºte prin lungi serii de noi
creaþii. Nu întâmplãtor sociologul San dra
Cristea a afirmat despre autorul Speranþei cã el
nu este numai scriitor, ci, mai ales, «un reper
pentru gen eraþia noastrã». 

Impactul vastei opere diaconesciene asu -
pra societãþii româneºti contemporane este
foarte puternic. Una dintre manifestãrile acestui
im pact este ansamblul miilor de comentarii
ded i cate operei sale în þarã ºi în strãinãtate. El
este cel mai comentat autor contemporan din
cultura românã. Fluviul comentariilor ded i cate
operei sale spune, desigur, ceva profund, ceva
rev e la tor despre orientarea generalã ºi spiritul
culturii române. Evoluþia culturii române con -
temporane poartã, între altele, amprenta operei
lui Mihail Diaconescu. 

Caracterul durabil al valorilor oferite de
vasta operã diaconescianã este o certitudine. De
aceea în cercurile intelectuale de azi se spune cã
nu te poþi considera om cult, dacã nu l-ai citit ºi
pe Mihail Diaconescu” (p. 3). 

Este cazul sã subliniem faptul cã acestea
sunt câteva dintre motivele pentru care despre
op era lui Mihail Diaconescu au scris „iluºtri
critici ºi istorici literari, filosofi, teologi, so -
ciologi, teoreticieni ai actului militar, istorici,
critici de artã, muzicologi, care au elogiat în
diferite moduri, cu variate argumente ºi de mon -
straþii, originalitatea, capacitatea de cuprindere
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ºi puterea de pãtrundere în conºtiinþa publicã a
vastei opere cre ate de Mihail Diaconescu. 

Este motivul prin ci pal pentru care re dac -
þia revistei «Cronica Fundaþiilor» a considerat
necesar ca în seria «Personalitãþi con tem po ra -
ne» sã aparã o prezentare specialã dedicatã per -
sonalitãþii ºi operei lui Mihail Diaconescu. 

Am conceput aceastã prezentare ca pe un
in stru ment de lucru pentru cei ce vor sã aibã la
îndemânã un in di ca tor pre cis al unor date sem -
nificative despre personalitatea ºi op era lui Mi -
hail Diaconescu. 

Am pus laolaltã în aceastã prezentare date
biografice semnificative, lista volumelor pu bli -
cate, un ºir de portrete ale maestrului, o scurtã
culegere de citate selectate din miile de exegeze
ded i cate vastei opere diaconesciene” (p. 4). 

Unul dintre motivele pentru care op era lui
Mihail Diaconescu ne atrage ºi ne cucereºte
sufleteºte este unitatea ei în varietate. 

Caracterul unitar al celor zece romane pu -
se în construcþia de mare amploare numitã „fe -
no menologia epicã a spiritualitãþii române” poa -
te fi explicat, între altele, prin teoria literaturii pe 
care Mihail Diaconescu a construit-o. Masiva sa 
trilogie Teologia ortodoxã ºi arta cuvântului.
Introducere în teoria literaturii (2013) este o
creaþie unicã în cultura românã ºi europeanã. 

Teoria literarã diaconescianã, marcatã de
un puternic elan mil i tant ºi speculativ în sens
spir i tu al ist, a fost realizatã pornind de la o doc -
trinã esteticã riguroasã ºi cuprinzãtoare. Ea este
expusã sistematic în tratatul Prelegeri de este -
tica Ortodoxiei (vol. I Teologie ºi esteticã; vol.
II Ipostazele artei; 2009), distins cu Premiul
pentru Filosofie „Mircea Florian” al Academiei
Române (2009).

Fundamentatã pe convingeri teologice ºi
pe exemple numeroase culese din istoria culturii 
române ºi europene, dar mai ales pe o puternicã
vocaþie metafizicã, doctrina esteticã diaco nes -
cianã ne dezvãluie dimensiunea spiritualã a fru -

museþii adãpostite în naturã, respectiv în ma -
crocosmos ºi în microcosmos, în om, ca fiinþã cu 
o vocaþie unicã în lume ºi în istorie, în creaþiile
sale din cele mai diferite domenii, dar în spe cial
în operele de artã.

Dimensiunea pancosmicã ºi pancalicã a
existenþei ne este revelatã de Mihail Diaconescu 
pornind de la principii dogmatice, respectiv
mis te riologice, antropologice, eclesiologice,
cos mo logice, misionare ºi liturgice ortodoxe.
Mai ales, liturgice. 

În relaþie cu doctrina sa esteticã poate fi
înþeles ºi modul lui Mihail Diaconescu de a
discuta caracteristicile literaturii ca artã a cu -
vântului. În acest sens, tratatul sãu Istoria lite -
raturii dacoromane (1999; Ediþia a II-a revi -
zuitã ºi adãugitã, 2013) ne solicitã ca epifanie a
frumuseþii adãpostitã în arta cuvântului. 

ªi tot de ordin spir i tual este frumuseþea
dezvãluitã în creaþiile plastice pe care Mihail
Diaconescu le discutã în calitate de critic de
artã. Volumul sãu Lainici. Capodoperã a artei
româneºti ºi europene (2011) este, în acest sens,
o dovadã ºi, mai ales, un puternic îndemn la
trãirea profundã a nemuritoarelor comori de fru -
museþe cre ate sub cerul sfânt al Ortodoxiei ro -
mâneºti. 

ªi volumul pe care Mihail Diaconescu l-a
intitulat Dialoguri ºi meditaþii metafizice despre 
literaturã, muzicã ºi artele plastice (2015) ne
dezvãluie dimensiunea spiritualã a creaþiilor
puse sub semnul valorilor estetice. 

Riguroasa prezentare intitulatã Mihail
Dia co nescu, apãrutã sub semnãtura doamnei
Rodica Subþirelu în colecþia Personalitãþi con -
tem porane, este necesarã ºi binevenitã. 

Ca poetã, ca fondatoare ºi conducãtoare
de reviste de culturã ºi, acum, iatã, ca autoare a
unei riguroase ºi utile prezentãri a vieþii ºi crea -
þiei lui Mihail Diaconescu, doamna Rodica Sub -
þi relu se impune printre cele mai ac tive perso -
nalitãþi ale literaturii române contemporane. 
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Marin Sorescu ºi Premiul No bel

Tu dor NEDELCEA

La 8 decembrie 1996, Marin Sorescu
ne-a pãrãsit pe noi, muritorii de rând,
spre a intra în lumea mare, a ne mu ri -

torilor. O viaþã scurtã pentru un cre ator – 60 de
ani – , o viaþã dãruitã creaþiei literare ºi plastice,
apreciatã la justa valoare de cãtre unii confraþi,
dar mai ales de cei de peste hotare. Marin
Sorescu a fost unul dintre cei mai traduºi scri -
itori români, acest merit re venindu-i aproape în
totalitate prin implicarea sa directã în reci pro -
citatea traducerii, în relaþiile cor di ale cu marii
traducãtori ai lumii literare. O viaþã dãruitã cre -
aþiei, dar „încãrcatã” ºi cu ne fericiri, lovituri
cauzate de alþii (mã re fer la „Meditaþia transcen -
dentalã” ºi la înlãturarea bru talã de la
„Ramuri”). O viaþã rãsplãtitã cu onoruri, doar
parþial, pentru cã marele premiu, No bel, i-a fost
refuzat nu de cãtre Ac a de mia Suedezã, ci graþie
intervenþiei confraþilor din þarã.

Acestui subiect delicat i se consacrã o
carte de cãtre Ion Jianu, un pub li cist craiovean
renumit prin interviurile sale luate unor oameni
politici (Gh. Apostol), sportivi ºi, mai ales unor
oameni de culturã, dintre care scriitorii sunt pre -
feraþi. Titlul cãrþii este sugestiv: În 1983 ºi 1992, 
premiul No bel trebuia sã poarte un nume ro -
mânesc: Marin Sorescu. Convorbiri cu ºi despre
Sorescu, apãrutã la editura clujeanã Eikon, în
2014, beneficiind de un per ti nent Cu vânt-
 înainte al lui Eugen Simion (prietenul ºi susþi -
nãtorul con stant al lui Marin Sorescu) ºi de o
postfaþã a lui George Sorescu, fratele sãu mai
mare, universitarul craiovean care l-a sprijinit
moral ºi (chiar) ma te rial pe ilustrul sãu frate. În
postfaþã, George Sorescu se referã la „rolul ne -
fast al ocultei româneºti în privinþa neacordãrii
Nobelului lui Marin Sorescu”, care este, în opi -
nia sa, „un subiect încã, neelucidat ºi care, dupã
ºtiinþa noastrã, nu a fost analizat de nimeni pânã
în prezent, deºi ar fi trebuit...”. Elucidarea aces -
tui caz ar fi trebuit sã vinã, în primul rând, din
partea familiei; îmi este greu sã cred cã Marin
Sorescu nu s-a plâns, în intimitate, familiei, despre 
marile nedreptãþi îndurate cu asupra de mãsurã.

Ideea conceperii ºi tipãririi acestei cãrþi
este precizatã cu claritate de însuºi autorul ei:
„de a elucida un subiect ce þine mai de grabã de

istoria literaturii, intenþionând, cumva, dacã nu i
se mai poate face dreptate marelui dispãrut, sã
punã în dezbatere ºi sã aducã în conºtiinþa pu -
blicã informaþia aproape incredibilã”, con form
cãreia „Marin Sorescu nu a fost sprijinit, cum
te-ai fi aºteptat, ci «lucrat» la greu, de colegi de
breaslã din propria þarã, «încondeiat» sã nu pri -
meascã o distincþie de mare recunoaºtere inter -
naþionalã, care ar fi fost, în fond, un mare succes
al literaturii române”.

(Inventatorului insulinei, N. Paulescu, i
s-a recunoscut postum descoperirea, graþie pre -
ºedintelui Academiei Române, Eugen Simion,
care a organizat un simpozion pe aceastã temã,
împreunã cu Ac a de mia Franþei).

Marin Sorescu s-a dovedit a fi Singur
printre poeþi ºi sub acest as pect, al detractorilor,
iar demersul lui Ion Jianu binevenit. În inter -
viurile ºi întâlnirile „prin timp” cu Marin
Sorescu, Ion Jianu realizeazã un portret al redac -
torului-ºef al revistei „Ramuri” ºi al cenaclului
omonim (invitaþii lui Sorescu numindu-se Eu -
gen Simion, Ioan Alexandru, ªt. Aug. Doinaº,
Mircea Ciobanu, Doina Uricaru, Eugen Uricaru, 
Denisa Comãnescu, Dinu Flãmând, E. Negrici,
I. Cristoiu), dar mai cu seamã, al creatorului de
literaturã, al spectatorului la propriile sale piese
(„Teatrul meu a fost cel mai cenzurat în pe -
rioada comunistã”) sau cele semnate de I. D.
Sîrbu („I. D. Sîrbu ºtie sã convingã, sã de clan -
ºeze emoþia artisticã”), Ion Jianu solicitându-i
opinii despre actori („Tu dor Gheorghe, un foar -
te autentic... menestrel în þeapã”; „În Iona, Ilie
Gheorghe a fãcut un spectacol extra or di nar”),
despre Craiova „vãzutã din car” („Cra iova o
gãsesc întotdeauna bine”), consemnând opiniile
sale literare („Am aspirat la ideea de scriitor to -
tal”). 

Dupã aceste prolegomene, Ion Jianu trece
propriu-zis la interviuri, abordând tematic 22 de
„ «spectatori» ai fenomenului sorescian: colega
de facultate Luminiþa Xe nia Ambrozie („Poezia
lui Sorescu era cu totul nouã, care anunþa o
întorsãturã în literele româneºti”), teatrologul
G. Banu („Casa lui Marin mi-a relevat orto -
doxia lui intimã”), Augustin Buzura („Marin
Sorescu a fost linºat pur ºi simplu. ªi, din pãcate, 
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n-a fost singurul. Astãzi, acei eroi democraþi
anticomuniºti ºi numai ºtiu cum, nu valoreazã
nici cât hârtiile aruncate la coº de Sorescu”), N.
Breban („Sorescu a avut un mo ment cumplit în
1991, atunci când a fost atacat de diverºi inºi
chiar din «pat ria» lui, Craiova”.), traducãtorul
Jean Louis Courriol („Mulþi intelectuali ro -
mâni, din invidie sau lipsã de luciditate, l-au
defãimat ºi uneori înjurat. Istoria i-a judecat”.),
acad. Vic tor Crãciun, profesorul lui Sorescu la 
Iaºi („Pentru ul tima jumãtate a veacului al
XX-lea, Marin Sorescu ar fi acoperit cel mai
bine lipsa scrisului românesc cu prezenþa sa
între premianþii No bel”.), actorul Ilie Gheorghe
(„Cea mai mare bucurie a vieþii mele rãmâne
strãdania mea de a susþine aceastã tezã de doc -
torat din op era lui Sorescu, dar nefinalizatã”.),
Tu dor Gheorghe („El, Emil Cioran ne-a primit
bucuros ºi ne-am tãinuit ca între oameni nor -
mali… Normali, vorba vine: doi erau geniali,
Sorescu ºi Cioran”.), criticul Ov. Ghidirmic
(„Îl privim astãzi pe Marin Sorescu ca pe un
clasic al modernitãþii, ca pe unul dintre scriitorii
noºtri fundamentali”.), Nor man Manea („Este
re gre tabilã [neacordarea No bel-ului], dar – cum
am spus – nu este de neînþeles”.), Dan Mãnucã
(„La 1982, era printre cei mai cunoscuþi ºi mai
traduºi scriitori români”), I. Munteanu („Sper
ca într-o zi sã aflãm numele detractorilor, pentru 
o con semnare ºi meritatã «rãsplatã» a lor, la
capitolul ruºinos al istoriei literare”.), Tu dor
Nedelcea („De aceastã gravã calomnie «medi -
taþia trans cendentalã» l-au salvat Eugen Simion, 
Adrian Pãunescu ºi V. Bãran”.), C. Noica
(„într-o dis cuþie, în redacþia „Ramuri”: „I-am
spus lui Marin Sorescu: dacã stai cuminte, ai sã
iei Pre miul No bel”.), traducãtorul Justo Jorje
Padron („Marin, iar mai înainte L. Blaga ºi
Nichita Stãnescu, au fost aproape sã-l obþinã”.),
tradu cãtoarea Elisavietta Ritchie, Dan Shaftan, 
G. Sorescu („Scârbit de lucrãtura acestei oculte, 
ºi-a dat demisia. N-a þinut sã se rãzbune pe cei
care l-au încondeiat la Uniunea Scriitorilor”.),
Ileana Vulpescu, Dan Zamfirescu („A fost cea 
mai mare personalitate creatoare româneascã
din a doua jumãtate a sec. 20 ºi astrul de primã
mãrime din constelaþia care a «schimbat la faþã»
cultura românã începând din 1960”.).

Inedit, Ion Jianu publicã Testamentul lite -
rar al lui Marin Sorescu din noiem brie-de cem -
brie 1996, în 18 puncte, privind situaþia ma -
nuscriselor sale ºi editarea lor, executori fiind
soþia, Vir ginia Sorescu, fratele, G. Sorescu ºi
nepoata, Sorina Vir ginia Sorescu, precum ºi un

bogat al bum foto, reprezentându-l pe Sorescu cu 
alþi confraþi, grafica sa, autografe etc.

Ajungând la fi nal, Ion Jianu nu reuºeºte sã 
afle de la interlocutori cine-s denigratorii. Cã ei
au fost (ºi vor mai fi) o spune apãsat prefaþatorul
cãrþii, Eugen Simion: „...Dar sunt ºi alte lucruri
importante pe care le gãsim în interviurile lui
Ion Jianu. Aflãm, de pildã, ceea ce în parte ºtiam 
din zvonurile publice cã, în 1992, Sorescu ajun -
sese în faza finalã a selecþiei pentru premiul No -
bel. Fusese reþinut de juriu pentru «lista micã»,
ex act cum se întâmplase cu câþiva ani mai înainte 
cu Nichita Stãnescu, colegul de generaþie ºi comi -
litonele sãu. Pânã la urmã, râvnitul premiu i-a
ocolit ºi pe unul, ºi pe altul. N-a fost sã fie. Ca sã
se împlineascã blestemul care spune cã noi,
românii, suntem norocoºi doar atunci când este
vorba de eºecuri. Aici nu ratãm nicio datã. «Ne -
norocul românesc», cum îi zice Cioran, socotind
cã acesta este cuvântul care ne de fineºte mai
bine destinul ºi specificul...

Ca sã grãbeascã lucrarea nenorocului, în
cazul lui Marin Sorescu au intervenit, se pare,
trei confraþi de la Bucureºti, poeþi cunoscuþi.
Indignaþi peste mãsurã ºi speriaþi ca nu cumva
confratele lor sã fie încoronat la Stock holm,
aceºtia ar fi trimis unde trebuie un memoriu plin
de acuzaþii abominabile la adresa lui Sorescu.
Ambasadorul Suediei în România l-ar fi invitat
pe poetul «nobelibil» ºi i-ar fi arãtat, scârbit,
documentul... Cel care relateazã acum aceste
posibile infamii în lumea scriitoriceascã nu «de -
secretizeazã» pe autorii lor. Îl înþeleg. În lipsa
unor dovezi pre cise este bine sã pãstrezi pru -
denþa. Sorescu mi-a vorbit, la vremea res pec -
tivã, trebuie sã mãrturisesc, despre aceastã ca -
balã, dându-mi ºi numele instigatorilor”.

Cel care o spune, cu acelaºi curaj ne des -
minþit în timp, este Dan Zamfirescu, cu prilejul
lansãrii acestei cãrþi la Târgul Gaudeamus 2014
(cartea a fost lansatã ºi la Biblioteca „Aman”,
chiar în ziua morþii sale, 8 decembrie 2014): „Eu 
am mai scris despre doi dintre cei trei... Ei sunt
implicaþi di rect în refuzul Premiului No bel
pentru Sorescu. Unul e Dinescu, alta e doamna
Blandiana ºi al treilea, Dumnezeu sã-l ierte,
Augustin Doinaº”.

Ac a de mia Românã l-a propus oficial, la
12 martie 1992, pe Marin Sorescu pentru pre -
miul No bel, cei trei, „toþi doamne ºi toþi trei”
l-au contracarat, aºa cum însuºi Sorescu dez -
vãluie. Cartea de interviuri a lui Ion Jianu umple 
un gol în istoria literaturii române postbelice.

Quod erat demonstrandum!
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Nicolae Popoviciu – Episcopul martir al Oradiei

Arhimandrit dr. Emanuil RUS

Episcopul Nicolae Popoviciu, de la a
cãrui moarte s-au împlinit de curând
56 de ani, face parte din elita marilor 

ierarhi ortodocºi, care au ºtiut mai bine decât
oricare altcineva sã preþuiascã valorile creºtine,
sã respecte ºi sã iubeascã tra -
diþiile ºi obiceiurile românilor
ºi – mai presus de toate – sã se
punã necondiþionat în slujba
marilor idealuri ale naþiei. 

Distinsul ierarh s-a
nãscut la 23 ianuarie 1903 în
localitatea Biertan din fostul
comitat al Târnavei Mari, azi
judeþul Sibiu. Pãrinþii sãi –
Ana ºi Ioan Popoviciu – erau
þãrani harnici ºi buni creºtini.

Chiar dacã numele de fa -
milie ne trimite într-o oarecare 
mãsurã cãtre lumea slavã (sâr -
bã sau ucraineanã), docu men -
tele cercetate de biografii epis -
copului1 demonstreazã, fãrã
po sibilitate de tãgadã, originea 
sa româneascã. Tatãl Prea sfin -
þiei Sale era un þãran cult, care fãcuse ºi ceva
ºcoalã (douã clase de liceu), iar, dupã pro -
clamarea României Mari, a fost întâiul primar al
Biertanului ºi, în aceastã calitate, a luat parte la
festivitãþile de încoronare a regelui Ferdinand ºi

a reginei Maria, la Alba Iulia2.

Dinspre mamã, episcopul Nicolae Popo -
viciu se trage dintr-o familie de cãrturari, din
rândul cãrora a ieºit însuºi Gheorghe Lazãr3. Era 
o familie credincioasã, iubitoare de Bisericã ºi
de Dumnezeu. 

Dacã le-ar fi trãit toþi
co piii, Ana ºi soþul ei ar fi avut 
doi feciori ºi ºapte fete, vii -
torul episcop fiind cel de-al
doilea nãscut4 ºi dotat cu o in -
te ligenþã sclipitoare, motiv
pentru care tatãl sãu „n-a pre -
cupeþit niciun efort ma te rial
pentru a-l întreþine la ºcoli cât
mai bune”5. 

Nicolae Popoviciu par -
curge clasele ciclului primar
în Biertan la ªcoala Evan ghe -
licã Luteranã, unde se evi den -
þiazã prin râvnã ºi disciplinã,
precum ºi prin dragoste de în -
vãþãturã, iar la absolvirea
aces tei instituþii de învãþã -
mânt ajunge sã stãpâneascã
flu ent limbile germanã ºi ma -

ghiarã – achiziþii intelectuale însemnate care-i
vor prinde bine în studiile ºi cercetãrile ulte -
rioare. Urmeazã apoi cinci clase la Gimnaziul
Maghiar din Dumbrãveni, între anii 1914 ºi
1919, dupã care se înscrie la ªcoala Normalã
„Andrei ªaguna” din Sibiu, la absolvirea cãreia,
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Episcopul Nicolae Popoviciu

1 Vezi, mai ales Mircea Pãcurariu, Cãrturari sibieni de altãdatã, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2007; Idem,
Dicþio  narul teologilor români, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 1996; Mihai Fãtu, Biserica româneascã din
nord-vestul þãrii sub ocupaþia horthystã (1940-1944), Editura Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureºti, 1985; Dorel Octavian Rusu, Episcopul Nicolae Popoviciu, o viaþã jertfitã pe altarul neamului,
în „Revista teologicã”, an XVI (LXXVIII), nr. 2, 2006, Sibiu; Miron Erdei, Propovãduirea în Biserica Ortodoxã
Românã din Transilvania în prima jumãtate a secolului al XX-lea, Editura Cogito, Oradea, 2001; Cristian Pãiºan,
Radu Ciuceanu, Biserica Ortodoxã Românã sub regimul comunist (1945-1958), vol. I, Editura Institutului Naþional 
pentru Studiul Totalitarismului, Bucureºti, 2001; Nicolae Neaga, Episcopul martir dr. Nicolae Popoviciu, în
„Mitropolia Ardealului”nr. 6, 1990; Ti tus I. Roºu, Un martir al Bisericii româneºti ºi al demnitãþii naþionale:
episcopul orãdean dr. Nicolae Popoviciu. Amintiri ºi documente, în Aletheia, Oradea,1995; Stelian Gomboº, O
remarcabilã personalitate a vieþii bisericeºti ºi naþionale – episcopul dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei, Editura
România în Lume, Bucureºti, 2013.

2 Pr. Dr. Ioan Mircea Ghitea, Episcopul martir dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei. (1903-1960) Monografie istoricã,
Editura România în Lume, Bucureºti, 2012, p. 38. 

3 Ibi dem, p. 39.
4 Ibi dem.
5 Ibi dem.



în anul 1921, obþine di ploma de învãþãtor1. Tre -
ce apoi la celebrul Liceu „Andrei ªaguna” din
Braºov, unde-ºi ia examenul de maturitate (în
anul 1923), impunându-se ºi aici prin seriozitate 
ºi o responsabilitate aparte faþã de propria-i for -
mare ºi prin caracterul sãu ales.

Viitorul ierarh îºi aprofundeazã pregãtirea 
ºtiinþificã, înscriindu-se la renumita Academie
Teologicã Andreianã din Sibiu, ale cãrei cursuri
le parcurge între anii 1923 ºi 1927. În aceastã
perioadã, în cadrul Academiei Teologice An -
dreiene funcþiona „Societatea de lecturã
„Andrei ªaguna”, al cãrei membru activ a de -
venit în curând ºi Nicolae Popoviciu, pre zen -
tând la întrunirile acesteia conferinþe ºi
comunicãri interesante, apreciate, atât de colegi, 
cât ºi de profesori, unele dintre ele fiind pu -
blicate în „Revista teologicã”. Este vorba despre 
articolele Însemnãtatea Liceului „Andrei ªa -
guna” din Braºov, apãrut în anul 1925, Sfântul
Atanasie cel Mare ºi Sinodul de la Niceea – în
anul 19262.

Calitãþile tânãrului stu dent nu au trecut
neobservate. Dimpotrivã, ele le-au atras atenþia,
atât profesorilor de la Institutul Andreian, cât ºi
marilor ierarhi ai locului. Aºa se face cã mitro -
politul Nicolae Bãlan îi oferã o bursã con sis -
tentã în vederea perfecþionãrii la Facultatea de
Teologie din Atena, unde Nicolae Popoviciu va
studia douã semestre în anul universitar
1927-19283. La Atena îºi va însuºi, fireºte, lim -
ba greacã. Dupã un de studiu la Atena, vor urma, 
între 1928 ºi 1930 importante stagii de perfec -
þionare la unele dintre cele mai reprezentative
universitãþi din Germania: Facultatea de Filo -
sofie din München (cinci semestre, între anii
1928-1930), Facultatea de Filosofie din Tübin -
gen (un semestru), Facultatea de Filosofie din
Leip zig (un semestru), Facultatea de Filosofie
din Breslau (un semestru). În aceste cen tre de
culturã acumuleazã cunoºtinþe vaste, studiazã
enorm, cu atât mai mult, cu cât avea acces la
studii, articole ºi lucrãri în mai multe lim bi:
germanã, francezã, greacã, maghiarã, latinã.
Într-une le dintre aceste cen tre universitare,
Nicolae Popoviciu a fost coleg cu Dumitru
Stãniloaie, care va scrie despre viitorul episcop,
în amintirile sale urmãtoarele: „Era un tânãr
foarte serios, ducea o viaþã cumpãnitã. Avea
gânduri de cãlugãrie încã de pe când era la

Atena. Niciodatã nu-ºi fãcea planuri de cã sã -
torie ºi avea dorinþe foarte serioase despre
slu jirea noastrã viitoare, pe care voia sã o dedice 
cu totul Bisericii. Poate n-am cunoscut niciodatã 
un om mai lipsit de vicleºug ºi de interese per -
sonale, având preocupãri exclusiv slujirii lui
Hristos. Orice convorbire cu el lãsa multã bu -
curie în suflet ºi totdeauna am simþit în el un
prieten adevãrat. Nu-l auzeam vorbind de rãu pe
alþii... El nu vorbea decât despre slujirea pe care
suntem datori s-o aducem lui Hristos... Orice
întâlnire cu el era o adevãratã întãrire su fle -
teascã. Nu se þinea mai presus decât alþii nici
dupã ce a ajuns episcop; era apropiat de toþi. Ca
vlãdicã era un adevãrat urmaº al apostolilor,
trãind pentru Hristos ºi pentru mântuirea oame -
nilor ºi simþind o mare rãspundere pentru ei4”. 

La 1 septembrie 1929, Nicolae Popoviciu
„a fost hirotonit diacon celib de cãtre mi tro -
politul Nicolae Bãlan al Ardealului în Catedrala
Mitropolitanã din Sibiu”5.

În perioada studiilor postuniversitare din
Germania, Nicolae Popoviciu îºi gãseºte timp
pentru a-ºi echivala studiile cu cele teologice de
grad universitar, în care scop se prezintã la Fa -
cultatea de Teologie a Universitãþii din Cer -
nãuþi, unde susþine examenele de diferenþã im -
puse, iar în anul 1931 îºi ia licenþa în teologie.
La aceeaºi facultate îºi va obþine ºi titlul de doc -
tor în teologie în anul 1933. Atât lucrarea de
licenþã (Începuturile nestorianismului), cât ºi
teza de doctorat (Epicleza euharisticã) vor ve -
dea lu mina tiparului, devenind, în anul 1933,
opere de sine stãtãtoare. 

Anul 1932 marcheazã pentru Nicolae
Popo viciu începutul unei cariere universitare
consistente, dense ºi de mare efect în cadrul
Academiei Teologice „Andreiana” din Sibiu,
carierã care va con tinua pânã în anul 1936, când
devine episcop al Oradiei. La aceastã presti -
gioasã instituþie de învãþãmânt teologic uni ver -
sitar a predat dogmatica ºi apologetica. A fost
un dascãl model, având un comportament ac a -
demic ireproºabil ºi o relaþie cu colegii ºi cu
studenþii în economia cãreia ºi-au dat întâlnire
într-un mod cât se pate de fericit respectul
reciproc, exigenþa faþã de sine ºi faþã de cei din
jur, competenþa, dorinþa de autoperfecþionare,
studiul per ma nent – toate acestea susþinute de
iubirea adâncã faþã de aproapele ºi de credinþa în 
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1  Ibi dem, p. 40.
2  Ibi dem, p. 41.
3  Ibi dem.
4  Dorel Octavian Rusu, op. cit., p. 8-9.
5  Pr. Dr. Ioan Mircea Ghitea, op. cit, p. 42.



Dumnezeu. A fost un apãrãtor înfocat al Orto -
doxiei, luând poziþie criticã vehementã împo -
triva celor care-ºi permiteau atitudini ºi com -
portamente ce contraveneau credinþei strãbune.
Pe aceastã linie a publicat o serie de articole în
reviste ca: „Telegraful român”, „Revista teolo -
gicã”, „Lu mina satelor”, „Oastea Domnului”,
Viaþa ilustratã”. A publicat trei lucrãri, care re -
prezintã contribuþii importante la ºtiinþa teo lo -
gicã româneascã: Începuturile nesto ria nis mu -
lui, Sibiu, 1933; Epicleza euharisticã, Sibiu,
1933; Lespezi de al tar, Beiuº, 1942. 

A considerat de datoria lui sã se implice în 
îndrumarea activitãþii extrauniversitare a stu -
denþilor, pe care i-a coordonat cu grijã, com -
petenþã ºi responsabilitate în cadrul „Societãþii
de lecturã”, al cãrei preºedinte de onoare a fost o 
bunã bucatã de vreme. În paralel a desfãºurat o
bogatã activitate omileticã, participând la nu -
meroase liturghii, a rostit cuvinte de învãþãturã,
a conferenþiat pe teme socioculturale în calitate
de membru al ASTREI, fiind totodatã prezent la
o serie de manifestãri cu caracter umanitar.

Nicolae Popoviciu a fost hirotonit preot în
anul 1934, iar la puþinã vreme, „este tuns în
monahism la Mânãstirea Cozia”1, rãspunzând
astfel unei chemãri interioare profunde, care-l
stãpânea de multã vreme, dar, în acelaºi timp,
dând curs dorinþei mitropolitului Nicolae Bãlan, 
care „s-a gândit la recrutarea unui numãr de
tineri instruiþi ºi hotãrâþi sã iasã din norma co -
munã a vieþii ºi sã-ºi ia asupra lor, de bunã voie,
sarcina lepãdãrii de sine”2. 

Cunoscându-i calitãþile cu totul re mar ca -
bile de teolog, de slujitor al Bisericii lui Hristos,
de pedagog ºi de om de ºtiinþã, mulþi dintre marii 
ierarhi ai vremii ºi l-au dorit pe Nicolae
Popoviciu colaborator ºi sprijin în munca de
pastoraþie ºi de administraþie la nivel de eparhie. 
ªi l-a dorit arhiereu-vicar episcopul Nicolae
Ivan de la Cluj, dar ºi Ro man Ciorogariu de la
Oradea, unde, de altfel va ajunge chiar episcop
mai repede decât s-ar fi aºteptat, fiind ales acolo
de Colegiul Elec tor Bisericesc la data de 1 iunie
1936, ºi hirotonit în aceastã demnitate în Cate -
drala Mitropolitanã din Sibiu la 2 iunie a ace -
luiaºi an, urmându-i episcopului Ciorogariu,
care se sãvârºise din viaþã la 21 ianuarie 1936.
Dupã investirea ce a avut loc la Palatul Re gal
din Bucureºti, Nicolae Popoviciu a fost înscã -
unat, la 28 iunie 1936, ca episcop al Oradiei,

ceremonia desfãºurându-se la Catedrala cu
Lunã din acest oraº.

Avea doar 33 de ani – vârsta mesianicã –,
dar s-a dovedit un excelent ad min is tra tor al
epis copiei, un îndrumãtor fãrã pereche al vieþii
religioase a zonei, un organizator desãvârºit ºi –
mai presus de orice – un mare pa triot, care s-a
dedicat întru totul binelui aproapelui, pros pe -
ritãþii ºi afirmãrii naþiei.

Exegeþii misiunii pas to rale a episcopului
Nicolae Popoviciu disting trei perioade în de -
rularea acesteia3. O primã perioadã acoperã anii
1936-1940, deci de la întronizare pânã la ne -
dreptul ºi blestematul Dictat de la Viena din
anul 1940, cea de-a doua co in cide cu exilul
ierarhului la Beiuº ºi se întinde din anul 1940
pânã în 1945, iar perioada a treia este cea în care
Nicolae Popoviciu revine la Oradea, fireºte, ca
episcop, ºi dureazã pânã în anul 1950, când
uneltirile Securitãþii ºi cele ale diriguitorilor co -
muniºti dau roadele scontate – episcopul fiind
înlãturat ºi trimis la Mânãstirea Cheia din ju -
deþul Prahova, cu domiciliu forþat.

Prima etapã orãdeanã a pastoraþiei epis -
copului Nicolae Popoviciu a fost una deosebit
de fructuoasã, atât în plan edilitar-gospodãresc,
cât ºi în ceea ce priveºte revigorarea vieþii mo -
na hale ºi a celei pas to ral-misionare ºi culturale.

Vom puncta, pe scurt, câteva dintre rea -
lizãrile episcopului Nicolae Popoviciu din pri -
ma perioadã a activitãþii sale pas to rale:

! construirea Internatului de Fete de la
Beiuº;

! crearea unui institut pentru sprijinirea
persoanelor lovite de diferite calamitãþi sau ne -
norociri;

! dotarea Internatului Eparhial de Bãieþi
din Beiuº;

! declanºarea demersurilor vizând con -
stru irea Bisericii cu Soare, care s-a dorit a fi o
replicã la Biserica cu Lunã;

! punerea pietrei de temelie la bisericile
din urmãtoarele localitãþi: Sântandrei, Mierlãu,
Satu Mare, Parhida, Sãcuieni, Ciumeghiu, Sa -
lonta, Bicãºel, Tâºad, Chiºird, Alparia, Curtea
Spitalului Cen tral din Oradea, Miheleu, Dr -
ãgãneºti, Beliu, Oradea-Vii, Husasãul de Criº,
Archiº, Valea Mare de Codru, Ucuriº, Valea
Lungã, Sâc (Beriu), Telecuº, Biharia, Beiuº,
Mãrþihaz, Aºtileu4.
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2 Ibi dem. 
3 Ibi dem, p 76.
4 Ibi dem, p. 78-79.



În acelaºi timp, episcopul Nicolae Popo -
viciu a desfãºurat o intensã activitate pastoralã,
atât în propria-i eparhie, cât ºi în cea a Timi -
ºoarei, pe care a coordonat-o de la înfiinþare (1
aprilie 1940) pânã la 25 martie 1941. A efectuat
peste o sutã de vizite canonice ºi inspecþii în
Episcopia Oradiei, a elaborat ºi transmis în teri -
toriu numeroase pas to rale (de Sfintele Paºti ºi
de Naºterea Domnului), prin care s-a strãduit sã
îndemne pe toþi credincioºii sã trãiascã cu ade -
vãrat în Hristos, subliniind con stant importanþa
în viaþa românilor a credinþei strãmoºeºti, a
Bise ricii ºi a preotului ca slujitor al lui
Dumnezeu. A militat pentru pace, iar atunci
când a izbucnit cel de-al Doilea Rãzboi Mon -
dial, a considerat aceastã conflagraþie drept o
cruce datã de Dumnezeu1, care trebuie dusã cu
demnitate, cu convingerea cã în fi nal vom fi mai
puternici. L-a afectat enorm pierderea Ardea -
lului, precum ºi comportamentul bes tial al hor -
thy ºtilor. Vorbind la sfinþirea unei troiþe ridicate 
la Bucureºti, episcopul s-a fãcut purtãtorul de
cuvânt al tuturor românilor afirmând: „Ardeal
scump, jurãm sã te eliberãm!”2. 

Episcopul Nicolae Popoviciu s-a impus ºi
pe plan internaþional, participând, în anul 1938,
ca reprezentant al Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, la Congresul Internaþional al 
Alianþei pentru Înfrãþirea Popoarelor prin
Bisericã, þinut în localitatea Faris Bad-Lavrik
din Norvegia3. La acest congres Preasfinþia Sa,
vorbind despre situaþia minoritãþilor din Ro mâ -
nia, a rostit aceste fraze memorabile: „Poporul
român, care a suferit atâta în tot trecutul sãu
istoric îndelungat, ºtie prea bine dintr-o expe -
rienþã proprie ºi amarã ce înseamnã apãsarea ºi
lipsa de libertate. ªi tocmai de aceea se ne -
voieºte sã asigure libertate desãvârºitã pe seama
minoritãþilor þãrii. Fie ca ºi alte þãri sã urmeze de 
dragul pãcii ºi în numele Domnului nostru Iisus
Hristos – liber ºi fãrã nicio constrângere internã
sau externã – pilda României”4. A fãcut parte
din delegaþia care l-a primit pe patriarhul Alexei
al Moscovei, care a efectuat, între 29 mai ºi 12
iunie 1947, o vizitã în România, a fost desemnat
sã facã parte din delegaþia românã care urma sã
participe la Conferinþa Panortodoxã de la Mosco -
va stabilitã pentru toamna anului 1947 etc5.

Înaltul ierarh nu a rãmas indiferent nici la

nevoia unui învãþãmânt de calitate, atât religios,
cât ºi laic. În acest sens s-a preocupat de întã -
rirea Academiei Teologice din Oradea, creând
acolo un corp universitar de elitã, iar în ceea ce
priveºte valoarea preotului sunt demne de reþi -
nut urmãtoarele cuvinte ale sale: „O societate
stã sau cade deodatã cu starea sau cãderea preo -
þimii ei” , de acea este imperios necesar ca þara
„sã aibã preoþi cât mai bine pregãtiþi sub raportul 
culturii lor intelectuale ºi teologice ºi cât mai
curaþi sub raportul vieþii lor mo rale”6. 

De aceea se îngrijea în permanenþã de
calitatea pregãtirii asigurate viitorilor teologi ºi
nu de puþine ori participa la examenele acestora,
fiind totodatã preocupat de dotarea bibliotecii
Academiei Teologice ºi de îmbunãtãþirea con -
diþiilor de viaþã ale studenþilor. Pe tinerii valo -
roºi, cu chemare spre slujire ºi pastoraþie, i-a
sprijinit, atât în cadrul Academiei Teologice, cât 
ºi în ceea ce priveºte accesul lor la studii la
institutele teologice prestigioase din Europa. În
toata aceastã perioadã a avut în atenþie revista
„Legea româneascã”, o publicaþie a Episcopiei
Oradiei, unde erau prezentate activitatea ºi pro -
gramul de lucru ale episcopului ºi erau publicate 
pastoralele ºi alte cuvinte de învãþãturã ale înal -
tului ierarh.

Pãcat cã Dictatul de la Viena a întrerupt
bru tal o activitate generoasã, gânditã temeinic
de episcopul Nicolae Popoviciu spre a fi pusã în
slujba neamului românesc. Episcopul pa triot a
fost nevoit sã se refugieze la Beiuº, fiind practic
expulzat de administraþia maghiarã, soartã pe
care au împãrtãºit-o numeroºi alþi intelectuali
români, care deveniserã incomozi pentru noii
diriguitori. În ceea ce priveºte Ac a de mia Teolo gicã, 
aceasta a fost mutatã în anul 1941 la Timiºoara. 

În perioada refugiului la Beiuº, localitate
devenitã, ca urmare a ruperii în douã a epis -
copiei orãdene de cãtre Dictatul de la Viena,
reºedinþã eparhialã, episcopul Nicolae Popo vi -
ciu ºi-a continuat cu ardoare, cu aleasã demni -
tate ºi cu o exemplarã responsabilitate munca de 
pastoraþie, preocupându-se de problemele admi -
nistrativ-gospodãreºti ºi culturale, desfãºurând
în acelaºi timp o consistentã activitate misio -
narã. Doneazã 5.000.000 de lei Bisericii din
Deal din oraºul Beiuº, devenitã ad-hoc catedralã 
episcopalã, se preocupã de construirea unui in -
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2  Ibi dem, p. 87.
3  Ibi dem. 
4  Ibi dem, p. 88.
5  Ibi dem, p. 174.
6  Ibidem, p. 89.



ternat pentru copiii vãduvelor de rãzboi, ia
asupra episcopiei sarcina educãrii ºi instruirii
elevelor de la ªcoala de Educatoare din Beiuº,
contribuie la realizarea unui fond de sprijinire a
armatei române, dãruieºte 2.000.000 de lei
pentru nevoile elevilor sãraci de la Liceul
Român „Emanuil Gojdu”, pentru ale celor de la
ªcoala Normalã, precum ºi pentru ale celor care
proveneau „din regiunile lovite de secetã”1.
Toto datã se implicã în construirea noii biserici a
Mânãstirii Izbuc2.

Deosebit de valoroasã ºi eficientã pentru
menþinerea treazã a conºtiinþei naþionale ºi ac -
cen tuarea sentimentelor patriotice ale soldaþilor, 
angajaþi în rãzboi ºi ale românilor din þinuturile
revenite la pat ria-mamã a fost activitatea pas to -
ral-misionarã a episcopului Nicolae Popoviciu,
care în repetate rânduri ºi-a ridicat glasul „prin
predici ºi cuvântãri, împotriva nedreptei ocu -
paþii maghiare, dar ºi a ocupaþiei sovietice din
Basarabia”3. 

În anul 1941, „împreunã cu episcopii
Andrei al Aradului, Vasile al Timiºoarei, Venia -
min al Caransebeºului, însoþiþi de 53 de preoþi ºi
diaconi, avându-l în frunte pe mitropolitul Ar -
dea lului4, episcopul Nicolae Popoviciu între -
prin de un turneu pas to ral-misionar în Basarabia, 
urmãrind, mai ales, sã-i întãreascã în credinþa
strãbunã pe basarabenii urgisiþi de stãpânirea
comunistã atee, sã-i mângâie sufleteºte ºi sã se
roage împreunã lui Dumnezeu, „mulþumindu-I
pentru izbãvirea pe care a trimis-o poporului
basarabean”5. Episcopul va constata cu satis -
facþie cã românii basarabeni „ºi-au pãstrat cre -
dinþa în Dumnezeu în taina sufletului lor, cu
toatã prigoana cumplitã din cei 24 de ani”6. 

Mare pa triot, naþionalist desãvârºit – în
sensul iubirii necondiþionate a naþiei ºi al punerii 
întregii puteri de muncã ºi a capacitãþii inte -
lectuale în slujba afirmãrii acesteia – episcopul
Nicolae Popoviciu, la întoarcerea din Basarabia, 
va rosti, în cadrul unor cuvântãri sau predici,
cuvinte dure, deloc mãgulitoare la adresa co -
munismului ab so lut ist, ateu ºi ex clu siv ist, insta -
lat de puterea sovieticã pe strãvechile pãmânturi 
româneºti. Fãrã îndoialã, aceste cuvântãri au

atârnat greu în privaþiunile, opresiunile ºi sil -
niciile la care a fost supus episcopul imediat ce
„regimul dem o cratic” de sorginte sovieticã s-a
instalat prin înºelãciune ºi cu forþa ºi în Ro -
mânia. Reproducem, în continuare, câteva pa -
saje care ni-l prezintã pe episcopul Nicolae
Popoviciu ca pe un mare pa triot, ca pe un apã -
rãtor fierbinte al credinþei strãbune ºi, fireºte, ca
pe un adversar neîmpãcat al comunismului. Iatã ce 
spune episcopul, dupã întoarcerea din Basarabia: 

- „Cea dintâi comoarã de mare preþ,
ca re împodobeºte sufletul poporului din Basa -
rabia este credinþa lui cea tare în Dumnezeu. Cu
toatã mulþimea suferinþelor ºi încercãrilor prin
care i-a fost dat sã treacã acest popor sub
stãpânirea bolºevicã, el nu s-a clãtinat ºi nu s-a
smintit în credinþa lui cea dreaptã ºi sfântã, nici
nu s-a lepãdat de Domnul Hristos ºi Biserica sa,
cum îl îndemnau zi de zi cu vorba ºi cu fapta cei
fãrã Dumnezeu”7.   

• „Acolo bolºevicii au încercat sã je fu -
iascã ºi sã pângãreascã biserica satului
Stoicani”8. 

• „În satul Sicleia, ºi-au refãcut (cre din -
cioºii – n.n.) în grabã, cu ajutorul unui cãpitan
inimos din armata germanã, cu numele
Lehmann, biserica pe care bolºevicii o pre fãcu -
serã în grajd. ªi astfel, în ziua de 21 septembrie,
un sobor de 4 vlãdici ºi zeci de preoþi am sfinþit,
în faþa unei mari mulþimi de credincioºi, cea
dintâi bisericã în þara celor fãrã de Dumnezeu”9. 

• „Ruºii cei fãrã de Dumnezeu ne-au luat
prin viclenie ºi au cotropit, într-un ceas de grea
cumpãnã ºi de mare strâmtoare pentru noi,
pãmântul scump al Basarabiei ºi al Bucovinei,
aducând cu ei ºi aici tot prãpãdul unei vieþi trãite
în necredinþã ºi în afarã de poruncile lui Dumne -
zeu ºi ale omeniei. Au început sã închidã ºi la
noi bisericile, sã le prefacã în magazii, în graj -
duri ºi în locuri de necuvioasã petrecere lu -
meascã. Au pornit preoþi, învãþãtori ºi alþi oa -
meni de carte, împreunã cu fruntaºii vieþii
obºteºti de prin sate ºi oraºe, pe drumul cel fãrã
de întoarcere al Siberiei. Au pus dãri mari pe
care nimeni aproape nu era în stare sã le
plãteascã ºi au luat averile oamenilor, iar pe cei
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2 Ibi dem, p. 126.
3 Ibi dem.
4 Cf. Stelian Gomboº, O remarcabilã personalitate a vieþii bisericeºti naþionale – Episcopul dr. Nicolae Popoviciu al 

Oradiei, Editura România în Lume, f. l., 2013, p. 139.
5 Ibi dem. 
6 Ibi dem, p. 141.
7 Ibi dem, p 140.
8 Ibi dem.
9 Ibi dem, p. 141.



ce s-au împotrivit i-au aruncat în temniþã ori i-au 
împuºcat. Au învãþat tineretul sã batjocoreascã
Biserica, credinþa ºi toate lucrurile sfinte. Cu un
cuvânt, au încercat sã scoatã pe Dumnezeu din
sufletele oamenilor ºi sã închidã cerul pentru ei.
Dar n-au avut vreme sã-ºi împlineascã isprava
deplin, Dumnezeu nu i-a mai rãbdat. Prea mult
sânge nevinovat strigã la cer. Mai înainte de a se
împlini un an de la nãvãlirea lor, s-a pornit
rãzboiul cel mare ºi sfânt împotriva bolºevicilor, 
rãzboiul pentru crucea lui Iisus Hristos ºi pentru
moºia strãbunã ºi, prin vitejia ostaºilor, vrãj -
maºul a fost alungat din þarã”1. 

• „În cursul acestei misiuni rodnice s-a
putut constata cã regimul comunist, cu toatã
furia lui satanicã împotriva Bisericii, a preoþilor
ºi a credincioºilor, n-a putut distruge credinþa
din sufletul fraþilor noºtri din aceste þinuturi, ci,
din contrã, i-a oþelit în persecuþiile ºi suferinþele
de peste 23 de ani”2. 

Într-o pastoralã a ierarhilor ardeleni, sem -
natã de mitropolitul Nicolae Bãlan ºi de cei
patru episcopi din subordine – Andrei Magieru
al Aradului, Vasile Lãzãrescu al Caranse be ºu -
lui, Nicolae Popoviciu al Oradiei ºi Nicolae Colan
al Vadului Feleacului ºi Clujului, publi catã în
revista „Legea româneascã”, nr. 20 din anul 1936,
se exprimã di rect, fãrã niciun ocoliº, atitudinea lor
anticomunistã: „Nu s-a pomenit pe lume o mai
gravã rãtãcire ºi o mai mare erezie decât aceasta,
comunismul, care, ca o fiarã sãlba ticã, pândeºte sã
se arunce asupra tuturor popoarelor”3. 

Identificãm în aceste texte puternicele
sen ti mente patriotice ale episcopului Nicolae
Popoviciu, ura sa neîmpãcatã faþã de regimul
comunist, ataºamentul sãu adânc faþã de cre -
dinþa strãbunã, bucuria uriaºã faþã de reîntre -
girea þãrii.

Episcopul Nicolae Popoviciu a iniþiat vi -
zite pas to ral-misionare în Transnistria, Ucraina, 
Crimeea, Cehoslovacia, propovãduind Sfânta
Evan ghelie, rostind nenumãrate cuvinte de în -
vãþãturã, þinând conferinþe, sfinþind biserici ºi
troiþe, distribuind cãrþi de rugãciune ºi iconiþe,
îmbãrbãtând soldaþii aflaþi în misiune sau mân -
gâindu-i pe cei rãniþi ºi internaþi prin spitale,
manifestându-ºi în mod con stant grija pentru
copiii vãduvelor de rãzboi ºi exprimându-ºi cre -
dinþa în revenirea Ardealului la trupul þãrii-mamã
de la care a fost smuls printr-un act nedrept. 

Dupã instalarea comunismului în Ro mâ -

nia, Securitatea a cãutat sã-l atragã, iniþial, pe
episcopul Nicolae Popoviciu de partea noii pu -
teri, ba chiar sã-l înregimenteze printre infor -
matorii ei. N-a reuºit, cãci episcopul orãdean s-a 
dovedit a fi, ºi între anii 1947-1950, ierarhul cu
cel mai ve he ment discurs împotriva comu nis -
mului, pe care îl combãtea ºi discredita cu fie -
care ocazie, atacându-l di rect sau aluziv, fãcând
asocieri acuzatoare inteligente, foarte mult gus -
tate de credincioºii cãrora le predica. 

Dorindu-se „spargerea” unitãþii ierarhilor
ardeleni, care erau cu adevãrat devotaþi Bisericii 
ºi, aºa cum s-a precizat mai înainte, aveau de
multã vreme, vederi anticomuniste, Patriarhia,
la sugestia Securitãþii, a încercat sã-i disperseze. 
Astfel lui Nicolae Colan, episcop de Cluj, i se
propune scaunul Mitropoliei Iaºului, iar lui
Nicolae Popoviciu cel al Episcopiei Galaþiului.
Fireºte cei doi ierarhi au refuzat asemenea oferte. 

Aºa stând lucrurile, Securitatea a pus în
aplicare un alt plan, acela de discreditare a ierar -
hului, de confecþionare a unui dosar din care sã
reiasã cã Nicolae Popoviciu este un duºman al
poporului, un intelectual cu simpatii legionare,
un reacþionar, un anti demo crat, un den i gra tor al
comunismului ºi – ceea ce era extrem de grav –
al bastionului acestuia: Rusia Sovieticã. Nu a
fost greu de alcãtuit un asemenea dosar, întru -
cât, cum s-a vãzut ºi din puþinele date prezentate 
de noi mai sus, episcopul Nicolae Popoviciu nu
s-a sfiit niciodatã sã combatã bolºevismul ºi
comunismul, considerându-le cele mai nocive
fenomene contemporane. A militat consecvent
pentru independenþa Bisericii faþã de stat ºi nu a
fost deloc de acord cu atitudinea patriarhului
Iustinian, care a dovedit toleranþã ºi chiar obe -
dienþã faþã de noua putere. Avea convingerea cã
regimul comunist nu se va bucura de o viaþã
lungã în România, cã vor veni americanii ºi vor
reinstaura puterea democraticã. S-a opus cu tã -
rie mãsurilor comuniºtilor prin care se scotea
religia din rândul obiectelor de învãþãmânt, a
dezavuat pub lic ºi cu multã determinare încer -
cãrile de compromitere a marelui Andrei
ªaguna, fost mitropolit al Ardealului, a ripostat
la toate încercãrile guvernului de distrugere a
frumoaselor tradiþii naþionale. A îndeplinit mi -
siuni de mare forþã ºi responsabilitate ale Bise -
ricii Ortodoxe Române: a organizat, în anul
1937, la Oradea, Congresul Frãþiei Ortodoxe
Române; a reprezentat Biserica Ortodoxã Ro -
mânã la Congresul Internaþional al Înfrãþirii Po -
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poarelor prin Bisericã, þinut la Lavrik, în Norve -
gia în anul 1938; a fãcut parte din delegaþia care
l-a primit pe patriarhul Alexei al Moscovei, care
a efectuat, între 29 mai ºi 12 iunie 1947, o vizitã
în România; a fost desemnat sã facã parte din
delegaþia românã care urma sã participe la Con -
ferinþa Panortodoxã de la Moscova stabilitã
pentru toamna anului 19471 etc. Era dârz, cura -
jos, devotat ºi netemãtor, era di rect, tranºant
pânã la lipsã de precauþie cu un regim nelegitim,
care îºi sta bi lise printre primele direcþii de atac
sã diminueze cât mai mut influenþa ºi rolul Bise -
ricii în „noua societate”. Acest regim s-a decis
sã-l anihileze cu orice preþ pe episcopul Nicolae
Popoviciu, care, atunci când, pentru a fi protejat
de furia comunistã, i s-a propus sã se retragã o
vreme în strãinãtate, de unde sã con tinue lupta,
urmând ca la întoarcere sã i se ofere chiar dem -
ni tatea de patriarh, a refuzat precizând cã locul sãu
este între credincioºii de aici ºi nu în altã parte.

În ciuda încercãrii multor ierarhi de a-i
convinge pe mai-marii vremii sã-l menþinã pe
Nicolae Popoviciu în demnitatea de episcop,
acestuia i s-au confecþionat numeroase dosare, i
s-au adus o mulþime de învinuiri, inclusiv pe
aceea de uneltitor împotriva regimului, pe baza
cãrora, în ºedinþa din 4 octombrie 1950 a Sfân -
tului Sinod al Bisericii ortodoxe Române, a fost
demis – pensionat cu forþa – ºi trimis în surghiun 
la Mânãstirea Cheia din judeþul Prahova, unde i
s-a stabilit domiciliul forþat. Înainte de a se lua
aceastã decizie, episcopul a fost tracasat, mai
ales de Securitate, care, de cele mai multe ori în
înþelegere cu Patriarhia, ºi-a plasat informatorii
în preajma acestuia, creându-i dificultãþi, sub -
mi nându-i autoritatea, provocându-l adeseori.
S-a ajuns pânã acolo, încât omul de serviciu de
la Episcopie, un personaj sinistru, incult, imoral, 
dar… sindicalist comunist ºi informator secu -
rist, comenta dispoziþiile ierarhului ºi îl acuza de 
comportament nedemocratic. 

Nici la Cheia episcopul Nicolae Popo vi -
ciu nu a avut liniºte, cãci Securitatea avea oa -
menii ei infiltraþi, fie printre monahi, fie printre
credincioºii care frecventau mãnãstirea. A avut
conflicte cu stareþii de acolo, precum ºi cu unii
dintre membrii obºtii, iar regimul, care se temea
de el, îl suspecta de legãturi cu americanii, de
spionaj, de întâlniri cu persoane care nu agreau
„valorile” comuniste etc. A fost, astfel, pusã pe
urmele sale o armatã de securiºti din Bucureºti,
Oradea, Ploieºti etc., care recrutau într-o veselie
informatori care sã-l urmãreascã pas cu pas.

N-au reuºit, însã, cu toate planurile lor de mãsuri 
ºi cu toate scenariile de urmãrire, sã intre în
posesia vreunei dovezi care sã-l incrimineze pe
Nicolae Popoviciu ca având manifestãri duºmã -
noase faþã de þarã sau cã ar întreþine legãturi
clan des tine cu organizaþii anticomuniste din
strãi nãtate, cu elemente contrarevoluþionare sau
cu agenturi de spionaj. Desigur, episcopul avea
ºtiinþã despre foarte multe dintre acþiunile ce-l
vizau. Acest lucru îl mãcina sufleteºte, îi cauza
momente de neliniºte ºi agitaþie, deteriorându-i
starea de sãnãtate. A încercat sã-ºi gãseascã tih -
na studiind sau ocupându-se de gospodãria pe
care ºi-o înjghebase la Cheia, dar nu ºi-a atenuat
atacurile nici împotriva regimului, nici împo -
triva unor membri ai Sfântului Sinod, pe care îi
gãsea vinovaþi de situaþia sa. 

S-a stins de timpuriu din viaþã, la 20 oc tom -
brie 1960, pe când nu avea nici 58 de ani împli -
niþi, lãsând un mare gol, atât în rândul elitelor
ortodoxiei româneºti, cât ºi în rândul celor mai
activi ºi înverºunaþi adversari ai co mu nismului. 

A fost înmormântat în cimitirul din
Biertan, de unde, în anul 1992, trupul marelui
ierarh a fost ridicat ºi transportat la Oradea, unde
a fost reînhumat dupã toate rânduielile impuse de
o astfel de situaþie, la Biserica cu Lunã – Cate -
drala Episcopalã. La ceremonia de reînhumare
au, participat, alãturi de o mare mul þime de cre -
din cioºi veniþi de prin toate pãrþile þãrii, un im -
por tant sobor de preoþi, iar PS dr. Ioan
Mihãlþan-Criºanul, arhiereu-vicar al Epis copiei
Ortodoxe a Oradiei, ÎPS dr. Antonie Plãmãdealã,
mitropolitul Ardealului, prof. dr. Teodor Ma ghiar,
rectorul Universitãþii din Oradea, membru al
Adu nãrii Eparhiale ºi al Adunãrii Naþionale Bi -
sericeºti, PC prof. dr. Dumitru Abrudan, decanul
Facultãþii de Teologie din cadrul Universitãþii din 
Oradea, PC diacon prof. dr. Teodor Savu, PC pr.
Eugen Tiriba din Biertan au rostit alocuþiuni pli -
ne de simþire creºtinã, de evlavie, de recunoºtinþã
ºi de pioasã aducere aminte la adresa episcopului
dr. Nicolae Popoviciu, scoþând în evidenþã marile 
sale merite în faþa poporului român ºi a Bisericii
noastre naþionale.

Cei care l-au cunoscut cu adevãrat i-au
apreciat demnitatea aleasã, fermitatea carac te -
rului, intransigenþa faþã de denigratorii credinþei
strãbune, exigenþa pe care o promova consec -
vent în ceea ce priveºte rânduielile bisericeºti,
sentimentele naþionalist-patriotice, refuzul ori -
cã rui compromis cu reprezentanþii statului co -
munist, dorinþa de a sta oricând cu capul sus la
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judecata credincioºilor pe care i-a pãstorit cu
dragoste neþãrmuritã, cu spirit de rãspundere ºi
cu ataºamentul de care sunt în stare doar marile
personalitãþi, devotate lui Dumnezeu ºi þãrii. 

Încheiem succinta noastrã prezentare ofe -

rind cititorilor câteva aprecieri de suflet la adre -
sa episcopului Nicolae Popoviciu, rostite cu di -
fe rite ocazii de cãtre unii dintre cei mai de seamã 
ierarhi ºi oameni de culturã români.

„Episcopul Nicolae Popoviciu este faþa curatã ºi adevãratã a Bisericii noastre.
Este o mãrturie înaintea oamenilor ºi înaintea lui Dumnezeu, este o jertfã, care, fãrã
îndoialã, a fãcut posibilã rãmânerea lângã credincioºi a celorlalþi ierarhi, pentru ca
sã-ºi îndeplineascã, în condiþii de risc ºi de suferinþã, datoria de a asigura con -
tinuitatea vieþii creºtine, pregãtirea ºi hirotonirea de preoþi, botezurile, cununiile,
Sfintele Taine, înmormântãrile, într-un ev întunecat, în care ochii nu au fost lãsaþi sã
vadã ºi raþiunea n-a fost lãsatã sã judece drept ºi sã spunã adevãrul”.

Mitropolitul Antonie al Ardealului

„Ierarh cu o rarã pregãtire cãrturãreascã ºi monahiceascã, înzestrat cu o
energie greu de egalat, o podoabã a Ortodoxiei noastre ºi un ex em plar de elitã al
neamului românesc. Neobosit, mod est, aspru cu sine ºi blând cu alþii, a lucrat în tãcere, 
dar temeinic ºi cu rarã râvnã de apostol”.

Profesor Liviu Stan

„Nicolae Popoviciu este unul dintre marii ierarhi ai Bisericii noastre, unul
dintre caracterele neclintite ºi una dintre coloanele vertebrale care n-a cunoscut
niciun fel de îndoire, atât în faþa adversarilor neamului în surghiunul pe care l-a suferit 
în 1940, odatã cu ocuparea Ardealului de Nord de cãtre horthyºti, cât ºi prin atitudinea 
sa fermã, neabãtutã, lipsitã de orice fel de concesii sau compromisuri fãcute regimului
comunist. Episcopul Nicolae Popoviciu poate fi socotit un erou al neamului, aproape
de martiraj, pentru cã, deºi n-a fost efectiv în închisoare, aceasta nu înseamnã cã
ecluziunea lui de la Mânãstirea Cheia a fost mai prejos, într-o þarã în care, chiar dacã
nu avea gratii de sârmã ghimpatã, nu a fost mai puþin o închisoare, pe care a trãit-o, de
altfel întregul popor… Este ierarhul care binemeritã veneraþia generaþiilor prezente ºi
viitoare ale Bisericii ºi neamului nostru”. 

Bartolomeu Anania, mitropolit al Clujului,
Albei, Criºanei ºi Maramureºului

„Ierarh de excepþie al vremii sale, martir ºi mãrturisitor al credinþei drept-mã -
ritoare, apostol al naþiei române ºi apãrãtor dârz al idealurilor noastre naþionale.
Rãmâne o lespede neclintitã a sfântului al tar al Bisericii ºi al Neamului”.

Pr. Dorel Octavian Rusu,
protopop de Oradea

„Dupã pãrerea mea, niciunui ierarh contemporan din þara noastrã nu i se cuvine 
o prezentare ºi o cinstire atât de mare ca ºi episcopului Nicolae Popoviciu. Este cel mai 
de seamã martir din ierarhia noastrã bisericeascã a vremurilor din urmã. ªi-a închinat 
ºi ºi-a jertfit toatã viaþa Bisericii ºi neamului nostru”.

Arhimandrit Grigorie Bãbuº
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Constantin Daicoviciu
– un istoric în timpuri istorice

Doru SICOE
Oradea

În vremea lui Ceauºescu, douã cupluri de 
istorici erau ce le bre ca tatã ºi fiu:
Daicoviciu ºi Giurescu. Primul era le gat

de arheologia anticã, de daci ºi romani, în timp ce
al doilea ieºea în evidenþã printr-un scris istoric
agreabil, uºor de parcurs ºi înþeles. Am bele cu -
pluri erau im pli cate în scoaterea câte unei sinteze
de istorie a românilor, as pect po sibil în anii aºa-zi -
sei liberalizãri a lui Ceauºescu, de pânã la vizita lui 

în Orientul înde pãrtat, din vara anului 1971.
Putem spune cã Istoria României. Compendiu,
apãrutã la Edi tura Didacticã ºi Pedagogicã în 1970 
este ul tima mare lucrare a lui Constantin Daico -
viciu, coor do natã împreunã cu Miron Constanti -
nescu, dar la care au pus umãrul ºi fiul sãu Hadrian 
Daico viciu, alãturi de ªtefan Pascu, Traian Lungu, 
Ion Oprea, Aron Petric, Alexandru Porþeanu ºi
Gheorghe Smarandache. Volumul, legat, carto nat, 
cu supracopertã, este tipãrit pe hârtie velinã, cu
multe imagini alb-negru ºi hãrþi ataºate, având 728
de pagini. Era o lucrare reprezentativã, cu mano -
perã scumpã, în care seniorul Daicoviciu reuºea sã 
promoveze o abordare cu accente pro prii asupra
istoriei naþionale.

Aºa cum observa un alt prestigios istoric de
atunci, Vlad Georgescu, faþã de Istoria popo rului
român, a lui Andrei Oþetea ºi Ion Popes cu-Puþuri,
apãrutã tot în 1970, „autorii (Daico viciu & co. –
n.n.) preþuiesc, în schimb, civilizaþia slavã ºi apor -
tul ei la formarea poporului român, ad mit stã -
pânirea bulgarã la nordul Dunãrii, pânã adânc în
Transilvania, ºi influenþa bisericii þara tului lui
Boris asupra creºtinilor bãºtinaºi; Dai co viciu se
dezintereseazã de Moldova ºi Mun tenia, admiþând 
ca leagãn al formãrii româ nilor numai Tran sil -
vania ºi Oltenia”1 (adicã fosta pro vincie romanã
Dacia – n.n.). Era o abordare care nu va mai fi
permisã de acum înainte! Aceste idei ale unei
efervescenþe creatoare, ale unei minime libertãþi
de gândire, nu vor mai fi accep tate de Nicolae
Ceauºescu, care devine curând, nici mai mult nici
mai puþin decât „cel mai mare istoric român”2, în
locul lui Nicolae Iorga, sta bilit de Pompiliu
Teodor, cu un an înainte3. Aceastã degradare a
gândirii istorice, recti ficarea unor poziþii, precum
cele amintite, ºi che marea la ordine a clasei isto -
ricilor, care trebuia „sã-ºi repunã pana în slujba
unui front istoric, de care, prea optimistã, se cre -
zuse scãpatã”4, aca demicianul Constantin Daico -
viciu nu o va mai prinde în operã, el murind în
primãvara anului 1973. Satul sãu na tal va fi rebo -
tezat de auto ritãþile comuniste, chiar în acel an, cu
numele Constantin Daicoviciu, adicã al celui mai
ilustru fiu al obºtii. 

Poziþia marelui istoric român în volumul
amintit denotã un om cu multã personalitate, res -
pectat ºi cu o certã influenþã politicã. Cuvân tul-
 înainte, semnat de Daicoviciu împreunã cu Pascu
ºi Constantinescu, precizeazã curajos, în condiþiile 
în care era vorba, totuºi, de o operã marxistã: „În
stabilirea ºi expunerea faptelor ºi a evenimentelor, 
autorii ºi redactorii au urmãrit neabãtut adevãrul
obiectiv, verificat prin o rigu roasã investigaþie ºti -
in þificã, considerând aceasta ca o condiþie fun da -
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p. 43.

2 Hotãrâri istorice pentru Partidul Comunist Român, pentru poporul nostru, în „Anale de istorie”, nr. 4, Bucureºti,
1971, p. 3-13, apud Gabriel Moisa, Istoriografie ºi politicã în anii regimului comunist din România, Editura
Universitãþii din Oradea, Oradea, 2013, p. 81.

3 Pompiliu Teodor, Evoluþia gândirii istorice româneºti, Editura Dacia, Cluj, 1970, p. 359.
4 Vlad Georgescu, op. cit., p. 44.



mentalã a oricãrei lucrãri de istorie”. Cuvântul
compendiu din titlu ar putea in duce în eroare când
e vorba de o lucrare atât de voluminoasã, de aceea
e necesarã precizarea cã volumul respectiv era
oarecum prescurtarea celor patru vol ume de
Istoria Romîniei apãrute, între 1960-1964, la Edi -
tura Academiei R. P. Romîne, principala operã
istoricã din timpul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Ea venea dupã mult hulita Istoria României (re -
publicatã ul te rior sub titlul de Istoria RPR) a lui
Mihail Roller, lansatã în 1947 ca „man ual unic”,
volumul I al noii istorii, din 1960, fiind practic op era
lui Constantin Daicoviciu ºi a echipei sale. Deºi
era deja marginalizat, suferind enorm din acest
motiv, Roller ar fi trebuit sã participe ºi el la noul
tratat de istorie a României, urmând a coor dona
volumul al III-lea (1848-1960)1. Aºa se ex plicã
urmãtoarea scenã macabrã povestitã de isto ricul
Dan Berindei, pe atunci unul dintre subal ternii lui
Roller: „Constantin Daicoviciu i-a dat telefon la
amiazã, spunându-i cã vine a doua zi (21 iunie
1958 – n.n.) de la Cluj la Bucureºti. «Bine, la 9:00
ne întâlnim», i-a zis Roller. Soseºte, dã telefon ºi i
se spune: «Ne pare rãu, dar a de cedat». Cât a mers
Daicoviciu cu trenul!”2. Mihail Roller a fost gãsit
mort în locuinþa sa, autopsia nedemonstrând o
sinucidere, cum se spune cã ar fi fost. Întâmplarea
este practic o metaforã pentru predarea de ºtafetã
de la evreul bolºevic cãtre românul comunismului
naþional. Relaþia dintre cei doi nu fusese însã una
caldã. Secretul îl dezvãluie Da vid Prodan:
„Daicovici, odatã, când încã nu ºtia ce putere are
(Roller – n.n.), într-un mo ment de ieºire din fire,
când îºi pierdea controlul, grobian, îl jignise rãu.
ªi Roller n-a uitat, oricât s-a strãduit Daicovici pe
urmã sã-ºi repare greºeala. Mi-aduc aminte, de
câte ori mergeam la Bucureºti împre unã, primul
lucru pe care-l fãcea era sã ia telefonul sã-l sa lute
ºi sã-l întrebe de sãnãtate pe tov. Roller”3. „N-a
reuºit sã-ºi repare greºeala deplin niciodatã.
Roller, orgolios ºi el, nu era iertãtor”4.

Pentru Daicoviciu, anii de dupã moartea lui
Roller au fost ani de maximã strãlucire, favorizatã
ºi de o foarte bunã relaþie cu liderul comunist de
atunci al României. „Daicoviciu a fost un apropiat
al prim-secretarului PMR, Gheorghe Gheor ghiu-
 Dej. Când Dej a venit la inaugurarea Casei de
Culturã a Studenþilor, în 1961, a fost vãzut plim -
bându-se la braþ cu rectorul Daicoviciu”5. Fostul
sãu stu dent Sever Dumitraºcu confirmã prietenia
dintre cele douã personalitãþi ale vieþii publice
româneºti: „Am vãzut ºi o pozã cu Dej ºi Daico -
viciu pe care Bãtrânul o afiºase, o vreme, când era
Rec tor, la rectorat ºi în cabinetul sãu de la Studii
Clasice”6. Cu Nicolae Ceauºescu însã relaþia nu a
mai fost la fel de caldã… 

Compromisul cu regimul pol i tic, mai ales
cel comunist, pe care l-a speculat în scopuri per -
sonale, este principalul fapt care i se imputã ma -
relui istoric de la Cluj. În rest, munca ºi realizãrile
sale în domeniul istoriei sunt redutabile, fiind
apre ciat ca „un ti tan al arheologiei româneºti, con -
ducând, vreme de peste cinci decenii, destinele
arheologiei transilvãnene”7, „un fãuritor de ºcoalã
arheologicã ºi de publicaþii ºtiinþifice ºi de cãlãu -
zitor al mai multor generaþii de tineri arheologi
care au devenit reputaþi specialiºti în domeniu”8.

De la o tinereþe poliglotã, la titlul 
de prof. univ. dr. doc. la 40 de ani

Nãscut în Austro-Ungaria, pe 1 martie
1898, în satul Cãrãvan, sat cu români ºi sârbi din
comitatul Krassó-Szörény, azi judeþul Caraº-
 Severin, Constantin Daicoviciu era fiul cel mic al
învãþãtorului Damaschin Daicoviciu ºi al Sofiei,
nãscutã Drãgan, casnicã, oameni relativ sãraci sau
cu „origine sãnãtoasã”, cum vor clasifica comu -
niºtii mai încolo. A mai avut un frate (devenit
preot ortodox) ºi douã surori9. Clasele I-IV le face
în limba românã, în satul na tal, avându-l chiar pe
tatãl sãu ca învãþãtor10. Urmeazã apoi ªcoala Ma -
ghiarã din Lugoj (1905-1909), din apropiere. Îºi
continuã studiile, tot în limba maghiarã, la liceele
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4 Ibidem, p. 160.
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Þene, publicatã în „Confluenþe Literare”, ediþia nr. 438, din 13 martie 2012, online http://confluente.ro/Istoricul_
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2008, p. 6.

7 Mihaela Goman, Rezumatul tezei de doctorat. Activitatea didacticã ºi ºtiinþificã a lui Constantin Daicoviciu,
Oradea, 2010, pagini nenumerotate. 

8 Mihaela Goman, Activitatea didacticã ºi ºtiinþificã a lui Constantin Daicoviciu, Editura Universitãþii din Oradea,
Oradea, 2011, p. 32.

9 Sever Dumitraºcu, Florin Sfrengeu, op. cit., p. 84.
10 ªtefan Isac, Un om, un nume - Acad. Constantin Daicoviciu (I), în „7 Zile”, 19 iulie 2012, online www.7-zile.com/

2012/07/19/acad-constantin-daicoviciu/



din Lugoj ºi Caransebeº, pânã în 1916, când anii
grei, de rãzboi, coborau mult nivelul de trai. Cum
va menþiona el mai târziu într-o autobiografie, „la
liceu mã întreþineam ºi din meditaþii, sprijinul de
acasã fiind foarte redus”1. Cert este cã, aidoma
cazului lui Sigmund Freud, elevul Constantin
Daicoviciu era scutit de orice corvoadã acasã2,
fiind, probabil, socotit de pãrinþi un copil prea
deºtept pentru a nu fi menajat. Aici ar trebui sã
cãutãm geneza plãcerii „feudale” de a-i do mina pe
ceilalþi, mai târziu, as pect observat de istoricul
Da vid Prodan.

Imediat dupã absolvire, e înrolat ºi trimis pe
frontul ital ian al Primului Rãzboi Mondial. Asta
însemna o rodare a limbii ger mane, limba armatei
în Austro-Ungaria, limbã în care va întreþine mai
apoi ºi o bogatã corespondenþã ºtiinþificã, încã
nepublicatã. 

Tatãl, Damaschin Daicoviciu este deportat
în 1916 de autoritãþile maghiare, victimã a politicii 
antiromâneºti a regimului3. În septembrie 1918,
beneficiind de o permisie, Constantin se înscrie la
Universitatea Maghiarã din Cluj. Dubla monarhie
intrã în disoluþie, iar tânãrul român este demo -
bilizat ºi lãsat la vatrã, lucru care nu va þine prea
mult. E înrolat din nou, de data aceasta în Armata
Românã, fiind trimis ca sublocotenent pe frontul
de la Tisa, din Ungaria centralã. Activeazã ca in -
ter pret, neparticipând activ la lupte. Ajunge pânã
la Miskolc, în nord-estul Ungariei, fiind demo -
bilizat la începutul anului 1920. „Aroma” noului
stat, unul naþional românesc acum, va fi „degus -
tatã” imediat acasã. „În momentul unirii cu þara, în
Lugoj, ca peste tot în Ardeal ºi Banat, s-a efectuat
schimbul de administraþii. Astfel, sosit din Bucu -
reºti, noul di rec tor al poºtei din Lugoj, get-be get,
ºi-a vizitat instituþia, iar la sfârºit, privind încã o
datã cu atenþie în jur, a exclamat: Frumoase per -
dele, sã mi le aduceþi acasã! ªi aºa mi-am dat
seama care e diferenþa între administraþia austro-
 un garã ºi cea româneascã”, spunea Constantin
Daicoviciu4.

Se înscrie din nou la Universitatea, acum
româneascã, de la Cluj, devenind stu dent al Fa -
cultãþii de Litere ºi Filosofie, specialitatea filo -
logie clasicã, bizantinologie ºi istorie-arheologie.

Asta însemna cunoaºterea limbilor greacã ºi lati -
nã, în care erau mai toate inscripþiile antice.
Do vedind reale aptitudini, la 1 martie 1921, în
ziua în care împlinea 23 de ani, e numit practicant
la Institutul de Arheologie ºi Numismaticã al Uni -
versitãþii din Cluj. „Aceastã numire a sa a fost
primul pas în învãþãmântul su pe rior”5. Situaþia
materialã îi este, însã, grea, obþinând pe baza ates -
tatului de sãrãcie, scutirea de la plata taxei de
învãþãmânt pe urmãtoarele douã semestre6. 

Un im por tant pas pentru cariera de mai târ -
ziu este funcþia de secretar al Comisiunii Mo -
numentelor Istorice – Secþiunea pentru Tran sil -
vania, pe care o îndeplineºte din 1 octombrie
19217 pânã în 1940. „Alãturi de preºedintele
acesteia, istoricul Alexandru Lapedatu, secretarul
s-a implicat activ ºi conºtient în vasta operã de
conservare ºi restaurare a vestigiilor istorice ºi
artistice din cele 20 de judeþe ale Transilvaniei”8.
Trebuia recuperat mult, pentru cã „dacã fosta Co -
misiune maghiarã de la Budapesta, creatã pentru
întregul cuprins al fostului regat ungar, fãcuse o
operã relativ bunã în ceea ce priveºte mo nu men -
tele de artã ºi istorice ungureºti din Transilvania,
foarte puþinã solicitudine a dovedit, în schimb,
faþã de majoritatea covârºitoare a resturilor isto -
rice ºi artistice româneºti”9.

În 1924, a absolvit facultatea, luându-ºi li -
cenþa cu magna cum laude, urcând apoi treaptã cu
treaptã în cariera universitarã, pânã în 1 octombrie
1938, când, prin decret re gal, obþine numirea prin
chemare ca profesor tit u lar la Catedra de epigrafie
ºi antichitãþi clasice ºi naþionale a Facultãþii de
Filosofie ºi Litere din Cluj. La aceastã facultate
fusese, din 1928, asistent suplinitor la Catedra de
istorie anticã ºi, din 1931, conferenþiar la epigrafie 
ºi antichitãþi greco-romane. 

Pânã a ajunge, însã, sã predea în învã þã -
mântul universitar românesc, absolventul Daico -
viciu fusese trimis, în 1925, la recomandarea Fa -
cultãþii de Litere, la Accademia di Ro ma nia din
Roma, înfiinþatã de Vasile Pârvan, ca elev bursier
pentru specializarea în arheologie ºi istorie anticã.
Aici avea obligaþia de a redacta, în doi ani, douã
lucrãri academice, care i se vor publica în anuarul
ºcolii, Ephemeris Dacoromana. Pe baza lor,
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1 Mihaela Goman, Activitatea didacticã..., p. 36.
2 Sever Dumitraºcu, Florin Sfrengeu, op. cit., p. 85-86.
3 Ibidem, p. 83-84.
4 Stefan Both, Istoricul Daicoviciu, despre ciocoismul unor funcþionari regãþeni aduºi în Banat dupã Marea Unire:

„Frumoase perdele, sã mi le aduceþi acasã!” pe „adevãrul.ro”, 23 ianuarie 2015, online: http://adevarul.ro/
locale/timisoara/renumitulistoric-constantin-daicoviciu-despre-ciocoismul-functionari-veniti-banat-marea-unire-f
rumoase-perdele-aduceti-acasa-1_54c2aeb6448e03c0fde52f25/index.html

5 Mihaela Goman, op. cit., p. 37.
6 Ibidem, p. 36 ºi 163, cu facsimile dupã Atestat de pauperitate ºi cererea olografã de scutire a studentului Const.

Dicoviciu.
7 Ibidem, p. 20.
8 Mihaela Goman, Rezumatul tezei de doctorat…, Oradea, 2010.
9 Sever Dumitraºcu, Florin Sfrengeu, op. cit., p. 38.



Constantin Daicoviciu îºi va întocmi apoi doc -
toratul (luat în 1928 cu magna cum laude) ºi do -
centura (obþinutã în 1929), ambele în specialitatea
istorie anticã ºi arheologie. Toate cele patru lucrãri 
au fost scrise în limba italianã. Interesant este cã
aceastã limbã, deºi de origine latinã, îi era complet 
strãinã tânãrului român. Istoricul Radu Vulpe
trans mite urmãtoarea întâmplare, prin condeiul
co legului arheolog Sever Dumitraºcu: „Când
Constantin Daicoviciu a ajuns la Accademia di
Ro ma nia, într-o searã s-au adunat colegii, prietenii 
români ºi de la mai multe academii-surori, la o
cafenea. Toþi, fiind de mult la Roma, vorbeau între 
ei italieneºte. Proaspãt sosit, Constantin Dai co -
viciu nu ºtia încã italieneºte. Cãtre sfârºitul convi -
vialului, contrariat poate, ºi fãlos, s-a urcat pe o
masã ºi le-a þinut – ºi ºtia curent aceastã limbã – un 
discurs în limba latinã. Simpatic ºi amuzant. Fi -
reºte cã a entuziasmat pe toatã lumea care, apoi,
l-a apreciat ºi respectat. Câþi dintre noi fãceam
acest gest?”1. ªi cum Il Duce era cel mai apropiat
personaj pentru comparaþie, nu e de mirare ce
aflãm de la Da vid Prodan: „Când era la studii în
Italia, fãcuse careva remarca, flatantã, cã seamãnã
cu Mus so lini ºi nu uita sã-i imite þinuta,
elocinþa”2…

1927 este anul întoarcerii de la Roma ºi, din
pãcate, al morþii pre ma ture a ilustrului istoric,
arheo log ºi ac a de mi cian Vasile Pârvan, de care
Daicoviciu se desparte certat3. Cu un an înainte
murise un alt mare profesor, Vasile Bogrea, al
cãrui „cel mai distins discipol” era considerat a fi
chiar Constantin Daicoviciu, apreciere ce aparþine
profesorilor Emil Panaitescu ºi D. M. Teo do res -
cu4. În 1928, asistentul Constantin Daicoviciu pri -
meºte bursa „Vasile Bogrea”, în valoare de 10.000 
de lei, din partea Ligii pentru unitatea culturalã a
tuturor românilor – secþiunea Cluj. Prin urmare,
anii 1929-1932, adicã ai grelei crize economice
mondiale, tânãrul profesor îi foloseºte pentru mai
multe cãlãtorii de studii în Germania, Grecia,
Franþa, Aus tria, Elveþia, Ungaria, „însuºindu-ºi
noi metode de cercetare în arheologie pe care,
întors în þarã, le va aplica cu succes în propriile
cercetãri ºi sãpãturi de la Ulpia Traiana ºi Micia”5. 

Odatã cu întregirea României Mari în 1919,
interesul pentru vechea Dacie devenea maxim în
preocupãrile istoricilor români, iar cea mai sigurã
cale de a releva vechea civilizaþie anticã a dacilor,
dar ºi a romanilor veniþi în Dacia, era arheologia.

Direcþia specializãrii tânãrului Daicoviciu se do -
vedea, deci, salutarã, românii putând, în sfârºit, sã
sape la vestitele cetãþi dacice din piatrã, pe care le
avea Transilvania ºi despre care pânã atunci scri -
seserã ungurii. Cetãþile re spec tive erau un vârf al
civilizaþiei dacice, neatins de vreun alt popor bar -
bar eu ro pean, fiind recunoscute azi în Patrimoniul
Umanitãþii al UNESCO. Dovezile privind vechi -
mea ºi continuitatea autohtonilor, precum ºi etno -
geneza românilor în Dacia puteau fi mult sporite
acum, completând entuziasmul creãrii „României
dodoloaþe”, de care trebuie sã fi fost marcat ºi
tânãrul istoric. 

Activitatea ºtiinþificã a lui Constantin
Daico viciu începe chiar din anul 1924, când a fost
însãrcinat sã întreprindã sãpãturi arheologice la
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, fosta capitalã a Daciei
romane, din Þara Haþegului, sãpãturi continuate
cu asiduitate pânã în anul 1936. Ele s-au efectuat
cu sprijinul directorului Muzeului din Deva, Iosif
Mallász ºi la indicaþiile profesorului Dimitrie
Marin Teodorescu6. Singur sau în colaborare, cer -
cetãri ºi sãpãturi arheologice Constantin Daico -
viciu întreprinde ºi pe alte ºantiere, respectiv la
castrul ro man de la Micia, la Porolissum ºi în
Banat. „În 1932, pentru strãlucitele sale cercetãri
arheologice de la Ulpia Traianã a primit premiul
Academiei Române, prin care înaltul for ºtiinþific
ºi cul tural al României dintotdeauna îºi încorona
pe unul din tinerii care mai târziu îi va deveni
ilustru membru ºi va contribui prin creaþia sa la
ridicarea distinsei instituþii din capitala patriei pe
noi trepte de realã ºi fireascã plenitudine”7.

Renumele privind sãpãturile lui Daicoviciu
merge însã ºi mai sus: „Carol al II-lea ºi fiul sãu
Mihai, atunci în vârstã de 13 ani, au ajuns în
judeþul Hunedoara la începutul lunii septembrie
1934. Au vizitat în prin ci pal ruinele fostului oraº
an tic Ulpia Traiana Sarmizegetusa ºi Castelul
Cor vi nilor din Hunedoara. În Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, Carol al doilea a dat, simbolic,
prima loviturã de târnãcop pe ºantierul arheologic
pe lucrãrile urmau sã fie reluate. Atât regele, cât ºi
fiul sãu Mihai, atunci voievod ºi urmaº la tron, au
fost ovaþionaþi de mulþimea care a ocupat zona
fostei aºezãri romane. În cinstea vizitei membrilor
familiei re gale, în Ulpia Traiana Sarmizegetusa au 
avut loc serbãri populare, iar localnicii au purtat
straie tradiþionale de sãrbãtoare. Prim-ministrul
Gheorghe Tãtãrescu ºi istoricul Constantin

IANUARIE-DECEMBRIE 2016 257

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

I
T

ª
E

N
Â

M
O

R I
R

O
L

A
V

1 Sever Dumitraºcu, Florin Sfrengeu, op. cit., p. 88-89.
2 David Prodan, Memorii, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 1993, p. 160.
3 Sever Dumitraºcu, Florin Sfrengeu, op. cit., p. 5.
4 Arhivele Naþionale - Direcþia Judeþeanã Cluj, Fond Profesori, d. 43, f. 80, apud Mihaela Goman, op. cit., p. 39.
5 Mihaela Goman, Activitatea didacticã ºi ºtiinþificã..., p. 40.
6 Mircea Petrescu-Dâmboviþa, Constantin Daicoviciu 100 de ani de la naºtere, în „Academica”, 1998, 8, nr. 12, 
7 Sever Dumitraºcu, Din activitatea lui Constantin Daicoviciu pe ºantierele arheologice hunedorene, în „Sargetia”

XVI-XVII/1982-1983, Editor Muzeul Civilizaþiei Dacice ºi Romane Deva, 1983, p. 57.



Daicovici, care conducea lucrãrile arheologice, au
þinut discursuri în faþa mulþimii”1. Precizând cã
Daicoviciu era carlist încã de la revenirea lui Carol 
al II-lea în þarã, în 1930, Da vid Prodan spune cã l-a 
primit (pe rege – n.n.) acolo ca pe un al doilea
Traian. Ba nu, ca mai presus de Traian. Traian a
fost distins de antici cu epitetul de optimus (cel
mai bun), iar Carol e melior Traiano (mai bun
decât Traian)2. „Culegând roadele acestei atitu dini 
filocarliste, anul urmãtor, profesorul Daico viciu e
parte integrantã a lecþiei de sintezã din Þara
Haþegului (10-21 iunie 1935) a tânãrului prin cipe
Mihai, numit Mare Voevod de Alba Iulia, ca o
compensare a detronãrii sale de cãtre propriul tatã, 
în 1930. Îi predã acestuia despre daci, vizitând ºi
cetãþile lor, dar ºi despre romani, cu vizitã la Ulpia
Traiana Sarmizegetusa. Dupã cum avea sã spunã
regele Carol al II-lea, tatãl sãu: „ceea ce l-a impre -
sionat cel mai mult pe Mihãiþã, mai mult decât
orice, a fost Cetatea de la Costeºti”3.

Din preajma celui de-al Doilea Rãzboi
Mon dial atenþia i s-a îndreptat cu precãdere spre
aprofundarea cunoaºterii culturii materiale ºi spi -
rituale a dacilor, fapt pentru care, în anul 1939,
iniþia sãpãturi arheologice la cetatea dacicã de la
Cãpâlna. Ul te rior, din anul 1942, a preluat con -
ducerea sãpãturilor de la cetãþile dacice din Munþii 
Orãºtiei, respectiv între anii 1942-1944 la „Cetã -
þuia” de la Costeºti, iar dupã anul 1949 la Piatra
Roºie, Grãdiºtea Muncelului, Blidaru, Feþele
Albe, Covasna, Boºorod etc.

Principala operã publicatã în perioada inter -
belicã este La Transylvanie dans l’antiquité
(Tran silvania în antichitate), volum de 230 de pa -
gini, cu ilustraþii, publicat la Bucureºti în 1938, la
solicitarea Ministerului Propagandei4. Era „prima
sa lucrare monograficã de sintezã”5, care marca,
practic, „stadiul cunoºtinþelor ºi mai ales al cer -
cetãrilor de pânã în acel timp, desfãºurate mai ales
pe terenul arheologiei romane, în Transilvania, în

provincia romanã Dacia intracarpaticã”6, apre cia -
tã ca „un model de monografie pentru o provincie
romanã” de cãtre recenzentul ger man Wil helm
Enszlin7. Dupã D. Prodan aceasta chiar rãmâne
„cea mai mare lucrare a sa”8. E structuratã în trei
pãrþi distincte: I. La Trasylvanie avant les Ro -
mains (Transilvania înainte de romani), II. La
Dacie ro maine (Dacia romanã) ºi III. La Dacie
aprPs l’abandon (Dacia dupã pãrãsire), lucrarea
încheindu-se cu Concluzii. A apãrut în francezã, în 
douã ediþii (1938, 1945), în germanã ºi italianã în
câte o ediþie9, în 1943. „Amplã sintezã a istoriei
antice a pãmântului transilvãnean ºi a poporului
românesc, Transilvania în antichitate e ºi o inte -
gralã ex punere criticã a materialului documentar
de care dispunem azi (istoric, arheologic, epi gra -
fic, nu mis matic ºi chiar lingvistic), ca ºi a rezul -
tatelor la care au ajuns cercetãrile de pânã acuma,
cuprinse într-o vastã documentare bibliograficã;
ea reprezintã ultimul cuvânt ºi poate cel mai auto -
rizat în materie, pe care 1-a putut spune istoria ºi
arheologia cu privire la problema începuturilor
Românismului, le gate indisolubil de romanizarea
Daciei Traiane”10.

Acum îºi fundamenteazã istoricul prin ci -
palele concluzii despre daci. Astfel, „biserica ºi
statul” sau Deceneu ºi Burebista au avut un rol
covârºitor în ridicarea poporului dac. Mulþimea ºi
varietatea sanctuarelor dacice de pe acel „munte
sfânt Kogaionon”, pomenit de Strabon ºi iden -
tificat cu Dealul Grãdiºtei, demonstreazã poli teis -
mul religiei geto-dacilor. S-a stabilit cã dacii cu -
noºteau ºi foloseau scrisul. Dupã asasinarea lui
Burebista, statul dac s-a menþinut în sudul Tran -
silvaniei, timp de 150 de ani, pentru a deveni din
nou puternic, mai ales în timpul lui Decebal.
Cetatea de scaun a lui Decebal nu trebuie cãutatã
în Þara Haþegului11, ci în Munþii Orãºtiei, iar statul 
dac de acum nu se ºtie ce întindere avea.
Constantin Daicoviciu considera chiar cã numai
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1 Daniel Guþã, Copilãria Regelui Mihai. Imagini inedite de la vizita familiei regale la Ulpia Traiana Sarmizegetusa
ºi în Hunedoara anului 1934, în „Ziarul hunedoreanului”, 6 martie, 2016, online: http://zhd.ro/eveniment/reportaj/   
copilaria-regelui-mihai-imagini-inedite-de-la-vizita-familiei-regale-la-ulpia-traiana-sarmizegetusa-si-in-hunedoar
a-anului-1934/

2 David Prodan, op. cit., p. 160.
3 Ion Conea, Cum învãþa a-ºi cunoaºte þara Mãria Sa Mihai, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 1936.
4 David Prodan, op. cit., p. 161.
5 Mihaela Goman, Rezumatul tezei de doctorat…, Oradea, 2010, ultima paginã.
6 Sever Dumitraºcu, Florin Sfrengeu, op. cit., p. 52.
7 Ibidem, p. 51-52.
8 David Prodan, op. cit., p. 160.
9 Mihaela Goman, Activitatea didacticã ºi ºtiinþificã..., p. 43.
10 I. I. Russu, C. Daicoviciu: La Transilvania nell’AntichitB (Bucureºti,1943, 223 p.), în „Transilvania”, nr. 6/1943,

Sibiu, p. 473.
11 Între anii 1922-1938, ofiþerul topograf Constantin Zagoriþ a efectuat un releveu topografic al zonei Haþegului,

descoperind o veche cetate dacicã, la Sub Cetate. El a ajuns sã considere cã aici era de fapt capitala
poli tico-administrativã a dacilor, acea Sarmizegetusa pomenitã de Ptolemeu, în timp ce la Grãdiºte trebuie sã fi fost
eventual capitala spiritualã. Cercetãrile ºi le-a publicat în volumul Sarmizegetusa, apãrut la Ploieºti, în 1937.
Argumentele lui au fost preluate ºi dezvoltate de Gligor Haºa în volumul Haþeg - adevãrata Sarmizegetusa, apãrut
la Deva, în 2009.



ce a devenit provincie romanã în anul 106 e.n.
fusese statul lui Decebal. Romanizarea începuse
chiar înainte de cucerire, graþie penetrãrii eco -
nomice ºi culturale romane. Traian a cucerit Dacia 
pentru cã dorea, de fapt, sã anihileze puterea cres -
cândã a statului dac. Cu toate particularitãþile unei
provincii mãrginaºe a Imperiului, romanitatea Da -
ciei a avut un pronunþat caracter oc ci den tal, deºi
ul te rior a constituit cea mai rãsãriteanã ramurã a
acesteia. Romanizarea este un fenomen spir i tual ºi 
lingvistic, nu numai de culturã materialã, iar dupã
170 de ani de intensã viaþã romanã în Dacia, s-a
produs sinteza daco-romanã, care a stat la baza
etnogenezei românilor1.

Pânã la aceastã datã, Constantin Daicoviciu
ºtia în jur de 7-8 lim bi strãine, caracteristicã re -
zultatã mai degrabã dintr-o necesitate obiectivã
decât dintr-o plãcere personalã.

Timpuri de istorie efervescentã

Dupã ce trãise entuziasmul naþional de dupã 
Primul Rãzboi Mondial, Constantin Daicoviciu se
vedea pus în postura de a mai salva ce se poate,
odatã cu cedarea peste noapte a jumãtãþii nordice a 
Ardealului cãtre Ungaria, în 30 au gust 1940.
România, complet izolatã internaþional, ajunsese o 
frunzã în bãtaia vântului, fiind ciopârþitã de vecinii 
sãi. Acest exerciþiu, din 1940, putem crede cã i-a
fost foarte util patru ani mai târziu, când avea de-a
face cu invazia sovieticã în România. 

Efervescenþa istoriei risca sã ardã pe cei
care nu se puteau adapta noilor ºi dramaticelor
situaþii. Mobilizarea maximã a fost necesarã
pentru evacuarea cãtre Sibiu a valorilor muzeistice 
ale Muzeului Transilvaniei, precum ºi ale întregii
Facultãþi de Istorie de la Cluj. Constantin Daico -
viciu e numit chiar acum dec an al Facultãþii de
Litere ºi Filosofie, adicã într-o vreme când regele
Carol al II-lea abdica, iar România ajungea „stat
naþional-legionar”. Coincidenþa pare a avea o ex -
plicaþie politicã. Astfel, despre posibila apar te -
nenþã a savantului la partidul legionarilor, avem
urmãtoarea relatare a unui fost stu dent, Viorel
Soran, care îºi considera profesorul un oportunist
pol i tic: „Daicoviciu ºtiam cã s-a plimbat prin toate 
partidele. El a fost ºi la liberali ºi la legionari. A
fost o miºcare a unor evrei sã-l detroneze pe
Daicoviciu de la Rectorat ºi a venit cu o fotografie
în care el era cu o diagonalã. Poza nu era color ºi
nu se vedea dacã cãmaºa era verde sau de altã

culoare. El cu aplomb a zis cã era cureaua de la
porthart, pe un ºantier arheologic, când lucra la
Sarmizegetusa”2. Liberalii îl momiserã înainte
chiar cu funcþia de pre fect de Cluj, care nu s-a mai
materializat, spre nemulþumirea lui3. Apoi, con -
form celor scrise de istoricul Sever Dumitraºcu,
mai existã relatarea lui Gheorghe Bodea, fost cer -
cetãtor la Institutul de Istorie al P.C.R. – filiala
Cluj ºi fost legionar. Acesta l-ar fi vãzut pe C.
Daicoviciu „defilând cu un grup de legionari în
Sibiu, într-o fotografie publicatã într-un jurnal de
epocã”4. Cert este cã C. Daicoviciu rãmâne dec an
pânã în iarna anului 1941, deci multã vreme dupã
cãderea legionarilor, din ianuarie acelaºi an. A
reuºit sã publice, totuºi, în aceste vremuri grele de
la Sibiu, Anuarul Institutului de Studii Clasice,
volumul III/1936-1940, apãrut în 1941 ºi IV/
1941-1943, apãrut în 1944, activând în conti nuare, 
atât ca profesor, cât ºi ca suplinitor. 

Momentul care-i va marca, însã, clar vii -
torul ºi care poate fi catalogat mai greu ca un semn
de oportunism, cât mai degrabã unul de curaj ºi
clarviziune, apare la începutul anului 1944. Pânã
atunci el a fost omul regimului antonescian5. „Ca
expresie a convingerilor sale politice, îl întâlnim
printre semnatarii Memoriului profesorilor uni -
ver sitari pentru ieºirea þãrii din rãzboiul anti -
sovietic (aprilie 1944)”6. Importanþa luãrii de
pozi þie amintite o dã chiar locul unde apar aceste
cuvinte: în necrologul publicat în revista muzeului 
din Reºiþa, „Banatica”.

Fiind un istoric for mat în spirit oc ci den tal,
cu viziune internaþionalã de ansamblu, e posibil ca 
aºa cum ºi-a dat seama din vreme cã Hit ler va
pierde, iar România ar trebui sã iasã din rãzboiul
con tra URSS la timp, sã-ºi fi dat seama la fel de
corect, câteva luni mai târziu, de trãdarea de fi -
nitivã a aliaþilor noºtri occidentali ºi de noua si -
tuaþie geopoliticã în care ruºii ocupaserã jumãtate
din Europa. „Dupã 23 au gust a fost printre primii
care au fãcut saltul de-a dreptul în partidul co -
munist, pe care l-a servit apoi cu exces de zel ºi cu
teamã. Dar ºi rãsplata meritatã i-a venit: niciun
partid nu i-a acordat atâta credit cât i-a acordat
Partidul Comunist”7.

În 1944 e numit din nou dec an, organizând
remutarea universitãþii de la Sibiu la Cluj, unde,
într-o atmosferã de sfidare, bazatã pe ocupaþia
sovieticã, ungurii, deveniþi mari comuniºti, nu vor
sã elibereze clãdirile fostei universitãþi, înfiinþând
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Þene, publicat în „Confluenþe Literare”, ediþia nr. 438, din 13 martie 2012.
3 David Prodan, op. cit., p. 161.
4 Sever Dumitraºcu, Florin Sfrengeu, op. cit., p. 6.
5 David Prodan, op. cit., p. 162.
6 Sever Dumitraºcu, Florin Sfrengeu, op.cit., p. 10: Banatica, II, 1973, p. 460-461.
7 David Prodan, op. cit., p. 162.



în 1945 una proprie, botezatã cu numele celor doi
„Bolyai”, tatã ºi fiu, matematicieni. „Punându-ºi
viaþa în pericol, atât el, cât ºi prof. univ. Da vid
Prodan, au luptat cu perseverenþã ºi cu mult tact
po lit ico-dip lo matic, reuºind sã învingã obsta co -
lele. Dacã cei doi diplomaþi nu s-ar fi implicat în
reinstalarea Universitãþii româneºti în vechile lo -
caþii ale acesteia din Cluj, ar fi fost posibil ca acel
im por tant fapt sã nu se mai fi putut realiza. Prin
statutul pol i tic pe care a izbutit sã ºi-l creeze,
Constantin Daicoviciu a reuºit ºi performanþa de
a-i reþine în facultãþile Universitãþii clujene aproa -
pe pe toþi profesorii de mare erudiþie ºtiinþificã”1.
Negocierile cu ungurii, duse de Daicoviciu, Petro -
vici ºi Da vid Prodan, desfãºurate la Sibiu, sunt
stresante ºi nedrepte, fãcute sub controlul bolºe -
vicului Vasile Luca (nãscut László Luka, în Se -
cuime), cu mandat de la premierul Petru Groza.
„Penibilã problema celor douã universitãþi. La îm -
pãr þealã, delegaþii comuniºti clujeni nu înþelegeau
sã cedeze nimic din moºtenirea trecutului, nici
mãcar un lo cal din multele pe care le aveau în
Cluj”2. Umilirea de atunci, Daicoviciu o va ºterge
abia dupã mulþi ani ºi cu sprijinul deplin al statului…

La 1 septembrie 1946, Constantin Daico -
viciu e numit simplu profesor la Facultatea de
Litere ºi Filosofie a Universitãþii din Cluj, însã
ascensiunea sa de abia începe ºi este una de naturã
politicã. Din 15 ianuarie 1947 i se acordã un con -
cediu de la catedrã, pentru a-ºi putea îndeplini
funcþia de subsecretar de stat la Ministerul Asi -
gurãrilor Sociale ºi al Muncii, intrând deci în gu -
vernul comunist al þãrii! Pânã în 1949 mai ocupã
funcþia de subsecretar de stat la Ministerul Eco -
nomiei Naþionale ºi cea de ministru ad junct la
Ministerul Învãþãmântului Pub lic, prinzând, deci,
abdicarea regelui Mihai ºi proclamarea noii
consti tuþii ca oficial al regimului. „Originea
sãnãtoasã” ºi sãrãcia de odinioarã îl fãceau pe
profesorul Daicoviciu un el e ment viabil pentru
noua putere politicã, ce punea stãpânire definitivã
pe ceea ce fusese Regatul României. Era vremea
când oameni solid pregãtiþi, precum Daicoviciu,
vedeau bine, chiar din in te rior, cã puterea co -
munistã impusã de Sta lin avea în România un
mare def i cit de cadre care sã înlocuiascã vechea
elitã burghezã. Acum, semidocþi precum Mihail
Roller ºi alþi mulþi evrei ataºaþi din vreme comu -
nismului, fãceau legea într-un domeniu sau altul.
Problema moralã pentru un pa triot de seama lui
Constantin Daicoviciu era dacã sã lase astfel de
indivizi fãrã patrie ºi onoare sã ne modeleze istoria 
dupã propriul lor nivel de incompetenþã sau sã

încerce sã salveze ceea ce se putea salva, intrând în 
noul sistem sociopolitic. „Se mai ºtie limpede azi
cã acelaºi Constantin Daicoviciu legionarul, co -
munistul a apãrat cu fermitate pe Lucian Blaga
când era la nevoie, pe Silviu Dragomir sau pe
dascãlul sãu, bizantinologul Nicolae Bãnescu”3.

Având în vedere întregul, pe care-l privim
cu detaºare dupã 26 de ani de nouã democraþie,
credem cã savantul a procedat corect, mai ales cã
arheologia era un domeniu care se putea prea puþin 
ideologiza. Apoi, istorie naþionalã în afara gra -
niþelor – în caz cã ar fi plecat în Occident – nu ar
mai fi putut face, rupt de sãpãturile din þarã.
Daicoviciu a prins o oportunitate ºi a folosit-o:
noul regim îl va asimila ca profesionist de vârf ºi-l
va sprijini la un nivel cum vechiul regim nu
reuºise s-o facã, în pofida patriotismului spe cific
puterii burgheze româneºti. Adevãrata glo rie în
arheologia româneascã o va obþine, para doxal, în
regimul comunist! În aceastã perioadã vor fi fãcu -
te cele mai am ple ºi sistematice sãpã turi arheo -
logice din istoria þãrii, nivel neatins de atunci în -
coace. „Constantin Daicoviciu a fost un rãsfãþat al
funcþiilor oferite de regimul comunist: di rec tor din 
1949 al Institutului de Istorie, între 1945-1973 a
fost di rec tor al Muzeului de Istorie a Transilvaniei
din Cluj, membru al prezidiului Academiei, mi -
nistru ad junct al Ministrului Învãþãmântului
(1949), rec tor al Universitãþii clujene din 1956
pânã în 1968. Constantin Daicoviciu a primit în
1950 Premiul de Stat ºi a devenit membru al
Acade miei Republicii Populare Romîne în 1955.
A participat cu voie de la regim la congrese inter -
naþionale de istorie: Roma, Moscova, Varºovia ºi
Lausanne. În percepþia universitarã clujeanã
Constantin Daicoviciu este adulat sau contestat”4.
Oameni precum Daicoviciu, însã, fãceau ca Clujul 
sã conteze pe harta þãrii în acele vremi, ca im por -
tant centru de culturã!

Anul 1949 reprezintã un mo ment de cotiturã 
când, sub patronajul Academiei R.P. Române se
reuºeºte reluarea ºi intensificarea cercetãrilor
arheologice din Munþii Orãºtiei. Rând pe rând sunt 
scoase la luminã monumentalele ruine de la Piatra
Roºie (monografia arheologicã Cetatea dacicã de
la Piatra Roºie), Grãdiºtea Muncelului, Blidaru,
Rudele, Feþele Albe. An de an sunt publicate ra -
poarte preliminare de sãpãturi, semnate de res -
ponsabilul de ºantier Constantin Daicoviciu sau
de colaboratorii lui, în reviste de specialitate pre -
cum „Studii ºi cercetãri de istorie veche” sau „Ma -
teriale ºi cercetãri arheologice”. Pe baza acestora,
arheologul ºi istoricul clujean avea sã carac teri -
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zeze cultura materialã ºi spiritualã a geto-dacilorzeze cultura materialã ºi spiritualã a geto-dacilor
drept una remarcabilã, supusã influenþelor din
afarã, în primul rând ale grecilor ºi romanilor1. 

Comunismul devine naþionalist

În 1955, la al X-lea Congres de ªtiinþe Isto -
rice de la Roma, cel care salveazã faþa delegaþiei
din România este chiar rectorul de la Cluj. „Singur 
Daicovici a avut succes cu Grãdiºtea Muncelului,
cu care a stârnit mult interes în secþia sa”2, co -
municarea sa fiind intitulatã Le problPme de l’état
et de la cul ture des Daces B la lumiPre des nou -
velles recherches3.

„Se cuvin remarcate în mod deosebit douã
dintre descoperirile fãcute în aºezarea civilã (de la
Sarmizegetusa – n.n.). Prima este ceramica pictatã 
într-un stil orig i nal, cu mo tive geometrice, vege -
tale ºi zoomorfe; a doua, un vas de cult purtând
ºtampilele juxtapuse DECEBALVS PER SCO RILO,
scrise cu litere latine. Aceasta este prima inscripþie 
în limba dacã. Ea a fost tradusã de acad. prof. C.
Daicoviciu prin Decebal, fiul lui Scorilo”4. 

Tensiunile etnice de la Cluj, de dupã recu -
perarea teritoriului cedat de România Ungariei în
1940, i-au lãsat un gust amar savantului român,
vorbitor foarte bun de maghiarã. Proclamarea unei 
universitãþi maghiare sep a rate, de cãtre re van ºar -
zii unguri autohtoni nu era în mãsurã decât sã
mãreascã ºi mai mult neîncrederea dintre români
ºi maghiari. Dacã, la 1 ianuarie 1957, Constantin
Daicoviciu ajunge rec tor al Universitãþii „Vic tor
Babeº”, iatã cã, de la 1 iulie 1959 devine rec tor al
Universitãþii „Babeº-Bolyai”! Ce se întâmplase,
deci, cu universitatea maghiarã de la Cluj? În urma 
Revoluþiei ungare din 1956, din Ungaria, devenitã
una antisovieticã ºi sfârºind zdrobitã de tancurile
ruseºti, autoritãþile din România prind ocazia sã
regleze unele conturi rãmase în suspans încã din
1945. Desigur, aportul lui Constantin Daicoviciu,
care a simþit din nou corect momentul istoric, este
de rol prin ci pal, cu maximã expunere oficialã, el
folosindu-se, de fapt, de conducerea de partid de la 
Bucureºti pentru lovitura finalã. Acþiunea sa a fost
bine calculatã în timp. De pildã, în Planul de
muncã a Catedrei de istoria României pe anul
ºcolar 1957-1958, rectorul Daicoviciu nu uita sã
precizeze, printre celelalte activitãþi orga niza to -
rice, ºi „strângerea legãturilor cu Universitatea
Bolyai, respectiv cu Catedra de istoria României

de la aceastã Universitate”5. „Convieþuirea” dintre 
cele douã catedre de istorie fusese lansatã chiar
înainte de 1956, ceea ce însemna, de fapt, o me -
todã gradualã de creºtere a presiunii asupra con -
ducerii universitãþii ungureºti. Astfel, membrilor
Catedrei de istorie a R.P.R., printr-o circularã din
23 noiembrie 1955, ºeful de catedrã C. Daicoviciu
le cere sã facã vizite la lecþiile ºi seminariile cole -
gilor de la catedrã, de la Facultate ºi de la Uni -
versitatea „Bolyai” pânã la data de 25 decembrie,
în cadrul schimbului de experienþã6. Iatã, deci, cã
profesorul Daicoviciu era angrenat în operaþiunea
schimbul de experienþã încã înainte de a fi numit
rec tor. Presupunem, desigur, cã profesorii uni -
versitãþii ungureºti erau foarte „deschiºi” ºi
„calzi” cu profesorii români ce veneau peste ei…
Ofensiva pentru unificarea de la Cluj trece la un
nivel su pe rior la începutul anului 1959, când, la
ºedinþele strunite de partidul unic muncitoresc, se
discuta despre faptul cã „naþionalismul, ºovi nis -
mul ºi separatismul de origine burghezã” trebuie
lichidate. Apoi, însuºi ºeful statului, Gheorghe
Gheorghiu-Dej, la Conferinþa pe þarã a Uniunii
Asociaþiilor Studenþeºti din R. P. Romînã (19-23
februarie 1959) îl cita pe Le nin în direcþia doritã:
„Trebuie sã luptãm pentru unirea copiilor de toate
naþionalitãþile în ºcolile unice ale localitãþii re -
spec tive, trebuie ca în problema ºcolii, muncitorii
de toate naþionalitãþile sã ducã laolaltã politica
proletarã”. O campanie de presã orchestratã în
ziarul regimului, „Fãclia”, din Cluj, netezeºte dru -
mul unificãrii, printre semnatari numãrându-se
stu denta Magdalena Kacsó de la Universitatea
„Bolyai”, rectorii celor douã universitãþi,
Constantin Daicoviciu ºi Lajos Takács, care cer
organelor de partid soluþionarea „apropierii” stu -
denþilor de diferite naþionalitãþi. În 27-28 februarie 
se desfãºoarã Adunarea membrilor corpului di -
dac tic de la institutele de învãþãmânt su pe rior din
Cluj, la care au venit, de la Bucureºti, Athanasie
Joja, ministrul învãþãmântului, Nicolae Ceauºescu,
secretar al Comitetului Cen tral al Partidului Mun -
citoresc Român ºi membru al Biroului Pol i tic, ºi
Ion Iliescu, secretar gen eral al Uniunii Aso cia -
þiilor Studenþeºti din România. Profesorii István
Nagy, Edgár Balogh ºi László Szabédi au încercat, 
totuºi, sã apere necesitatea menþinerii universitãþii
în forma de atunci, fiind fãcuþi imediat sã batã în
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5 Mihaela Goman, Activitatea didacticã ºi ºtiinþificã …, p. 64.
6 Ibidem, p. 59.



retragere cu autocritica de rigoare1. Tensiunile re -
zultate în acest proces s-au lãsat pânã la urmã cu
douã sinucideri: profesorul László Szabédi ºi pro -
rectorul Zoltán Csendes. Mai întâi s-au unificat
comitetele de partid de la cele douã universitãþi ºi
s-a trecut la mutarea studenþilor în cãmine comune 
în timpul semestrului. Hotãrârea Ministrului Învã -
þãmântului ºi Culturii cu nr. 168, din 19 iunie
1959, definitiveazã unificarea universitãþilor
„Vic tor Babeº” ºi „Bolyai” începând cu data de 1
iulie 1959. Ordinul 169/1959, din aceeaºi zi, al
aceluiaºi ministru, desfiinþeazã învãþãmântul în
limba maghiarã la Institutul Ag ro nomic din Cluj,
iar Hotãrârea nr. 823, din 24 iunie 1959 a Con -
siliului de Miniºtri consfinþeºte cele douã acte
amintite. Din unificarea universitãþilor românã ºi
maghiarã rezultã Universitatea „Babeº-Bolyai” ce 
va fi condusã de Constantin Daicoviciu aproape
un deceniu, pânã în 1968. Faptul cã totul s-a pe -
trecut numai la Cluj, fiind vizat doar învãþã mântul
su pe rior de limbã maghiarã de aici, nu ºi cel gim -
na zial ºi liceal din toate localitãþile Ro mâniei, ne
face sã credem cã istoricul ºi omul pol i tic
Daicoviciu a fãcut uz de toate relaþiile sale la nivel
cen tral ºi lo cal pentru spãlarea umilinþei din 1945,
când sovieticii apãreau în Ardeal ca susþi nãtori ai
ungurilor ºi pretenþiilor lor de pãstrare a graniþelor
samavolnice din 1940. Izolarea Un ga riei, provo -
catã de anul 1956 în cadrul blocului sovietic, a
netezit rapid calea desfiinþãrii Univer sitãþii
„Bolyai”, care rãmãsese fãrã nicio susþinere în
plan extern, mai ales din partea Moscovei. A fost o 
certã victorie politicã ºi naþionalã a isto ricului
român exilat la Sibiu în 1940, obligat sã trãiascã
drama sfârtecãrii României Mari, cu un supliment
de umilinþã în 1945.

Principala sarcinã cãreia i se va consacra
savantul ºi managerul Constantin Daicoviciu va fi
întocmirea volumului I din ampla lucrare Istoria
Romîniei, sarcinã stabilitã încã din anul 1955, de
însuºi Gheorghe Gheorghiu-Dej, la al II-lea Con -
gres al P.M.R. Dupã moartea lui Sta lin, în 1953,
statele din lagãrul sovietic prinseserã curaj. Drep -
tul la revenirea identitãþii naþionale îl exersaserã
deja polonezii, pe urmele lor, maghiarii (acþiune
scãpatã de sub con trol ºi sfârºitã sub ºenilele ru -
seºti, cum spuneam), în timp ce românii aveau ºi ei 
o reþetã proprie, paºnicã, privind reabilitarea
istoriei naþionale, retragerea armatei sovietice din
România (1958) ºi industrializarea acceleratã.

Spre deosebire de cazul lui Roller din urmã

cu 8 ani, acum istoricilor le revenea sarcina de a
„elabora, cu forþele unui larg colectiv de cer ce -
tãtori ºtiinþifici, o istorie a României care sã sin -
tetizeze de pe poziþiile învãþãturii marx ist-le ni -
niste tot ceea ce s-a realizat la noi pe tãrâmul
ºtiinþei istorice ºi sã însemne un pas înainte în
dezvoltarea acestei ºtiinþe, îndeosebi în so lu þio -
narea unor probleme de bazã ale istoriei noastre,
probleme ale procesului de formare a poporului
român, ale istoriei contemporane, ale periodizãrii
istoriei”2. Dupã semnalul pol i tic, Ac a de mia
R.P.R. fixeazã un colectiv de coordonatori pentru
cele trei vol ume planificate iniþial (vor fi patru în
cele din urmã)3, lui Constantin Daicoviciu re ve -
nindu-i volumul I, asta însemnând în sine o re -
cunoaºtere la nivel naþional, atât pol i tic, cât ºi
profesional, a renumelui rectorului de Cluj. Dupã
o mobilizare ºi un efort exemplare, iatã cã, la
sfârºitul anului 1960, apãrea pe piaþã, în condiþii
grafice deosebite, un volum legat, cartonat, cu 900 
de pagini, primul volum din serie, pe care aveau sã 
cadã ochii cercetãtori ai tuturor. Adaptarea la prin -
cipiile marx ist-leniniste, evidenþierea vestitei ex -
ploa tãri a omului de cãtre om ºi a luptei de clasã,
aspecte ce cereau o nouã periodizare a istoriei, nu
au fost paºi prea grei pentru colectivul lui Dai -
coviciu. Meritã a fi amintite: „Potrivit periodizãrii
marx ist-leniniste, istoria României a fost împãrþitã 
în urmãtoarele epoci, corespunzând fiecare unei
formaþiuni so cial-economice: orânduirea comunei 
prim i tive, sclavagistã, feudalã, capitalistã ºi so -
cialistã (prima fazã a orânduirii comuniste). 

I. Orânduirea comunei prim i tive, prima for -
maþiune so cial-economicã, este constatatã pe teri -
toriul þãrii noastre între circa 600 000 ani î.e.n., de
când s-au descoperit cele mai vechi urme ale vieþii
omului, ºi secolul I î.e.n., când apare statul scla -
vagist începãtor dac. Din punctul de vedere al
dezvoltãrii uneltelor de producþie – documente
hotãrâtoare pe baza cãrora se poate reconstitui
istoria acestor vremuri – comuna primitivã cu -
prinde istoria societãþii omeneºti de la apariþia
primelor unelte de piatrã (paleoliticul in fe rior) ºi
pânã la a doua epocã a fierului, când apar primele
elemente ale unei societãþi împãrþite în clase anta -
goniste. 

II. Orînduirea sclavagistã începe, de fapt,
pe o micã parte a teritoriului þãrii, ºi anume în
Dobrogea, pe þãrmul Mãrii Negre, în secolul VII
î.e.n. Relaþiile sclavagiste se înfiripeazã apoi pe
teritoriul Daciei în prima jumãtate a secolului I
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1 Ziarul „Fãclia” (Cluj), 3, 4 martie 1959.
2 Gheorghe Gheorghiu-Dej, Raportul de activitate al Comitetului Central al P.M.R. la Congresul al II-lea al

partidului, Bucureºti, 1955, p. 155 ºi Istoria Romîniei, vol. I, Editura Academiei Republicii Populare Romîne,
Bucureºti, 1960, p. V.

3 Octavian Iliescu susþine, în articolul Eratã la Istoria românilor, publicat în „Revista 22”, în 30 septembrie 2002, cã
se planificaserã de fapt 8 volume, primele cinci fiind tipãrite sub formã de „machete”, care au fost date spre citit mai
m ultor specialiºti, inclusiv lui, care a adus o serie de corecturi de specialitate. Online: http://revista22.ro/210/.html



î.e.n. (statul sclavagist începãtor dac). Orânduirea
sclavagistã se dezvoltã în forma ei clasicã pe teri -
toriul Dobrogei, în secolul I. e.n., iar la nordul
Dunãrii la începutul secolului II e.n., dupã cuce -
rirea romanã. Aceastã orânduire se menþine, la
nordul Dunãrii, pânã la sfârºitul secolului III e.n.,
iar în Dobrogea pânã la sfârºitul secolului VI al
acestei ere. 

III. Urmeazã o perioadã de câteva secole de
trecere spre feu dal ism, în cursul cãreia pe teri -
toriul þãrii noastre au avut loc mari transformãri
so cial-economice – în condiþiile migraþiei po poa -
relor. La sfârºitul acestei perioade s-a încheiat
procesul de formare a limbii ºi poporului român.
Orânduirea feudalã pe teritoriul patriei noastre
cuprinde epoca de la sfârºitul mileniului I e.n.
pânã la mijlocul secolului al XIX-lea. (...)

IV. Orânduirea capitalistã începe cu re -
voluþia burghezo-democraticã din 1848 ºi dureazã
pânã la victorioasa insurecþie armatã din au gust
1944, care marcheazã începutul revoluþiei po pu -
lare din þara noastrã. (…)

V. Cotitura spre o schimbare radicalã în
viaþa poporului român, spre vic to ria lui asupra
claselor exploatatoare ºi fãurirea noii orânduiri
sociale, orânduirea socialistã (prima fazã a so -
cietãþii comuniste) a constituit-o insurecþia armatã
din au gust 1944, înfãptuitã sub conducerea P.C.R.
în condiþiile favorabile cre ate de înaintarea vic -
torioasã a Armatei Sovietice eliberatoare pe teri -
toriul þãrii noastre”1.

V-am redat în întregime numai periodizarea
de la primele douã puncte, având în vedere cã
ultimul capitol din volumul coordonat de Daico -
viciu este Formarea limbii ºi a poporului român,
care vine dupã capitolul destinat bulgarilor ºi ma -
ghiarilor. Orânduirea feudalã începea, deci, cu ro -
mânii ca popor for mat, în aceastã periodizare se -
paratã de cea occidentalã. (Azi, ea începe odatã cu
cãderea Imperiului Ro man de Apus, în 476, cum
prevede periodizarea occidentalã). Generaþii în -
tregi de români au învãþat istoria dupã respectiva
periodizare, realizatã în conformitate cu ideologia
ocupantului sovietic. Cert este cã acest prim vo -
lum se ocupã de cele mai multe mii de ani de
istorie pe teritoriul României, permiþându-i lui
Daico viciu o vizibilitate maximã. Este practic
prin cipala operã istoricã de care îºi leagã numele
în perioada comunistã, dupã ce, în perioada bur -
ghezã fusese Transilvania în antichitate. Acest
tratat de istorie în patru vol ume devenea, de fapt,
Biblia României comuniste. În perioada lui
Nicolae Ceauºescu, singura lucrare menitã s-o

înlo cuiascã pe cea amintitã, a fost una în trei vol -
ume, sub semnãturile lui Mircea Muºat ºi Ion
Ardelean: De la statul geto-dac la statul român
unitar (vol. I, 1983), România dupã Marea Unire
(vol. II-III, 1986, 1988).

Volumul I al Istoriei Romîniei s-a dovedit a
fi unul de mare succes, el acoperind un mare gol de 
pe piaþã, aducând la zi informaþia istoricã obþinutã
pânã atunci. A fost un volum premiat, în 1962, cu
Premiul de Stat al R.P. Române, în valoare de
50.000 de lei2. Fiind „pe val”, în 1961 Constantin
Daicoviciu a fost ales membru al proaspãtului
Consiliu de Stat (ce înlocuia Prezidiul Marii Adu -
nãri Naþionale), sub preºedinþia lui Gheorghe
Gheor ghiu-Dej. Nu e de mirare, deci, cã, în 1963,
deºi împlinise vârsta de pensionare, prin ordin al
Ministrului Învãþãmântului, ac a de mi cian ªtefan
Bãlan, rectorului Daicoviciu i se prelungeºte man -
datul3.

Probabil nu întâmplãtor, ci datoritã ace lu ia -
ºi excelent simþ istoric, dublat de cunoaºterea lim -
bii ger mane, Daicoviciu este în RFG – þarã nere -
cunoscutã de URSS ºi þãrile lagãrului comunist –
chiar în perioada tratativelor româno – vest-ger -
mane, din decembrie 1966, care pun la cale „un
ºoc pentru lumea comunistã”, dupã cum spune
istoricul Lavinia Betea4: începând cu 31 ianuarie
1967, România va întreþine relaþii diplomatice ofi -
ciale cu RFG! Rolul lui Constantin Daicoviciu, ce
susþinea o serie de conferinþe despre istoria ro -
mânilor ºi strãmoºilor lor, trebuie sã fi fost acela
de înalt pro pa gan dist naþional pentru o cauzã de
politicã externã fãcutã con tra Moscovei. Buna pri -
mire a lui Daicoviciu în RFG, unde întâlneºte
persoane sus-puse originare din Transilvania, pre -
cum ºi recunoaºterea valorii sale profesionale de
cãtre germani, duc la planificarea expoziþiei Ro -
ma nii în Dacia pentru anul 1968, care urma dupã
Romanii la Rin, pregãtitã pentru 1967. Daicoviciu
a adãugat câteva sugestii privind viaþa economicã
ºi evidenþierea civilizaþiei dacilor. Cheltuiala, in -
clusiv cazarea românilor în Germania, au fost pre -
luate in te gral de partea germanã, în timp ce pãrþii
române îi era lãsatã sarcina alegerii materialelor,
culese de la muzeele din România. La cât de te -
meinic ºi în detaliu a fost organizatã aceastã
expoziþie germano-românã, credem cã trebuie sã
fi fost cea mai importantã astfel de manifestare în
care a fost angrenatã elita istoricã româneascã de
pânã atunci. În anul expoziþiei a fost lansatã ºi
coproducþia româno-vest-germanã Columna, film
de mare succes la pub lic, inclusiv internaþional.
Pro pa ganda tematicii daco-romane era la apogeu,
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1 Istoria Romîniei, vol. I, Bucureºti, 1960, p. IX-X.
2 Mihaela Goman, Activitatea didacticã ºi ºtiinþificã…, p. 73.
3 Ibidem, p. 74.
4 Lavinia Betea, Relaþiile României cu Germania Federalã, pe „historia.ro”, publicat în 21 nov. 2012, online:

http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/rela-iile-rom-niei-germania-federal



parte a ei fiind ºi savantul de la Cluj, iar contextul
internaþional creat de bra vura lui Ceauºescu cu
ocazia condamnãrii invaziei sovietice din Ceho -
slovacia, a adus o imensã vizibilitate României în
plan extern, ex act tocmai în anul cu expoziþia ºi
filmul!

Tot în 1968, la Universitatea din Viena, în
prezenþa preºedintelui Austriei, lui Constantin
Daico viciu i se înmâneazã Premiul Herder, în va -
loare de 10.000 de franci elveþieni. Îl mai luaserã
pânã atunci Tu dor Arghezi în 1965 ºi Alexandru
A. Philippide în 1967. Acestui premiu interna -
þional i se adaugã, tot în 1968, înalta distincþie a
R.S. România Erou al Muncii Socialiste.

Deºi caracterizat de Da vid Prodan ca „vi -
guros, sãnãtos, de o vitalitate debordantã, rezistent 
la mâncare, la bãuturã (dar cu cumpãt), la seri
prelungite de veselie, în hazuri”1, fotografiile in -
dicã o tendinþã spre obezitate încã din anii 1930,
când traiul bun dãduse peste el. În timp, kilo -
gramele suplimentare îi vor ataca inima, la fel cu
supãrarea de a fi sos la pensie din funcþia cea mai
dragã, cea de rec tor, în 1968. Al doilea atac de
cord îl face în 1971. Pe atunci nu exista nimic din
soluþiile moderne de azi, cu stenturi montate fãrã
operaþie pe cord deschis sau alte minunãþii. Se ºtia
doar cã se poate supravieþui pânã la al treilea
atac… Când a venit ºi acesta, academicianul C.
Daicoviciu efectua una dintre obositoarele cãlã -
torii cu trenul Cluj-Bucureºti-Cluj. Fusese în capi -
tala þãrii pentru înmormântarea altui mare om,
Grigore Moisil. Ultimul care l-a mai vãzut în viaþã
a fost istoricul Radu Vulpe, cu care a comentat
decesul lui Grigore Moisil, care, bolnav de inimã,
îºi gãsise sfârºitul în timpul unei misiuni în Can ada.
„Daicoviciu a þinut sã-mi destãinuie hotãrârea lui
de a nu mai cãlãtori peste hotare, pentru a nu se
vedea într-o situaþie similarã în þarã strãinã”, po -
vesteºte Radu Vulpe, remarcând ºi paloarea neo -
biºnuitã a feþei interlocutorului sãu2.

Moare în trenul rapid nr. 301, care-l ducea
spre casã în noaptea de 26/27 mai 1971, în va -
gonul A9, de Clasa I, locul 11, cu biletul com -
postat. S-a presupus cã decesul a survenit în prima
parte a cãlãtoriei, probabil înainte sau în timpul
intrãrii trenului în Transilvania. ªi, ceva ce a rã -
mas se cret atunci: „Cu o luna înainte de moarte, în
faþa colaboratorilor ºi colegilor universitari,
Constan tin Daicoviciu ºi-a enumerat falsificãrile
istorice, susþinând cã teoria daco-romanismului nu 
poate fi susþinutã ºtiinþific”3! 

De la „europeanul autentic”, la
„feudalul” nomenclaturii comuniste

Constantin Daicoviciu rãmâne o figurã con -
troversatã în istoriografia României. ªcolit în þarã
ºi strãinãtate, la „ºcoli burgheze”, s-a „îmbibat”
suficient cu „spirit eu ro pean” (inclusiv multi ling -
vism), de care putea face caz la congresele sau
manifestãrile internaþionale. Din pãcate, dupã ºo -
cul ºi dezgustul iniþial, s-a lãsat acaparat de bal -
canismul adus de peste Carpaþi de administraþia
cea nouã, româneascã, ºi care, sub comuniºti, a
fost înãlþat pe noi culmi de „rafinament”, tupeu ºi
indolenþã. Calitatea profesionalã, oricât de înaltã
ar fi, dacã se lasã coruptã de o moralã deficitarã,
sfârºeºte ºi ea printr-o diminuare cãtre un nivel
extrem de jos. ªi asta, pentru cã asemenea oameni
nu-ºi înþeleg rolul istoric de model, pe care îl au
câteodatã din întâmplare, pentru naþia lor. În rân -
durile de mai jos puteþi citi câteva aprecieri diferite 
despre viaþa ºi op era lui Constantin Daicoviciu, de
care s-au legat nenumãrate des tine ºi cariere uni -
versitare, dar ºi neîmpliniri ºi trãdãri.

Într-o broºurã, istoricul Dumitru Protase
elo giazã la superlativ meritele marelui dispãrut:
„Substanþa lucrãrilor ºtiinþifice ale distinsului în -
vãþat, pe lângã dimensiunile daco-romane, are in -
con testabile trãsãturi ºi valenþe ale istoriei antice
europene, aºa cum, de fapt, a fost ºi autorul însuºi:
o personalitate complexã, un Eu ro pean autentic,
cu rãdãcinile puternic înfipte în pãmânturile strã -
bune de la Dunãre ºi Carpaþi. Cu toate dificultãþile
ºi vremurile schimbãtoare în care i-a fost dat sã
trãiascã, el a fost ºi va rãmâne în lumea creatorilor
de ºcoalã, a concepþiei ºi realizãrilor istorice, a
organizãrii ºi conducerii instituþionale ori a cer -
cetãrii ºtiinþifice un neîntrecut maestru. Dupã 110
ani de la naºtere ºi 35 de ani de la sãvârºirea lui
Constantin Daicoviciu în lumea umbrelor de din -
colo de Styx, trecãtorul prin Clujul ac tual (Na -
poca), unde a trãit intens ºi a lucrat neobositul
cãrturar, se va întâlni cu statuia care-i perpetueazã
imaginea în bronz, va pãºi pe strada care-i poartã
numele ºi va vedea acolo Institutul de Arheologie
ºi Muzeul de Istorie a Transilvaniei, pe care însuºi
le-a condus, decenii la rând, cu autoritate ºi înaltã
competenþã. Iatã figura distinsã a unui învãþat care
a dus mereu înainte flacãra, nu cenuºa istoriei”4. 

Bãnãþenii ºi-l revendicã ºi ei, într-un fel sau
altul, existând Centrul de Studii de Istorie ºi Arhe -
ologie „Constantin Daicoviciu”, din cadrul Uni -
versitãþii de Vest Timiºoara.

În Memoriile sale, reputatul istoric Da vid
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1 David Prodan, op. cit., p. 160.
2 Mihaela Goman, Activitatea didacticã ºi ºtiinþificã…, p. 31.
3 Stefan Both, Istoricul Daicoviciu, despre ciocoismul unor funcþionari regãþeni aduºi în Banat dupã Marea Unire:

„Frumoase perdele, sã mi le aduceþi acasã!” pe „adevãrul.ro”, 23 ianuarie 2015.
4 Al. Florin Þene, op. cit.



Prodan face un portret fãrã ocoliºuri celui ce i-a
fost coleg, ºef ºi prieten, în spiritul acelui adevãr
istoric pe care trebuie sã-l redai, ca profesionist.
Astfel, „oamenii, din pãcate, îºi au ºi um bra lor. ªi
oamenii mari o umbrã cu atât mai mare. A fost fãrã 
îndoialã un om cu o dotaþie nativã excepþionalã,
minte ascuþitã, pãtrunzãtoare, promptã. El nu lucra 
cu picioarele în apã ca mulþi dintre noi. N-a avut,
însã, ºi stãruinþa pe mãsura posibilitãþilor sale. Mã
întreba odatã cineva ce cred despre Daicovici, a
fost mare sau nu? A fost mare fãrã îndoialã – am
zis – dar, din pãcate, mare, mai ales, prin ceea ce ar 
fi putut, ceea ce ar fi trebuit sã facã decât prin ceea
ce a fãcut”1. Op era scrisã se rezumã la acel „vo -
lumaº” scris în lim bi strãine, Transilvania în anti -
chitate, restul fiind „studii rãzleþe, strânse apoi în
volum”: Dacica. Studii ºi articole privind istoria
veche a pãmântului românesc, Cluj, 1970, 610
pagini.

„A ilustrat o catedrã, a practicat, a animat
cercetãrile arheologice zeci de ani, a creat o ºcoalã
arheologicã în jurul sãu, dar s-a realizat mai puþin
pe sine”, preferând, zice Prodan, sã se lase vrãjit
de drogul dominaþiei. ªi asta, chiar dacã sãnãtatea
– „viguros, sãnãtos, de o vitalitate debordantã” –
i-ar fi permis sã creeze o operã mult mai vastã.
Alta i-a fost însã alegerea: „Era un excelent cau -
seur, colector ºi debitor nesecat de bancuri, putea
sã întreþinã, dom i nant, o societate întreagã. ªi-a
cheltuit o bunã parte din viaþã fãcându-ºi plãcerea
acestei dominaþii. Îi plãcea, în genere, sã domine ºi 
oficial, ºi în par tic u lar. Avea ceva de se nior feu dal
în el. Îi plãceau raporturile dintre stãpân ºi supuºi.
Era generos cu supuºii, îi plãcea sã-i simtã de -

pendenþi de el, sã-i ajute, sã-i îndatoreze, sã le
simtã supunerea, recunoºtinþa. Câte numiri n-a
fãcut, câte aranjamente în favoarea oamenilor?
Dar îi plãcea ºi sã le dea ordine, sã strige la ei, sã-ºi 
audã vocea poruncitoare. Pentru blazonul de nobil
îi lipsea doar esenþialul nobleþei: vitejia. Nu prea
era viteaz. Pe faþã ataca obiºnuit pe cei fãrã apãrare 
sau care nu se apãrau, pe cei de care nu-i era
teamã. Când avea, însã, în faþã pe cineva cu vreo
putere oarecare, sau vreo influenþã, sau îl înfrunta
fãrã teamã, repede se lãsa pãgubaº. Iar pe cei
supuºi îi cultiva cu asiduitate. Nu cu sinceritate, nu 
cunoºtea valori superioare lui, o fãcea din opor -
tunism ºi de teamã, ºi ca sã-i meargã bine”2. Înþe -
lepciunea vârstei îl face pe Da vid Prodan sã con -
chidã cã Daicoviciu s-a slujit, în primul rând, pe
sine: „Realmente era omul unei singure politici, a
propriei persoane”3… Pentru cine cunoaºte mo -
delul lui Nicolae Iorga de a ac cede în societate cât
mai sus posibil, nu e greu sã-ºi dea seama cã, de
fapt, Constantin Daicoviciu l-a urmat, adaptându-l 
chiar societãþii totalitare prin care România a fost
obligatã sã treacã dupã 1945. Spre deosebire de P.
P. Panaitescu ºi Constantin C. Giurescu, care con -
testau modelul Iorga încã din anii 1930, C. Daico viciu 
participa cu un articol-tribut la volumul Închinare lui
N. Iorga, tipãrit în 1931, chiar la Cluj…4.

Faptul cã a ales sã se complacã în statutul de
nomenclaturist al regimului comunist, nu are cum
îi anula, însã, principala calitate cu care rãmâne în
istoria românilor ºi care a fost consemnatã de
fostul sãu stu dent, încã profesor universitar, Sever
Dumitraºcu: „Constantin Daicoviciu a fost primul
mare arheolog român transilvãnean”5. 
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Ion Agârbiceanu – la cumpãnã de vremi
prin câteva aduceri aminte

Viorel THIRA
Baia Mare

Comunismul a fost cea mai mare ne -
n o rocire care s-a abãtut asupra þãrii
ºi poporului nostru ºi a lãsat conse -

cinþe care, poate, cã nu vor dispãrea nicio datã
to tal. Metaforic, Nichifor Crainic a numit co mu -
nismul, în 1936, „barbaria secolului douã zeci”,
iar N. I. Dumitrescu, în 1931, „paradisul ne -
bunilor”.

Comuniºtii, dacã le-ar fi fost cu putinþã, ar
fi scos cu totul creºtinismul din cultura româ -
neascã, întrucât s-a mers pânã acolo, încât ling -
vistul Alexandru Graur, în loc sã cearã ca New
York sau Tel Aviv, de exemplu, a cerut ca toc -
mai cuvântul „Dumnezeu” sã se scrie cu literã
micã, contrar tuturor regulilor gramaticale ale
limbii române. În aceastã situaþie s-au gãsit unii
scriitori ºi diferiþi intelectuali, de a pune în
aplicare o idee absurdã, fãcându-ne de râs pe tot
mapamondul.

Pentru a realiza un astfel de lucru, ar fi
trebuit sã se ardã toate Bibliile, dãrâmate toate
bisericile, cum a început sã facã Nicolae Ceauºescu
la Bucureºti, topite toate cãrþile de inspiraþie
creºtinã, apoi distruse toate tablourile inspirate
din scenele biblice, apoi scoase din sufletele
oamenilor fapte care ar rãsturna toate lucrurile
lumii cu dosul în sus, iar lumea ar rãmâne ca
oraºul Pompei din Italia dupã erupþia vulcanului 
Vezuviu din anul 79 î.Hr. Act de menþial ºi,
practic, imposibil de realizat, pentru cã
Dumnezeu nu poate fi scos din lumea pe care
chiar El a fãcut-o, iar cultura ºi simþirea româ -
neascã sunt de nuanþã creºtinã de aproape douã -
zeci de veacuri.

Literatura românã, începând cu tipãri tu -
rile coresiene din veacul al ºaisprezecelea ºi, în
bunã mãsurã, pânã azi este de esenþã creºtinã.
Niciunul dintre marii scriitori români, cu toatã
presiunea comunistã, nu s-a mãrturisit limpede
ateu.

Dumnezeu cel mare ºi sfânt este prezent în 
literatura românã de-a lungul secolelor.

Mã gândesc la Cazania lui Varlaam, de -
po zit sacru al limbii româneºti din veacul al
ºaptesprezecelea. Zic depozit sacru al limbii ro -
mâneºti, fiindcã nu cred sã existe vreun cuvânt

folosit în acel secol care sã nu figureze în
aceastã carte de peste cinci sute de pagini. Mã
gândesc la mitropolitul Dosoftei, patriarhul poe -
þilor români, care în 1673, la Uniev, în Polonia, a 
versificat Psaltirea, punând cap ºi începãturã
poeziei culte româneºti. Mã gândesc la trinitatea 
ªcolii Ardelene: Petru Maior, care ne-a dat o
istorie de mare gândire ºi analizã, mã gândesc la
Gheorghe ªincai, care ani în ºir ºi-a purtat
Cronica în desagi, iar când a putut tipãri câteva
fragmente în Calendarul de la Buda, un pub li -
cist ungur a declarat cã op era trebuie datã focu -
lui, iar autorul spânzurãtorii. Mã gândesc la
Samuil Micu, cu Istoriile lui. Mã gândesc la Ion
Budai Deleanu, feciorul popii din Cigmãu, care
ne-a dat Þiganiada, a doua carte de mare poezie
dupã Psaltirea lui Dosoftei.

În acest con text de idei, nu trebuie sã-i
uitãm pe marii noºtri cronicari: Grigore Ureche,
Miron Costin ºi Ion Neculce, care, cu condei de
aur, au zugrãvit evenimentele veacurilor prin
care au trecut. Curãþenia lor sufleteascã, cinstea
ºi demnitatea lor sunt impresionante. Ideea
creºti nã susurã prin op era lor ca un izvor de
munte ºi dã luminã ºi cãldurã. Mã gândesc la
Nichifor Crainic, minte de mare anvergurã, care
a plãtit cu ani de închisoare ideile creºtine ºi
naþionaliste pe care le-a avut ºi, tot aici, mã
gândesc la Mircea Vulcãnescu, care, dacã nu ar
fi fost nimicit în închisoarea de la Aiud, ar fi
putut deveni Eminescu al filozofiei româneºti.

Pe firmamentul literelor româneºti din
pri ma parte a secolului XX sunt proiectate patru
figuri de preoþi cu bun nume: Alexei Mateevici,
bardul naþional al Basarabiei, cu Limba noastrã, 
Gala Galaction, care, pe lângã romane ºi nuvele, 
împreunã cu preotul Vasile Radu, a dat cuvânt
românesc Sfintelor Scripturi. Traducerea lui Gala 
Galaction este cu adevãrat sublimã, întrucât cu -
vân tul lui Dumnezeu se aude cântat pe coarde de 
vioarã Stra di var ius cu acompaniament de harpã.

Constantin Noica se întreba într-una
dintre scrierile sale cum se face cã Biblia, în
orice limbã ar fi tradusã, sacralizeazã limba res -
pectivã. Rãspunsul este cã prin cuvintele Sfintei
Scripturi vorbeºte Dumnezeu.
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Al treilea preot în ordine cronologicã ar fi
Ion Agârbiceanu, dar rãmâne la urmã, deoarece
va fi prezentat mai pe larg. Al patrulea preot
scriitor este Valeriu Anania, exprimat prin mul -
te lucrãri de teatru, poezie ºi memorialisticã. Pe
lângã toate acestea, a diortosit traducerile Sfin -
tei Scripturi care s-au realizat pânã în vre mea
lui, îmbrãcându-le în hainã de sãrbãtoare, þinând 
seamã de evoluþia limbii româneºti pânã în mo -
mentul respectiv.

Pentru realizarea acestei grandioase
opere, a lucrat ani în ºir la Mãnãstirea Nicula,
dupã ce a devenit ierarh la Cluj, deºi era istovit
de anii grei de puºcãrie, fãcând un supraefort
pentru a o putea termina ºi Dumnezeu cel mare
ºi sfânt l-a învrednicit sã o vadã ºi tipãritã cât era 
în viaþã, altfel nu ºtiu ce s-ar fi putut întâmpla.

O mare personalitate din lumea literelor a
fost Ion Agârbiceanu. El s-a nãscut la Cenade în
þinutul Târnavelor. A fãcut liceul la Blaj ºi teo -
logia la Budapesta ºi a fost preot la Bucium-ªa -
sa în Munþii Apuseni, la Orlat în þinutul Sibiului
ºi, în cele din urmã, canonic la Episcopia Gre -
co-Catolicã din Cluj, în vremea episcopului de
vie memorie Iuliu Hossu, pânã la urgia co mu -
nistã din 1948, dupã care s-a pensionat de la
Uniunea Scriitorilor ºi a fãcut literaturã pânã în
1963, când a trecut la cele veºnice.

Ion Agârbiceanu a scris romane, nuvele,
povestiri ºi a fãcut publicisticã teologicã; pe
lângã toate acestea, a fãcut ºi ziaristicã, în prin -
ci pal la ziarul Pat ria din Cluj ºi la Luceafãrul
din Budapesta. Numai bibliografia lui D. Vata -
maniuc, apãrutã în 1974, conþine peste 6.500 de
cãrþi ºi articole. Sub comuniºti a fost recon -
siderat numai dupã zece ani, apãrându-i în 1954, 
la Biblioteca pentru Toþi, un volum de schiþe ºi
povestiri.

Ion Agârbiceanu a fost ardelean, iar op era
lui este o frescã miraculoasã a satului ardelean
din prima jumãtate a secolului douãzeci. Scrie -
rile lui nu sunt ficþiuni, ci realitãþi desprinse din
viaþa Ardealului românesc de altãdatã. Inima lui
a fost „plinã de Ardeal”, cum spune Pavel Dan
despre sine însuºi.

Modelul lui de inspiraþie a fost þãranul
român, preotul, învãþãtorul, notarul, jandarmul
ºi ceilalþi lucrãtori de la sat, pe care i-a observat
ani în ºir.

Ion Agârbiceanu a fost în casa þãranului, a
fost la stânã ºi a ascultat doinele ciobanilor, a
fost la fân, a fost la coasã, a fost la seceriº, a fost
la pãdure dupã lemne ºi a observat cu atenþie
succesiunea plinã de încântare a anotimpurilor.
A fost în minele din Munþii Apuseni ºi a trãit în
mijlocul minerilor. A vãzut feciorii plecând la

oaste sau în rãzboi ºi a citit celor neºtiutori de
carte scrisorile venite de pe front ºi a mângâiat
mamele îndurerate ºi nevestele rãmase vãduve
cu copii mici.

A slujit ca preot la altarele bisericilor din
Bucium-ªasa, Orlat ºi Cluj ºi a tâlcuit cuvântul
lui Dumnezeu din amvonul acestor biserici.

În marea lui bunãtate de inimã, cu lacrimi
în ochi, l-a vizitat pe episcopul Iuliu Hossu în
exil, la Mãnãstirea Cãldãruºani, ºi s-au mân -
gâiat ºi s-au consolat unul pe altul, cum numai
Dumnezeu ºtie.

Nu au fost probleme din istoria Ardealului 
care sã nu fi trecut prin sufletul lui Ion Agâr -
biceanu; în scrierile lui pulseazã inima Ar dea -
lului din veci românesc ºi se aud suspinele strã -
bunilor din strãfund de veac.

Octavian C. Tãslãuanu spune, în aceastã
privinþã: „Acest scriitor a rãmas cel mai cre -
dincios tradiþiei ardelene. În scrisul lui grãieºte
Ardealul, cu luminile ºi umbrele lui, cu virtuþile
ºi scãderile sale. De aceea, cine vrea sã cunoascã 
Ardealul neaoº dinainte de Unire, îl va des -
coperi în op era lui Agârbiceanu”.

Ion Agârbiceanu a iubit nu numai oamenii 
Ardealului, ci ºi natura ardeleanã. Iatã ce spune
în Mãrturisirile din 1932: „Cred cã la vârsta de
cinci ani, dacã nu mai degrabã, ajunsesem cio -
bãnaºul oilor noastre. Reþin de-atunci mireasma
ierbii proaspete de primãvarã, a vlãstarelor în -
mu gurite, a primelor frunze fragede ºi a buru -
ienilor din pãdure. Dar ce mi-a pãtruns adânc în
suflet în aceºti ani ai primei copilãrii (...) au fost
mireasma câmpului, a codrului, culorile cerului, 
ale luncii cu florile, bãtaia ºi cântecul vântului în 
vãzduh sau în pãdure cântecul apelor, al pâra -
ielor, în topitul zãpezilor”.

Ion Agârbiceanu s-a bucurat întotdeauna
de o preþuire deosebitã din partea lui Nicolae
Iorga. Iatã ce scrie ilustrul sa vant dupã apariþia
volumului Douã iubiri, la Vãlenii de Munte, în
1910: „A apãrut în editura tipografiei noastre
încã un volum de povestiri de cel mai limpede,
mai duios ºi mai adânc strãbãtãtor de suflete
dintre prozatorii Ardealului”.

Fiind preot, scrisul sãu este în bunã mã -
surã strãbãtut de concepþia creºtinã a vieþii, fãrã
sã abuzeze, însã, de acest lucru. Istoricul literar
Mircea Zaciu întãreºte aceastã idee scriind: „Ion 
Agârbiceanu este unul dintre puþinii scriitori
profund creºtini din literatura românã. În sensul
cã experienþa de viaþã, vocaþia ºi trãirea senti -
mentului religios au fertilizat op era, i-au acordat 
o dimensiune în mare mãsurã absentã din creaþia 
multor contemporani, chiar dacã ºi aceia împãr -
tãºeau sentimentele, credinþa, tradiþia arhaicã a
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religiozitãþii”. (Mircea Zaciu, Ca o imensã sce -
nã Transilvania..., Bucureºti, 1996, p. 235).

Ion Agârbiceanu s-a bucurat în scurgerea
vremii de alese aprecieri din partea criticii lite -
rare ºi a tuturor oamenilor de bine. Poetul filozof 
Lu cian Blaga l-a numit „Sfânt pãrinte al lite -
raturii române” pentru puritatea lui sufleteascã
ºi sfinþe nia operei, din care curge luminã ºi cre -
dinþã. Scriitorul Ion Brad i-a fãcut o evocare de
zile mari într-o carte apãrutã la Editura Academiei
Române în 2007, împrumutând aceastã meta -
forã de la Lucian Blaga.

Între anii 1954 ºi 1958, fiind stu dent la
Teologia din Sibiu, am avut ocazia sã citesc la
Biblioteca Astra aproape toate cãrþile lui Ion
Agârbiceanu în ediþiile originale. Faptul acesta
m-a determinat sã-l cunosc per sonal. În acest
scop, mergând la Cluj, în septembrie 1957,
m-am dus la locuinþa lui din strada Andrei
Mureºanu ºi l-am întâlnit în curte venind cu
bucata de pâine, pe care o cumpãrase pe cartelã,
în mânã. M-a poftit în birou, unde, dupã ce
m-am prezentat, m-a întrebat de ce am dorit sã-l
cunosc per sonal, iar eu i-am rãspuns cã m-au
impresionat cãrþile pe care le-am citit de el ºi, în
al doilea rând, pentru a mã mândri peste vreme
cã l-am cunoscut per sonal pe Ion Agârbiceanu ºi 
am primit de la dânsul douã cãrþi cu autograf.
Apoi m-a întrebat ce mi-a plãcut cel mai mult
din scrierile lui, la care i-am rãspuns cã, în
primul rând, povestirile, apoi câteva dintre ro -
ma ne, publicistica teologicã ºi publicistica pa -
trioticã. Dupã care a întrebat care dintre po -
vestiri – din care i-am înºirat câteva, printre care 
îmi amintesc de Fefeleaga, Iarna pe lângã oi,
Bãdiul Pãtruþ ºi altele. Apoi mi-a cerut, dacã îmi 
amintesc, sã-i descriu vreuna dintre povestirile
cuprinse în manualele ºcolare din vremea când
am fost ºcolar. I-am povestit Cad frunzele din
manualul clasei a patra din vremea aceea.
Atunci manualul de citire, manualul de istorie ºi
manualul de religie erau cuprinse într-o singurã
carte, care era groasã ca de trei degete. Poves -
tirea respectivã avea urmãtorul conþinut:

Era o familie cu doi copii, bãiat ºi fetiþã,
dar bãieþelul era bolnav cu plãmânii în ul tima
fazã. Medicul îi fãcea tratament acasã, iar fetiþa,
care îºi iubea mult frãþiorul, urmãrea pe ascuns
tot ce spunea medicul cãtre tatãl sãu despre
stadiul bolii, care la un mo ment dat a spus cã
bãieþelul va muri când vor cãdea frunzele. Fetiþa
s-a interesat când cad frunzele ºi a aflat cã
acestea cad toamna, dupã ce s-au îngãlbenit. ªi
atunci fetiþa ºi-a fãcut rost de aþã ºi de ac ºi s-a
suit în teiul din preajma casei, unde a cusut cãtre

ramurã fiecare frunzã care se îngãlbenea, cre -
zând cã astfel frãþiorul ei nu va muri.

Atunci Ion Agârbiceanu a spus cã este o
povestire extrem de miºcãtoare, în stare sã
stoarcã lacrimi din cei mai frumoºi ochi. Apoi
subliniat cã astfel de povestiri sunt binevenite în
manualele ºcolare, fiindcã înnobileazã inima
copiilor ºi îi determinã sã citeascã, dupã care a
continuat: „Nu am cunoscut aceastã întâmplare,
pentru cã aº fi descris-o ºi eu”. La care eu i-am
replicat: „Puteþi sã o faceþi ºi de acum înainte, cã 
nu este prea târziu”.

Apoi m-a întrebat cum este organizat în -
vãþãmântul teologic în vremea aceea ºi mi-a
împãrtãºit câteva amintiri scurte de la Liceul
„Sfântul Vasile” din Blaj ºi de la Universitatea
din Budapesta, unde a fãcut dânsul studiile.
Apoi m-a întrebat dacã am citit cartea sa
Licean... odinioarã, iar eu i-am rãspuns cã am
citit-o ºi cã o am în biblioteca personalã ºi cã îmi 
aduc cu emoþie aminte de versurile: „În foc vom
intra/ Cãrbuni vom mânca/ Pentru idealul naþio -
nal”. ªi s-a bucurat mult de aceasta, cã evocarea
lui de la Liceul din Blaj nu este o carte moartã, ci 
o carte vie, care lucreazã în lume.

La plecare mi-a dat cu autograf Din munþi
ºi câmpii, pe care mi-a scris: „Tânãrului cleric
Viorel Thira, ca unui iubitor de literaturã. Cluj,
27 IX 57, Ion Agârbiceanu” ºi mi-a cerut ca
atunci când voi mai trece prin Cluj sã merg ºi pe
la dânsul.

Dupã aceea, cutreierând prin anticariatele
din Bucureºti, am început sã adun din cãrþile lui,
care erau extrem de rare, cu gândul de a obþine
autografe pe cât mai multe dintre ele, cãci cãrþile 
cu autograf miºcã sufletul ºi inima cititorului,
care are în faþa ochilor figura scriitorului ºi aude
inima lui bãtând. Apoi, în anii care au urmat,
l-am vizitat de mai multe ori, alegându-mã cu
alese daruri de ordin sufletesc.

Ul tima datã l-am vizitat în februarie 1962,
cu un an înainte de plecarea sa în veºnicie, când
i-am dus pentru autograf Legea trupului ºi Le gea
minþii, pentru care s-a mirat mult cum le-am putut
procura, fiind atât de rare. Atunci mi-a scris pe
Legea trupului: „Pãrintelui Viorel Thira, pentru
aducere aminte. Cluj, la 6 II 62. Ion Agârbiceanu”, 
iar pe Legea minþii: „Pã rin telui Viorel Thira, cu
dorinþa de a merge pe urmele pãrintelui Andrei.
Cluj 6 II 62, Ion Agâr bi cea nu”. Aceste autografe
m-au bucurat foarte mult ºi le þin în bibliotecã ca
pe niºte odoare de mare preþ.

Dupã aceste autografe am discutat diferite 
probleme despre literatura ardeleanã antebelicã
ºi scriitorii din perioada respectivã. Pe urmã, cu
zâm betul pe buze, mi-a cerut, ca de obicei, sã-i
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descriu o povestire care m-a impresionat în mod
deosebit. ªi, astfel, i-am descris odiseea unui
abecedar (Povestea unui abecedar), de scrii -
torul basarabean Leon Donici, apãrutã pe vre -
muri în revista Lumea copiilor, care, pe scurt,
are urmãtorul conþinut:

Copilul mod est ºi cinstit al unui cizmar
sãrac gãseºte aruncat în ploaie un abecedar, pe
care îl duce acasã ºi-l aratã tatãlui sãu, care îi
spune: „Dumnezeu þi l-a scos în cale ca sã poþi
învãþa carte din el”. Copilul acesta, în cele din
urmã, ajunge profesor universitar ºi, mergând la
un anticariat sã caute o anume carte, îºi gãseºte
acolo abecedarul de pe care învãþase buchiile,
iar anticarul îi spune cã nu costã nimic ºi cã,
oricum, voia sã-l arunce, fiindcã îl þine acolo de
ani de zile ºi nu i-a trebuit nimãnui, fiind jerpelit
ºi mâzgãlit de un copil rãu ºi nesimþit. Pro -
fesorul este extrem de impresionat de des co -
perirea fãcutã ºi îi spune anticarului cã este
abecedarul lui din clasele primare ºi îºi gãseºte
ºi semnãtura pe el. Este atât de emoþionat ºi de
bucuros pentru descoperirea fãcutã, încât, mer -
gând spre casã, îl scoate pe drum de douã-trei ori 
sã-l vadã. Ajuns acasã, îl aratã neveste-sii, cãreia, 

cu lacrimi în ochi ºi extrem de emoþionat, îi
descrie descoperirea fãcutã. Îi vin în minte toate
necazurile tatãlui sãu decedat ºi anii din clasele
primare. Duce abecedarul la legat ºi, aducându-l 
acasã, îl aºazã în raftul din mijlocul bibliotecii,
între enciclopedii ºi dicþionare, ca sã-i fie cât
mai aproape când se aºazã la masa de birou.

La un mo ment dat, o enciclopedie fudulã
se întreabã cum de ºi-a permis profesorul res -
pectiv sã aºeze acest abecedar jerpelit între enci -
clopedii care conþin înþelepciunea lumii. Dupã
mai multe atacuri rãutãcioase, îi ia apãrarea
Sfân ta Scripturã, care, în esenþã, le spune enci -
clopediilor sã tacã, pentru cã, dacã n-ar fi fost
abecedarul, nici ele nu ar fi existat, astfel cã ele
au tãcut ruºinate.

Dupã aceasta, Ion Agârbiceanu a spus cã
povestirea este cu adevãrat admirabilã ºi poate
impresiona pe oricine care nu are inimã de piatrã 
ºi cã astfel de lecturi trebuie oferite tineretului
pentru a-l determina sã citeascã.

Apoi, sãrutându-i mâna, am plecat extrem
de emoþionat, pentru a nu ne mai întâlni în veci,
cãci peste câteva luni Ion Agârbiceanu a plecat
în veºnicie.
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Bustul lui Ion Agârbiceanu 
realizat de Romulus Ladea. Cluj-Napoca

Sursa www.wikipedia.org



ROMÂNI ÎN LUME

Seminarul internaþional 
„Asociaþii româneºti din Ucraina” 

 7-9 octombrie 2016, Apºa de Jos

Dr. Ioan GOGOTA
Baia Mare

În data de 8 octombrie 2016, s-a desfã -
ºurat în localitatea Solotvino (Slatina),
gazdã fiind complexul ho te lier Solot -

vino-Re sort, o activitate culturalã prestigioasã cu
participarea comunitãþilor româneºti din ba zinul
Transcarpatia - Ucraina. Evenimentul s-a datorat
proiectului coordonat de Ion M. Botoº, directorul
Muzeului de Istorie ºi Etnografie al Românilor din 
Transcarpatia, intitulat sugestiv Uniunea Re gio -
nalã A Românilor din Trans car patia „Dacia” -
15 ani de activitate în Comu nitãþile Româneºti din
Transcarpatia (06.04.2001- 06.04.2016), finanþat
de Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul
politici pentru relaþia cu românii de pretutindeni.

Alãturi de partenerii oficiali, în cadrul aces -
tui proiect au participat ºi reprezentanþi de frunte
din partea misiunii diplomatice româneºti acre -
ditate în Ucraina, respectiv consulul gen eral al
României la Cernãuþi - dr. Eleonora Moldo van,
consulul gen eral al României la Odesa - Emil
Rapcea, ministrul consilier la Ambasada României
la Kiev - Gheorghe Anghel, viitorul con sul al
României la Solotvino (Slatina) - Ga briel Nicola,
precum ºi Radu Baltasiu, di rec tor în cadrul Insti -

tutului Cul tural Român Bucureºti ºi Ion Popescu,
preºedintele Uniunii Interre gio nale „Comunitatea
Româneascã din Ucraina”.

La manifestare a fost invitat ºi Mihailo Mi -
hailovici, reprezentantul administraþiei raio nale
Teceu, care a salutat iniþiativa celor im plicaþi ºi a
transmis cele mai bune gânduri din partea popo -
rului ucrainean.

În cadrul proiectului au fost trasate urmã -
toarele linii directoare: 

. Promovarea Uniunii Regionale din Trans -
carpatia „Dacia” în comunitãþile ro mâ neº ti din re -
giu nea Transcarpatia, Ucraina;

. Realizarea expoziþiei „Uni unea Re gio na -
lã a românilor din Transcarpatia «Dacia» – 15 ani
de activi tate”;

. Organizarea unui sem i nar „Aso ciaþii ro -
mâneºti din Ucraina”, cu participarea a 10 pre -
ºedinþi sau vicepreºedinþi de asociaþii, spe cialiºti
(istorici, etnografi etc.), profesori din ºcoli ºi uni -
versitãþi, autoritãþi lo cale ºi naþionale, colabo ra -
torii Uniunii Regionale din Trans car patia „Dacia”;

. Tipãrirea ºi lansarea de Ziua Naþionalã a
României a broºurii „Uniunea Regionalã din Trans -

carpatia «Dacia» – 15 ani de activitate”;
. Semnarea a 5 acorduri de

par teneriat cu asociaþii ale co mu ni -
tãþilor româneºti din Ucra ina ºi 5 par -
teneriate cu asociaþii din România,
având ca scop întãrirea capacitãþii or -
ga ni za tori ce ºi colaborarea pe pro iec -
te transfrontaliere. 

Au participat reprezentanþii
Aso ciaþiei „Mo rãriþa” din Bihor, par -
teneri în proiect ºi mai multe delegaþii
din Satu Mare, Maramureº, Timi -
ºoara, Ocna-Mureº.

Din partea Bibliotecii Judeþene
„Petru Dulfu”, a participat directorul
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Teodor Ardelean (însoþit de Ioan Gogota -
bibliotecar), care, în cuvântul sãu de salut a elogiat 
personalitatea lui Ion M. Botos, subliniind
activitatea laborioasã de susþinere a spi ri tualitãþii
româneºti în zonele locuite de etnici români din
Ucraina. Domnia Sa a reamintit celor prezenþi cã
în realizarea acestui deziderat, domnul Ion Botoº
beneficiazã con stant de sprijinul partea comu ni -
tãþii lo cale, a Guvernului României ºi a diplo -
maþiei ro mâ neºti, solidarã cu ideea de pro movare
a patri moniului cul tural moºtenit de ro mânii din
Trans carpatia. Au fost prezente ºi per sonalitãþi din 
localitãþile Apºa de Jos, Biserica Albã, Sla tina,
Apºa de Mijloc, Strâmtura ºi Top cina, Taras Daþio 
de la Universitatea din Ujgorod, precum ºi preºe -
dinþi ai asociaþiilor româneºti din Transcarpatia:
Vasile Iovdi, Gheorghe Opriº, Anica Bococi, Ion
Botoº, Mihai Tocar. 

Moderatorul lucrãrilor a fost Ion M. Botoº,
care în cuvântul de deschidere a semi narului a
enumerat succint momente reprezentative din
evo luþia Uniunii Regionale a Românilor din
Transcarpatia „DACIA”, rela þiile bune ºi foarte
bune cu Asociaþia „Morãriþa” din Bihor ºi a readus 
în memoria celor prezenþi relaþiile fructuoase
avute în decursul timpului cu Constantin Mãlinaº
(fost profesor universitar la Facultatea de Litere
din cadrul Universitãþii din Oradea ºi fost di rec tor
al Bibliotecii Judeþene „Gheorghe ªincai” ºi al
Casei de Culturã a Sin di catelor din Oradea), cu

Viorel Ciubota (mu zeo graf) din Satu Mare, cu
prof. dr. Natalia Lazãr (directorul Casei de Culturã 
din oraºul Negreºti-Oaº, al Ansamblului Folcloric
„Oaºul” Negreºti-Oaº ºi preºedinte al Asociaþiei
„Mara-Oaº”), respectiv cu dr. Teodor Ardelean,
directorul Bibli otecii Judeþene „Petru Dulfu” Baia 
Mare ºi cu lector univ. dr. Ilie Gherheº din Baia
Mare.

Eleonora Moldovan - consulul gen eral al
României la Cernãuþi, a spus: „Comunitatea ro -
mâneascã este foarte bine reprezentatã de Ion M.
Botoº, care ºi-a asumat rolul de lider în rândul
acesteia, fapt confirmat prin aria ºi diver sitatea
proiectelor culturale deosebite pentru co munitate
ºi care a contribuit la cultivarea valo rilor ro mâ -
neºti din dreapta Tisei extinse pe par cursul a 15
ani”. Ul te rior, în nume per sonal, diplomatul ro -
mân a menþionat: „Mulþumesc lui Ion M. Botoº
pentru implicarea sa în realizarea unor proiecte
pentru românii din Transcarpatia, în virtutea ideii
pe care a promovat-o”, aluzie la reprezentarea

unitãþii ºi integritãþii românilor din Transcarpatia
în toate locurile ºi mediile pe care le-a onorat.

Consulul gen eral al României la Odesa -
Emil Rapcea, a menþionat cã „experienþa lui Botoº 
poate fi folositã în scopul pãstrãrii limbii, a tra -
diþiilor ºi identitãþii românilor ºi în sudul Ucrai nei, 
unde trãieºte o importantã comunitate de români”.
În mod per sonal, a fãcut o confe siune, con form
cãreia, manifestã o afinitate apar te, întrucât soacra
sa este nãscutã în loca litatea Biserica Albã, fiind
ul te rior refugiatã.

Ion Popescu, preºedintele Uniunii Inter re -
gionale „Comunitatea Româneascã din Ucrai na”,
a menþionat cã „avem douã state naþionale, vorbim 
aceeaºi limbã”, situaþie care în prezent îmbracã
forme di verse de manifestare, în sensul cã mi -
lioane de români, declaraþi, locuiesc în mai multe
þãri, o parte fiind în statele vecine Ro mâniei. Ceea
ce a fãcut Botoº în Ucraina, poate fi ºi un exemplu
pentru comunitãþile din Croaþia, Al ba nia ºi alte state,
iar România trebuie sã susþinã organizaþiile non -
guvernamentale im pli cate în promovarea neamului
ro mânesc din aceste spaþii”. 

Valeriu Mar ian – sen a tor în Parla mentul
României  –  a salutat conducerea asociaþiei, feli ci -
tând-o pentru eforturile depuse în scopul pãs trãrii
identitãþii în aceastã zonã ºi a menþionat cã a fãcut
nume roase interpelãri în Parlamentul Ro mâ niei pri -
vind aju to rarea comunitãþilor româneºti din Ucraina.

Radu Baltasiu – di rec tor în cadrul Insti -
tutului Cul tural Român Bucureºti  –  a amintit cã în 
condiþiile actuale ºi în pofida bugetului des ti nat,
instituþia pe care o reprezintã tre buie sã susþinã
acþiunile culturale, în funcþie de „punc taje”.

Cornelia Negruþ – deputat în Parla mentul
României – a pledat pentru „cola borarea mai fruc -
tuoasã cu oficialitãþile româ ne”.

Natalia Lazãr – a amintit celor prezenþi cã
„privind retrospectiv, pe parcursul anilor, a par -
ticipat activ la demersurile iniþiate de Botoº, fapt
pentru care îi decerneazã sugestiv o medalie-ju -
bileu ºi o cruce din lemn artizanalã”.

Teodor Ardelean a afirmat, printre alte le, cã
„clasa politicã româneascã trebuie sã fie mai pu -
ternicã, iar exemplul dat de Viorel Ciu bota ar
trebui sã fie urmat ºi de alte persoane interesate sã
militeze pentru implementarea spiritului ro mâ -
nesc în Ucraina. Ion M. Botoº este interesat sã
sprijine comunitatea româneascã din aceastã þarã,
fiind cel care se pregãteºte acolo unde nu ºtie,
crede în culturã, în cãrþi de sorginte româ neascã
acþionând sub deviza „omul cunoscãtor are
întotdeauna averea cu el”.

Viorel Ciubota a reiterat idea cã numãrul
mare de vizite ºi relaþiile stabilite se datoreazã lui
Ion M. Botoº, pe care l-a încurajat sã adune pentru
muzeul privat „tot ce a însemnat trecutul în aceastã 
zonã. Muzeul lui Botoº este frumos pentru cã

„Noi nu suntem de pretutindeni,
noi suntem români din Maramureºul
istoric!” (Ion M. Botoº)



acesta ºi-a jertfit o parte din viaþã în vederea do -
tãrii lui”. În fi nal, Viorel Ciubota i-a oferit lui
Botoº o medalie de argint care sã facã parte din
colecþia de medalisticã a muzeului. 

Dintre vorbitori, s-a remarcat cuvântul
Angelei Buciu, cântãreaþã de muzicã popularã din
Maramureº, care ºi-a dorit asiduu sã-i viziteze pe
ro mânii din Ucraina. Considerã cã „prietenia ºi
fra ter nitatea nu au graniþã”, aluzie la relaþiile pe
care le-a stabilit în Ucraina.

Seminarul internaþional „Asociaþii ro mâ neºti
din Ucraina”, 7-9 octombrie 2016, Apºa de Jos s-a
încheiat prin acordarea de cãtre re pre zen tanþii Uni -
unii Regionale a Românilor din Trans carpatia
„Dacia” a unor diplome omagiale acelor perso nali -
tãþi care s-au implicat în desã vârºirea ac tu lui de
culturã ºi spiritualitate româ neascã, printre care s-au
numãrat reprezentanþii misiunilor diplo matice ro mâ -
neºti din Ucraina, respectiv actualii ºi foºtii parla -
mentari români, oameni de culturã ºi alþi.

Cãlãtorie în istoria neamului românesc

Anca SIMA
Baia Mare

În toamna anului 2015 am avut pri vi -
legiul fericit de a participa alãturi de dr.
Teodor Ardelean ºi de colegii mei Dana

Filip ºi Ioan Micle la lansarea monografiei
Comuna Vãrvãreuca: luptã ºi speranþã întru isto -
rie (Vãrvãreuca, Raionul Floreºti, Republica
Moldova) realizatã de Vic tor Þîbrigan. Cartea a
apãrut sub egida Bibliotecii Judeþene „Petre Dul -
fu” Baia Mare în cadrul Pro gra mului cul tural
„Parteneriat ro mâ no-ro mân”, cu sprijinul Aso -
ciaþiei Culturale „Fa milia Românã”.

Trecând prin locuri încãrcate de istorie, pe o 
vreme frumoasã ºi aflân du-ne atât de aproape de
obiective tu ristice pe care nu le mai vãzusem vreo -
datã, sau de prea multã vreme, nu pu team pierde
ocazia de a le vizita. 

Primul popas l-am fãcut la Ce tatea Neamþ
situatã la marginea ora ºului Târgu-Neamþ, pe
stânca Timuº de pe Culmea Pleºului (numitã ºi
Dealul Cetãþii). Am pãºit agale prin mijlocul pã -
durii seculare, urcând pe podul sus þinut de unspre -
zece piloni de piatrã ºi am intrat cuprinºi de emoþie 
în curtea interioarã a cetãþii. Din curte este ac ces în 
aproape toate încãperile deschise pu blicului.
Ne-am plimbat prin camere în care, pe vremuri, se
dezbãtea soarta Moldovei, prin cã mãri de provizii, 
monetãrie ºi ne-am recules câ teva momente în
biserica cetãþii.

Ne-am continuat drumul spre Iaºi, bucu -
rându-ne de frumuseþea peisajului.

Dupã o noapte odihnitoare, am pornit a doua 
zi spre Republica Moldova. Cum scopul prin ci pal
al vizitei era, dupã cum am mai men þionat, parti -
ciparea la lansarea monografiei Co muna Vãrvã -
reuca: luptã ºi speranþã întru istorie, ne-am
îndreptat spre Vãrvãreuca. Comuna Vãr vãreuca
este situatã în nord-estul Republicii Mol dova, pe
malul drept al râului Rãut, la un kilometru de
centrul raional Floreºti. 

Pe strada Mihai Eminescu, nr. 56 am des -
coperit, cu sprijinul unor localnici, Muzeul Os ta -
ºului Român „Memoria”, unde avea loc eve ni -
mentul. Am fost întâmpinaþi de Vic tor Þî brigan,
preºedintele Asociaþiei „Memoria”, un român cu
suflet mare ºi nobil, care ne-a vorbit despre acest
muzeu ºi despre greutãþile pe care le-a întâmpinat
de-a lungul timpului pentru a pãstra unicul muzeu
din Basarabia închinat osta ºului român. Vic tor
Þîbrigan s-a implicat ºi în restaurarea monu men -
telor istorice din lo ca litate, a depus o muncã asi -
duã pentru construirea unui mon u ment situat nu
departe de satul Vãrvãreuca, adunând bani de la
populaþia din sat pentru ma terialele de construcþie.

Muzeul „Memoria”, dedicat ostaºilor ro -
mâni care au cãzut în cele douã rãzboaie mon diale, 
a fost fondat în anul 2000 la iniþiativa lui Vic tor
Þîbrigan ºi a funcþionat în incinta Casei de Culturã 
din localitate, iar din anul 2007 a fost mutat în casa 
domnului Þîbrigan. Acesta ºi-a amenajat propria
gospodãrie în muzeu, încã pe rile casei au devenit
spaþiu expoziþional per ma nent pentru peste 1000
de exponate: fotografii, documente istorice,
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Muzeul Osta ºului Român „Memoria” din Vãrvãreuca



muniþie din Primul ºi al Doilea Rãzboi Mondial,
obiecte de etnografie, cult, arheologie, cãrþi despre 
operaþiunile mi litare pentru eliberarea Basarabiei
din anul 1941, precum ºi tablouri din expoziþia
personalã. Acti vitatea muzeului este susþinutã din
bugetul per sonal al fondatorului ºi sprijinul unor
instituþii din România: Oficiul Naþional pentru
Cultul E roi lor, Asociaþia Veteranilor de Rãzboi din 
Ro mânia, Muzeul Militar Naþional „Ferdinand I”
din Bucureºti, Departamentul pentru Românii de
Pretutindeni etc.

Evenimentul a fost deschis de preotul din lo -
calitate cu o slujbã de pomenire a ostaºilor ro mâni
cãzuþi în luptã pentru reîntregirea þãrii. Au fost pre -
zenþi domnul Vladi mir Gutium, vice preºedintele
raionului Floreºti, doamna Elidia Murafa, directorul
Muzeului de Istorie ºi Etno grafie din Floreºti,
doamna Ludmila Borº, spe cial ist Direcþia Culturã,
Turism, Tineret ºi Sport Floreºti, prof. Margareta
Munteanu, însoþitã de elevii clasei a VII-a ai
Gimnaziului „Mihai Emi nescu” din lo calitate º.a.

Aceastã lucrare este o monografie istoricã a
satului Vãrvãreuca de la origini ºi pânã în zilele
noastre cu multiplele evenimente ce au avut loc
de-a lungul anilor pe meleagurile flo reºtene. Vo -
lu mul joacã, alãturi de Muzeul „Me moria”, rolul
unei cãrþi de vizitã pentru spaþiul cul tural al lo -
calitãþii ºi a avut ca scop, dupã cum declarã au -
torul: „sã arate tinerei generaþii cã bunicii ºi pã -
rinþii noºtri au fãcut multe sacrificii pentru
idea lurile naþionale, libertate ºi bunãstare”.

Domnul Vladi mir Gutium a subliniat în alo -
cuþiunea sa rolul domnului Vic tor Þâbrigan ºi efortul 
acestuia în dezvoltarea culturii ºi cu noaº te rii istoriei
de cãtre cetãþenii raionului Floreºti.

Despre activitatea neobositã a acestui „a -
pos tol al neamului românesc” a vorbit dr. Teodor
Ardelean, exprimându-ºi bucuria desco peririi

unui asemenea om, care aºazã asupra nevoilor
materiale lucruri de suflet, spirituale. 

La finalul evenimentului, persoanele pre -
zente au asistat la o lecþie de istorie, o incursiune
în istoria Basarabiei ºi a României, susþinutã de dr. 
Teodor Ardelean.

Cele evo cate mai sus cuprind raþiuni sufi -
ciente pentru a motiva acest gest de suflet –
tipãrirea acestei cãrþi ºi a motiva prezenþa noastrã
în aceste locuri.

Cu gândul la lucrurile minunate realizate de
Vic tor Þîbrigan, am pornit pe coaste line, printre
ogoare lungi, pe un drum drept, pânã la graniþa cu
Ucraina, pe malul Nistrului.

Am vizitat mãreaþa Cetate Soroca, cetate
moldoveneascã, clãditã pe la sfârºitul secolului al
XV-lea pe locul unei alte cetãþi. Este singura ce -
tate care ºi-a regãsit, deasupra portalului, ca pul de
bour moldovenesc (acesta a fost scos în perioada
sovieticã). 

În drum spre casã am fãcut un scurt popas la
Ipoteºti, locul unde a rãsãrit Luceafãrul poeziei
româneºti. Am vizitat „Memorialul Ipoteºti”: ca sa
pãrinteascã, bisericuþa familiei Eminovici, muzeul ºi 
Biblioteca Naþionalã de Poezie, al cãrei fond de
carte, alcãtuit din volumele poeþilor ro mâni post -
belici, a fost donat de cãtre Laurenþiu Ulici.

Acest periplu moldav a fost pentru mine o
încântãtoare lecþie de istorie ºi de viaþã.

BIBLIOGRAFIE:

. Husar, Alexandru, Gonþa, Gheorghe,
Dimitriu-Chicu, Silvia, Cetãþi de pe Nistru, revista
„Limba românã”, Asociaþia Culturalã „Grai ºi Suflet”, 
Chiºinãu, 1998.

. Þîbrigan, Vic tor, Comuna Vãrvãreuca: luptã ºi
speranþã întru istorie, Biblioteca Judeþeanã „Petre
Dulfu” Baia Mare, Asociaþia Culturalã „Fa milia
Românã”, Baia Mare, 2015.
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RECENZII

Laura Temian, Lazãr Temian, 
Valentin Bãinþan, Zamfir Dragomir,
Laviniu Ardelean, File de cronicã.
Þinuturile Chioar, Codru, Lãpuº,
Maramureº, vol. I (din paleolitic pânã în 
1918). Coordonator ºtiinþific: 
prof. dr. Teodor Ardelean (638 p.)

Dr. Teodor ARDELEAN

„File de Cronicã. Þinuturile Chioar,
Codru, Lãpuº, Maramureº” este
o operã vastã, la care în Bi -

blioteca Ju deþeanã „Petre Dulfu” din Baia Mare
s-a lucrat fix treizeci de ani. Sã nu credeþi cã-i
mult, cãci nu este o simplã carte de istorie, este
vorba, întâi de toate, despre un demers bibli -
oteconomic de anvergurã. Autorii nu fac aici
niciun fel de comentariu, niciun fel de inter -
pretare, niciun fel de axiologie istoricã, ei rea -
lizeazã, pur ºi simplu, decupajul ºi translatarea,
aºezarea în matrice de cronicã a evenimentelor
dupã cum au fost ele consemnate.

Aºadar, în urmã cu treizeci de ani, din
cadrul colectivului Bibliotecii Judeþene, o mânã
de oameni au purces la acest gând, la aceastã
întreprindere dificilã, pretenþioasã ºi de o
respon sabilitate care includea, din start ºi un
coeficient de risc, datorat, pe de o parte, com -
plexitãþii ºi multitudinii datelor, iar, pe de alta,
unor inexactitãþi, neconcordanþe sau ambiguitãþi 
identificate în conþinutul unor documente ce se
refereau la acelaºi eveniment sau la aceeaºi per -
sonalitate. Au pornit la o treabã excepþionalã,
aºa cum bibliotecile importante ale þãrii au înce -
put sã facã. Se ºtie cã lucrurile mari, grele, pi -
votante, temeinice, cu adâncimi de cercetare,
care presupun parcurgerea unor vol ume im pre -
sionante de cunoaºtere, nu se fac uºor, nu se fac
de pe o zi pe alta, nici mãcar de pe un an pe altul. 

Autorii au pornit la drum cu entuziasmul
pe care þi-l conferã convingerea cã faci un lucru
util ºi necesar semenilor tãi, cã vei pro duce ceva

de care comunitatea are nevoie, cã prin
eforturile tale intelectuale creezi un produs
valoros care, în cazul nostru, are evidente va -
lenþe de ordin identitar. Ei, autorii s-au com -
pletat reciproc, ºi-au împãrþit cu înþelepciune
sarcinile, s-au sprijinit când a fost nevoie ºi
chiar au realizat ceea ce ºi-au propus, reuºind sã
selecteze ºi sã sintetizeze „date informaþii ºi
extrase din publicaþiile existente în fondul Bi -
bliotecii Judeþene „Petre Dulfu”: lucrãri de isto rie,
enciclopedii, dicþionare, monografii, re vis te, ca -
lendare, statistici, programe ºi afiºe etc., precum ºi
lucrãri în manuscris (teze de doctorat ºi licenþã,
studii ºi comunicãri, acte ºi docu mente etc.), co -
lecþionate prin achiziþii sau donaþii”. (p. III).

Domnul Lazãr Temian a fost, de la în ceput 
ºi pânã la sfârºit, cu toatã ideea ºi cu toatã
continuitatea. Doamna Laura Temian, soþia
dum nealui, a îndeplinit funcþiile de di rec tor al
Bibliotecii pe perioada în care semnatarul aces -
tor rânduri era sen a tor în Parlamentul României
ºi apoi pe cea de di rec tor ad junct, pânã la pen -
sionare. Domniile Lor au constituit un tan dem
care a fost sufletul lucrãrii pe toatã durata celor
treizeci de ani. Valentin Bãinþan a fost, de ase -
menea, o bunã bucatã de vreme, di rec tor al
instituþiei amintite, iar Zamfir Dragomir a acti vat
în cadrul Serviciului bibliografic. În ceea ce-l
priveºte pe Laviniu Ardelean, acesta lu crea zã de
circa cincisprezece ani la aceastã carte, fiind an -
trenat de doamna di rec tor Laura Temian. 

Apariþia unei astfel de lucrãri constituie
un eveniment rar, întrucât este vorba despre un
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demers care concentreazã în sine o stare de
fiinþã, de existenþã ºi de conºtienþã, de bun lucru
ºi de bun merit ale unei instituþii etalon, care are,
întâi de toate, menirea de a deservi publicul, dar
care, iatã, ºi-a asumat ºi elemente de patrimoniu
cul tural, care vin sã onoreze în chip sublim acest
perimetru de misiuni. 

Cartea de faþã, care este doar primul vo lum 
al unei lucrãri ce se doreºte a fi mo nu mentalã, se
referã la o perioadã foarte întinsã din istoria
Maramureºului (consemneazã eve nimente,
fapte, întâmplãri petrecute din cele mai vechi
vremuri pânã în anul 1918), iar can titatea de
informaþii înmagazinatã este uriaºã, ceea ce a
presupus, fireºte, un volum de muncã pe mãsurã
din partea colectivului de autori. Aceºtia au
parcurs numeroase cãrþi, istorii, dicþionare etc.,
extrãgând date, evaluându-le, selectându-le ºi
transpunându-le într-o formã clarã, concisã,
lipsitã de ambiguitãþi, spre a putea astfel oferi
cititorului interesat un in stru ment util, sigur ºi
eficient care sã-l ajute în elucidarea multor pro -
bleme, adeseori controversate, referitoare la
istoria actualului judeþ Maramureº. Nu este de
mirare faptul cã la lansarea acestui volum s-a
scos, printre altele, în evidenþã caracterul sãu
enciclopedic „conferit tocmai de diversitatea
tematicã ºi, în acelaºi timp, de multitudinea de
surse puse la contribuþie. Sunt 548 de lucrãri
trecute în lista bibliograficã, aceasta cuprinzând
o arie tematicã cât se poate de vastã: istorii
gen er ale, sau pe domenii; dicþionare de artã, de
istorie, de scriitori etc.; monografii; colecþii de
publicaþii; ghiduri; îndrumãtoare; almanahuri;
cule geri de folclor; lucrãri de artã etc. Ele sunt,
în majoritate, în limba românã, dar ºi în limba
maghiarã – în jur de 30. Pe lângã informaþia
oferitã, cartea pune la dispoziþia noastrã o biblio -
grafie cvasicompletã a Maramureºului, conþi -
nând date statistice, descrieri de evenimente,
pre zentãri de personalitãþi din cele mai diferite
domenii. Sunt inserate mii, zeci de mii de
însemnãri, care recompun cu responsabilitate,
competenþã, acribie ºi implicare istoria extrem
de agitatã a acestui nord de þarã”. (Vezi, pentru

detalii, „Gazeta de Maramureº”, anul XV, nr.
670, 20-26 februarie 2016, p. 10-11). Faptul cã
autorii au ataºat lucrãrii un indice complet al
localitãþilor existente ºi al celor dispãrute din
cele patru zone etnofolclorice ale judeþului, con -
þinând peste 1300 de denumiri (desigur inclu -
zând variantele grafice ale diverselor nume de
aºezãri), ridicã gradul de operaþionalitate al
acesteia. La fi nal, intenþionãm sã elaborãm ºi un 
indice antroponimic care va cuprinde numele
tuturor personalitãþilor in cluse în cele douã
vol ume. Urmând firul cronologic al evenimentelor
surprinse în lucrare, se pot recompune etape ºi
momente importante din istoria fiecãrei lo ca -
litãþi maramureºene, de aceea cartea se consti -
tuie într-o sursã de neînlocuit în vederea ela -
borãrii unor monografii zonale sau pentru
aºe zãri de sine stãtãtoare. De asemenea, în ca -
drul articolelor referitoare la diferite eve ni men -
te, cititorul va fi întâmpinat de scurte descrieri,
de prezentarea unor conexiuni, iar atunci când
este vorba despre personalitãþile locului, va
avea plãcuta surprizã sã fie informat concis des -
pre viaþa ºi activitatea acestora, despre parcursul
lor ºtiinþific sau pol i tic, despre contribuþia adu -
sã în domeniile în care au performat.

Aºadar, prin concepþie, conþinut ºi prin
modul de prezentare a evenimentelor, prin im -
plicarea responsabilã ºi competenþa autorilor,
acest prim volum al Filelor de cronicã... consti -
tuie un demers de succes, care se înscrie cu
autoritate în bibliografia generalã a Mara mu -
reºului, reprezentând un act de culturã de mare
importanþã, care accentueazã, odatã în plus, ele -
mente fundamentale ale devenirii noastre.

Este o carte utilã ºi necesarã, în paginile
cãreia fiecare maramureºean va gãsi suficiente
fapte, evenimente, întâmplãri, personalitãþi etc., 
care sã-i accentueze sentimentele de mândrie cã 
aparþine unui neam demn, pe care istoria nu l-a
doborât niciodatã. Este o carte care are un uriaº
im pact instructiv ºi educativ, cãci pentru a fi
conºtienþi de drumul pe care îl vom urma, se
impune cu necesitate sã ºtim cine suntem ºi de
unde venim. 
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Ion Onuc NEMEª, ASTRA în satul
meu, Editura „ASTRA Mu seum”,
s.l., 2015, 536 p. 

(în loc de recenzie)

Dr. Viorel HODIª

Având ºansa de a mã numãra în plu -
tonul primilor cititori (în manu -
scris) ai volumului ASTRA în satul

meu al scriitorului Ion Onuc Nemeº, m-am lãsat
cap tivat de frumuseþea ºi acurateþea scriiturii, de
cãldura relatãrii, de adâncimea ºi precizia do -
cumentãrii acestui op de peste 600 de pagini. Îi
sunt recunoscãtor bunului meu fost stu dent la
Literele clujene pentru aceasta. O con sider o
dovadã de onoare ºi re spect, pentru care îi mul -
þu mesc.

Ca primã constatare, autorul ºi-a onorat cu
brio satul na tal, „de care nu te poþi dezrãdãcina
cu totul. Poþi scoate omul din sat, dar nu poþi
scoate satul din om” (p. 19). Aceastã primã frazã
a „cuvântului de închinare”, cu care-ºi deschide
cartea ºi, totodatã, sufletul, are toate ºansele de-a 
deveni mottoul cvasiobligatoriu, ori cum,
recomandabil tuturor celor ce-ºi vor mai exersa
condeiul sã scrie câte-o „monografie a satului
meu”. Este o declaraþie de suflet, care m-a
emoþionat profund, suprapunându-se per fect
gândului meu. ªi nu numai satul na tal. Autorul
ºi-a omagiat, cum nu mulþi au ºtiut s-o facã,
ascendenþii (pãrinþi, bunici, strãbunici) ºi
consãtenii, „înãlþându”-i pe toþi la meritata dem -
nitate de personaje centrale ale acestei frumoase
fresce literar-istorice, unicã în stilul ei aca para -
tor ºi fascinant. 

S-au scris, mai ales, în timpul din urmã,
multe monografii ale multor localitãþi de cãtre
mulþi „fii ai satului”, fiecare cu puterile ºi ta -
lentele de care dispun, spre salvarea memoriei
locurilor, oamenilor ºi „vremurilor” – câte mai
pot fi salvate din calea dezastruosului malaxor al 
uitãrii, al nemilosului Timp. Dar o asemenea
„monografie a satului na tal”, care este, în acelaºi 
timp, ºi o vastã panoramã a ºcolii, culturii, eco -
nomiei ºi istoriei întregului þinut transilvan, cu
inspirate conexiuni referitoare la Întregita Þarã
România Mare, chiar ºi la vecinii noºtri de pe
Con ti nent, totul redat la cele mai înalte cote de

sen ti ment al românismului sãnãtos ºi al uma -
nismului creºtin, o asemenea „monografie”,
re pet, reprezintã un fascinant unicat, un ade -
vãrat mon u ment al genului.

Ajuns cu lectura la ul tima paginã, la ulti -
mul doc u ment, la ul tima fotografie, îmi venea
sã exclam: „Acum am o idee mult mai clarã, mai 
veridicã, despre ceea ce a fost, ce a «ajuns» în
vremea comunismului ºi ce a redevenit iubita
noastrã Asociaþiune Transilvanã pentru Lite -
ratura Românã ºi Cultura Poporului Român!
Ceea ce azi numim: ASTRA rediviva!”.

Numai unul ca Ion Onuc Nemeº, „inte -
ligentul modernizator al vastei Biblioteci ASTRA
din zilele noastre” (Dumitru Acu, Preºedintele
ASTREI) – ca di rec tor, un frumos numãr de ani, 
al acestui extraordinar tezaur de documente ºi
fond de carte – putea duce la bun sfârºit uriaºa
întreprindere la care s-a angajat, sãvârºind-o ºi
desãvârºind-o, repet, cu brio.

Talentul scriitoricesc al autorului (do ve -
dit prin întreaga-i operã) ne-a zugrãvit magistral 
o ruralã Românie Mare (mai inspirat: Întregitã!) 
fericitã, aproape idilicã (de altfel, e chiar citat la
un mo ment dat celebrul uni ver sal dicton clasic
al acestui sublim sen ti ment: Et in Ar ca dia ego!)
cu sate româneºti bine aºezate, cu intelectuali
(preoþi, învãþãtori, notari, medici, universitari ºi
politicieni), de cea mai înaltã devoþiune, de cea
mai autenticã valoare naþionalã ºi mo ral-reli -
gioasã, mai „legaþi de popor” decât oricare ºi
oricând alþii de dinainte ºi de dupã!, intelectuali
patrioþi, care duminecã de duminecã erau în
mijlocul sãtenilor spre a lu mina minþile celor
care-au fost secole la rând asupriþi, dispreþuiþi,
þinuþi în întuneric la propriu ºi la figurat; o
Românie cu sate dotate cu ºcoli, „Case na þio -
nale” (de culturã) ºi „Biblioteci poporale” („Ig -
no ranþa – duºmanul cel mai crâncen al Omu -
lui”), cu formaþiuni corale ºi echipe sport ive ale
ªoimilor Carpaþilor, care Pro Pat ria est, ludere
dum videmur, – „nu doar în joacã, ci pentru

IANUARIE-DECEMBRIE 2016 277

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

II
Z

N
E

C
E

R



Patrie ne pregãtim” –; cu tehnicieni, ingineri ºi
arhitecþi care-i instruiau pe sãteni cum se orga -
nizeazã mai raþional ograda, curtea, acareturile
unei gospodãrii (sau ferme), cum se întemeiazã o 
plantaþie: o vie, o livadã, o „tãieturã” de pãdure,
care-i cel mai potrivit plan de construcþie a casei
familiale, dar ºi a „Casei naþionale” (Cãmin cul -
tural); cu medici umani ºi veterinari, care-i exa -
minau, tratau ºi-i instruiau pe sãteni într-ale igie -
nei umane ºi animale; cu ºcoli de þãrani cursanþi
cu sãptãmânile; cu manifestaþii ºi festivaluri cul -
turale ºi sport ive, de mai mare dragul! – o ade -
vãratã renaºtere ru ralã ºi naþionalã ! 

Astfel, numelui marelui profesor medic dr. 
Iuliu Haþieganu, mentorul medicinii clujene (azi
patronul spir i tual al Universitãþii de Medicinã),
iniþiatorul acelei patriotice miºcãri numite, atât
de inspirat, „Extensia universitarã”, profesor
care a fost ºi iniþiatorul ºi conducãtorul ªoimilor
Carpaþilor, Ion Onuc Nemeº îi ridicã prin cartea
lui un adevãrat nepieritor mon u ment. La fel,
multor altora dintre devotaþii preoþi, dintre marii
intelectuali, politicieni patrioþi, savanþi ai þãrii,
unii de renume eu ro pean: preoþii ªtefan Rãcãºan 
ºi Vasile Cosma, PSS Car di nal Iuliu Hossu, ma -
rele om pol i tic Iuliu Maniu, IPS Arhiepiscop
Ivan al Clujului, regii României Întregite, Ferdi -
nand I ºi Carol II, marii pedagogi ai naþi unii ºi
savanþi de renume eu ro pean, Onisifor Ghibu ºi
Sextil Puºcariu, Nicolae Iorga ºi Octa vian Goga
etc.

Nu-i uitã autorul Ion Onuc Nemeº pe marii 
fondatori ai Asociaþiunii: Sfântul Mare Mitro -
polit Andrei ªaguna – primul preºedinte, Vasile
Ladislau Pop, Timotei Cipariu, George Bariþiu,
Alexandru Sterca-ªuluþiu, Andrei Bârseanu (au -
to rul Imnului ASTREI), preºedinþi ai Aso ciaþi -
unii, ºi nici pe toþi ceilalþi, adevãraþi Apostoli ai
Neamului.

„Percepþia ASTREI în sat era o religie, iar
suprapunerea nu-i exageratã câtã vreme ASTRA 
întemeia binele prin cultivarea caracterelor fru -
moase în spiritul valorilor adevãrului, cinstei,
moralei” - menþioneazã autorul la un mo ment dat. 

România Întregitã apucase pe drumul cel
mai drept spre Europa ºi avansa cu repeziciune
spre a re duce distanþa faþã de fruntaºele conti -
nentului cu zodii mai favorabile. Astfel încât,
ajunsã la apogeu la sfârºitul celui de-al patrulea
deceniu („celebrul an 1938”, la care ºi „odiosul”
dic ta tor comunist fãcea mereu referinþe!), Ro -
mânia era comparabilã ºi adesea comparatã cu
Belgia, cu care eram pe-aproape de „umãr la
umãr” privind mai multe capitole: agriculturã,
ºcoalã ºi culturã, lume ruralã ºi lume urbanã,

resurse ºi industrie, natalitate-sãnã tate-mor ta -
litate etc. Acesta era unul dintre câºtigurile lec -
tu rilor mele „clan des tine” de-a lungul timpului
întunecatului ev comunist, când întregul Occi -
dent era la noi descris drept iadul pe pãmânt.
Ne-ntâlnim în acest punct cu un bun cunoscãtor
al acestui adevãr „bine ºtiut”, din mo ment ce
autorul acestei documentate cãrþi afirmã:

„E un lucru bine ºtiut. Istoria nu se scrie
cu dacã. Cu toate acestea, dacã istoria nu s-ar fi
rupt brusc ºi nu ar fi fost curmat procesul logic
de dezvoltare, satele României, ºi þara în
întregul ei, s-ar fi situat pe picior de egalitate
cu oricare þarã oc ci den talã din Europa. Pentru
noi, [însã], timpul s-a oprit în clipa în care un
nou regim – agresiv, vi o lent, inuman – s-a insta -
lat în þarã”.

„Noul regim” a fost acela care a frânt
coloana vertebralã a þãrii, care a distrus ºi jefuit
economia, in du stria, agricultura, ºcoala ºi cul -
tura acestei înfloritoare þãri. Cea mai mare „coa -
dã de topor” a poporului român în mâna ocu -
pantului sovietic, prim-ministrul Petru Groza,
este cel care a sufocat istoria ºi cultura popo -
rului român, a desfiinþat tot ce era naþional/ cul -
tural/ ar tis tic/ istoric valid în viaþa poporului
român, cu scopul deznaþionalizãrii totale. El
este acela care cu propria-i mânã a semnat
dizol varea a tot ce era organizare cul tural-artis -
ticã-istoricã româneascã, printre care, în primul
rând, Asociaþiunea ASTRA. Bun exec utant al
comenzilor Moscovei. ªi din pãcate, nu era
singurul.

Apropo, în timpul ocupaþiei sovietice,
unul dintre comandanþii „armatei eliberatoare”
scria în „jurnalul (lui) de front” o frazã devenitã
celebrã: „N-are Uniunea Sovieticã atâtea
top oare câte «cozi zdravene de topor» îi oferã
co muniºtii români”.

Pentru România începea o perioadã isto -
ricã de infern. Se vorbeºte frecvent – nu ºtiu de
ce – doar de un „obsedant deceniu”. Deceniu?!
Când, în realitate, a fost aproape o jumãtate de
secol!, perioadã ale cãrei nocive efecte nu s-au
stins nici pânã astãzi. S-a zis, de altfel, cã „vãtã -
mãrile” aduse trupului, dar, mai ales, sufletului
poporului român timp de 5o de ani, vor avea
nevoie de un secol spre „vindecare”. Ne apro -
piem!

Spre încheiere, meritã citate câteva aser -
þiuni ale autorului, deosebit de sugestive, refe -
ritoare la „întunecatul ev comunist” prin care i-a 
fost dat Þãrii ºi le-a fost dat Fiilor ei credincioºi
sã treacã.

„Viaþa se dedublase pentru mine de la o
vârstã crudã. Una trãiam acasã ºi alta ni se spu -
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nea la ºcoalã. Neavând altã scãpare, a trebuit sã
învãþ sã merg printre adevãruri ascunse, desfi -
gurate în cliºee ideologice.

 A venit vremea cotelor împovãrãtoare,
când þi se mãtura ºi podul de pleavã, de nu-þi mai
rãmânea nimic. Domni de la raion, îmbrãcaþi în
haine ºi ºapcã de piele, oameni cruzi, fãrã milã,
fãrã inimã, încãrcau totul […] ºi-þi pustiau casa
ºi gospodãria. Odatã mi-au luat ºi hainele cu care 
mergeam la ºcoalã” (p. 26).

Scopul, desigur, era împingerea þãranului
spre perdanta gospodãrie colectivã, cu forþa, pre -
cum vita spre jug. Modelul era cel sovietic (Kol -
hozul), cea mai eficace metodã de a „atomiza”/
neutraliza forþa politicã opozantã a þãrãnimii (se
cunoaºte soarta celor ºase milioane de þãrani ucrai -
neni opozanþi kolhozificãrii Ucrainei, uciºi prin
înfometare!). Con form înaltei învãþãturi leniniste:

„Sã ne luãm toate angajamentele ce ni se
vor cere, dar, când va veni momentul, sã ne
amintim cã onoarea comunistã constã în a nu
îndeplini aceste angajamente (V. I. Le nin,
Vorbe goale despre libertate). Politica faþã de
gospodãria þãrãneascã trebuie sã fie în aºa fel,
încât sã o facã nerentabilã, dupã aceea trebuie
începutã colectivizarea […]. Dacã vreun chiabur 
va face agitaþie, poate fi împuºcat acolo, pe loc,
ca sã ºtie toþi care ar îndrãzni sã nu predea
cotele, cã toþi vor pãþi aºa (Instrucþiuni cãtre
organele de Securitate, 1948). Sã le luãm
pãmânturile în aºa fel, încât sã nu însemne o
naþionalizare! […] Batozele ºi tractoarele de la
chiaburi [de la cei mai vrednici þãrani] trebuiesc
luate la preþul fierului vechi – Gh. Gheor ghiu-
Dej, Cuvântare, 1959 (p. 28).

„Raiul” interbelic al României întregite,
prefigurat ºi început de ASTRA, a fost invadat
de „infernul” sovietic, „Imperiul Rãului”, dupã

metafora dureros de veridicã a preºedintelui
amer i can Ron ald Reagen.

 „În locul cinstei, s-a instalat necinstea,
numele bun s-a dat pe cel rãu, furtul n-a mai fost 
o ruºine, onoarea a devenit o valoare uitatã,
minciuna se rostea fãrã ca obrazul sã roºeascã,
normele nescrise ale unor rânduieli vechi au
fost uitate ºi ele, cultul valorilor s-a prãbuºit, la
suprafaþã au ieºit lepãdãturile, ca întotdeauna
brutale, fãrã milã, nedrepte [bine conservate
pânã azi, încât ai impresia cã autorul vorbeºte
de prezent!]. Se instalase Întunericul (cu
majusculã). Murea lumea vrednicã ºi aºezatã pe 
care ASTRA începuse sã o clãdeascã în spirit
mod ern, eu ro pean. Dupã interzicerea existenþei
sale, ASTRA s-a retras în poveste, apoi a urcat
în legendã” (p. 32). 

Apoteotic!
Câteva titluri de capitole ºi subcapitole, în 

fi nal, meritã citate pur ºi simplu ca fiind, în sine, 
deosebit de elocvente pentru mesajul întregului
volum: „ASTRA – ºcoalã a idealismului so -
cial”; „În loc de cârciumi – Case Culturale”;
„Medicul – un apostol jertfelnic”; „Sãnãtate bu -
nã – un salut-urare cu valoare de ideal”; „ªcoli
þãrãneºti – cen tre de educaþie practicã a plu -
gãrimii noastre”; „ªoimii – pãzitori ai idealului
naþional, soldaþi ai libertãþii, gardieni ai fide -
litãþii, garanþi ai cinstei”; „ªoimii Carpaþilor –
cea mai aleasã podoabã a ASTREI”; „O rea -
litate care a întrecut visul” etc.

Ion Onuc Nemeº ne zugrãveºte magistral
în aceastã operã o sublimã Românie Întregitã, în 
pace cu toþi vecinii, în pace internã cu toþi
minoritarii, cu toate clasele sociale, o Românie
întrutotul europeanã, în care ai fi tot vrut sã
trãieºti, o Românie a tuturor, pe care n-aveai
cum sã n-o iubeºti.
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Vasile Moiº, În spatele uºilor
deschise, V-VI

Dr. Mircea POPA

Romanul fluviu al fostului sen a tor
sãt mãrean Vasile Moiº, În spatele
uºi lor deschise, a ajuns zilele acestea

la volumele V ºi VI (autorul ne-a informat cã
mai are gata pentru tipar încã patru, iar alte zece
vor urma la rând, astfel cã în fi nal vom avea 20
de vol ume, având de-a a face cu cea mai amplã
construcþie romanescã din câte s-au scris vreo -
datã pe terenul epicii naþionale). Cele douã
vol ume recente au fost tipãrite la Editura Ecou
Tran silvan, astfel cã cititorul dornic sã afle ce s-a 
mai întâmplat în politica româneascã în ultimii
ani poate sã intre cu seninãtate pe poarta larg
deschisã de acesta, spre a se desfãta cu pan orama 
degringoladei ºi confruntãrilor politice la care
am asistat în cei 26 de ani de la „Marea Alter -
caþie”, dupã cum o numeºte el. Nu trebuie sã
uitãm cã pasiunea pentru istorie ºi abordarea
unor evenimente cruciale din viaþa politicã na -
þionalã, cum ar fi problema româneascã (Per -
manenþã ºi continuitate româneascã în Ardeal),
Marea Unire, ca dorinþã legitimã a unui popor
persecutat ºi asuprit de secole (Vasile Lucaciu,
un apostol al neamului românesc), Diktatul de la 
Viena ºi Holocaustul evreilor transilvãneni pus
la cale de horthiºti (Intoleranþã ºi crimã), rãz -
boiul antisovietic, miºcarea legionarã ºi ra por -
turile ei cu Ion Antonescu, politica aberantã a
hungarismului, ca ºi riposta datã celor care ne-au 
supus ºi ne supun unor umilinþe ºi vexaþiuni
istorice permanente (vezi cartea Þinutul Se cu -
iesc între himerã ºi trãdarea þãrii) sunt tot atâtea 
teme majore ale istoriei noastre asupra cãrora s-a 
aplecat cu mare responsabilitate ºi curaj, de -
mascând tendinþele centripete din viaþa nea mu -
lui, rãbufnirile iredentiste, soldate cu confruntãri 
sângeroase ºi mii de victime nevinovate. Istoric
obiectiv, cu fibrã de luptãtor naþionalist mara -
mureºean, Vasile Moiº este un aprig scrutãtor al
istoriei suferinþelor neamului sãu, cunoscãtor ca
nimeni altul al episoadelor celor mai dureroase
din înfãþiºãrile ei, pe care le convocã la masa

marilor dezbateri politice de fiecare zi,
alcã tuind astfel un fel de mare „tri bu nal” al înfã -
þiºãrii publice, unde el ne apare de data aceasta
în ipostaza de autor-scriitor, chemat sã îmbrace
roba literaturii ºi a transpunerii metamorfozate
epic a unor realitãþi stringente, cãrora el, în
calitate de adevãrat „homo politicus”, este obli -
gat sã urmãreascã nu numai meandrele cele mai
spectaculoase ale istoriei clipei de faþã, trãite ºi
transpuse prin fantezia sa bogatã ºi cuce ri tor-in -
citantã, sã detecteze factorii ºi cauzele nere -
uºitelor ºi eºecurilor noastre în materie de
afirmare europeanã, pãºind ferm pe terenul de
filosofiei istoriei, deoarece, ºtiut este, cã soarta
omului mod ern nu mai poate fi conceputã în
afara timpului istoric pe care îl strãbatem. Ca
unul care a fost implicat di rect în redactarea ºi
votarea unor legi, cum ar fi articolele 17 ºi 45
din Constituþia României, ca ºi votarea zilei de
1 Decembrie ca zi naþionalã a României, omul
pol i tic Vasile Moiº retrãieºte prin intermediul
cãrþilor sale presiunea timpului istoric al cãrui
martor a fost, dar ºi „aventura” acelui tip de
„agent al istoriei”, pe care Mihai Eminescu o
reclama pentru generaþia sa când cu organizarea 
Congresului de la Putna, „aventurã” la care un
parlamentar român a fost împins de forþele
interne ºi externe, cãrora trebuia sã li se opunã
cu subtilitatea ºi cu clarviziunea celui chemat sã 
desluºeascã prin ceþurile momentului fruntariile 
ce trebuie sã devinã punctele de reper esenþiale
ºi obiectivele majore în cauza naþionalã. A avea
viziune istoricã pentru cel învestit de mase sã le
reprezinte, a însemnat pentru Vasile Moiº le -
pãdarea de orgoliul propriu ºi de dibuirile ne -
funcþionale, de tranzacþionismul periculos ºi
perfid, ºi asumarea clarã a unui drum de suiº
continuu, chiar dacã aceasta a putut institui o
nouã Via Do lo ro sa în existenþa sa. Asumarea pe 
cont propriu a acestui drum, plin de obstacole ºi
de capcane la fiecare pas, conferã romanului
trãi rilor lui Vasile Moiº reuºita sigurã a unei
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rela tãri pasionante, alternând între tentaþiile mai
multor registre narative: acela de cronicã diurnã, 
de jurnal pol i tic, de letopiseþ al vremii con tem -
porane, de frescã socialã, de eseu al stãrilor medi -
tative, sau de rãspuns po lemic ºi ludico-ironic la
provocãrile a unor fantoºe penibile de parveniþi
locali. Tuturor acestor ipostaze, autorul nostru le 
gãseºte posibilitãþi reale de exprimare, sub su -
mându-le unei am ple viziuni con struc tive, în
care fiecare episod este strãjuit, gardat, sprijinit
pe un motto ales cu mare dibãcie din scriitori
români ºi strãini, mottoul acesta având rolul unei 
didascalii avertizatoare, dar asumându-ºi ºi o
funcþie moralã întremãtoare. A urmãri trama
epicã amplu ramificatã ºi per ma nent reînnoitã în
structurile sale naratologice, înseamnã a învãþa
sã percepi, dincolo de zgomotul ºi trepidaþia
secolului, parametrii în care trebuia înscrisã
miº carea de recul ºi de rãspuns la agresiunile de
fiecare zi, de a fi capabil sã decelezi acele idei ºi
acþiuni nechibzuite care pot compromite idea -
luri, pot rãni ºi rãstãlmãci sensurile timpului, pot
gen era catastrofe sau repercusiuni nedorite. A fi
scriitor înseamnã pentru Vasile Moiº a intra în
pielea personajelor sale, a încerca sã relaþionezi
ºi cu cei buni ºi cu cei rãi, a pãtrunde în þesãtura
intimã a marilor jocuri de culise ale unei Eu rope
globalizante, spre a gãsi ºi a propune soluþii de
ripostã sau de îndreptare, în aºa fel, ca interesele
colectivitãþii sã nu fie trãdate, nici ignorate.
Eroul prin ci pal al romanului, Valentin Moraru,
ne apare acum rad i cal schimbat, maturizat, fãrã
sã se mai lase copleºit de cântecul de sirenã al
unor muze trecãtoare, mult mai hotãrât sã se
implice este purtãtorul de cuvânt al unor ade -
vãruri istorice care tran scend hotarele þãrii, apã -
rând în postura de demascator al Holocaustului
armenilor sau a altor mici popoare de pe glob
care au fost supuse unor asupriri seculare.
NKV-dul sovietic este ºi aici o þintã sigurã a
demascãrilor sale, la fel ca politica fun da men tal
greºitã a liderilor maghiari, care, cu acest volum
îºi fac apariþia în viaþa publicã, dupã ce Ilie
Ionescu ºi sprijinitorii lui gãsesc cu cale sã ac -
cep te ca aceºtia sã fie reprezentaþi de o asociaþie
culturalã ºi nu de un partid pol i tic. Debutând sub
semnul unei asemenea dileme, volumul al V-lea
pune ac cent ºi pe luptele dintre fracþiunile po -
litice din parlamentul nostru, în prim-plan apã -
rând acum personaje tot mai dubioase, oameni
din umbrã ai unor congregaþii tot mai miste -
rioase ºi mai periculoase, care ameninþã liniºtea
ºi dezvoltarea normalã a þãrii. Romancierul ºtie
sã aglutineze astfel de scene, sã le dea contururi
credibile, sã le imprime verosimilitate ºi o
transpu nere alertã, uneori vãdit filmicã. Lupta e

dusã astfel pe douã planuri, unul extern ºi altul
in tern, acþiunea de demascare ºi satirizare a
acestora fãcând deliciul unor scene cât se poate
de „tari”, cu limbaj neaoº oºenesc, savuros ºi
caricatural. Multele capcane, piedici, vânzãri pe 
faþã, cu care s-a întâlnit de-a lungului timpului
l-au determinat pe autor sã le demonteze pu -
nându-le la zid, cu mijloace epice variate ºi per -
fect stãpânite. În aceastã vastã operaþie de
salu brizare, omul pol i tic V. Moiº n-a fost nicio
clipã separat de omul de culturã, umanistul ºi
intelectualul V. Moiº, care ºi-a propus sã dez -
vãluie ceea ce s-a petrecut de fapt în „spatele
uºilor închise”, adicã partea de mis ter, aventurã
ºi secretomanie în care sunt învãluite multe
dintre informaþiile ce ne parvin, sã facã posibilã
cu noaºterea lor în perfectã cunoºtinþã de cauzã.
Dispunând de o largã paletã de abordãri asupra
timpurilor istorice la care a fost martor ºi agent,
mãrturia sa, chiar dacã învãluitã în draperia
unor convenþii compoziþionale inerente, are cu -
rajul ruperii barierelor genului pânã într-acolo,
încât sã-ºi fãureascã propria sa Istorie hiero -
glificã, personajele im pli cate în aceastã bãtãlie
cu minciuna ºi turpitudinea putând fi repede
decriptate, chiar dacã nu existã o „Scarã” la
îndemâna cititorului acestui „ro man cu cheie”,
dar care pot fi reperate ºi identificate cu
uºurinþã. ªi aici, ca ºi odinioarã la Cantemir,
este vorba de confruntarea pe viu a douã tabere
ad verse: una care vrea rãul þãrii ºi locuitorilor ei
ºi alta, care, spre a face faþã mistificãrilor ºi
trãdãrilor, apeleazã chiar la subterfugii ca ma -
soneria sau grupul Iniþiaþilor, prin intermediul
cãrora cauzele drepte sã poatã fi apãrate cu orice 
preþ, chiar prin apelul la mijloace mai puþin
ortodoxe. Spectrul istoric ºi pol i tic este viciat de 
grave intervenþii din afarã, încât distorsionarea
adevãrului prin manipulare devine o consecinþã
gen eral acceptatã, care face faþã cu greu im -
pactului generat de imaginea grandorii ºi decã -
derii clasei politice româneºti postdecembriste.
Aproape nu existã personaj im por tant ºi eve -
niment al anilor 1990-1995 care sã nu prindã
contur în paginile cãrþii, sã nu capete desfã -
ºurãri ºi analize spectrale de mare forþã cari -
caturalã. Cãci, dorim sã precizãm de la început,
calitatea prozei practicate de autor vine din ob -
sesia destructivã, parodicã, dezinhibantã cu
care sunt trataþi oamenii ºi scenele expuse, mer -
gând pânã la registrul parodic al ludicului, gro -
tescului ºi pamfletului, prin îngroºarea hilarã a
liniilor realitãþii. Aºa cum stã bine unui con -
struc tor cu ambiþie de frescã, el plonjeazã sis -
tematic în spaþiul ºi timpul unei mai bine de
jumãtãþi de veac de istorie româneascã transil -
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vãneanã, aglutinând fapte ºi referiri la neamul
lui Valeriu Moraru, provenit dintr-o veche fa -
milie maramureºeanã cu rãdãcini pânã în secolul 
al XIII-lea, puse mereu în slujba neamului ro -
mânesc, aºa cum o fac ºi strãmoºii sãi de mai
aproape, bunicul, con struc tor al unui liceu din
Baia Mare, sau bunica, descendentã dintr-o fa -
mi lie de evrei armeni, care au cunoscut stig -
matele timpului, atât în Ar me nia, cât ºi în
Ro mânia, iar unul dintre unchi, ajuns aghi -
otantul prinþului Nicolae, sfârºeºte prin a fi fost
expropriat ºi dus la Ca nal. Arestatã ºi închisã,
apoi deportatã în Bãrãgan, fa milia scriitorului
iese din nou în prim-planul istoriei o datã cu
evenimentele din 1989, când descendentul
acestei încercate familii are ºansa de a ocupa una 
din funcþiile importante în stat. Vom avea, prin
urmare, în continuare o linie care continuã ro -
manul de familie creionat an te rior ºi alta de
actualitate, ro man pol i tic ºi de analizã psi ho -
logicã, vizând realitãþile postdecembriste din
poli tica româneascã. Romanele merg în paralel
sau se intersecteazã pe parcurs, creând digre -
siuni arborescente ºi plonjoane în istorie, cu
dorinþa vãditã de corecta, completa ºi rectifica
datele ºi interpretãrile vehiculate în mod oficial,
spre a restabili adevãrul istoric în limitele lui
fireºti ºi nu cum l-au distorsionat agenþii de opi -
nie ºi cei de la putere prin dezinformarea pu -
blicului. Intransigenþa ºi fermitatea opiniilor,
fide litatea cu care apãrã românismul ºi cauza
naþionalã sunt puse în evidenþã la fiecare pas, în
contradicþie cu ideile ºi modul de comportament
al aparatcicilor noºtri, impuºi printr-un scenariu
kagebist sovietic sã preia frâiele puterii de la noi, 
transformând revoluþia popularã într-o lo viturã
de palat. Noul preºedinte impus de Mos cova va
cãuta pe toate cãile sã-ºi legitimeze puterea, ape -
lând nu de puþine ori la complici ºi „tovarãºi de
drum” de cea mai sinistrã speþã, cum ar fi per -
sonajul apocaliptic Saul Brun ner, Platon
Rozeanu, Olimpiu Gherasim, Valentin
Meszaroº, Andrei Nãpastã, Geza Ducko, Ale -
xandru Bãrbulescu, Agache Serafim, generalul
Mãcelaru, agilul Vãrãneanu, poetul de curte
Vorºcovoz, sau „licheaua ordinarã” Flatuleanu
ºi încã mulþi alþii, postaþi în tabere diferite ºi între 
care se dezlãnþuie lupta pentru putere. Este înce -
putul votãrii legii privatizãrii, prin care averea
þãrii este aruncatã în cele patru vânturi, al unor
afaceri dubioase ca falimentul Bancorex, al mi -
neriadei ºi al tratatelor internaþionale oneroase.
Scenariul sovietic continuã prin întâlniri directe
cu mesageri ai Moscovei, cu unelte ale Occi -
dentului acaparate de hungarism, încât soluþiile
ivite dupã descompunerea URSS-ului din 1991,

n-au fost bine folosite în folosul naþiei. Pro ble -
mele cu care Ilie Ionescu se confruntã por nesc
de la dilema de a accepta sau nu UDMR-ul la
putere (deºi acesta refuzã sã se constituie ca
partid pol i tic), în a se declara de partea Estului
sau a Vestului, pornind aºa-zisa reformã care sã
lichideze moºtenirea comunismului întunecat,
inclusiv in du stria creatã de societatea mul ti lat e -
ral dezvoltatã, redusã, dupã expresia lui Ro -
zeanu la un morman de fiare vechi. Nesigur ºi
influenþabil, lãsându-se mereu ºantajat de unii
ºi de alþii, omul aparentului echilibru ºi al dia -
logului lui „mãi dragã”, nu are nicio idee clarã
despre ceea ce ar trebui sã facã, lãsând totul la
voia întâmplãrii ºi dând prilej celor mai cu ini -
þiative sã devalizeze banii statului, falimentând
mai întâi Bankopul, deoarece for mula „sãrac ºi
cinstit” era doar un mod de a fugi de rãspundere, 
astfel cã Ilie Ionescu este începutul de drum al
celor mai negre scenarii pentru România, dupã
cum nepriceputul Rozeanu este cel care, în
urma mineriadei care l-a dat jos de la putere, a
propus spargerea FSN-ului ºi intrarea sa într-un
nou joc pol i tic. În condiþiile în care „Vatra ro -
mâneascã” este tot mai lovitã, iar PUNR-ul se
surpã din in te rior, prin concursul dat de poeþii
de curte ai vechii nomenclaturi, în spe cial de
exaltatul ºi irascibilul Voºcovoz, cauza ro mâ -
neascã devine mereu vulnerabilã, datoritã ma -
ne vrelor interne ºi externe hungariste, pe care
politicienii noºtri n-au fost în stare sã le evite.
Problema dejucãrii planurilor acestor extremiºti 
camuflaþi sau declaraþi este, la rândul ei o temã
de amplã meditaþie în paginile cãrþii, oferind
autorului ocazii de ripostã ºi dezvãluiri nãu -
citoare, care dau mãsura modului de a acþiona al 
personajului Valeriu Moraru. Acþiunile sale au
coerenþã, claritate, consecvenþã ºi numeroase
stãri de crizã sunt elim i nate datoritã acestui vaj -
nic luptãtor pentru dreptate, care ºtie sã rãs -
pundã atacurilor printr-o bunã organizare a
apã rãrii. Dezvãluirile pe care el le face cu pri -
vire la apartenenþa la grupul Iniþiaþilor, cu vaste
incursiuni de ordin istoric, evidenþiazã sensul
ocult al unei regii a ordinii ºi devoþiunii care nu
se lasã înfrântã. Modul în care îºi permite sã
dezvãluie numeroase puncte de cotiturã ºi su -
ferinþã a istoriei naþionale sau sã condamne acte
de odioasã abrutizare de tipul agresiv-im pe ri al -
ist ale unor state sau ale unor persoane e o
dovadã cã tragerea la rãspundere a acestora la
masa „judecãþii istoriei” nu e niciodatã tardivã
sau inutilã. Ilustrativã este în acest sens cãlã -
toria pe care o face alãturi de bunica sa în Ar -
me nia, când interviul pe care îl acordã
televiziunii din Erevan e un doc u ment rarisim
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de con damnare a oricãror excese naþionaliste
sau imperialiste.

Linia dezvãluirilor ºi a procesului de con -
damnare a faptelor istorice reprobabile îºi do -
bândeºte o energicã dezvoltare pe tot parcursul
cãrþii, dovedind cã autorul dispune de o bogatã
documentaþie de ordin istoric, chiar atunci când
îºi permite ºi interpretãri personale cu privire la
vinovãþii ºi vinovaþi: prãbuºirea imperiului so -
vietic ºi reliefarea rolului lui Gorbaciov în cã -
derea lui Ceauºescu, cazul Antonescu ºi al insu -
recþiei de la 23 au gust, problema þigãneascã în
relaþie cu Italia, Conferinþa de Pace de la Paris ºi
Trianonul, poziþia patriarhului naþional Raoul
ªorban în aceastã chestiune, dezvoltarea sio -
nismului ºi rolul nostru în emanciparea cauzei
evreieºti, rozacrucianismul ºi organizaþiile ocul -
te ale puterii mondiale, cazul organizaþiilor ma -
ghiare antiromâneºti de peste hotare, încãlcarea
sistematicã a suveranitãþii naþionale a României
prin plasarea de monumente istorice ale unor
ºovini ºi duºmani înrãiþi ai României (cazul Da -
day supervizat de Mircea Opriþã), politica de
epurare naþionalã din Covasna-Harghita, re vo -
luþia de la 1848 ºi urmãrile ei în plan pol i tic
pentru cele douã naþiuni, Tr. Tzara ºi cercul
„Petöfi”, cazul poetului francez Fr. Ronsard, cel
al vecinilor unguri de la Bela Kun la Janos Ka -
dar, „pãrintele gulaºului naþional” ºi repunerea
pe tapet a unor formulãri horthyste, relaþiile Ca -
sei Re gale Româneºti cu politicienii maghiari,
cazul revistei „Gândirea” ºi procesul celor 25 de
intelectuali, amintirea testamentarã a lui Nicu
Steinhardt, procesul legionarismului românesc,
preoþii ºi Securitatea, cazul patriarhului Raoul
ªorban, ungurii ºi Trianonul, rolul „Soli da ri -
tãþii” poloneze în spargerea embargoului pol i tic
sovietic, ameninþãrile viitorului ºi pericolul ex -
tre mismului hungarist etc. sunt tot atâtea teme
care îl preocupã ºi care sporesc gradul de vizi -
bilitate al cãrþii. Dezbaterile de ordin pol i tic sunt
dublate în permanenþã de subiecte palpitante de
ordin cul tural, imprimând la nivelul discursului
o tentã intelectualistã evidentã, în care arta por -
tretului, mânuirea dialogului, alternanþa dintre
prin ci pal ºi secundar sporesc savoarea lecturii.
Spre edificare vã vom oferi un singur exemplu
de portret de pol i ti cian, despre care ni se spune
cã otrãveºte pe oricine îl atinge, mitomania fiind
pentru el un mo dus vi vendi : „Starea de euforie a
lui Ilie Ionescu, de dupã plecarea Claudiei se
sfârºi brusc în momentul în care a fost anunþat

Ti tus Flatuleanu, ministrul transporturilor.
Acest individ îi era profund antipatic, nu putea
sã-l suporte. Hãhãitul pe care-l scotea din gât,
când voia sã râdã, era de-a dreptul sinistru.
Capul pleºuv, teºit ºi acoperit cu o fleoaºcã de
pãr, arãta ca o varzã turtitã, iar faþa asimetricã ºi
privirea saºie îl fãceau hidos” etc. De reþinut un
episod istoric cãruia nu i s-a dat pânã acum prea
mare importanþã: finalul volumului al V-lea
atra ge atenþia asupra unui doc u ment pol i tic ig -
norat: stenograma ºedinþei CEPEX din 13 no -
iembrie 1989, în care N. Ceauºescu, secondat de 
Elena, pune în discuþie marile dureri româneºti
niciodatã soluþionate în relaþiile cu URSS, ºi
anume: problema tezaurului, Insula ªerpilor,
cauza Basarabiei ºi Bucovinei, împrejurare care 
a dus, dupã pãrerea autorului, la grãbirea cãderii 
perechii dictatoriale.

Substanþa politicã gravã din care se hrã -
neºte materia epicã a celor douã vol ume este
contrabalansatã de alte douã ramificaþii epice,
care complicã ºi dau temeinicie narativitãþii ro -
ma nului: incursiunile în zona perifericã a lumii
imorale creionate de scriitor, prin dezvãluirile
matrapazlâcurilor comise de gruparea imundã a
mafiei lo cale din Baia Mare, formatã din pri -
mar, pre fect ºi gazetari, puºi sub lupa mãritoare
a unui bestiarium sui-generis, precum ºi aven -
turile amoroase ale personajului care au rolul de 
a mai destinde crisparea continuã a cititorului,
orientându-l spre zonele ludicului, parodiei ºi
grotescului, lubricitãþii. Maestru al farselor ºi
caricaturalului, prin imitarea unui limbaj di a -
lec tal spe cific, V. Moiº îºi dovedeºte ºi aici
capacitatea creatoare. Sub raport compoziþional 
este de menþionat ºi ºtiinþa alegerii mottourilor
(de la Pitagora ºi Democrit, la Ein stein, Cioran,
Balzac, Wilde, Esop sau Lorca) care devin defi -
nitorii pentru sugestiile mo rale pe care le con -
þin, anticipând astfel, cu eleganþã ºi discreþie,
conþinutul scenelor zugrãvite, prin conferirea
unor valori simbolice cu încãrcãturã testa men -
tarã certã, fãcând, în ultimã instanþã, dovada
particularitãþii scriiturii puse la dispoziþie de
scriitor ºi a înzestrãrii sale certe pentru creaþia
de atmosferã, de tipuri ºi scene memorabile. 

Pânã la apariþia unui alt prozator de cursã
lungã de talia sa, V. Moiº rãmâne imbatabilul
posesor al unei performanþe greu de egalat, care
îi asigurã un loc demn de atenþie în cartea de
onoare a prozei româneºti contemporane.
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Teodor Ardelean, Rosturi ºi
rostiri, Editura ªcoala Ardeleanã,
Cluj-Napoca, 2016, 354 p.

Dr. ªtefan VIªOVAN
Baia Mare

Teodor Ardelean se numãrã printre con -
deiele perene ale Maramureºului, care
ºi-au asumat în mod conºtient statutul

de lideri, poziþie în care Domnia Sa a performat
con stant, fiind remarcat ºi recunoscut ca atare, atât
la nivel po lit ico-administrativ, cât ºi în plan man a -
ge rial, im punându-se în marile bãtãlii ale þinutului, 
fãrã, însã, a rãmâne pasiv la frãmântãrile neamului
ºi ale þãrii întregi. În peisajul revuistic al Nordului,
iden tificãm puþini publiciºti care sã reuºeascã, de
ani buni, cu o cadenþã de veritabil cur sor, sã înre -
gistreze, asemenea unui seismograf de înaltã sen -
sibilitate, tendinþe ºi orientãri, intenþii, fapte ºi
eve nimente de naturã sã afecteze viaþa comunitãþii
ºi apoi sã le comenteze, sã le întrevadã evoluþia ºi
sã le încadreze sau nu într-o miºcare de anvergurã
naþionalã. 

Tabletele lui Teodor Ardelean, gãzduite cu
generozitate de eMaramureº, s-au constitut, de-a
lungul timpului, într-o veritabilã bancã de idei, în
modele de comportament civic ºi de echilibru so -
cial, dar ºi într-o sursã de stabilitate, de informaþii
utile ºi edificatoare pentru toate domeniile abor -
date. În paginile acestei prestigioase publicaþii au
apãrut articole politice sau cu conþinut eco nomic,
alãturi de materiale so cial-culturale sau ad min is -
tra tive. Nu au lipsit nici documentarele cu tentã
polemicã. În acest con text, textele semnate de
Teodor Ardelean au constituit, alãturi de o sub -
stanþialã sursã de idei ºi chemãri civice, o aten -
þionare, un îndemn la cumpãtare, la obiectivitate ºi
la respectarea deontologiei jurnalistice, conferind
publicaþiei amintite un plus de re al ism.

Teodor Ardelean este pentru cetate, aºa cum
reiese din tabletele Domniei Sale, un spir i tus men -
tor, cãci a oferit administraþiei, diriguitorilor, în
gen eral, idei valoroase, puncte de vedere perti -
nente, soluþii viabile. Puþinã lume ºtie, de exemplu, 
cã ideea lansãrii municipiului Baia Mare în com -
petiþia pentru obþinerea statutului de capitalã
europeanã a culturii pentru anul 2021 îºi fãcuse loc 
în mintea lui Teodor Ardelean cu mult înainte ca
aceasta sã devinã un gest oficial. Poate, tocmai de
aceea s-a implicat cu atâta energie în acest demers

popularizându-l, argumentându-l ºi atrãgând
aten þia asupra importanþei gestionãrii cu înþe lep -
ciune a capitalului de popularitate, a opor tu ni -
tãþilor ºi a rãspunderii uriaºe ce au derivat din
înscrierea în aceastã formidabilã cursã. Chiar
dacã nu a câºtigat bãtãlia, Baia Mare nu se poate
considera o învinsã. Gestul acesta a produs în
municipiu ºi în judeþ o emulaþie extrem de be -
neficã, un entuziasm lucrãtor, constituindu-se
într-un imbold im por tant la acþiune, generând ºi
întreþinând speranþe. Toate acestea au plasat urbea 
noastrã printre elitele þãrii, demonstrând cã men -
toratul lui Teodor Ardelean a dat roade. De altfel,
Teodor Ardelean a etalat evidente abilitãþi men -
torale în toate activitãþile în care s-a implicat. În
multe dintre textele in cluse în aceastã carte vom
remarca, atât satisfacþia autorului vizavi de evo -
luþia Bãii Mari pe parcursul „testelor” impuse de
comisia europeanã de selecþie, cât ºi sugestii, pro -
puneri, atenþionãri adresate echipei, realmente re -
dutabile ºi profesioniste, care a fost constituitã în
vederea promovãrii municipiului.

Prin tabletele Domniei Sale, Teodor Arde -
lean evocã locuri ºi oameni, momente me mo -
rabile din istorie ºi personalitãþi marcante care
individualizeazã Maramureºul ºi îndeamnã la cu -
noaºterea, punerea în valoare ºi cinstirea acestora. 
Identificã „vecinãtãþile binefãcãtoare ºi mân tui -
toare” ale Bãii Mari, pe care le recomandã ca
destinaþii de refacere ºi relansare spiritualã. Înre -
gistreazã „nevoia de sacralitate” ºi apreciazã
„oferta duhovniceascã” a mânãstirilor româneºti.
Se întristeazã constatând o evidentã decãdere a
sportului maramureºean. Se revoltã la ideea cã
Baia Mare a pierdut o universitate ce putea deveni 
una dintre instituþiile emblematice de culturã ºi
ºtiinþã ale Maramureºului. I-ar plãcea sã asiste ºi
la Baia Mare la seri de poezie sau la un fes ti val
internaþional pus sub patronajul unui mare poet.
Este sensibil la manifestãrile de românism din
lume ºi militeazã con stant pentru solidaritate cu
românii din di as pora. Apreciazã cu generozitate
manifestãrile culturale ale aromânilor, dezvoltând 
în acest con text o frumoasã metaforã a zborului, a
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avântului cãtre înãlþimi – trãsãturã definitorie a
poporului nostru. Nu-i scapã niciun eveniment,
chiar mi nor, care poate fortifica sentimentele de
unitate ale tuturor românilor. Este puternic ancorat
în viaþa culturalã a þãrii: participã la numeroase
evenimente de acest gen, are intervenþii consis -
tente, are aprecieri pertinente referitoare la oameni
valoroºi ºi fapte memorabile, pe care se strãdu ieºte,
apoi, sã le facã cunoscute prin activitatea pu bli cis -
ticã. De aceea tabletele din aceastã carte se carac -
terizeazã printr-o accentuatã notã de actualitate.

Sunt elocvente pentru gândirea realistã a lui
Teodor Ardelean textele care se referã la situaþia
românilor din afara graniþelor þãrii. Domnia Sa se
entuziasmeazã la ideea marilor valori intelectuale
ale aromânilor ºi oferã o listã impresionantã de
savanþi ºi mari personalitãþi culturale ieºite din
rândul acestora. Nu-i uitã nici pe românii din Ser -
bia sau din alte zone. De altfel, Teodor Ardelean
extinde noþiunea de patrie asupra tuturor românilor 
din þãrile europene, asupra celor din dreapta Tisei
sau din Basarabia, asupra celor din Þinutul Herþei,
din Balcic sau din Valea Timocului ºi ar dori ca în
2018 sã sãrbãtorim Marea Unire împreunã cu Re -
publica Moldova, care este parte a României, cãci,
spune Domnia Sa, unirea a început la Chiºinãu ºi
s-a desãvârºit la Alba Iulia. Este nemulþumit cã
maramureºenii de peste Tisa sunt ºi azi ignoraþi de
statul român care nu se grãbeºte sã le recunoascã
un drept conferit de istorie ºi pecetluit prin nenu -
mãrate jertfe ºi gesturi patriotice – cetãþenia ro -
mânã. Aceºtia, apreciazã Teodor Ardelean, þin sus
steagul românismului într-un mediu care nu le-a
fost prea prietenos niciodatã. 

În alte tablete incrimineazã goana du pã ave -
re ºi apreciazã pe homo doctus, categorie umanã pe 
care însuºi Teodor Ardelean o reprezintã cu strã -
lucire. Simte acut nevoia „oamenilor de suflet”
care „sunt beneficiarii boabelor de rouã din dimi -
neþile vieþilor noastre” ºi considerã cã este deosebit 
de im por tant sã descoperim aurul din oameni, nu
doar aurul din munþi. Are mare încredere în poten -
þialul intelectual al românilor ºi, evocând mani -
festarea de suflet organizatã de Colegiul Naþional
„George Coºbuc” din Nãsãud la împlinirea a 150
de ani de la naºterea poetului al cãrui nume îl
poartã, nu pierde ocazia sã sublinieze faptul cã din
acea zonã „s-au ridicat, în timp, peste treizeci de
membri ai Academiei Române”. 

În carte ne întâmpinã pagini consistente ded i -
cate marilor valori ale neamului, autorul bucu -
rându-se în acelaºi timp de realizãrile celor care
ºi-au gãsit împlinirea pe alte meleaguri ºi apreciind 
iniþiativele culturale ale conaþionalilor. Crede cu
tãrie în capacitatea intelectualilor devotaþi de a
schimba societatea ºi oferã numeroase exemple în

acest sens, dar este deranjat de imobilitatea unor
administraþii care evitã, din mo tive nefireºti, sã se
raporteze la personalitãþile de prim-plan ale zonei. 
Subliniazã importanþa elaborãrii monografiilor,
punând cu aceastã ocazie în discuþie conceptul de
geografie culturalã localã. 

În câteva dintre microeseurile cãrþii autorul
îndeamnã autoritãþile sã fie mai ferme în recu -
perarea tezaurelor noastre aflate prin strãini – la
Viena, la Budapesta, la Is tan bul sau la Moscova.
Dã o înaltã apreciere moºtenirii noastre culturale,
insistând totodatã asupra recunoaºterii meritelor
ºtiinþifice ºi culturale ale unor contemporani. E de
amintit pe aceastã linie cã unele realizãri ºtiin -
þifice care i-au atras atenþia domnului Teodor
Arde lean au fost ul te rior apreciate ºi chiar pre -
miate de Ac a de mia Românã.

Teodor Ardelean este un erudit ºi un mare
pa triot. Domnia Sa îºi iubeºte þara, iubeºte cu
ardoare Maramureºul ºi nu ezitã sã-ºi afirme mân -
dria apartenenþei la aceastã vatrã de românism, iar 
argumentele pe care le aduce în susþinerea unui
atare conduite sunt realmente peremptorii. Astfel,
parcurgând cartea de faþã, cititorul va afla cã Baia
Mare are o bibliotecã cãutatã de peste 58.000 de
cititori, cã judeþul Maramureº dispune de fru -
museþi naturale inegalabile, de realizãri arhitec -
turale impresionante, de tradiþii încântãtoare, de
personalitãþi remarcabile, de un trecut demn ºi de
un prezent dãtãtor de speranþe. 

Autorul a citit enorm ºi a cãlãtorit mult prin
lume, în virtutea responsabilitãþilor de ordin re -
gional sau naþional pe care le-a onorat cu jertfelnicie
ºi devoþiune. Peste tot pe unde a umblat a purtat cu 
sine, ca pe niºte icoane sfinte, imaginea României
ºi pe cea a Maramureºului drag, iar în minte-i
apãreau germenii unor proiecte culturale sau eco -
nomice care ar putea sã punã mai preg nant în
valoare, atât natura fermecãtoare a þãrii, cât ºi
mintea iscoditoare, talentul ºi hãrnicia oamenilor ei.

Teodor Ardelean deþine o informaþie uriaºã
din cele mai diferite (adesea surprinzãtoare) do -
menii, pe care o transmite firesc, cu generozitate,
fãrã ostentaþie sau exhibiþii. De aceea tabletele
Domniei Sale fac asociaþii între evenimente, oa -
meni ºi culturi, între prezent ºi trecut, condensând
cu o abilitate exemplarã, într-un spaþiu publicistic
redus, istorii ºi biografii, descrieri ºi analize, apre -
cieri ºi judecãþi de valoare, soluþii ºi iniþiative etc., 
toate acestea conferind cãrþii în ansamblu virtuþi
ed u ca tive ºi in struc tive nebãnuite. Parcurgând-o,
cititorul nu numai cã va dobândi un ev i dent câºtig
intelectual, dar va identifica modalitãþi inedite ºi
eficiente de raportare la moºtenirea trecutului, la
tradiþii ºi la realitãþile prezentului, simþind mai
acut nevoia de implicare în viaþa cetãþii. 
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N. Steinhardt. Culturã ºi credinþã.
Caietele de la Rohia (I-III). Ediþia a
doua, revizuitã ºi adãugitã, alcãtuitã
de Florian Roatiº, Editura ªcoala
Ardeleanã, Cluj-Napoca, 2016, 5056 p.

Dr. ªtefan VIªOVAN

Florian Roatiº, cotat drept un eseist
valoros, un istoric literar de mare
pro funzime ºi un filosof redutabil,

este, în acelaºi timp, unul dintre cei mai avizaþi
steinhardtieni. Domnia Sa  ne-a oferit, alãturi de
alte lucrãri valoroase1, cunoscutele Caiete de la
Rohia, care pun în luminã câteva laturi mai puþin 
cunoscute ale activitãþii ºi personalitãþii lui
Nicolae Steinhardt. Caietele au vãzut lu mina
tiparului între anii 1999 ºi 2002 la Editura Hel -
vetica din Baia Mare ºi poartã titluri sugestive,
esenþializate chiar: Nicolae Steinhardt sau fe -
ricirea de a fi creºtin (1999), Nicolae Steinhardt
în amintirea contemporanilor (2002); Nicolae
Steinhardt în interviuri ºi corespondenþã (2001); 
Nicolae Steinhardt. Prin alþii în postumitate
(2002). Aceste lucrãri au fost deosebit de bine
primite, atât de specialiºti, cât ºi de publicul
ctitor, motiv pentru care tirajele, de câte cinci
sute de exemplare, s-a epuizat repede. Iatã, însã,
cã Florian Roatiº se prezintã cu o nouã ediþie, ce
comaseazã, dacã putem folosi un ter men mai
puþin ac a demic, primele trei Caiete, revizuin -
du-le, adnotându-le, renunþând la unele dintre
texte, incluzând altele noi, realizând tot odatã un
aparat critic ce respectã întru totul ri gorile
academice ºi pune în luminã, odatã în plus,
acribia ºi erudiþia deja bine cunoscute ale lui
Florian Roatiº. Dupã o scurtã Notã asupra
ediþiei, în care cititorul este informat în legãturã
cu structura volumului ºi modificãrile op er ate în
raport cu ediþiile amintite, Florian Roatiº ne ofe -
rã un con sis tent studiu despre afinitãþile ºi pole -
micile lui Nicolae Steinhardt cu reprezentanþii
generaþiei `27 (Mircea Eliade, Mircea Vulcã -
nescu, Emil Cioran, Constantin Noica, Eugen
Ionescu, Petru Comarnescu, Petru Manoliu,

Arºavir Acterian, Dan Botta, Stelian Mateescu,
Paul Sterian, Ion I. Canta cuzino etc.), dupã care
ne prezintã o fiºã bio biblio graficã detaliatã, care îl
ajutã pe cititorul neiniþiat sã se fami liarizeze cu
fenomenul Stein hardt (viaþã, acti vitate, ra por -
turi cu intelectualii vremii, co la borãri la ziare ºi
reviste, anii de temniþã, op era antumã ºi postu -
mã etc.).

Din primul capitol al volumului, întitulat
N. Steinhardt despre Maramureº ºi mara mu -
reºeni, aflãm cã, venind, în anul 1973, la Rohia,
lui N. Steindardt i s-apãrut cã a nimerit într-un
loc „de basm ºi de vis”, un loc care-i alunga
osteneala, melancolia ºi dubiile, un loc unde îl
„copleºeau liniºtea, smerenia, misterul”; ºi nu
i-a trebuit mult viitorului monah sã realizeze cã
Rohia era locul pe care-l cãuta, cã acesta era
rãspunsul lui Dumnezeu la cãutãrile sale. Totul
era încântãtor, iar Steinhardt se întreabã cu sfia -
lã: „Atunci când vin pe acest pãmânt, oare Sfân -
ta Vineri ºi Sfânta Duminicã nu trag aici, în
perimetrul acesta discret?” Referindu-se apoi la
dezvoltarea impetuoasã a mãnãstirii, la creºte rea
uimitoare a numãrului de vizitatori, afirmã: „Ne
paºte primejdia intrãrii în circuitul turistic”.

În acest capitol ne întâmpinã, poate, cele
mai frumoase cuvinte care s-au rostit vreodatã
la adresa Maramureºului ºi a locuitorilor sãi.
Este dificil sã selectezi un citat pe care sã-l
consideri cel mai potrivit pentru a caracteriza
acest þinut, cãci toate textele lui N. Steinhardt 
referitoare la Maramureº sunt adevãrate imne
din care þâºnesc spre ceruri admiraþia ºi încân -
tarea, bucuria ºi optimismul, respectul ºi
dragostea neþãrmuritã faþã de un spaþiu mirific,
care e, de fapt o tainã, cãci, aici „glia ºi cerul,
codrii ºi râurile, satele ºi schiturile par a glãsui
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1 Vezi, mai ales, Paºoptismul: o filosofie româneascã a istoriei, Cluj-Napoca, Dacia, 2001 (Colecþia Discobolul ); De 
la Dimitrie Cantemir la N.  Steinhardt. Studii, recenzii, interviuri, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2002; Pledoarie
pentru filosofia româneascã. Eseuri aproape polemice, Craiova, Aius PrintEd, 2006. (Biblioteca de Filosofie
Româneascã); Confluenþe filosofico-literare, Cluj-Napoca, Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã, 2008.



cu putere (deopotrivã cu blândeþea gesturilor ºi
mãsura graiului): veniþi la noi, toþi cei copleºiþi
de greºeli, iluzii pierdute, pãreri de rãu  ºi mus -
trãri de conºtiinþã ºi – de nu va fi venirea voastrã
din interes ºi cu fãþãrnicie – noi vã vom da
odihnã, despovãrare ºi nãdejde”. Cuvinte fru -
moase, înãlþãtoare are monahul ºi atunci când
vorbeºte despre maiestuoasele porþi maramu re -
ºene sau despre spiritualitatea rohienilor, care,
asemenea tuturor locuitorilor zonei, „iau viaþa în 
serios, fiindcã o ºtiu unicã, aºadar, gravã ºi deci -
sivã” ºi sunt „un neam de oameni duri, negrãbiþi
în a-ºi acorda încrederea, dar ospitalieri, sur -
prinzãtor de manieraþi, neposomorâþi, iubitori de 
frumos ºi chiar de fãlnicie, darnici ºi – mai pre -
sus de orice –  deºtepþi (anevoie poþi interpune
un vãl între ochii lor ºi realitate), neiubitori de
orice fel de ide al ism, cu gândul la o judecatã
unde vor fi luate aminte faptele, nu vorbele
meºte ºugite ori încâlcite”.

Capitolul al doilea, Maramureºeni despre
Steinhardt, cuprinde articole interesante, micro -
eseuri, aprecieri, amintiri etc., multe publicate în 
diferite reviste sau în cotidiene lo cale ori cen -
trale, de intelectuali valoroºi care l-au cunoscut
pe N. Steinhardt di rect sau din scrierile sale: Ion
Ardeleanu, Mãndiþa Cosma, Ioan Filip, Terezia
Filip, Maria Gîrbe, Serafim Man, Florian Roatiº
– cu ºase texte deosebit de interesante – , Nicolae 
Roºca etc. În capitolul al treilea, Di as pora
despre N. Steinhardt, sunt inserate rãspunsurile
unor mari personalitãþi române din di as pora la
scrisorile trimise, la începutul anului 1993, de
profesorul Ioan Sãcãleanu, consilier-ºef al
Inspec toratului pentru Culturã Maramureº, prin
care le solicita sã se asocieze ideii constituirii
Fundaþiei „Nicolae Steinhardt”, devenind tot -
odatã membri fondatori ai acesteia. Reacþiile
celor solicitaþi, în marea lor majoritate pozitive,
sunt însoþite de sentimente de admiraþie pentru
curajul, onestitatea, iubirea ºi sufletul deschis
faþã de semeni ale lui Nicolae Steinhardt, consi -
derându-l un model spir i tual de smerenie ºi sa -
cri ficiu, care, pentru ei, reprezintã partea lumi -
noasã a vieþii ºi iradiazã op ti mism, în ciuda
tu tu ror vicisitudinilor de care a avut parte. Citi -
torul va identifica asemenea aprecieri în scri -
sorile lui Grigore Ioan Bellu, Neagu Djuvara,
Nicolette Franck, Eugen Ionescu, Monia
Lovinescu, Vir gil Ierunca, Dinu Manoil, Bujor
Nedelcovici, Svetlana Paleologu-Matta, Lucian
Raicu, Vlad Stolojan, Ion Varlam. Capitolul al
patrulea, este alcãtuit din patru Exegeze despre

N. Steindhart, semnate de Vir gil Bulat, Gheor -
ghe Carageani, Elena Neagoe ºi Svetlana
Paleologu-Matta.

Volumul al doilea  sau, dacã vreþi, Caietul
cu numãrul doi corespunzãtor ediþiei din anul
2000, ni-l prezintã pe Nicolae Steinhardt în
amintirea contemporanilor – treizeci la numãr
cu treizeci ºi douã de texte (Alexandru Baciu
beneficiind de douã titluri, care, de fapt cuprind
trei texte distincte). Identificãm aici numele
unor mari personalitãþi ale culturii noastre reli -
gioase sau laice, alãturi de numele unor autori
mai puþin cunoscuþi, dar care, pe parcursul de -
venirii lor profesionale, au avut privilegiul de
a-l cunoaºte pe monahul Nicolae. Îi amintim
aici în ordinea stabilitã de realizatorul ediþiei:
ÎPS Bartolomeu Anania, ÎPS Nicolae Cor nea -
nu, ÎPS Antonie Plãmãdealã, ÎPS Jus tin ian
Chira, PS Justin Sigheteanul, arhimandrit Mina
Dobzeu, Constantin Galeriu, arhimandrit
Paulin Lecca, Arºavir Acterian, Alexandru
Baciu, Nicolae Bãciuþ, Alexa Gavril Bâle, Ioan
M. Bocu, Augustin Botiº, Nazaria Buga, Sorina
Bulat, Vir gil Ciomoº, Vasile Cormoº, Sorin
Dumitrescu, Theodor Enescu, Terezia Filip,
arhimandrit Serafim Man, Achim Mihu,
Alexandru Paleologu, Ioan Pintea, Adrian
Popescu, Florian Razmoº, Nicolae Roºca,
Mihai ªora, Vi ola Vancea. Aºa cum magistral
sintetizeazã Florian Roatiº în prima ediþie a
Caietelor, textele înglobate în aceastã secvenþã
a cãrþii „converg spre o imag ine deloc idealizatã 
(deºi nu lipseºte apelativul sfânt atribuit de
cãtre Al. Baciu, N. Bãciuþ ºi alþii monahului de
la Rohia) ºi, în acelaºi timp, extrem de
relevantã, pentru ceea ce a însemnat N.
Steinhardt pentru cei care l-au cunoscut mai de
mult (A. Acterian, Al. Baciu, Al. Paleologu, Th. 
Enescu, M. ªora º.a.) sau la vârsta senectuþii,
când, la rându-i, s-a deschis cu o fireascã ºi
sincerã disponibilitate, neumbritã de interese,
spre tinerii  aflaþi în cãutarea unui drum în viaþã
(Al. Bâle, I. M. Bocu), dar ºi spre alþii cu care i
s-au intersectat drumurile (I. Pintea, V. Cormoº, 
T. Filip, V. Vancea º.a.)”1.

Ultimul volum inclus în antologia de faþã,
N. Steindhardt în interviuri ºi corespondenþã,
cuprinde ºapte interviuri oferite de Nicolae
Steinhardt unor intelectuali (jurnaliºti, scriitori
etc.) profund interesaþi ºi marcaþi de perso na -
litatea monahului de la Rohia: Alexandru
Baciu, Alexa Gavril Bâle, Dumitru Cerna,
Leontin Cupar, Dumitru Tony Stanciu,
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Demostene ªofron ºi Constantin Viºan. Fie cã
trateazã despre muzica uºoarã, despre ºablo ni -
zare, despre frumuseþea Þãrii Lãpuºului ºi a oa -
menilor acesteia, despre trãsãturile funda men tale
ale caracterului maramureºenilor (legi ti mitatea,
libertatea, demnitatea (nobleþea), subtilitatea
(svel teþea), despre Noica, Blaga sau Eliade,
despre tal ent ºi creaþie, despre aºa-zisul con flict
dintre generaþii, despre limba românã etc.,
Nicolae Steinhardt ni se prezintã în aceste in -
terviuri ca o personalitate profund implicatã în
viaþa culturalã a României, ca un excelent cu -
noscãtor al acesteia, un caracter deschis dia -
logului, volubil chiar, extrem de bine informat ºi
capabil sã emitã judecãþi de valoare asupra celor
mai diferite probleme ºi aspecte ce þin de evo -
luþia culturii ºi spiritualitãþii noastre. În ceea ce
priveºte corespondenþa lui Nicolae Steinhardt,
cartea de faþã conþine cincisprezece scrisori tri -
mise lui Sergiu Al-George, ºaptesprezece scri -
sori cãtre Alexandru Baciu ºi fa milia acestuia,
ºapte scrisori adresate lui Ion Caraion, trei
scrisori trimise familiei Doina ºi Vasile Cormoº,
patru lui Mircea Eliade, zece lui Theodor
Enescu, douãzeci ºi opt de scrisori cãtre Vir gil
Nemoianu ºi douã scrisori trimise lui Vic tor
Rusu. În to tal optzeci ºi ºase de scrisori expe -
diate cãtre opt apropiaþi ai monahului. Între scri -
sorile primite de Nicolae Steinhardt sunt in cluse
în actuala ediþie urmãtoarele: de la Lucian Boz –
trei, Emil Cioran – trei, Maria Cogãlniceanu –
patru, Mircea Eliade – trei, Eugen Jenney (pe
numele adevãrat Eugen Kohn) – ºase, Paulin
Lecca – douã, Vir gil Nemoianu – trei, Emanuel
Neuman – patru, Alexandru Paleologu – ºase,
Svetlana Paleologu-Matta – ºase, Toma Pavel –
ºapte, Vic tor Rusu – una ºi Sanda Stolojan – trei
(între care o ilustratã). Sunt, în to tal patruzeci ºi
patru de scrisori expediate de douãsprezece
persoane. Din corespondenþa consistentã pe care 
a întreþinut-o, se vede clar cã Nicolae Steindhart
a avut un cerc de apropiaþi sufleteºte, pe care i-a
apreciat, respectat, iubit ºi admirat, cãrora li s-a
confesat adeseori ºi, nu o datã, le-a simþit lipsa.
Este vorba despre o companie selectã, în rândul
cãreia a generat în mod con stant valuri de reacþii
pozitive. Aceºtia, la rândul lor – prieteni sta -
tornici, calzi ºi binevoitori – au manifestat o
afecþiune profundã faþã de monahul de la Rohia,
l-au preþuit, iar atunci când a fost necesar, l-au

ajutat ºi încurajat, unii i-au trimis cãrþi sau chiar
bani. Fãrã îndoialã, aºa cum bine remarca
Florian Roatiº, Nicolae Steindhart avea vocaþia
prieteniei. Din scrisorile trimise grupului de
prie teni, ne apare un  Nicolae Steindhart erudit,
educat, informat, devotat, galant, manierat, iro -
nic ºi autoironic, op ti mist, iubitor de oameni,
încrezãtor în puterea divinã, demn, smerit, recu -
noscãtor, activ, ocupat, pasionat de culturã ºi
artã, mãrinimos, afectuos, conciliant, senin de
cele mai multe ori, detaºat adesea de relele
lumii acesteia, atent cu cei din jur, sincer, di rect, 
nesofisticat, apelând la cuvinte sim ple pornite
din inimã, gãsind vorbe de mângâiere sau de
iubire nu doar pentru cei cãrora le scria di rect, ci 
ºi pentru fiecare membru al familiilor acestora
în parte. Îl vedem mereu preocupat de publi -
carea cãrþilor ºi studiilor sale, de procurarea
unor cãrþi valoroase. De altfel, aºa cum subli -
niazã Florian Roatiº, întreaga corespondenþã a
lui Nicolae Steinhardt stã sub semnul prieteniei
ºi al culturii.

Lucrãrii îi este ataºatã o Ad denda, întitu -
latã sugestiv N. Steinhardt, „Adrian Cozmes -
cu” ºi Securitatea, în care sunt reproduse trei
note in for ma tive ale lui Adrian Cozmescu, nu -
mele conspirativ al lui Emanuel Vidraºcu „na -
ºul de botez din închisoare” al lui Nicolae Stein -
hardt, ale cãrui note in for ma tive „erau elab o rate 
în conivenþã cu cel turnat, întrucât abundã infor -
maþiile (chiar intime) ºi nu-l in crimi neazã pe cel 
aflat în vizorul Securitãþii”1.

Cartea de faþã nu este doar o readucere în
actualitate a personalitãþii covârºitoare a lui
Nicolae Steinhardt. Prin excelentul aparat critic
–  are peste patru sute de note de subsol – , ne
oferã cu generozitate o serie de informaþii refe -
ritoare la textele selectate ºi, mai ales, la autorii
acestora, la oamenii de culturã cu care a venit în
con tact monahul de la Rohia sau despre care a
scris. În felul acesta ea se constituie într-un
veritabil dicþionar de personalitãþi stein hard tie -
ne, deosebit de util cititorului ºi punând în evi -
denþã volumul uriaº de muncã, informaþia abun -
dentã, acribia, aplecarea spre exactitate ºi
erudiþia realizatorului ediþiei. Sunt doar câteva
mo tive pentru care Domnia Sa meritã laude ºi
sentimente de aleasã apreciere, care se cuvin
aduse, totodatã, tuturor acelora care au contri -
buit la punerea în operã a acestei iniþiative.
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Dr. Laurenþiu Batin, Armata ºi Biserica Ortodoxã 
în Maramureºul interbelic, vol. I. Armata, 784 p., 

vol. II, Biserica Ortodoxã, 704 p., 
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2016

Dr. ªtefan VIªOVAN

Cartea cu titlul de mai sus este una
dintre cele mai importante lucrãri re -
feritoare la Maramureº. Mo nu men -

talã, însumând 1488 de pagini, scrisã cu acribie,
tal ent ºi implicare, evidenþiind o acutã res pon -
sabilitate pentru orice afirmaþie inseratã, be ne -
ficiind de o vastã informare ºi de o documentare
cum rar ne-a fost dat sã vedem, ea se înscrie cu
autoritate, nu doar în bibliografia Mara mu re -
ºului, ci în cea þãrii întregi, ba – ºi acest lucru
trebuie semnalat – conþine numeroase date ce
vizeazã istoria þãrilor vecine, politica europeanã
ºi mondialã a vremii. Ea vine, totodatã, în spri -
jinul celor interesaþi de situaþia so cial-eco no -
micã sau de cultura interbelicã. 

Cartea domnului Laurenþiu Batin pune în
luminã, cu spirit de rãspundere ºi competenþã,
momente semnificative din istoria a douã insti -
tuþii fundamentale ale oricãrei societãþi:
ARMATA ºi BISERICA, a cãror bunã conlu -
crare a dus peste tot în lume la întãrirea ºi afir -
marea ideii de stat, de naþiune, la cristalizarea
unor tradiþii identitare care au generat ºi susþinut
independenþã, sen ti ment naþional, conºtiinþã de
neam. Aceastã impresionantã simbiozã dãtã toa -
re de stabilitate ºi siguranþã se regãseºte în mod
fericit în însãºi personalitatea autorului – militar
de carierã ºi teolog totodatã, domenii peste care
se aºazã cu substanþiale împliniri douã doc tor -
ate: unul în istorie ºi altul în filosofie.

Structuratã în douã vol ume masive, având
paisprezece capitole (6+8), urmate, de regulã, de 
un grup de anexe conþinând fotografii, hãrþi,
sigilii, memorii, scrisori, telegrame, amplasarea
sau dislocarea unor unitãþi militare, planuri de
campanie, acþiuni, schiþe, crochiuri, situaþia pro -
topopiatelor etc.), lucrarea ne oferã cu gene -
rozitate informaþii – multe inedite – despre isto -
ria acestui nord de þarã, informaþii obþinute de
autor printr-un volum uriaº de muncã, pre su -
punând, informare, documentare, selectare, ana -
lizã, interpretare, asocieri, disocieri etc. –

operaþii de mare dificultate ºi complexitate, pe
care domnul Laurenþiu Batin le-a parcurs, atât
cu obiectivitatea a istoricului, cu sinceritatea ºi
conºtiinþa bunului creºtin, cât ºi cu înþelegerea
superioarã nu doar a documentelor avute la dis -
poziþie, ci a mersului istoriei înseºi. 

În vederea elaborãrii lucrãrii autorul a
stu diat mii de documente din cele mai diferite
arhive din þarã ºi din strãinãtate, a consultat
peste cincizeci de colecþii de zare ºi reviste,
bibliografia conþinând, de asemenea, peste cinci 
sute de titluri de lucrãri gen er ale, speciale sau
de surse web. Acestea se regãsesc în cele 3.384
de note de subsol, care demonstreazã încã o
odatã preocuparea majorã a autorului pentru
obiectivitate ºi respectarea adevãrului istoric. 

Nu vom intra în conþinutul propriu-zis al
lucrãrii. Aceasta este treaba istoricilor – civili,
militari sau teologi, dar dorim sã subliniem o
singurã idee, extrem de importantã: aceea a im -
plicãrii Armatei în procesul firesc de reafirmare
a Ortodoxiei în România, iar în acest con text, ni
se aratã cu documente ºi argumente perem pto -
rii, cred cã pentru prima datã, cã revenirea la
credinþa strãmoºeascã, la ortodoxie nu a fost
generatã nicidecum de instaurarea regimului
co munist, ci avem de-a face cu un proces, care a
început imediat dupã uniaþie, dar care, s-a
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manifestat extrem de intens ºi consecvent în
prima jumãtate a secolului al XX-lea, când, aici
în Maramureº, credincioºii din satele de valea
Izei revin în masã la ortodoxie, îndurând per -
secuþii ºi având parte de numeroase opreliºti ºi
nedreptãþi. 

Lectura celor douã vol ume ne oferã o mul -
þime de alte date importante care ne ajutã sã ne
evaluãm mai corect devenirea noastrã ca neam,
sã înþelegem mai profund participarea Mara mu -
reºului la evenimentele majore care s-au derulat
pe plan naþional. Sunt doar câteva consideraþii
pentru care domnul Laurenþiu Batin meritã nu doar 
felicitãrile noastre, ci ºi sentimente de re cunoºtinþã
pentru devotamentul, simþul pa tri otic ºi com pe -
tenþa cu care pune în luminã aspecte mai puþin
cunoscute din istoria Maramureºului ºi a þãrii întregi.

P.S. Lansarea cãrþii domnului Laurenþiu
Batin, petrecutã în data de 11 octombrie în Pala -
tul Epis co pal din Sighetul Marmaþiei, a con -
stituit un adevãrat eveniment cul tural la care au
þinut sã participe numeroºi intelectuali din elita

Maramureºului. A fost prezent, alãturi de câþiva 
dintre foºtii ºi actualii colegi ai autorului, un
grup de berbeºteni neaoºi, care, îmbrãcaþi în
minunatele lor cos tume naþionale, au dat o cu -
loare aparte evenimentului. Anvergura naþio -
nalã a lansãrii, moderatã de prof. univ. dr. Petru
Dunca, a fost accentuatã de participarea unor
mari personalitãþi, precum academicianul Ale -
xandru Surdu, vicepreºedintele Academiei Ro -
mâne, profesorul universitar dr. Vasile Oniºoru, 
generalul dr. Ionel Pop, Preasfinþia Sa dr. Iustin
Sigheteanul, episcopul vicar al Episcopiei Orto -
doxe a Maramureºului ºi Sãtmarului, care,
împreunã cu dr. Teodor Ardelean, directorul
Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare,
au avut intervenþii consistente, accentuând per -
so nalitatea ºtiinþificã, militarã ºi adminis tra -
tiv-edilitarã a domnului Laurenþiu Batin. Car tea,
în sine, a beneficiat de o prezentare ele gantã,
competentã, fãcutã cu profesionalism de cãtre
directorul Muzeului Etnografic al Mara mu re -
ºului, domnul Gheorghe Todincã. 
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Ca...,  Sã...  ºi  Ca sã... (II)
 In memoriam prof. dr. D. D. Draºoveanu

Dr. Viorel HODIª
Cluj-Napoca

În precedentul  articol, intitulat Adverbul CA ºi conjuncþia CÃ1, demontam  ºi „asanam”
confuzia existentã între aceste realitãþi distincte din limba românã. „De la Opincã pânã la Vlãdicã”
se-ntinde o scarã socioculturalã vastã, cuprinzând prea mulþi vorbitori – scriitori – politicieni –
doctori ºi „doctori” – (chiar) academicieni, care cred în mod fals cã vocala din CA ºi cea din CÃ 
sunt  una ºi aceeaºi. Fie purtãtoare, fie nepurtãtoare de „cãciulã” (ca semn di a critic), nimic
nu-ncurcã pe nimeni, considerã aceºtia, câtã vreme ele înseamnã, prag matic2, acelaºi lucru,
respectiv – în limbaj metaforic/ pop u lar (folosind termenul-cheie al temei tratate) – „aceeaºi
cãciulã”! Dãdeam ca exemple ce le bre declaraþii ale unor politicieni de vârf (intelectuali mai
dinspre... „Vladica”, neputând avea, desigur, aceleaºi pretenþii din partea vorbitorilor simpli, mai
dinspre... „Opinca”): 

„Nu  pot  accepta CA un procuror e mai presus de Parlament”, (corect: nu pot accepta CÃ un procuror e
mai presus...); „Ponta crede CA în România curge lapte si miere” (corect: ... crede CÃ în România curge
lapte ºi miere); CEDO hotãrãºte CA... se va percepe o dobânda... (corect: ... hotãrãºte CA se va percepe
o dobânda...) etc.

Mai afirmam cã adverbul CA  (întotdeauna fãrã „cãciulã”) are o plajã de competenþe
sintactice ca „unealtã” de realizat relaþii:

–  între termenii comparaþiei, numiþi comparat ºi comparant (ex.: „tare CA piatra, iute CA
sãgeata” – „Sorcova”) ºi:

– între elementul predicativ suplimentar ºi regentul/regenþii pe care-l, respectiv  pe care-i,
determinã (ex.: atunci românii  erau priviþi  CA toleraþi); dar nu poate „lega”:

– douã propoziþii, subordonata de regentã, respectiv de termenul re gent din regentã (ex.:
Ponta nu  credea *CA un procuror este mai presus de Parlamentul Þãrii).

Doar conjuncþia subordonatoare CÃ (având întotdeauna „cãciulã”) poate lega propoziþia
subordonatã de (un termen regent din propoziþia) regentã: CEDO hotãrãºte CÃ... se va percepe o
dobândã de 6%; Crezi CÃ Regatul Unit va ieºi din U.E.?; El crede CÃ da etc.

*
*   *

În prezentul articol ne extindem cercetarea afirmând cã, aparent, CA  „leagã”, mai pre cis, cã
poate „participa la a lega” aceste douã propoziþii, cu condiþia ca predicatul celei de-a doua,
subordonata, sã fie exprimat prin verb la modul conjunctiv3. Condiþionat, adicã. De ce, oare?
Pentru cã SÃ (morfemul4 spe cific modului conjunctiv) este, sincron, ºi conjuncþie subordonatoare, 
acceptându-l – doar uneori! – pe CA în calitate de „partener” al locuþiunii5 conjuncþionale astfel
realizate: CA SÃ. Exemple:
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1 Vezi „Fa milia românã”, an 16, nr. 3-4 (58-59).
2 Vezi Noul Dicþionar Uni ver sal al Limbii Române, Litera Internaþional, Bucureºti. Chiºinãu 2006, sv. „pragmaticã

f. parte a semioticii care studiazã modul în care vorbitorul înþelege ºi foloseºte semnele lingvistice”. Preluat din
greaca modernã, termenul in duce ideea uºor subversivã de subiectivism; sv. „prag ma tism […] 2. atitudine,
concepþie care are în vedere (numai) eficacitatea, utilitatea practicã (imediatã)”.

3 Verbul la conjunctiv se construieºte spe cial: numai cu conjuncþie, care-l „leagã” de-un termen re gent din propoziþia 
regentã; numai cu o anume conjuncþie subordonatoare (ceea ce-l face mod subordonat, motiv sã poarte ºi-un al
doilea nume: subjonctiv), SÃ fiind singura conjuncþie cu care se poate construi (motiv ca aceasta sã fie numitã
„SÃ/morfem al conjunctivului”)! Aceasta-i regula, acestea sunt regulile! Orice inovaþii ale limbii în domeniul
beletristic, mai ales (inovaþii existente!, desigur), vor face, ul te rior, obiectul „excepþii”.

4 Vezi NDUR/08, sv. morfem: „el e ment morfologic […] cu ajutorul cãruia se formeazã, de la o rãdãcinã, cuvinte  ºi
forme flexionare noi […]” (p. 950/2).                                                                                                                             

5 Idem, sv. locuþiune: „grup de cuvinte cu înþeles unitar, care se comportã […] gramatical ca o ingurã parte de vorbire 
[…]” (p. 844/1).



„Au fãcut o movilã mare în codru, CA SÃ rãmâie CA pomenire” (Neculce)
1
;

„Îi bãgã nãframa în gurã, CA SÃ nu strige, îl legã la ochi, CA SÃ nu vadã [...]” (I.Slavici)
2
;

„[…] dar cine-i el, pãgânul, CA SÃ-mi sãrute fete-n drum? Coºbuc […]”
3
 etc. 

Locuþiunea conjuncþionalã astfel constituitã, CA SÃ, ne deschide un larg „câmp” de in -
vestigaþie ºtiinþificã, aproape în întregime neexplorat de gramatici.

Vom atesta uzul, dar, mai ales, abuzul acestui CA împreunat cu SÃ/morfem al conjunctivului
în ceea ce s-a numit în perioada comunistã, dar ºi de-atunci încoace, „limbajul de lemn”:

„Tovarãºu’ [sic] Ceauºescu ºi-a permis CA SÃ pregãteascã, încã înainte de Congres ºi tot timpul
Congresului ºi la conferinþe, CA SÃ fie re ales secretar gen eral al partidului […]. De ce Ceauºescu se
sustrage CA SÃ fie ales membrul [sic] Comitetului Cen tral ºi din cadrul membrilor Comitetului Cen tral
sã fie re ales? De ce? Pentru cã Ceauºescu se sustrage controlului partidului”. (Constantin Pârvulescu în
cuvântarea la al XII-lea Congres al PCR)

4
; „ªi el [N. Ceauºescu] cu pistolul în mânã participase la niºte

campanii de aºa-zisã «convingere» a oamenilor CA SÃ intre în colectivã […]; þãranii au venit în valuri la
oraº CA SÃ scape de colectivã” (D. Stanca, Al dine XIII, 658, p. 13/1/1); „M-am dus în spatele al [sic!]
casei mele/ ºi sabia mi-am dezgropat-o/ O, de-aº putea CA SÃ te uit,/ tu, neuitat-o!” (Nichita)

5
 etc. 

Credem cã sub influenþa limbajului „de lemn” s-a lãþit ca o pecingine ºi acea tendinþã greºitã,
suburbanã, numitã, paradoxal, „hiperurbanism”6, care din secolul trecut pânã astãzi dã multã bãtaie
de cap specialiºtilor ºi presei. 

Cu ocazia unei vizite în Ungaria în 2004 (dupã intrarea acesteia în U.E.) a unui reprezentant
al Universitãþii din Cluj, toatã presa româneascã de acolo (inclusiv Radioul ºi Televiziunea)
reproducea discursul acestuia adresat tineretului stu dios român ºi nu numai:

„Aceastã vizitã îmi oferã prilejul CA SÃ adresez o chemare  tinerilor români ºi maghiari de aici din
Ungaria ºi CA SÃ-i invit prieteneºte CA SÃ vinã la noi, la Cluj-Napoca CA [!] SÃ  studieze la
universitãþile noastre”

7
. 

Majoritatea jurnaliºtilor de limbã românã – fie unguri, fie români – „din þara vecinã ºi pretenã” (for mula
ceauºistã!), considerã ºi astãzi cã e mai… urbanã ºi mai „literarã” – mai „domneascã”, în ultimã instanþã –
locuþiunea conjuncþionalã subordonatoare CA SÃ decât simplul SÃ/ morfem al conjunctivului, care
este, în acelaºi timp,  conjuncþie subordonatoare. 

Dãm o suitã de exemple revelatoare în acest sens, toate preluate din sexagenara revistã
sãptãmânalã ilustratã Foaia Româneascã, ce apare în cel mai românesc oraº din Ungaria, Gyula
(pronunþat „româneºte” Jula), reþinând doar semnãturile autorilor:

„Urmãtorul lucru de fãcut este CA SÃ merg pe la diferite oficii, birouri, ºcoli etc., CA SÃ ºtie despre noi
cât mai mulþi” (laura); „Profesorii români (de la Universitatea Oradea) au avut pretenþia CA SÃ
formulãm corect ºi frumos frazele” (idem); „Sunt cumpãrãtori care ne cer CA SÃ le ºi instalãm
calculatorul” (idem); „Am crezut cã este bine CA SÃ colaborãm” (eva iova); „[…] n-ar fi de mirare CA
SÃ asistãm ºi la spectacole publicitare” (ªt. Crâsta); „Dr.Kovacs Pe ter a considerat de bine CA SÃ-ºi
deschidã prelegerea cu accentuarea trãsãturilor comune”;  „Am considerat de bine CA SÃ se vorbeascã
despre aceste douã personalitãþi […]” (Dr. Anna Hoþopan) etc.

În toate aceste exemple, conjuncþia simplã SÃ este aptã sã rezolve singurã subordonarea
propoziþiei, prezenþa lui CA dovedindu-se superfluã.

 Nu-i, desigur, de mirare, ba e chiar de apreciat, faptul cã românii din afara þãrii se strãduiesc
sã-ºi „perfecþioneze” aºa cum cred ei rostirea ºi scrierea limbii române, câtã vreme „modelul”
urmat de ei este preluat din Þarã, este limba literarã „dinãuntru”, a noii noastre prese, mai cu seamã
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1 Pilduitor, acest exemplu ne ilustreazã bine rolul lui CA urmat de SÃ, conjuncþia/morfem a  modului conjunctiv (SÃ
rãmâie), formând locuþiunea conjuncþionalã CA SÃ (rãmâie), în opoziþie cu adverbul CA, singur, legând elementul
predicativ suplimentar de regenþii sãi: (CA SÃ rãmâie/movila) CA pomenire.

2 Vezi Opere, vol. V, Bucureºti, 2004, p. 32.
3 Exemplu preluat din NDUR/08, sv. CA2 p. 215/1. Menþionãm cã toate siglele sunt explicitate în precedentele

secvenþe (I) ºi (II) ale acestui studiu.
4 Vezi Rolit [„România literarã”], XXXIX, 43/27 X 2006, p. 4/1/2. 
5 Vezi Al bum me mo rial Nichita Stãnescu, Bucureºti, 1984, p. 193/4).
6 Vezi NDUR/08, sv. hiperurbanism, hiperurbanisme n. (lingv.) [exprimare] greºitã ca urmare a intenþiei de a da

as pect literar formei unui cuvânt […]”. Vezi ºi articolele noastre pe aceastã temã în: Oraºul, IV (2009), nr. 14 ºi 15.
7 Vezi Foaia Româneascã, anul LV, nr. 24/17 VI 2005, Gyula (Ungaria); Cronica, anul III, nr. 6/2004, Gyula

(Ungaria).



– aºa cum e! –, care le (ºi ne) oferã asemenea „mostre” chiar sub semnãturi ale unor înalþi
intelectuali, universitari, vipuri artistice, politice etc. Exemple:

„Numai CA SÃ fii secretar de stat, di rec tor sau consilier poþi sã-þi permiþi sã nu te pricepi la nimic!”
(Alina Mungiu-Pippidi); „Pãrinþii pretind CA SÃ-ºi cãsãtoreascã fetele în ordinea decrescândã a
vârstei…” (Al. Cristureanu); „Neagu Djuvara a þinut […] CA SÃ rãmânã din aceste ‘impresii fugare
[…]’  cel puþin o oglindã  […]” (acad. P. Cernovodeanu); „Ce dulce-i CA SÃ suferi!,/ Ce dulce-i CA SÃ
suferi când poþi sã urci spre slavã […]” (A. Enãºescu); „Guvernul Cioloº încearcã CA [!] SÃ accelereze
aceastã zonã a investiþiilor” (B1 tv./24 XI 2015) etc.

Rezervãm, anume, ultimul exemplu, preluat din arsenalul epigramatic (de „tratamente, pilule
de viaþã, sãnãtate ºi voie bunã”, cum ºi le caracterizeazã însuºi), al marelui nostru Eugen Albu – pe
care-l considerãm un adevãrat brand al Clujului ºi-al Ardealului –, „perlã” care ne ajutã sã ne
despãrþim de aceastã… hiperurbanisticã  temã, aºa cum ne-am obiºnuit cititorii, râzând: 

„Nu sunt macabru ºi nici cinic,
Da-i mult mai bine *CA SÃ mori 
De râs, de-un mil lion de ori,
Decât sã mori o datã clinic”

1
. 
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Salutul ºi îndemnul afiºat pe usa de intrare în sediul Uniunii Culturale a
Românilor din Ungaria ºi în redacþia saptãmânalului Foaia româneasca: „Sã
trãiþi, sã înfloriþi, în românã sã vorbiþi!”, sunt cuvintele rostite de fostul
preºedinte interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, în anul 2010, cu
ocazia Zilei Limbii Romane.

Sursa: Ro ma nian Global News

1 Îi propun autorului renunþarea la hiperurbanistica locuþiune *CA SÃ, conformându-ne, astfel,  sistemului limbii
române:
Nu sunt macabru ºi nici cinic,
Dar mult mai bine-ar fi  SÃ mori
De râs, de-un mil lion de ori,
Decât SÃ mori o datã clinic!



Legislaþia ºcolarã din Transilvania 
în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea 

ºi începutul secolului al XX-lea

Dr. Marius CÂMPEANU
Baia Mare

Dupã Revoluþia de la 1848, în antitezã
cu reformele ad min is tra tive care, în
plan pol i tic, au echivalat cu su pri ma -

rea manifestãrilor naþionaliste ale popoarelor
nonger mane, ce formau Imperiul, instaurarea regi -
mu lui neoabsolutist austriac a adus numeroase re -
forme în domeniul cul tural. Învãþãmântul a fost
unul dintre domeniile care s-a bucurat de un real
progres, de mersurile leg is la tive fiind susþinute prin
puterea eco nomicã a statului. Valul acestor pre -
faceri a cuprins ºi Transilvania, efectul benefic
constând în rege ne ra rea învãþãmântului confesional. 

Principalele legi ºcolare elab o rate în de ce -
niul 6 al secolului al XIX-lea au abordat educaþia
ca pe o problemã comunã a Bisericii ºi a Statului1.
Rolul instituþiei ecleziastice consta în rezolvarea
pro ble melor interne ce þineau de educaþie ºi dis -
ciplinã, în timp ce necesitãþile materiale privind
organizarea ºi funcþionarea ºcolilor elementare cã -
deau în sarcina autoritãþilor politice, începând de la 
juzii locali, an tistiile (consiliile) comunale ºi co -
misarii cercuali ºi terminând cu forurile superioare 
reprezentate de Gu vern ºi Ministerul Cultelor ºi
Instrucþiunii Publice. Biserica îºi exercita dreptul
de con trol prin repre zentanþii sãi: preotul, în cali -
tate de di rec tor ºcolar, protopopul, în calitate de in -
spec tor ºcolar districtual, vicarul, în calitate de in -
spec tor al ºcolilor confe sionale din vicariat ºi, în
fi nal, episcopul ca supremã autoritate ecleziasticã
la nivel de diecezã. 

În mediul ru ral, responsabilitatea punerii în
practicã a reglementãrilor cãdea în sarcina juzilor
locali, cãrora li se cerea sã atribuie o suprafaþã de
teren din pãmânturile comunale pentru construirea 
imobilelor ºcolare, dar ºi sã gãseascã soluþii efi -

ciente pentru constituirea aºa-numitelor fonduri
ºcolare ce urmau a fi utilizate pentru susþinerea
materialã a ºcolilor, dotarea cu rechizite ºi ma te rial 
di dac tic ºi întreþinerea dascãlilor. Asigurarea re -
surselor fi nan ciare pentru plata competenþelor sa -
lariale cuvenite dascãlilor obliga autoritãþile civile
lo cale, în cele mai multe cazuri, sã apeleze la
sprijinul comunitãþilor, prin stabilirea unor con -
tribuþii pentru fiecare familie în parte2. 

În perioada liberalismului pol i tic, ce a pre -
cedat instaurarea parteneriatului dualist dintre
Aus tria ºi Ungaria, s-a constatat un recul al învã þã -
mân tului românesc, atât în privinþa procesului de
e di fi care a localurilor ºcolare, cât ºi în ceea ce pri -
veºte constituirea unei baze materiale co res pun zã -
toare, care ar fi generat un progres ev i dent al cali -
tãþii actului educativ ºi al frecvenþei ºcolare3. Acest 
imo bilism a dat naºtere unui con flict între Bisericã
ºi autoritãþile laice cu privire la direcþiile de orga -
nizare ºi conducere a învãþãmântului. Bise rica a
identificat drept cauze ale stagnãrii învã þã mân -
tului, atât pre caritatea economicã a comu nitãþilor
rurale, cât ºi atitudinea potrivnicã a antis tiilor co -
munale, pe când autoritãþile laice acuzau Biserica
de pasivitatea ºi ignoranþa clerului4. 

Încheierea compromisului dualist aus -
tro-un gar a inaugurat o perioadã dificilã pentru
ºcolile confesionale româneºti, guvernele ma ghia -
re în cer când, rând pe rând, prin toate metodele
posibile, dezrãdãcinarea spiritualã ºi culturalã a
românilor din Transilvania. Încã din anul 1868, a
fost promulgatã Legea naþionalitãþilor (Legea
XLIV), denumitã ºi „legea despre egala în drep -
tãþire a naþionalitãþilor”, ce stabilea, din punct de
vedere pol i tic, existenþa unei singure naþiuni în

294 IANUARIE-DECEMBRIE 2016

AI
R

A
V

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

1 Refacerea învãþãmântului primar românesc în perioada neoabsolutismului austriac a fost prezentatã de istoricul
Simion Retegan în lucrarea Satul românesc din Transilvania, ctitor de ºcoalã (1850-1867), apãrutã la Editura
Echinox din Cluj-Napoca, în anul 1994. Pânã în momentul instaurãrii dualismului austro-ungar, cele mai
im por tante legi ºi dispoziþii care ºi-au pus amprenta asupra ºcolilor confesionale româneºti au fost emise în anii
1850, 1853, 1857 ºi 1858.

2 În limbajul epocii, pentru contribuþia credincioºilor la salariul dascãlului au fost folosite mai multe expresii. În
Maramureº, cele mai des întâlnite au fost acelea de „eieptare pe popor” sau de „arunc”.

3 Camelia Elena Vulea, ªcoala româneascã în vicariatul greco-catolic al Haþegului. A doua jumãtate a secolului al
XIX-lea - începutul secolului XX, Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, 2009, p. 10. 

4 Ibi dem.



Ungaria, „naþiunea maghiarã, unitarã”, pe când
celelalte erau con sid er ate „naþiuni politice ma ghia -
re ale cetãþenilor de diferite lim bi”1. În legea
amintitã, se mai preciza cã toate naþio nalitãþile
formeazã statul, acesta fiind obligat sã or ga nizeze
învãþãmântul þinând cont de naþionalitãþi2.

Procesului educaþional, considerat drept
unul dintre cele mai bune mijloace ale programului 
de deznaþionalizare, i s-a acordat o atenþie sporitã.
Prima lege ºcolarã coerentã a fost emisã în anul
1868, sub denumirea de Articolul de lege XXXVIII,
prin intermediul acesteia fiind puse bazele în vã -
þãmântului mod ern din Ungaria ºi Transilvania.
Legea a fost elaboratã de ministrul maghiar al
Cultelor ºi Instrucþiunii Publice, baronul József
Eötvös ºi votatã de Parlamentul de la Budapesta în
acelaºi an, la data de 7 decembrie, reprezentând un
compromis între pretenþiile confesiunilor de men -
þinere a autonomiei lor bisericeºti ºi culturale, pe
de o parte, ºi exigenþele statului mod ern, pe de altã
parte3. Legea ºcolarã din 1868 a însumat 148 de
articole, împãrþite în 9 capitole, acestea fiind urmã -
toarele: Obligativitatea ºi libertatea învã þã mân tu -
lui; Despre modul de înfiinþare a ºcolilor populare;
Despre ºcolile confesionale; Despre ºcolile po -
pulare înfiinþate de persoane pri vate sau de aso -
ciaþii; Despre ºcolile comunale (populare, su pe -
rioare, cetãþeneºti); Despre ºcolile populare de stat;
Despre seminariile pedagogice; Despre auto -
ritãþile ºcolare; Despre învãþãtori4.

Legea a introdus conceptele de autonomie
ºcolarã ºi confesionalã, lãsând în seama con fe -
siunilor susþinerea sistemului ºcolar prin acordarea 
dreptului de înfiinþare a ºcolilor elementare. Atât
limba de predare, cât ºi programa ºcolarã („planul
de învãþãmânt”), cu condiþia ca acestea sã respecte
normele elab o rate de stat, erau stabilite de cãtre
susþinãtorii ºcolii. Limba de predare, obligatoriu,
trebuia sã fie limba maternã a elevilor ºi a pã -
rinþilor acestora. Anul ºcolar începea la 1 sep -
tembrie, dura 8 luni la sat ºi 9 luni la oraº. „ªcoala
poporalã”, indiferent de susþinãtorii ei, consta din
douã cursuri: „cursul de toate zilele”, pentru copiii
cu vârste cuprinse între 6 ºi 12 ani, respectiv
„cursul de repetiþie” (sau ºcoala repetiþionalã),

pentru copiii cu vârste între 12 ºi 15 ani. La „cursul 
de repetiþie” preda în cvasitotalitatea cazurilor,
gra tuit, învãþãtorul de la ºcoala elementarã: 5 ore
pe sãptãmânã iarna ºi 2 ore pe sãptãmânã în restul
anului. Aceasta mai avea denumirea de „ºcoala de
duminicã” pentru cã se desfãºura duminicã
dupã-amiazã. 

Legea ºcolarã din 1868 impunea învã þã to -
rilor o pregãtire de specialitate, prescria materiile
de studiu ºi stabilea cerinþele pe care trebuiau sã le
îndeplineascã localurile ºcolare. ªcolile con fe sio -
nale se aflau sub conducerea ºi supravegherea au -
to ritãþilor bisericeºti, statul având numai dreptul de 
supremã inspecþie, în scopul impunerii unei edu -
caþii unitare. Confesiunile aveau dreptul sã înfiin -
þeze ºcoli în comunitãþile lor, având totodatã liber -
tatea de a stabili salariul dascãlilor („soluþiunea
docenþialã”), dar ºi manualele ce urmau a fi fo -
losite în procesul ped a gogic. În linii gen er ale, pro -
cesul educaþional din ºcolile confesionale gre -
co-ca tolice aveau in cluse urmãtoarele obiecte de
studiu: învãþãtura religioasã ºi moralã; scrisul ºi
cititul; aritmetica ºi cunoaºterea unitãþilor de mã -
surã ale þãrii; noþiuni de limbã; fizicã ºi istorie
naturalã; geografia ºi istoria patriei; câteva noþiuni
elementare privind agricultura, în spe cial grã di -
nãritul; drepturile ºi îndatoririle cetãþeneºti;
edu caþia muzicalã; educaþia fizicã. Pentru funcþi o -
na rea în parametri corespunzãtori, ºcolile con -
fesionale trebuiau sã dispunã de „cãrþi ºcolare” ºi
materiale didactice necesare, precum hãrþi, glo buri 
pãmânteºti, „tabele de perete” etc. În ceea ce
priveºte amplasarea edificiului ºcolar ºi condiþiile
din sala „de propunere”, ºcoala trebuia sã fie aºe -
zatã într-un loc sãnãtos ºi uscat, iar sãlile de curs
trebuiau sã fie mari ºi luminoase, cu tavanul la o
înãlþime de trei metri. Numãrul elevilor era limitat
la 60 pentru o salã de învãþãmânt, fiecãrui elev
trebuind sã i se asigure un spaþiu de 0,80-1,20 m2.
Statul îºi rezerva, potrivit articolului 14, dreptul de
con trol pentru a constata dacã cerinþele legale ºi
standardele pedagogice erau respectate. De ase -
menea, articolul 15 mai acorda statului dreptul de
închidere a ºcolii confesionale ºi de înlocuire cu
una comunalã5.
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1 Constantin Bãjenaru, Legislaþie ºcolarã în perioada dualismului austro-ungar (1867-1918), în „Sargetia”, V
(XLI), Deva, 2014, p. 239.

2 „Scopul cel mai înalt al statului... e ca în instituþiile de învãþãmânt ale statului, cetãþenii fiecãrei naþionalitãþi din þarã, 
care vieþuiesc împreunã în mase mai mari, sã se poatã cultiva în limba lor maternã, pânã la punctul unde începe
cultura academicã”. (G. Sima, ªcoala româneascã din Transilvania ºi Ungaria. Dezvoltarea ei istoricã ºi situaþia ei 
actualã, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl Bucureºti, 1915, p. 19-20).

3 Constantin Bãjenaru, art. cit., p. 240.
4 Articolul de lege XXXVIII, din 1868, a fost prezentat in te gral de Paul Brusanowski în lucrarea Învãþãmântul

confesional ortodox român din Transilvania între anii 1848-1918. Între exigenþele statului cen tral ist ºi principiile
autonomiei bisericeºti, vol. I, Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, 2010, p. 214-222.

5 În completarea controversatului articol 15, ministrul Eötvos a introdus procedura celor trei avertismente prealabile
la in ter val de cel puþin ºase luni, ceea ce oferea comunitãþii bisericeºti un timp suficient pentru remedierea
deficienþelor constatate. Cf. Dan iel Sularea, Administraþia ºcolarã confesionalã în Episcopia Greco-Catolicã de



O datã cu moartea ministrului József
Eötvös, survenitã în anul 1871, se stinge „spiritul
de dreptate ºi unitate”, succesorii sãi considerând
cã „libertãþile” acordate naþionalitãþilor prin legea
învãþãmântului din 1868 trebuiau corectate. Primii
paºi în procesul de maghiarizare fuseserã fãcuþi în
1870 prin introducerea manualelor maghiare în
ºcolile româneºti. În anul 1872, portofoliul Mi -
nisterului Cultelor ºi Instrucþiunii Publice a fost
acordat lui Trefort Ágoston, care a urmãrit cu in -
sistenþã întãrirea controlului statului asupra ºco -
lilor confesionale prin modificarea legislaþiei, în
anii urmãtori. Tendinþa de implicare arbitrarã ºi
excesivã a statului austro-ungar în chestiunile
ºcolare s-a materializat ju ridic prin Articolul de
lege XXVIII din 1876. Prin aceastã reglementare,
s-a stabilit ca inspectorul ºcolar re gal de la nivel de
comitat sã fie mandatat sã verifice ºi sã aprobe
planurile de învãþãmânt, manualele ºcolare ºi
materialul di dac tic folosit de cãtre dascãli, în toate
tipurile de ºcoli existente1.

Urmãtoarea etapã de intensificare a pre siu -
nii statului asupra învãþãmântului confesional ro -
mânesc s-a desfãºurat prin Articolul de lege XVIII
din 1879 (Legea Trefort), care a avut drept obiec -
tiv maghiarizarea celorlalte naþionalitãþi, motivaþia 
oficialã fiind aceea cã fiecãrui cetãþean trebuie sã i
se punã la dispoziþie condiþii optime pentru însu -
ºirea limbii maghiare ca limbã oficialã a statului.
Potrivit acestei legi, învãþãmântul în limba ma -
ghiarã a devenit obligatoriu în toate ºcolile primare 
din Ungaria ºi Transilvania, predarea acesteia fã -
cându-se din clasa a douã de studiu. Au fost luate
mãsuri ca în institutele preparandiale, limba ma -
ghiarã sã fie predatã într-un anumit numãr de ore,
încât fiecare dascãl sã ºi-o însuºeascã în scriere ºi
în vorbire pentru a o putea preda cu rezultate scon -
tate. A fost stabilit un termen de patru ani de la
promulgarea legii, pentru ca dascãlii sã aibã po -
sibilitatea de a-ºi însuºi limba maghiarã în mod
corespunzãtor, în caz contrar putând fi destituiþi de 
la catedrã. Dupã data de 30 iunie 1882, di ploma de
învãþãtor a fost condiþionatã de însuºirea limbii
maghiare, nivelul de pregãtire fiind verificat
printr-un examen susþinut în faþa inspectorului
ºco lar re gal sau la un institut preparandial. Pentru
însuºirea limbii maghiare de cãtre elevi, planurile
de învãþãmânt au fost adaptate noilor cerinþe. Ast -
fel, în ºcolile cu un singur dascãl, limbii maghiare
a trebuit sã i se aloce trei ore ºi jumãtate pe sãptã -
mânã, la cele cu doi dascãli, ºase ore sãptãmânal,
putându-se ajunge ºi la 14 ore în cazul ºcolilor cu
mai mulþi învãþãtori2.

Politica guvernamentalã ce viza integrarea

culturalã ºi, în fi nal, maghiarizarea celorlalte na -
þiuni a continuat ºi în penultimul deceniu al
secolului al XIX-lea prin interzicerea manualelor
româneºti care periclitau „ideea de stat maghiar” ºi 
impunerea forþatã a literaturii didactice maghiare.
În completarea ºi fundamentarea legii din 1879, a
fost promulgat Articolul de lege XXX, din 1883,
prin care limba maghiarã a fost introdusã în în -
vãþãmântul secundar. Potrivit acestei legi, a fost
stabilit un plan de învãþãmânt unitar pentru toate
instituþiile ºcolare secundare, încât în clasele a
VII-a ºi a VIII-a limba ºi literatura maghiarã sã
devinã o disciplinã de studiu obligatorie.

Pânã la sfârºitul secolului al XIX-lea au ur -
mat ºi alte legi de deznaþionalizare. Articolul de
lege XV, din 1891 (Legea Csáky Albin), a fãcut
referire la grãdiniþele („grãdinile”) de copii. Po -
trivit acestei legi, s-a hotãrât predarea limbii ma -
ghiare încã de la vârsta de trei ani. 

Potrivit Articolului de lege XXVI, din 1893,
salariile dascãlilor confesionali au fost majorate la
min i mum 300 florini/600 coroane anual, pentru
primul dascãl ºi 200 florini/400 coroane anual
pentru cel de-al doilea, aceste sume fiind, în multe
situaþii, mult prea mari în comparaþie cu po si -
bilitãþile financiare ale autoritãþilor civile ºi ale
comunitãþilor, în calitate de susþinãtori ai pro ce -
sului educaþional. Sub pretextul de a-ºi asuma
statutul de apãrãtor al drepturilor financiare ale
dascãlilor, guvernul maghiar intenþiona, de fapt,
maghiarizarea ºcolilor confesionale româneºti. În
situaþia în care „comuna politicã” (antistia co mu -
nalã) sau senatul ºcolar nu reuºea, din cauza pre -
caritãþii financiare, sã asigure plafonul min i mal al
remuneraþiei dascãlilor, exista posibilitatea ob þi -
nerii de asistenþã financiarã din partea statului, dar
o asemenea cerere implica acceptarea controlului
statului3. Dacã se acorda o subvenþie mai mare de
200 coroane, comunitãþile care asigurau suportul
financiar al ºcolii erau ob li gate sã prezinte anual,
pentru aprobare inspectorului ºcolar re gal, orarul
ºi programa de studiu.

Articolul de lege XXVII, din 1907 (Legea
Apponyi), care a primit pe drept cuvânt porecla de
cod pe nal, a impus numeroase reglementãri cu
totul contrare legilor ºcolare elab o rate în anul
1868. În litera acestei legi, dascãlii, inclusiv cei
confesionali, deveneau funcþionari publici („ofi -
cianþi publici”), cu obligaþia de a depune la pre -
luarea postului un jurãmânt de fidelitate faþã de stat 
(„pat ria mamã”). ªcolile puteau fi inspectate nu
numai de inspectorul ºcolar comitatens, ci ºi de
notarii comunali sau administratorii de plasã, care,
dacã nu ar fi mulþumiþi de progresul fãcut în asi -
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Gherla în perioada dualismului (1867-1918). ªcolile elementare, în „Bisericã, Societate, Identitate. In honorem
Nicolae Bocºan”, Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, 2007, p. 160.

1  Constantin Bãjenaru, art. cit., p. 241; Camelia Elena Vulea, op. cit., p. 11.
2  Onisifor Ghibu, Pentru o pedagogie româneascã. Antologie de scrieri pedagogice, Bucureºti, 1977, p. 49.
3  Camelia Elena Vulea, op. cit., p. 12.



milarea limbii maghiare, puteau dispune pe dep -
sirea învãþãtorului, suspendarea sau înlãturarea din 
post, mergându-se în fi nal chiar la închiderea
ºcolii re spec tive. Salariile dascãlilor porneau de la
1.000 coroane pe an, cu posibilitatea dublãrii prin
obþinerea celor ºase gradaþii stabilite de lege, la
care se mai adãugau 200 coroane, bani pentru
locuinþã. Prin stabilirea unor costuri considerabile
pentru întreþinerea unui dascãl, se intenþiona ca
unele comunitãþi sã ajungã în situaþia de a cere
ajutor de la stat, acesta urmând a se primi cu
condiþia ca istoria, geografia, constituþia ºi arit metica
sã se predea obligatoriu în limba maghiarã1. 

Prin intermediul acestei legi s-a ajuns la o
creºtere excesivã a orelor de limba maghiarã (13
ore/sãptãmânã), scopul propus fiind acela ca, dupã
primii patru ani de ºcoalã, copiii sã poatã sã-ºi
exprime „în grai viu ºi în scris, gândirile în limba
maghiarã”. De fapt, a fost o punere în practicã a
concepþiei de educaþie naþionalã maghiarã a na -
þionalitãþilor, prin limba maghiarã ºi prin toate
celelalte elemente care erau în mãsurã sã pro -
moveze cultura maghiarã, precum: istoria, consti -
tuþia, geografia, „cântarea”, „gimnastica” ºi „jo -
curile ungureºti”, grija principalã a dascãlilor
tre buind sã fie, înainte de toate, educaþia patrioticã
a elevilor ºi, ul te rior, educaþia religioasã ºi moralã.
Dupã finalizarea claselor primare, fiecare elev tre -
buia sã ºtie sã citeascã ºi sã scrie în limba ma -
ghiarã, pentru ca la ºcoala repetiþionalã cursurile
sã se desfãºoare exclusiv în limba maghiarã. Sunt
precizate ºi excepþiile, potrivit cãrora statul nu
putea subvenþiona salariul dascãlului ºi, im plicit,
funcþionarea ºcolilor, cum ar fi: dacã dascãlul nu
este un bun pa triot, dacã în comuna respectivã mai
funcþioneazã o ºcoalã maghiarã sau dacã edificiul
ºcolar nu corespundea cerinþelor legii din mai mul -
te puncte de vedere. În cazul în care o ºcoalã nu
corespundea în privinþa zelului promovãrii limbii
maghiare, aceasta putea fi suspendatã ºi, ul te rior,

desfiinþatã, iar dascãlii destituiþi, legea permiþând
un amestec grosolan al inspectorilor ºcolari co -
mitatenºi în procesul in tern de desfãºurare a acti -
vitãþilor pedagogice2. 

Prin Articolul de lege XVI, (Legea Zichy) din 
1913, salariile învãþãtorilor au fost din nou
majorate. Salariul de pornire a fost de 1.200 co -
roane, putându-se ajunge progresiv, dupã 35 de ani 
de activitate, pânã la 3.200 coroane, la care se
adãugau banii alocaþi pentru locuinþã.

Articolul de lege XL, din 1913, a fãcut refe -
rire la grãdiniþele de copii, reluând în text ºi majo -
ritatea prevederilor din legislaþia ºcolarã ante ri -
oarã (îndeosebi pe cele publicate în anul 1891, în
Legea Csáky Albin). Prin intermediul acestei legi,
a fost introdus un con cept periculos pentru naþio -
nalitãþile statului, acela de „spiritul pa tri otic al
educaþiei”. Acesta urmãrea trezirea ºi dezvoltarea
„în sufletul copiilor” a sentimentului „de alipire
cãtre pat ria ungarã, conºtiinþa aparþinerii la naþiu -
nea ungarã ºi felul de gândire religios-moral”3.
Potrivit legii ºcolare din 1913, problematica sa -
larizãrii dascãlilor în funcþie de calificativele obþi -
nute trecea în responsabilitatea inspectorului ºco -
lar re gal, pe aceastã cale reducându-se puterea de
con trol ºi decizie a instituþiilor bisericeºti în pri -
vinþa învãþãmântului elementar românesc. 

Analizând situaþia învãþãmântului con fe sio -
nal românesc, din perspectiva legislaþiei ºcolare
elab o rate în perioada dualismului austro-ungar, se
poate afirma faptul cã, atât Biserica, cât ºi ªcoala
au reuºit sã facã faþã nenumãratelor valuri ce aveau 
drept scop ºubrezirea sentimentului naþional, în
strânsã legãturã cu fenomenul maghiarizãrii. În
aceste condiþii vitrege, potrivit celor concluzionate 
de Camelia Vulea, „eforturile celor douã instituþii,
de salvare a caracterului confesional al ºcolii ele -
mentare au primit, în epocã, valoarea unor de -
mersuri pentru salvarea fiinþei naþionale a po po -
rului român”4.
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2 Onisifor Ghibu, Viaþa ºi organizaþia bisericeascã ºi ºcolarã în Transilvania ºi Ungaria, Bucureºti, 1915, p. 107.
3 Ibi dem, p. 105.
4 Camelia Elena Vulea, op. cit., p. 13.



Apele în concepþia religioasã precreºtinã

Ioan-Alexandru GAVRUª
Mar ian-Cornel TRANDAFIR

În legãturã cu apele ºi simbolismul ac -
vatic, nu se poate trece cu vederea con -
tribuþia lui Mircea Eliade, ceea ce a scris

despre aceastã temã fiind unul dintre punctele de
referinþã, întrucât acesta porneºte di rect de la sur -
sele cele mai apropiate în analiza fenomenelor
religioase.

Apele simbolizeazã totalitatea virtu ali tã þi -
lor, în viziunea sa, ele simbolizeazã substanþa pri -
mordialã din care se nasc toate formele ºi în care se 
reîntorc. Ele preced orice formã ºi sunt susþi nã -
toarele creaþiei. Scufundarea în apã simbolizeazã o 
regresiune, o regenerare totalã. Contactul cu apa
înseamnã regenerare.

Apa este simbolul vieþii, având funcþie ger -
mi natoare. Mitologia indianã a reprezentat în dife -
rite variante tema apelor primordiale. În cosmo -
gonia babilonianã întâlnim oceanul pri mor dial,
Apsf ºi Tiamat, oceanul de apã dulce ºi sãratã.

Cu privire la creaþia lumii, tradiþia apelor
primordiale se întâlneºte în numeroase variante în
cosmogoniile arhaice. La populaþiile paleolitice
întâlnim frecvent mitul cos mo gonic. Acesta are în
centru apele primordiale ºi Creatorul, antropomorf 
sau sub formã de an i mal acvatic, care se scufundã
în adâncul apelor pentru a aduce materia necesarã
creãrii lumii. Apa fiind un simbol ce cuprindea
totalitatea germenilor, devine substanþã magicã ºi
terapeuticã, ea purificã, vindecã ºi întinereºte.

Purificarea prin apã înseamnã o renaºtere,
întrucât apa dezintegreazã orice formã. Imersiunea 
la scarã umanã reprezintã moartea, iar la scarã
cosmicã înseamnã potopul.

Cultul apelor, dar mai ales al apelor vin de -
cãtoare, al puþurilor termale, salinelor îl întâlnim în
viaþa religioasã precreºtinã. Funcþia purifi ca toare ºi
regeneratoare a apei face ca cultul apelor sã îl întâl -
nim peste tot, de la comunitãþile cele prim i tive, pânã
la societãþile cele mai avansate ale Anti chitãþii.

În sens religios, contactul cu apa, scoate în
evidenþã douã momente esenþiale ale ritului cos -

mic: reintegrarea în ape ºi creaþia. Cultul apelor,
fluviilor, izvoarelor, lacurilor îl întâlnim în Hellada
înainte de nãvãlirile indo-europene. Homer descrie 
cultul fluviilor. Cimbrii, francii, germanii, slavii
aduceau sacrificii în cadrul acestui cult1.

Din perioada Vedelor timpurii ºi pânã la
hinduismul de azi, apa a fost privitã în In dia ca o
manifestare apropiatã a esenþei di vine. Apele fiind
elementul con ser va tor al vieþii. În simbolismul re -
li gios, a te arunca în apã înseamnã a te cufunda în
mis ter, a cãuta secretul suprem al vieþii2.

Sumerienii vedeau în apã elementul divin
pri mor dial în care se afla începutul vieþii. Zeul
apelor la ei se numea Tammuz („adevãratul fiu al
adâncului apelor”). Cultul sãu, ca „fiu ºi chip al
zeului Ea”, era legat de cultul marelui zeu al apei.
Ea, zeul adâncului apelor, era înfãþiºat la sumerieni 
cu o coadã de peºte sau ca un peºte pe spate. Cultul
apelor s-a rãspândit ºi în Akkad. În cetatea Esh -
nunna, erau adoraþi ca zei ai apei Ninazu („cu -
noscãtorul apei”) ºi zeul spãlãrilor rituale Tispak3.
La sumerieni un alt zeu al apei era Enki. În cosmo -
gonia sumerianã, din marea primordialã, din zeiþa
Nammu, s-a ivit An-Ki, universul în totalitatea lui,
ce cuprindea cerul ºi pãmântul4. Zeiþa Nammu, al
cãrei nume este scris prin picto grama desemnând
„Marea primordialã”, este prezentatã ca „mama
care a zãmislit Cerul ºi Pãmântul” ºi „strãmoaºa
care a nãscut pe toþi zeii”5.

Egiptenii credeau cã la începutul lumii era
apa, de aceea au zeificat Nilul, numindu-l Hapi ºi
comparându-l cu Osiris, zeul dãtãtor de viaþã, „mai 
mare între zei, care a creat totul, care se revarsã
pentru a da viaþã lumii”. Ploaia, apa care izvorãºte
din ochiul ceresc, „ochii zeului soare Horus” ºi
izvorul sacru de lângã Heliopolis, erau con sid er ate 
de egipteni ca manifestãri ale divinitãþii apei. Zeul
adâncului apelor la ei era Sobek, iar apele erau
locuite de spirite. Zeul Sobek era reprezentat, de
obicei, în chip de crocodil. Cosmogonia egipteanã
începe cu apariþia unei coline din apele pri mor -
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Tratat de istoria religiilor, Bucureºti, Editura Humanitas, 1992, p. 182-194.

2 Hein rich Zimmer, Mituri ºi simboluri în civilizaþia indianã, Bucureºti, Editura Humanitas, 1994, p. 33-50.
3 V. I. Avdiev, Istoria Orientului An tic, Bucureºti, Editura de Stat, 1951, p.67-68; Irineu Mihãlcescu, Istoria

religiunilor lumii, Bucureºti, Editura Cugetarea, 1947, p. 300.
4 Jean Deshayes, Civilizaþiile vechiului Ori ent, vol. II, Bucureºti, Editura Meridiane, 1976, p. 38.
5 Mircea Eliade, Istoria credinþelor ºi ideilor religioase, vol. I, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1991, p. 65.



diale. Templul egiptean reprezenta „colina primor -
dialã”, simbol al învierii di vine1.

Legate de cultul apei erau bãile rituale. În
palatul de la Cnossos s-a emis ipoteza cã într-o
încãpere din palat cu destinaþie religioasã se efec -
tuau bãi rituale2.

Despre cultul apelor la greci, care au fost un
popor de navigatori, se poate spune cã a fost bine
conturat. Una dintre zeitãþile principale ale gre cilor
era zeul Po sei don, fiul lui Knosos, care era stãpânul
mãrii, iar Agir personifica oceanul ne mãrginit. Lui
Po sei don ºi Herei li s-a dedicat unul dintre cele mai
vestite tem ple greceºti la Pastum, în Italia3.

În gen eral, la popoarele care sunt în jurul
bazinului Mãrii Mediterane, cum sunt grecii,
etrus cii, romanii ºi, înainte, fenicienii, exista o zei -
tate a mãrilor. La etrusci se numea Nethuns, nume
care se apropie de Neptun, zeul mãrii la romani, la
gali, zeul mãrii era Lyr sau Llyr, valurile erau
denumite „câmpul lui Lyr”, iar Manannan, fiul lui
Lyr, era stãpânul þãrii celor fericiþi, având ca atri -
but un cazan veºnic plin4.

Pe lângã zeitãþile mãrilor erau ºi zeitãþi ale
râurilor ºi ale izvoarelor de la religiile Orientului
Îndepãrtat pânã la civilizaþiile antice europene. Un loc
aparte în acest capitol îl ocupã tradiþiile despre potop. 

Potopul îl întâlnim în epopeea lui Ghilga -
meº, potopul lui Noe, la vechii indieni, în lucrã rile
scriitorilor greci, de dinainte ºi dupã Hristos. Tra -
diþii diluviene se întâlnesc ºi la triburile austra liene 
ºi melaneziene, în Amer ica de Sud, în Mexic ºi
Amer ica centralã. În Af rica, în schimb, s-au gãsit
foarte puþine legende diluviene.

În Essai de commentaire sur Berose, egip -
tologul francez Francois Lenormant (1837-1883)
spune: „Tradiþia potopului e tradiþie universalã
prin excelenþã, una din acelea care se leagã de
istoria umanitãþii prim i tive”. Despre potop în tâl -
nim referiri în Epopeea lui Ghilgameº, în Vechiul
Tes ta ment (ca revelaþie dumnezeiascã), la vechii
indieni, unde îl gãsim în cea mai veche versiune în

Satapatha Brahmana. O legendã diluvianã care
este mai apropiatã de varianta chaldeeanã se aflã în 
cartea Hari-Purana. Potopul apare ºi în Mahbha -
rata ºi Bahagvata-Purana, apare la greci la
scriitori Hellanicos (sec. V î.d.Hr.), Pindar (sec. V
î.d.Hr.), Platon (sec. IV î.d.Hr.), Aristotel (sec. IV
î.d.Hr.), Apollodor (sec. II î.d.Hr.). Tradiþii despre
potop avem ºi la populaþiile din arhipelagul asi atic, 
în China, Aus tra lia ºi Amer ica. Un fapt deosebit,
în Egiptul an tic nu s-a gãsit tradiþia potopului5. 

În concepþia lui Mircea Eliade tradiþiile po -
topului sunt le gate de ideea reînnoirii lumii, aºa
numita „concepþie ciclicã”, prin care Eliade ex -
plica purificarea prin potop. Aceastã concepþie ci -
clicã este confirmatã de convergenþa miturilor lu -
nare cu temele inundaþiei ºi ale potopului. Apele
preced orice creaþie ºi o reintegreazã pe ri odic, spre 
a o retopi în ele, a o „purifica”, îmbogãþind-o
totodatã cu noi latenþe, regenerând-o. Umanitatea
piere pe ri odic în potop sau inundaþii datoritã pã -
catelor ei (în majoritatea miturilor din Pa cific mo -
tivul catastrofei este o vinã ritualã), dar niciodatã
nu piere definitiv, ci reapare sub o formã nouã
reluând acelaºi destin, aºteptând revenirea aceleaºi 
catastrofe care o va reabsorbi în ape6.

Rolul purificator al apei o transformã pe
aceasta în mijloc de salvare a lumii ºi îi dã acesteia
o anumitã continuitate. Potopul vãzut în viziunea
biblicã îl vom descrie pe larg într-o altã lucrare.
Încheind articolul despre simbolismul reli gios al
apei nu putem sã nu amintim câteva tipuri de ape:
ape primordiale (ca el e ment primar în creaþia
lumii), apele potopului (ca el e ment pe dep sitor ºi
purificator), apele vii (ca funcþie rege neratoare),
apele morþii (care nu întotdeauna sunt malefice, ele 
putând avea ºi funcþie salvatoare) ºi apele rituale
(lustrale, sacrale)7.

Ca un ep i log, toate valenþele metafizice ºi
religioase ale apelor alcãtuiesc un ansamblu coe -
rent care se interfereazã cu alte simbolisme religi -
oase dând o imag ine totalã asupra lumii antice.
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Mihãl cescu, op. cit., p. 214; Dumitru Berciu, Lumea celþilor, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1970, p. 200.
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6 Idem, Tratat de istoria religiilor, Bucureºti, Editura Humanitas, 1992, p. 201-202.
7 Vic tor Kernbach, Mituri esenþiale, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1978, p. 129-132.



Cãmaºa de femeie din Þara Chioarului

Angela SIMIONCA
Baia Mare

Maramureºul oferã argumentul unei
civilizaþii, este parte strã ve che a
pãmântului românesc, pã strând

tradiþii de culturã popularã de ori gi nalitate ºi
farmec rus tic neîntrecut, dar ºi de o excepþionalã
valoare documentarã ºi artisticã.

„Þara cetãþii de piatrã” sau Þara Chioa -
rului este aºezatã în partea de sud-vest a jude -
þului Maramureº, fiind amplasatã pe un re lief
deluros, traversat de râul Someº ºi afluentul sãu
Lãpuº. Limitele Þãrii Chioarului  sunt: Dealul
Preluca în sud, Depresiunea Baia Mare în Nord,
Mãgura ªatrei în est, valea Someºului în vest. 

Þara Chioarului1, ca zonã etnograficã, este 
bine structuratã, având particularitãþi specifice ºi 
remarcându-se prin tradiþii  ºi cos tume populare
originale, precum ºi prin trãsãturi dis tinc tive ar -
hi tecturale, pereþii caselor fiind acoperiþi cu ten -
cuialã de culoare deschisã. 

Unul dintre cele mai interesante aspecte
ale culturii populare româneºti îl reprezintã por -
tul pop u lar. Costumul pop u lar maramureºean
este o mãrturie de frumuseþe ºi personalitate
spiritualã, pãstrat viu pânã în zilele noastre2.
Caracteristica principalã a portului tradiþional
din Þara Chioarului o constituie pãstrarea unui
mare numãr de elemente strãvechi, alãturi de o
serie de elemente noi, intrate sub influenþa ora -
ºului  sau a zonelor etnografice cu care se înve -
cineazã.

În structura portului pop u lar cea mai im -
portantã piesã este cãmaºa3, aceasta pentru fap -
tul cã este piesa de bazã în ansamblul costu -
mului, în funcþie de ea armonizându-se ºi
ce le lalte piese componente. Ea este pãstrãtoarea
elementelor tradiþionale, marcheazã diferenþele
de vârstã, ocaziile sau starea socialã, con cen -
treazã cele mai multe elemente de de cor, deter -
minã compoziþia costumului, restul pieselor
asor tându-se întotdeauna cu aceasta. Materialul
folosit pentru confecþionarea cãmãºilor a fost la

început pânza de cânepã þesutã în rãzboi în douã
iþe. Pentru costumele destinate zilelor de lucru se 
folosea numai pânza þesutã din cânepã, iar
pentru costumul de sãrbãtoare se folosea pânza
þesutã din cânepã în amestec cu in sau bumbac,
numitã în termeni locali pânzã învãluitã. Abia în
a doua jumãtate a secolului al XX-lea se va
folosi pânza confecþionatã numai din bumbac.

În ceea ce priveºte croiul cãmãºii din
Chioar, aceasta este o cãmaºã scurtã ce se purta
cu poale ºi are mâneca prinsã din umãr. Doru
Arsene ºi Ioan Chiº ªter, în monografia dedicatã
zonei etnografice Chioar, considerã cã cel mai
vechi tip de cãmaºã a fost cea lungã care îmbrãca 
tot corpul ºi avea rãscroiturã pãtratã la gât.
A ceastã cãmaºã a fost purtatã, pe platoul Pre -
lucilor pânã în deceniul al treilea al secolului al
XX-lea.  Cãmaºa scurtã cu mâneca din umãr era
încreþitã la gât. Acest tip de cãmaºã s-a purtat
pânã la începutul secolului al XX-lea, când în
Chioar pãtrund ºi alte croiuri4.

Sabin ºi Maria ªainelic5 subliniazã cã pâ -
nã la mijlocul secolului al XIX-lea cãmaºa fe -
meiascã, la fel ca cea bãrbãteascã, era încreþitã la 
gât. Abia dupã mijlocul secolului al XIX-lea
apare „spãcelul cu guler ºi deschidere în faþã”.

Începutul secolului al XX-lea aduce mai
multe noutãþi în croiul ºi ornamentica cãmãºii
femeieºti din Chioar, schimbãri analizate per ti -
nent de muzeograful Janeta Ciocan. Din analiza
Domniei Sale aflãm cã aceste modificãri au sur -
venit din mai multe mo tive: influenþa celor douã
oraºe care au dominat viaþa so cial-politicã ºi
economicã a populaþiei din satele chiorene; pu -
ternica miºcare româneascã din zonã (ªomcuta
Mare a fost centrul unde se organizau adunãrile
ASTREI, unde Iosif Vul can a vorbit despre po -
porul român ºi poezia sa, unde Gheorghe ªincai
a înfiinþat prima ºcoalã româneascã; zona Chioa -
rului a fost ºi zona în care ºi-a desfãºurat acti -
vitatea Vasile Lucaciu ºi Gheorghe Pop de
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5 ªainelic Sabin, ªainelic Maria, Zona etnograficã Chioar, Editura Sport-Turism, Bucureºti, 1986, p. 86.



Bãseºti); cercurile în care se întâlneau femeile ºi
în care se vehiculau numeroase cãrþi cu modele
din portul pop u lar românesc.

Studiul asupra portului pop u lar chiorean a
evidenþiat existenþa mai multor croiuri ce au
evoluat de-a lungul timpului. Dacã se ia în con -
siderare „gura cãmãºii”, avem:  cãmaºa deschisã
în faþã cu un mic guler; cãmaºa deschisã pe
umãr; cãmaºa deschisã pe piept (stânga, dreapta
- fãrã preferinþã); cãmãºi cu decolteu pãtrat,
rotunjit, triunghiular; cãmaºa cu vizidcã (bogat
ornamentatã, volane aplicate, cu guler detaºabil
ºi încheiatã cu nasturi în lat eral); cãmaºa cu
lengher (platcã), apãrutã sub influenþa zonei Co -
dru; spãcelele româneºti.

De obicei, decorul care era în jurul gâtului
se regãsea ºi la baza mânecii cãmãºii. Mâneca
cã mãºii era croitã dintr-un lat ºi jumãtate de ma -
te rial ºi se termina cu volane mari numite ºi
bezeri, sau cu manºete numite ºi pumnãºei.
Manºetele erau sim ple sau întoarse (duble).
Mâneca se prin dea la umãr încreþitã (creþele), iar 
pentru a asigura lejeritate braþelor, sub braþ se
cosea un petec în formã de romb sau pãtrat,
numit puiuþ. Ornamentica cãmãºii chiorene se
regãsea pe piept, la umeri ºi baza mânecilor pe
volane sau manºete. Motivele ornamentale
întâlnite pe cã mãºile chiorene sunt cele florale,
geometrice ºi fitomorfe. De asemenea, spatele
cãmãºii ºi nu numai, avea multe pliuri mãrunte,
realizate pe verticalã, care pe lângã rolul practic
(dãdeau lãrgime cãmãºii), aveau ºi un rol estetic
(dãdeau amploare bustului, erau realizate foarte
frumos geo met ric) ºi se mai numeau pãturi sau
hãi tãºele. Acestea se aflã pe toate cãmãºile chio -
rene, indiferent de tipul de cãmaºã sau de pe -
rioada istoricã când a fost confecþionatã. Pe lân -
gã brodarea cu diferite mo tive colorate (cu
fitãu), mai gãsim pe cãmaºa chioreanã ºi re -

numitul ciur sau bro derie spartã. Ciurul era rea -
lizat prin tãierea unor fire ºi brodarea marginilor
tãiate, dupã modele bine ºtiute de persoana care
le executa.

Exista o mare diferenþã între cãmãºile de
lucru ºi cele de sãrbãtoare concretizatã în ma -
terialul din care erau confecþionate, în existenþa
sau nu a motivelor ornamentale, în coloritul
aces tora. De asemenea, era o diferenþã semni -
ficativã între ornamentele aplicate pe cãmaºã în
funcþie de vârsta persoanei care o purta. Bãtrânii
aveau cãmaºa cu ornamente geometrice, iar ti -
nerii preferau motivele florale ºi vegetale. Pânã
spre sfârºitul secolului al XIX-lea, decorul se
realiza numai cu acul, iar apoi, odatã cu apariþia
maºinii de cusut, hãitãºelele erau realizate cu
ajutorul acesteia. Fie cã este cusutã cu mâna, fie
cã este cusutã cu maºina, ornamentaþia ºi mãies tria
cu care a fost realizatã plaseazã cãmaºa prin tre cele 
mai dec o rate din portul pop u lar românesc. 

Cãmaºa din ilustraþia 1 este o cãmaºã
foarte veche, din perioada 1920-1930, croitã din
doi laþi de pânzã de cânepã, þesutã în douã iþe. Pe
lat eral sunt introduºi doi clini („ic”) ºi sub braþ
câte un „pui” (bucatã de pânzã în formã tra -
pezoidalã) pentru lãrgirea cãmãºii. Decolteul ro -
tund este la baza gâtului; se încheie în spate cu
un nasture. Mâneca este dreaptã, încreþitã pe
umãr. Atât în partea din faþã, cât ºi în spate se
regãsesc „hãitãºele” (încreþituri) cusute la ma -
ºinã. Baza decolteului este decoratã cu mo tive
fitomorfe - ghirlandã - cusute peste fir ºi în
cruciuliþe, predominând culoarea albastrã, alã -
turi de care se regãseºte verdele ºi roºul. În zona
Chioarului cãmãºii de femeie i se mai spune ºi
spãcel. 

În fotografia 2 avem o cãmaºã din pe -
rioada 1920-1930, confecþionatã din doi laþi de
pânzã din cânepã þesutã în douã iþe. Sub braþ de
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fiecare parte sunt introduse „pãhuþele” (clini) ºi
„puiuþi” (bucatã de pânzã în formã de romb sub
braþ), care au rolul de a da lãrgime mânecii.
Mâneca porneºte din umãr, unde este încreþitã,
se terminã cu volan brodat cu bro derie plinã,
peste fire, cu mo tive florale ºi fitomorfe re date
nat u ral ºi tivit cu fitãu roºu, roz, galben, albastru. 
Decolteul este ro tund, cãmaºa se în cheie pe cei
doi umeri cu câte un nasture.  Bro deria din jurul
decolteului, ca tehnicã, culoare ºi mo tive este
identicã cu cea de pe volãnaºul de la mânecã.
Aceeaºi bro derie în dimensiuni mai mici o
întâlnim ºi pe lengherul din spatele cãmãºii. Atât 
în faþã, cât ºi în spate cãmaºa are cusute la
maºinã „hãitãºele”. Acest model era purtat
îndeosebi de tinere, mai ales  de sãrbãtori.

În fotografia 3 avem cãmaºa (spãcelul)
care putea fi purtatã ºi de femeile pânã la 50-60
de ani, deoarece are o bro derie cu
albastru ºi nu este prea încãrcatã ca
ºi model or na men tal. 

Este croitã din doi laþi de
pânzã învãluitã (bãtealã din bumbac, 
urzealã din cânepã), þesutã în douã
iþe. De fiecare parte are introduºi câte
o „pãhuþã” (clin) ºi câte un „puiuþ”
(pe tec romboidal de pânzã sub braþ),  
pentru a se da lãrgime cãmãºii. Mâ -
neca porneºte din umãr ºi este dreap -
tã. Decolteul este ro tund la baza gâ -
tului cu gura cãmãºii în spate, unde
se încheie cu doi nasturi. Hãitãºelele
se regãsesc în dreapta ºi stânga  de -
colteului. Decorul este amplasat pe
piept, imediat sub rãscroitura gâtului 
ºi este realizat în bro derie peste fire
ºi în cruciuliþe cu fitãu albastru. Mo -
ti vele ornamentale sunt fitomorfe:
ghir landa înscrisã într-un chenar.

Acest model îl mai purtau ºi în zilele de lucru,
deoarece nu este foarte greu de realizat ºi este
mai puþin ornamentat. 

Cãmaºa 4 este croitã din doi laþi de pânzã
învãluitã (bãtealã din bumbac urzealã din câ -
nepã), þesutã în douã iþe. De fiecare parte laþii de
pânzã sunt prinºi între ei cu câte o „pãhuþã”
(clin)  ºi sub braþ are câte un „puiuþ” (petec
romboidal de pânzã sub braþ), ambele având
rolul de a da lãrgime cãmãºii. Mâneca porneºte
din umãr ºi este dreaptã. Decolteul este ro tund la
baza gâtului cu gura cãmãºii în spate, unde se
încheie cu doi nasturi. Hãitãºelele se regãsesc în
dreapta ºi stânga  decolteului. Decorul este am -
plasat pe piept, imediat sub rãscroitura gâtului ºi
este realizat în bro derie peste fire ºi în cruciuliþe
cu fitãu albastru ºi verde ºi este dispus pe mai
multe registre. Un registru conþine mo tive
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4 - Cãmaºã  croitã din doi laþi de pânzã învãluit



florale (albastre) ºi fitomorfe: ramuri (verzi) ºi
se aflã între alte douã registre ornamentale iden -
tice formate din meandru ºi cusute cu fitãu
albastru. Imediat sub rãscroitura gâtului gãsim o
linie frântã cusutã cu fitãu albastru. Acesta este,
de asemenea, un model uºor de realizat, are bro -
derie puþinã, este purtat ºi de femeile mai în
vârstã, ºi în zilele de lucru.

Cãmaºa din fotografia 5 este o cãmaºã cu
ciur ºi dateazã din perioada 1920-1930.

Este croitã din trei laþi de pânzã învãluitã
(urzealã de cânepã, bãtealã de bumbac), þesutã în 
douã iþe, cu decolteu pãtrat, la baza gâtului. Are
cusãturã pe umãr, iar sub braþ are introdus „pu -
iuþul” pentru lãrgirea cãmãºii. Mâneca porneºte
din umãr cu încreþituri ºi se terminã cu volan cu
colþunaºi lucraþi în bro derie spartã, „ciur”, for -

matã din mo tive fitomorfe: pomul vieþii. În par -
tea din faþã  sunt trase la maºinã, de o parte ºi alta 
a decolteului, un numãr egal de „hãitãºele”. Între 
acestea se aflã decorul realizat în bro derie spar tã:
„ciur”, care reprezintã o floare ce poate fi inter -
pretatã ºi ca motiv so lar. Decolteul are o deschidere
pe partea stângã care se închide cu nasturi.

În zilele noastre nu mai regãsim cãmãºile
de lucru, deoarece ele nu s-au putut pãstra (even -
tual la muzee), þãranii le foloseau pânã se
rupeau. De asemenea nu mai putem vorbi, în
prezent, de existenþa celor douã categorii de
cãmãºi (de lucru ºi de sãrbãtoare). Acum cãmaºa 
este purtatã doar cu anumite ocazii, de cãtre
dansatori, grupuri vocale, interpreþi de muzicã
popularã etc., la spectacole, filmãri  sau la alte
manifestãri folclorice.

Bibliografie:

. Bãnãþeanu Tancred, Portul pop u lar din regiunea Maramureº: zonele Oaº, Maramureº, Lãpuº, Sfatul
Pop u lar al Regiunii Maramureº. Casa Creaþiei Populare, Baia Mare, 1967.

. Ciocan Janeta, Portul pop u lar din Þara Chioarului, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2006.

. Dogaru Ortansa, Ornamentele ºi croiul costumului pop u lar din judeþul Maramureº, Bucureºti, 1984.

. ªainelic Sabin, ªainelic Maria, Zona etnograficã Chioar, Editura Sport-Turism, Bucureºti, 1986.
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Mass-me dia despre român
decembrie 2015 – noiembrie  2016

selecþie de Laviniu ARDELEAN

Nouã apariþie în presa româneascã din
Austria: Revista UNIREA

Ro ma nian Global News, 4 decembrie 2015,
www.rgnpress.ro

Periodic de culturã ºi artã, anul I, nr. 1, no -
iembrie 2015 ISSN 2066-0952 ºi editat de Asociaþia
„Cercul Cultural Româno-Austriac UNIREA”,
Wiener Neustadt Austria, preºedinte Ioan Godja
(origi nar din Maramureº) ºi redactor-ºef  Gabriella
Costescu, Revista UNIREA a debutat deja în peisa -
jul media românesc de pre tutindeni. Cercul Cultural
Româno-Austriac UNIREA din Wiener Neustadt,
fondat în urmã cu 13 ani ºi condus de domnul Ioan
Godja, a prezentat – în cadrul sãrbãtorilor din
Austria, dedicate Zilei Naþi onale a României,
„Toamna Culturalã Româneascã în Austria!” – pri -
mul numãr al periodicului de cul turã ºi artã „Unirea”
realizat ºi cu sprijinul redac torilor Postului Radio
TV Unirea, de un colectiv redacþional condus de
doamna Gabriela Costescu. Evenimentul editorial a
fost primit cu interes ºi bu curie de cei peste 500 de
români ºi austrieci, care au fost invitaþi la Festivalul
de la Wiener Neustadt.

Filmul românesc „Brâncuºi din
eternitate”, în competiþie pentru premiile
BAFTA

Ro ma nian Global News, 7 decembrie 2015,
www.rgnpress.ro

Filmul românesc „Brâncuºi din eternitate” a
intrat în competiþia BAFTA la mai multe categorii,
inclusiv „Film în altã limbã decât engleza”. Pro -
ducþia este regizatã de Adrian Popovici ºi îi are în
distribuþie pe Claudiu Bleonþ, Vlad Rãdescu, Ale -
xandru Potocean, Iulia Verdeº, Andra Negulescu ºi
Ioan Andrei Ionescu - în rolul marelui sculptor. Sce -
nariul le aparþine lui Ioan Cãrmãzan, Radu Pe tres -
cu-Aneste, Pascal Ilie Virgil, imaginea este semnatã
de Cristian Gugu, montajul, de Marian Ene. Pro -
ducãtorul filmului este Cornelia Paloº. Filmul va
putea fi urmãrit în decembrie de cãtre votanþii
BAFTA atât în Statele Unite ale Americii, la New
York, cât ºi în Europa, la Londra. Filmul va intra ºi în 
competiþia Critic’s Circle. Prima vizionare a avut loc 
duminicã, 6 decembrie 2015, la Sofia Gallery din
Londra. Trei perioade de timp, trei poveºti, trei pla -
nuri ºi trei personaje construiesc intriga filmului
„Brâncuºi din eternitate”, poveste care încearcã sã

zugrãveascã personalitatea sculptorului Constantin
Brâncuºi. Fiecare personaj vorbeºte, în felul sãu,
despre talentul ºi operele unuia dintre cei mai mari
artiºti ai lumii.

ªezãtoare româneascã la Parohia „Sfântul 
Gheorghe” din Londra

Ro ma nian Global News, 11 decembrie 2015,
www.rgnpress.ro

Sâmbãtã, 12 decembrie 2015, la biserica orto -
doxã românã „Sfântul Gheorghe” din Holborn (186
Fleet Street) a avut loc evenimentul „ªezãtoare
Româneascã” organizat de parohia ortodoxã „Sf.
Gheorghe” Londra ºi de fundaþia „Romanian
Orthodox Church and Centre” transmite Laurenþiu
Ungureanu pentru Romanian Global News. Orga -
nizatorii ºi-au propus sã aducã atmosfera tradiþionalã 
de Crãciun din satul românesc în mijlocul Londrei,
promovând astfel tradiþiile ºi obiceiurile româneºti
în rândul generaþiei tinere din diaspora româneascã.
Evenimentul a cuprins un concert de Colinde ºi Cân -
tece de Stea cu participarea grupului de muzicã bi -
zan tinã „Nectarie Protopsaltul” din Bucureºti, un
recital de colinde ºi poezii cu participarea Mihaelei
Beleaua din grupul de muzica folk „Om Bun”, o
expoziþie de costume populare din diverse regiuni
ale României, ateliere de decoraþiuni ºi activitãþi
pentru copii precum ºi momente artistice cu parti -
ciparea publicului.

O româncã elogiatã de New York Times

Ro ma nian Global News, 12 decembrie 2015,
www.ziare.com

Cotidianul New York Times a publicat sãptã -
mâna aceasta un articol elogios la adresa balerinei
Alina Cojocaru cu ocazia unei reprezentaþii pe scena
Rose Theater din New York. Existã astãzi o balerinã
mai mult apreciatã decât Alina Cojocaru? Aceastã
dansatoare de origine românã a fost instruitã la Kiev, 
dar ºi-a desfãºurat cea mai mare parte a carierei sale
profesionale la Londra. Ea întruchipeazã fragilitatea
ºi strãlucirea lui Giselle, dar ºi farmecul care cu -
cereºte inimi al Aurorei („Frumoasa Adormitã"), cu
o tehnicã ºi stil care au pus în luminã multe alte
roluri, scrie ziarul american. Ca oaspete ocazional al
Teatrului de Balet American (ABT), ea a arãtat de
multe ori calitãþi neegalate nici de mai strãlucitoarea
Natalia Osipova, nici de mai frumoasa Diana
Vishneva, continuã publicaþia în articolul intitulat
„Alina Cojocaru ºi Baletul Românesc”.
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Servicii în limba românã la Nichelino,
Italia
Ro ma nian Global News, 21 decembrie 2015,
www.rgnpress.ro

Primãria Nichelino a demarat un serviciu de
orientare ºi îndrumare adresat cetãþenilor români ca -
re nu se descurcã foarte bine în relaþia cu admi -
nistraþia localã. Astfel, pe lângã biroul Infor ma gio -
vani din oraº, situat în Via Galimberti nr. 3, 10142
Nichelino, un mediator cultural de limba românã
este la dispoziþia publicului, transmite Primãria din
Torino, citatã de Romanian Global News. Media -
torul român poate fi gãsit la sediul mai sus menþionat
în fiecare marþi de la orele 9.30 la 12.30, oferind
infor maþii sau sprijin în completarea eventualelor
formu lare, pe probleme de obþinerea rezidenþei sau
ce tãþeniei italiene, înscrierea la medicul de familie ºi
obþinerea cardului de sãnãtate ºi a codului fiscal,
relaþiile cu serviciile sociale sau cu alte birouri din
cadrul Primãriei.

Pianistul Radu Lupu distins de Regina
Elisabeta a II-a a Marii Britanii
Ro ma nian Global News, 5 ianuarie 2016,
www.rgnpress.ro

Pianistul Radu Lupu, unul dintre cei mai apre -
ciaþi muzicieni români la nivel internaþional, a fost
distins de Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii cu
titlul de Comandor al Imperiului Britanic, pentru
„serviciile sale aduse muzicii”, numãrându-se, ast -
fel, printre personalitãþile din toate domeniile care au 
fost înnobilate în preajma Anului Nou de regina
Marii Britanii ºi cãrora le vor fi înmânate aceste
decoraþii în 2016, relateazã The Guardian. Printre
celebritãþile decorate, alãturi de Radu Lupu, de cãtre
regina Marii Britanii se numãrã actorii Idris Elba,
Imelda Staunton, Barbara Windsor, Sian Phillips ºi
James Nesbitt, scenaristul Peter Morgan, ºi solistul
trupei Blur, Damon Albarn. Titlurile onorifice bri -
tanice sunt înmânate de monarhul Regatului Unit al
Marii Britanii, dar persoanele care primesc aceste
titluri sunt alese de comisii formate din funcþionari
publici, pe baza nominalizãrilor fãcute de guvern ºi
de publicul larg. În ordine descendentã, principalele
titluri onorifice sunt cele de Cavaler/Dame al/a Im -
periului Britanic, CBE (Comandor al Ordinului Im -
pe riului Britanic), OBE (Ofiþer al Ordinului Im pe -
riului Britanic) ºi MBE (Membru al Ordinului
Im periului Britanic).

65 de ani de la apariþia primului numãr al 
„Foii româneºti” din Ungaria

Ro ma nian Global News, 15 ianuarie 2016,
www.rgnpress.ro

„Foaia româneascã”, descendentã a primului
ziar românesc din Ungaria, dupã cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial, apare începând cu 15 ianuarie
1951. Cu ocazia acestei aniversãri, Uniunea Cultu -
ralã a Românilor din Ungaria, în calitate de pro -

prietar al revistei, ºi Editura „NOI”, cea care editeazã 
„Foaia româneascã”, organizeazã sâmbãtã, 16 ia -
nuarie, de la ora 10.30, o serbare de aniversare la
sediul UCRU din Jula. Evenimentul va consta din
ºedinþa festivã a Adunãrii generale a Uniunii, în
cadrul cãreia se vor evoca cei 65 de ani de presã
scrisã româneascã în Ungaria ºi se va discuta despre
importanþa ºi viitorul revistei „Foaia româneascã” în
viaþa comunitãþii româneºti din Ungaria. 

Românii sunt bineveniþi la tratament în
Viena
Ro ma nian Global News, 21 ianuarie 2015,
www.rgnpress.ro

Cu toate cã în Austria costurile medicale sunt
mult mai ridicate ca în România, mii de pacienþi aleg
anual sã facã tratamente sau consultaþii în clinicile
din Viena. De asemenea, la Viena activeazã ºi foarte
mulþi medici ºi asistente români. O corespondenþã de 
la Mihai Anthony despre cum se pregãtesc spitalele
vieneze pentru pacienþi, în 2016. La prima conferinþã 
de presã din 2016, primarul Vienei, Dr. Michael
Häupl, împreunã cu Mag. Sonja Wehsely – con -
siliera pentru problemele de sãnãtate ºi cu prof. dr.
Med. Udo Janßen – directorul general al KAV
(Kran ken Anstalt Verbund), Uniunea Instituþiilor
Spi taliceºti, au prezentat jurnaliºtilor programul
„Wiener Spitalskonzept 2030” (Conceptul Spi ta li -
cesc Vienez 2030). Conferinþa de presã a fost mo -
deratã de Martin Ritzmaier, ºeful Biroului de Presã
al Primãriei Vienei. Noul concept stipuleazã pla -
nificarea sistemului de sãnãtate vienez, pentru urmã -
torii 15 ani, astfel încât Spitalul Universitar AKH,
împreunã cu alte 6 spitale vieneze (Krankenhaus
Hietzing, Wilhelminenspital, Krankenhaus Nord,
Do nau spital, Kaiser-Franz-Josef-Spital ºi Rudolf -
stif tung), grupate pe 3 regiuni (Vest, Nord-Est ºi
Sud), care au colaborat la realizarea acestui program, 
sã poatã oferi pacienþilor cele mai bune posibilitãþi
de tratament, nu numai la nivel european, ci chiar pe
plan mondial.

Expoziþia „stop cadru” a lui Silviu Gheþie
la Galeria ICR Berlin
Ro ma nian Global News, 9 februarie 2016,
www.rgnpress.ro

Cu ocazia Festivalului Internaþional de Film
de la Berlin 2016, ICR Berlin organizeazã expoziþia
de fotografie „Stop cadru” a artistului Silviu Gheþie.
Vernisajul expoziþiei va avea loc pe data de 12 febru -
arie 2016, cu începere de la orele 20.30 la Galeria
ICR Berlin. Expoziþia va putea fi vizitatã pânã pe
data de 4 martie 2016, transmite ICR Berlin, preluat
de Romanian Global News. Expoziþia cuprinde foto -
grafii de pe platourile câtorva filme româneºti ce -
lebre ale ultimilor ani (2004-2014), pornind de la
„Aferim!”, al lui Radu Jude, câºtigãtor al Ursului de
Argint la ediþia precedentã a Berlinalei, cãruia îi este
dedicatã cea mai mare secþiune, ºi continuând cu
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„Legãturi bolnãvicioase”, de Tudor Giurgiu, „Boo -
gie”, de Radu Muntean, „Eu când vreau sã fluier,
fluier” ºi „Box”, de Florin ªerban, „Loverboy”, de
Cãtãlin Mitulescu sau „Toatã lumea din familia
noastrã”, de Radu Jude. Privirea lui Silviu Gheþie
este o privire din culise asupra Noului Cinema Ro -
mâ nesc. Prin picturalitatea lor ºi prin expresivitatea
personajelor din faþa obiectivului, fotografiile con -
cureazã cu imaginile din filmele a cãror realizare a
fost imortalizatã de cãtre artist.

Focºãneanca Gabriela Bãncilã 
va cânta pe scena de la Sanremo
Ro ma nian Global News, 9 februarie 2016,
www.rgnpress.ro

Marþi, 9 februarie 2016, începe cea de a 66-a
ediþie a Festivalului Sanremo 2016. Gabriela Bãn -
cilã, o tânãrã nãscutã în Focºani, va cânta pe scena
Festivalului ca invitatã. Ea este cea de a doua ro -
mâncã participantã la aceastã ediþie, alãturi de Mã -
dãlina Ghenea, care va fi unul dintre prezentatori,
scrie emigrantul.it preluat de Romanian Global
News. Gabriela Bãncilã îºi face apariþia la un eve -
niment românesc de muzicã popularã organizat în
oraºul Latina (Italia) acum trei ani. Varã, soare, orga -
nizãm un interviu care a rãmas în sertar pânã acum.
Singurele lucruri publicate, fotografiile foarte su -
gestive ale artistei (pe atunci de muzicã popularã) cu
flori roºii în pãr ºi ie superbã, aºa cum stãtea bine
unei cântãreþe de muzicã popularã. De atunci lu -
crurile au evoluat. Elevã a Academiei de Muzicã din
Pisa, Gabriela a trecut de mult de stadiul de princ i -
piant. Pregãtitã, ajutatã ºi promovatã de maestrul
Giovanni Meozzi, Gabriela va studia, va munci
pentru a ajunge cât mai sus. La Academie „fãrã studii 
nu se intrã”, ne spune convinsã cã munca este cea
care încununeazã ºi defineºte talentul.

Susþinere pentru românii din Ucraina
Timpromanesc.ro, 10 februarie 2016,
www.timpromanesc.ro

Prefectul judeþului Maramureº, Anton Ro -
hian, s-a întâlnit pe 6 februarie cu Gheorghe Uhali,
primarul localitãþii Slatina (Ucraina), cu care a reluat 
discuþiile privind susþinerea ºcolilor ºi grãdiniþelor
primare din comunitãþi româneºti pentru predarea
limbii române ºi istoriei României în aceste unitãþi
de învãþãmânt. Astfel, s-a luat în discuþie ºi problema 
învãþãtorilor ºi a educatorilor pentru copiii români
din Transcarpatia, pe baza protocolului semnat anul
trecut între inspectoratele ºcolare din Transcarpatia
ºi Maramureº. Întâlnirea a fost prilejuitã de vizita pe
care prefectul Anton Rohian a efectuat-o la Teceu ºi
Apºa de Mijloc (Ucraina) în perioada 5-6 februarie.
Potrivit Prefecturii Maramureº, Anton Rohian s-a
întâlnit la Teceu cu preºedintele Consiliului Raional, 
Vasile Kahaneþ, cu ºeful Administraþiei Raionale,
Vasili Demianciuc ºi cu primarul localitãþii, Ivan
Kovaci.

Limba românã, obligatorie în Marea
Britanie

ªtiri dispora, 14 februarie 2016,
www.stiridiaspora.com

O anchetã jurnalisticã a publicaþiei The Daily
Express a scos la ivealã o situaþie cel puþin bizarã
pentru muncitorii britanici care îºi cautã un loc de
muncã în Regat. Cei care îºi trimit CV-ul pentru un
loc de muncã în domenii precum curãþenia sau servi -
ciile de securitate sunt descalificaþi automat dacã nu
cunosc limba românã, bulgara sau poloneza. Potrivit
legislaþiei britanice, angajatorilor le este permis sã
facã publicitate online pentru a-ºi promova locurile
de muncã vacante chiar ºi în situaþia în care per -
soanele pe care aceºtia vor sã le angajeze trebuie sã
cunoascã ºi o limbã strãinã. Dar, remarcã jurnaliºtii
britanici, a devenit o practicã curentã pentru anga -
jatori sã recruteze doar acele persoane care vorbesc
anumite limbi, printre care limba românã, polonezã
sau bulgarã, în timp ce ºomerii britanici sunt discri -
minaþi. Este ºi cazul unui anunþ postat pe site-ul
Jobmatch unde un angajator a oferit mai multe locuri 
de muncã pentru pictori sau decoratori, iar condiþia
obligatorie este cunoaºterea limbii poloneze.

A fost lansat Atlasul geografic privind
românii de pretutindeni

Ro ma nian Global News, 17 februarie 2016,
www.rgnpress.ro

Atlasul Geografic privind românii de pre tu -
tindeni este o lucrare de cartografie, care oferã in -
formaþii referitoare la rãspândirea românilor în circa
50 de þãri. Lucrarea a fost realizatã de Institutul
„Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pre tu tin -
deni, transmite Romanian Global News. În cele 100
de pagini ale Atlasului se regãsesc peste 260 de hãrþi
ºi reprezentãri grafice, care surprind aspecte istorice, 
sociale, demografice ºi evolutive, cu trimiteri spre
fenomenele migratorii, confesionale, lingvistice/dia -
lectale ºi structurale. Atlasul este accesibil diferitelor 
categorii de vârstã ºi face posibilã studierea, analiza,
comparaþia ºi aprofundarea unor aspecte mai puþin
cunoscute. „Atlasul este, totodatã, produsul cer ce -
tãrii a numeroaselor documente ºi lucrãri ºtiinþifice
de referinþã, ale cãror informaþii au fost selectate ºi
prelucrate, apoi convertite în reprezentãri carto gra -
fice ºi grafice”, susþine prof. univ. dr. Nicolae Ilinca,
coordonatorul acestui proiect. Iniþiativa, conceptul ºi 
apariþia acestei lucrãri ºtiinþifice aparþin Institutului
„Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretu tin -
deni. Demersul se înscrie în atribuþiile principale ale
instituþiei, stipulate în legea privind sprijinul acordat
românilor de pretutindeni, care vizeazã editarea unor 
lucrãri referitoare la problemele comunitãþilor româneºti.

O româncã la Casa Albã

ªtiri di as pora, 23 februarie 2016,
www.stiridiaspora.com

Viviana Grãdinaru, cea care a inventat ºoa -
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recii transparenþi, va fi premiatã de Preºedintele
Barack Obama în cadrul unei ceremonii speciale la
Washington DC, în aceastã primãvarã, se aratã
într-un comunicat de la Casa Albã. „Aceºti oameni
de ºtiinþã aflaþi la începutul carierei ne aratã calea
spre eforturile noastre de a înþelege ºi confrunta
provocãrile de la schimbãrile climatice pânã la sã -
nãtate ºi bunãstare. Îi felicitãm pe aceºti oameni ºi
realizãrile lor ºi îi încurajãm sã continue sã fie un
exemplu pentru ingenuitatea ºi promisiunea in cre -
dibilã a poporului American.”, a declarat Pre ºe din -
tele Obama. Anual cei mai buni cercetãtori ºi oameni 
de ºtiinþã care contribuie la dezvoltarea economiei,
educaþiei, medicinei, ingineriei ºi mediului sunt pre -
miaþi de preºedintele Statelor Unite ale Americii.
Printre cei 105 laureaþi din acest an, care vor primi
cea mai înaltã distincþie acordatã de Guvernul SUA,
se aflã ºi românca Viviana Grãdinaru de la Cali -
fornia Institute of Technology. Ea a fost nomi nali -
zatã la Departamentul de sãnãtate alãturi de primii
20 de specialiºti în domeniul medicinii ºi cercetãrii
din lume.

Unul dintre cele mai renumite restaurante 
din Londra este condus de un român
Ro ma nian Global News, 4 martie 2016,
www.rgnpress.ro

Chef-ul celui mai nou restaurant japonez din
Londra, care promite sã devinã una dintre desti -
naþiile de elitã de pe scena culinarã din capitala
Angliei, este un fost inginer mecanic din România
care a învãþat tainele gastronomiei britanice într-un
pub din Newcastle, scriu jurnaliºtii de la Bloomberg,
citaþi de Occidentul Românesc, preluat de Romanian 
Global News. Alex Crãciun este omul pe care Jason
Atherton l-a ales pentru a prelua frâiele bucãtãriei de
la Sosharu, restaurant care se va deschide pe 7
martie. Jason Atherton a devenit una dintre cele mai
cunoscute prezenþe din gastronomia de înaltã clasã
dupã ce a lucrat alãturi de genii precum Ferran Adria, 
chef-ul din spatele elBulli, omul care practic a pus pe 
masa lumii conceptul de gastronomie molecularã,
sau Gordon Ramsay. Acum Atherton lucreazã pe
cont propriu. „Este un lucru mare. Atherton este un
chef respectat care a adãugat un nou restaurant în
Sydney la un imperiu internaþional clãdit în dome -
niul gastronomiei din care fac acum parte unitãþi în
New York, Dubai, Shanghai, Singapore ºi Hong Kong”,
mai scriu jurnaliºtii de la Bloomberg potrivit cãrora
cheful britanic va ajunge la 7 restaurante în Londra.

Englezii laudã viaþa tradiþionalã din
Maramureº: „Tãrâmul de care tehnologia
modernã a uitat” 
Vocea Transilvaniei, 7 martie 2016,
www.voceatransilvaniei.ro

Românii au ajuns din nou în atenþia engle -
zilor! De aceastã datã, Maramureºul este subiectul
unui reportaj amplu publicat de Daily Mail, prin care 

este descrisã viaþa tradiþionalã a sãtenilor de acolo,
un trai „neatins de tehnologia modernã”. „Portretele
satelor româneºti acolo unde rezidenþii se luptã sã
pãstreze tradiþia vie”, scriu englezii în titlul arti -
colului care face cinste tuturor românilor ºi care face
deja înconjurul internetului. Jurnaliºtii din Marea
Britanie descriu viaþa românilor care fac subiectul
fotoreportajului ca fiind una „neatinsã de era teh -
nologiei”, „rarã” ºi „destul de medievalã”. În fapt,
fotograful Alex Robciuc, le acordã un interviu en -
glezilor de la Daily Mail prin care le aratã viaþa
maramureºenilor din Bârsana, Strâmtura sau Breb,
prin fotografii inedite. Deºi este clar cã imaginile au
fost fãcute în cadrul unor târguri tradiþionale, sau în
zile de sãrbãtoare, în articol nu se menþioneazã asta
nicãieri, ci se insistã pe ideea cã stilul de viaþã al
sãtenilor este „unul pe care doar strãmoºii l-ar mai
putea recunoaºte”.

Ziarul românilor din Ucraina „Zorile
Bucovinei” la 75 de ani de activitate
Ro ma nian Global News, 7 martie 2016,
www.rgnpress.ro

„Letopiseþul Bucovinei”, care timp de 75 de
ani a oglindit situaþia românilor din regiunea Cer -
nãuþi, a mai înscris azi o paginã în istoria presei
româneºti din Ucraina. Aceastã expresie este sãrbã -
torea intelectualitãþii românilor din Ucraina, dar ºi a
celor 14.000 de abonaþi ai ziarului din cele patru
raioane ale regiunii Cernãuþi - Herþa, Hliboca, Noua
Suliþã ºi Storojineþ. „Ziarul Zorile Bucovinei a sti -
mulat promovarea valorilor identitare ºi patri mo -
niului naþional românesc, reprezentând sursã de in -
spi raþie ºi capacitate de expresie pentru tinerii fi lo logi,
dar ºi pentru iscusiþii mânuitori ai condeiului, e faºa
care altoieºte dragoste de neam, aura care protejeazã
manifestarea culturalã ºi literarã româneascã, este
trunchiul ºi rãdãcina care au dat sevã ºcolii jur na -
listice din Cernãuþi, au mângâiat fiecare suflet buco -
vinean care avea nevoie de ajutor”. „Zoriºtii” sunt
reprezentanþii cei mai de seamã ai comunitãþii româ -
neºti din regiunea Cernãuþi, sunt promotorii Ade -
vãrului ºi Luminii, sunt cronicarii care au îmbogãþit
moºtenirea culturalã ºi literarã româneascã din Buco -
vina, prin scrierea a mii de pagini de istorie ºi literaturã, 
sunt cavalerii emancipãrii ºi propãºirii naþionale.

Prima doamnã a Canadei, îmbrãcatã de
un român la întâlnirea cu Obama
Ziare.com, 11 martie 2016, www.ziare.com

Cea care este consideratã ca fiind prima
doamna a Canadei, Sophie Gregoire-Trudeau, i-a
impresionat pe americani prin þinutele vestimentare
alese pentru vizita oficialã în Statele Unite alãturi de
soþul sãu, premierul Justin Trudeau. Þinutele sale au
fost create de un designer de origine românã. Pentru
cina oficialã de joi seara, soþia premierului canadian
a ales o rochie violet lungã fãrã mâneci, cu aplicaþii
florale oranj, semnatã de designerul canadian de
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origine românã Lucian Matis, care i-a creat ºi rochia
pe care o purtase mai devreme în cursul zilei, rela -
teazã online publicaþia britanica Huffington Post.
Sophie Gregoire-Trudeau ºi-a accesorizat þinuta cu o 
geantã de umãr personalizata ELA, pantofi Zvelle, o
pereche de cercei John de Jong ºi un inel Dean
Davidson. La rândul sãu, prima doamna a SUA,
Michelle Obama, a optat pentru o þinutã creatã de
unul dintre stiliºtii sãi preferaþi, taiwanezul-canadian 
Jason Wu, care s-a stabilit la New York.

Români de succes în afaceri on-line
Paul Opra de la Kuarix, Spania
Ro ma nian Global News, 16 martie 2016,
www.rgnpress.ro

Paul Opra din Timiºoara a ajuns în Spania în
anul 2003 cu gândul de a-ºi continua studiile în
domeniul avocaturii. În Barcelona îl cunoaºte pe
francezul Samuel Barbieux ºi împreunã pun bazele
unei platforme online de schimb valutar pentru com -
panii. Ideea a fost a lui Barbieux care avea o micã
afacere cu export de vinuri franþuzeºti pentru SUA
scrie Occidentul Românesc, preluat de Romanian
Global News. Dupã câteva tranzacþii de schimb
valutar din dolari în euro, acesta a remarcat cã banca
practica un comision foarte mare, aºa cã idea de a
înfiinþa o platformã online de schimb valutar s-a
materializat curând. Aºa a luat fiinþã în anul 2014,
Start-up-ul Kuarix din Barcelona, un proiect care
percepe comisioane între 0,10% ºi 0,50%, iar durata
tranzacþiilor este mult mai micã decât la bancã. Sec -
torul fintech, în care activeazã ºi Start-up-ul Kuarix, pe
jumãtate românesc, cuprinde companii care oferã
servicii financiare online ºi constituie o ameninþare din
ce în ce mai puternicã pentru supremaþia bãncilor.

O româncã, ºefã de promoþie la Tokyo
ªtiri di as pora, 6 aprilie 2016,
www.stiridiaspora.com

Ana Scripcariu-Ochiai a absolvit la sfârºitul
sãptãmânii trecute ca ºefã de serie ºi sefã de an secþia
de picturã în ulei, în manierã occidentalã, a Uni -
versitãþii de Arte din Tokyo, Japonia, cea mai presti -
gioasã din Orientul Îndepãrtat ºi regiunea Asia-Pa -
cific. Ana este fiica unui român ºi a unei nipone ºi, în
virtutea rezultatelor ei excepþionale la studii, a parti -
cipãrii cu lucrãri proprii la numeroase expoziþii ºi la
alte activitãþi academice ºi studenþeºti a fost dese m -
natã ºefa de serie ºi de an de cãtre conducerea uni -
versitãþii ºi a primit diploma de la rectorul Miyata, o
autoritate foarte respectatã în mediul uni versitar ºi
artistic nipon, dar ºi global. Într-o expo ziþie recentã,
Ana Scripcariu-Ochiai a abordat pro blematica
identitãþii persoanelor cu pãrinþi proveniþi din culturi 
foarte diferite, aºa cum este ºi cazul ei. Tatãl ei este
român, mama japonezã ºi deºi ea se simte ºi româncã 
ºi niponã (sau, mai bine zis aratã ca o strãinã – dupã
pãrerea japonezilor), sunt multe situaþii în care
dilema identitãþii proprii este o pro blemã mult mai

complicatã decât la prima vedere, ce pare adesea
insolvabilã.

Curs de Limba Românã, on-line pentru
românii de pretutindeni

Ro ma nian Global News, 11 mai 2016,
www.rgnpress.ro

Cursul de limba românã on-line se adreseazã
tuturor celor care îºi doresc sã dobândeascã sau sã îºi
perfecþioneze cunoºtinþele de limba românã. Acce -
sarea modulelor este gratuitã ºi se urmãreºte sti -
mularea capacitãþii de înþelegere, de dialog ºi de
asimilare a unei pronunþii corecte în limba românã,
transmite Romanian Global News. Cele 30 de lecþii
ce vã sunt puse la dispoziþie sunt structurate în func -
þie de gradul de dificultate ºi acoperã nivelurile A1
pânã la B1 conform cadrului european de referinþã.
Materialele didactice ºi seriile de ilustraþii fac refe -
rire la situaþii ºi fapte ce se pot regãsi în viaþa
cotidianã din România. Cursul on-line nu necesitã
competenþe avansate de folosire a computerului, iar
toate exerciþiile ºi textele propuse sunt însoþite de
ilustraþii ori materiale video ºi audio. În acest fel este
încurajatã dezvoltarea simultanã a capacitãþii de a
înþelege, de a rãspunde adecvat ºi de a asimila ºi
contextualiza noi termeni în limba românã.

O româncã de numai 28 de ani 
va moderniza clãdirile de la 
Universitatea din Oxford

Vocea Transilvaniei, 13 mai 2016,
www.voceatransilvaniei.ro

Irina Moþ, o tânãrã de 28 de ani, este arhitect ºi 
masterand bursier la prestigioasa universitate bri -
tanicã Oxford. A fãcut ºcoala generalã în oraºul
Balº, judeþul Olt, a urmat studiile liceale la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti” din Craiova, iar ulterior a
devenit studentã la Universitatea de Arhitecturã ºi
Urbanism din Bucureºti. În perioada studenþiei a
fãcut parte dintr-un grup de voluntari care a creat ºi
coordonat un proiect unic la acea vreme, proiectarea
ºi construirea primei case solare din România.
Pentru Irina a fost o experienþã definitorie în cariera
ei de arhitect, care a ajutat-o sã-ºi vadã visul de-o
viaþã împlinit, acela de a studia la Oxford. Însã nu i-a
fost deloc uºor sã ajungã la celebra universitate
britanicã, date fiind taxele exorbitante. Dar asta n-a
descurajat-o sã se gândeascã cã poate obþine singura
bursã integralã oferitã de universitate pentru acest
master. ªi a reuºit, impresionându-i pe evaluatori cu
parcursul sãu profesional ºi academic. Însã faptul cã
a primit privilegiul de a nu-ºi plãti studiile masterale
nu a fost suficient pentru ca tânãra arhitectã sã ducã o 
viaþã tihnitã în Oxford. Cum nu a vrut sã apeleze la
pãrinþi, a fost nevoitã sã se angajeze pentru a-ºi
câºtiga existenþa. Iar ambiþia ei a propulsat-o pe un
post intangibil la prima vedere, acela de arhitect chiar
la universitatea la care studiazã. În prezent, Irina se
ocupã de întreþinerea ºi modernizarea clãdiri lor de
patrimoniu care aparþin Universitãþii Oxford.

308 IANUARIE-DECEMBRIE 2016

AI
R

A
V

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F



Diana de Marchi, o italiancã cu origine
românã, candidatã la Primãria din Milano
Ro ma nian Global News, 2 iunie 2016,
www.rgnpress.ro

Cu ocazia alegerilor locale-administrative din
Italia de pe 5 iunie 2016, unde numeroºi români din
diferite oraºe ale Italiei au ales sa candideze, la
Milano pe lista Partidului Democrat am regãsit-o pe
Diana de Marchi, profesoarã de germanã la un liceu
din Milano, ale cãrei origini sunt jumãtate româneºti, 
mama sa, Vera, sosind în Italia în anul 1955. Faptul
cã am rãdãcini româneºti, pentru mine este o valoare
în plus, este o bogãþie culturalã, cunosc o alta limbã,
o altã tradiþie ºi asta mã face foarte mandrã de ceea ce 
sunt! Diana de Marchi, o prezentã cunoscutã în reali -
tatea socialã a emigraþiei din Milano, promotoare de
multe evenimente de acest gen, a onorat în mai multe 
rânduri ºi evenimentele culturale promovate de Cen trul 
Cultural Italo-Roman, interesata fiind de cum este pre -
zentã cultura ºi comunitatea româneascã din Milano.

„Comorile României” la Muzeul
Provinciei Sichuan din China
Ro ma nian Global News, 6 iunie 2016,
www.rgnpress.ro

Vernisajul expoziþiei-eveniment „Comorile
Ro mâniei” a avut loc duminicã, 5 iunie 2016, la
Muzeul Provinciei Sichuan din oraºul Chengdu, Re -
publica Popularã Chinezã, în prezenþa domnilor
Ale xandru Oprean, Secretar de Stat în Ministerul
Cul urii din România, dr. Ernest Oberländer-Târno -
veanu, director general al Muzeului Naþional de
Istorie a României, precum ºi a reprezentanþilor
auto ritãþilor Provinciei Sichuan ºi Art Exhibition
China. Cu ocazia acestui eveniment, violonistul
român de renume mondial Alexandru Tomescu a
încântat publicul prezent cu mãiestria muzicii sale.
În cadrul amplului proiect expoziþional, coordonat
de Muzeul Naþional de Istorie a României ºi Muzeul
Naþional de Artã al României ºi organizat în par -
teneriat cu peste 30 de muzee din þarã, sunt pre -
zentate 445 de piese excepþionale de patrimoniu.
Creaþii ale marilor civilizaþii neolitice, din epoca
bronzului ºi fierului, geto-dacice ºi romane, precum
ºi ale culturii medievale ºi premoderne româneºti,
multe dintre ele unice în lume, obiectele expuse
constituie adevãrate comori universale.

Studenþii Universitãþii Caroline, din
Praga, descoperã România
Ro ma nian Global News, 13 iunie 2016,
www.rgnpress.ro

Institutul Cultural Român de la Praga, în par -
te neriat cu Clubul Internaþional al Studenþilor Uni -
versitãþii Caroline ºi Lectoratul de limba românã din
cadrul Universitãþii Caroline, organizeazã în data de
15 iunie 2016, între orele 18:00-20:00, în incinta
Facultãþii de Litere, pe strada Hybernská 3, eve -
nimentul „Studenþii Universitãþii Caroline descoperã 

România”, cu scopul de a prezenta o parte din zestrea 
spiritualã ºi materialã a românilor publicului tânãr
format din studenþi cehi, Erasmus, ECES, CIEE,
Uprague. Programul evenimentului va cuprinde
douã momente importante: în prima parte a serii va
avea loc o activitate interactivã care va consta într-o
prezentare generalã a þãrii, cu informaþii inedite des -
pre români ºi România; în urma unei rubrici de
întrebãri adresate publicului, pe baza materialului
informativ, cele mai bune rãspunsuri vor fi premiate
cu materiale promoþionale. Al doilea moment va fi
constituit dintr-un mixt de muzicã popularã ºi folk,
gastronomie tradiþionalã ºi prezentarea unor costu -
me tradiþionale româneºti.

Pomenirea poetului Mihai Eminescu la
Viena/ Gheorghe Anghel
Ba sil ica, 16 iunie 2016, www.ba sil ica.ro

În faþa Bisericii Ortodoxe Româneºti din
Viena, unde se aflã ºi un bust al poetului Mihai
Eminescu, pr. Nicolae Dura ºi pr. Emanuel Nuþu au
oficiat ieri, 15 iunie 2016, Slujba Parastasului pentru 
poetul na þional, de la a cãrui trecere la cele veºnice
s-au împlinit 127 de ani. Fiecare zi de 15 iunie ne dã
prilejul sã ne amintim în mod deosebit de Luceafãrul
poezie româneºti, sã-l pomenim în rugãciune ºi sã ne
adâncim în poezia eminescianã. La ceas de Vecernie, 
în faþa Bisericii Ortodoxe Române din Viena ºi a
bustului marelui poet, a avut loc o slujbã de po -
menire, ca Dumnezeu sã aºeze sufletul sãu în lumina
Preasfintei Treimi. Au participat reprezentanþii Am -
ba sadelor României ºi Moldovei din Austria, ai Insti -
tu tului Cultural Român, ai Asociaþiei „Mihai Emi -
nescu” ºi a ziarului Jurnalul românesc. De asemenea,
persoane iubitoare de poezie, au gãsit timp pentru a
se ruga împreunã pentru poetul nostru atât de iubit.
Dupã slujba religioasã au fost depuse coroane ºi
buchete de flori ca semn de preþuire ºi de eternizare a
poetului Eminescu“, a precizat pr. Emanuel Nuþu din
Viena. Bustul lui Mihai Eminescu a fost inaugurat în
anul 2003, fiind opera sculptorului Virgilius Moldovan.

Ia noastrã þãrãneascã, sãrbãtoritã pe tot
Pãmântul: Primarul Washingtonului a
proclamat-o „Ziua Universalã a iei” /
Alina Costache
România tv, 19 iunie 2016, www.romaniatv.net

Primarul Washingtonului a proclamat ziua de
24 iunie „Ziua Universalã a iei româneºti”. Primarul
capitalei americane, Muriel Bowser, a proclamat
ziua de 24 iunie 2016 drept „Ziua Universalã a iei” în 
Washington, D.C., rãspunzând astfel demersurilor
Ambasadei României în SUA, informeazã Me dia -
fax. În proclamaþia semnatã de primar se aratã cã
ziua de 24 iunie a fost recunoscutã ºi celebratã în
jurul lumii ºi este sãrbãtoritã inclusiv de comunitatea 
româneascã din Washington, D.C. De asemenea este 
menþionat faptul cã ia româneascã a devenit un
simbol internaþional al culturii române ºi o sursã de
inspiraþie pentru mari creatori de modã. 
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În aceastã searã, Românii din Grecia o pot 
trimite pe Tania Breazu în finala X Factor 
/ Ana Þuþuianu

RoMedia, 1 iulie 2016, www.romedia.gr

Începând cu orele 21,30, românii o pot vota
trimiþând mesaj, scriind X7 la 54777 ori votând di -
rect pe aplicaþia X Factor. Semifinala concursului de
muzicã X Factor are loc în aceastã searã în platourile
Skai Tv, fiind transmisã în direct. Singura prezenþã
femininã calificatã în semifinalã este românca Tania
Breazu, cea pe care fanii X Factor din Grecia au
îndrãgit-o din primul moment. Tania, îngerul cu vo -
ce de aur, a atras atenþia tuturor prin talentul sãu, dar
ºi prin caracterul frumos ºi comportamentul deosebit 
dobândit în familie. Tania Breazu este susþinutã, în
ultimele sãptãmâni, de sute de români din Grecia care îi 
sunt alãturi fie pe platourile concursului, fie votând-o,
fie susþinând-o prin sutele de mesaje transmise.

A fost votatã înfiinþarea Episcopiei
Ortodoxe Române a Canadei / 
Gheorghe Anghel

Ba sil ica, 4 iulie 2016, www.ba sil ica.ro

Cel de-al 80-lea Congres al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române din cele douã Americi a votat
ridicarea Eparhiei la rang de Mitropolie ºi înfiinþarea 
Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei. Congresul
a avut loc în perioada 30 iunie – 2 iulie, în Hamilton,
Ontario, Canada. Lucrãrile Congresului au fost pre -
zidate de Înaltpreasfinþitul Pãrinte Nicolae, Arhie -
piscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele
douã Americi. Întrunirea a debutat cu conferinþã
susþinutã de cãtre Pr. Theodore Paraskevopoulos,
profesor la Facultatea Teologicã a Mitropoliei Gre -
ceºti din Toronto, intitulatã „Pierderea tineretului:
Pãstorirea oii pierdute”. În continuare, au avut loc
douã sesiuni în cadrul cãrora delegaþii au discutat pe
marginea Statutului de organizare al Mitropoliei Or -
to doxe Române a celor douã Americi. Într-o sesiune
specialã, delegaþii parohiilor din Canada au votat
înfiinþarea Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei
ºi au aprobat Statutul pentru organizarea acesteia,
dar ºi propunerea cãtre Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a candidatului pentru slujirea de
Episcop al nou înfiinþatei Episcopii. De asemenea,
pr. David Smith a susþinut, pentru membrii ROYA
(Tinerii Ortodocºi Români din America) ºi pentru
delegaþii din Statele Unite, o conferinþã intitulatã
„Ajutor! Sunt plictisit în Bisericã”.

Reportaj despre moldovenii care au ales
calea strãinãtãþii / Iurii Botnarenco

Adevãrul, 15 iulie 2016, www.adevarul.ro

În cadrul campaniei „Diaspora conteazã” a
fost realizat un reportaj video care relateazã po -
veºtile oamenilor care au ales sã plece la muncã peste 
hotarele Moldovei. În materialul video promovat pe
Facebook de „Diaspora conteazã”, oamenii po ves -

tesc experienþa lor de viaþã departe de patrie, cum au
ajuns în strãinãtate ºi ce i-a fãcut sã plece. „Pentru a
aduce în prim-plan experienþele multor moldoveni
din diasporã, vom promova pe parcursul urmãtoarei
luni o serie de filmuleþe documentare, realizate cu
multã trudã ºi dedicaþie de cãtre doamna Viorica
Ungureanu, care prezintã mãrturiile vii ale imi gran -
þilor moldoveni. Filmuleþele sunt de o uluitoare fran -
cheþe ºi prezintã cu lux de amãnunte ce înseamnã a-þi 
pãrãsi þara de baºtinã ºi a încerca sã-þi construieºti de
la zero o viaþã peste hotare”, se aratã în mesajul
plasat pe Facebook de autorii filmului.

Un pian estival pentru Trafalgar Square

Institutul Cul tural Român, 25 iulie 2016,
www.icr.ro

„Seria româneascã”, organizatã de mai mulþi
ani de ICR Londra la St. Martin-in-the-Fields, a
devenit deja unul dintre cele mai populare repere ale
programului muzical al celebrului spaþiu cultural din 
Trafalgar Square. Ea continuã, pe 25 iulie 2016, cu
un recital plin de vigoare ºi subtilitate oferit de Daria
Tudor, o muzicianã foarte apreciatã a tinerei ge -
neraþii. Pianista va prezenta un program ce va in -
clude partituri de Johann Sebastian Bach, Wolfgang
Amadeus Mozart, Franz Lizst, ºi Frédéric Chopin,
culminând cu bine-cunoscutul Bourée enescian.
Daria Tudor a început studiul pianului la vârsta de
patru ani, iar în anul 2006 a fost admisã la Colegiul
Naþional de Arte ,,Dinu Lipatti” din Bucureºti, la
clasa prof. dr. Adriana Bocãneanu, pe care l-a ab -
solvit în anul 2015. Tot în acest an, a fost admisã la
Universität der Künste din Berlin, la clasa profe -
sorului Pascal Devoyon. Daria a debutat artistic în
2002, obþinând premiul I la Concursul Naþional
„Paul Constantinescu”. De-a lungul anilor, a câºtigat 
o serie de concursuri naþionale („Marþian Negrea”,
„Lira de Aur” ºi, încã o datã, „Paul Constantinescu”)
ºi internaþionale („Jeunesses Musicales”, „Antonino
Miserendino” – Marele Premiu Absolut, „Pro Piano” 
– Premiul I de Excepþie).

Revista mitropolitanã „Apostolia” 
din Paris, Franþa, ajunsã la frumosul
numãr 100

Ro ma nian Global News, 25 au gust 2016,
www.rgnpress.ro

La ceas aniversar: Revista mitropolitanã
„Apostolia” din Paris, Franþa, ajunsã la bogatul
demers, rotundul ºi frumosul numãr 100 al aºezãrii ei 
în rostul firesc a multora dintre noi, cititorii ei, fideli,
loiali ºi credincioºi. Þin sã mãrturisesc faptul cã
întotdeauna, când am prilejul sã citesc ori sã rãs -
foiesc o revistã culturalã, bisericeascã sau duhov -
niceascã, mã bucur nespus de mult, deoarece constat
cã este mult folositoare multora dintre oamenii de
culturã, preoþii ºi credincioºii noºtri, care sunt citi -
torii ei. Acum, la ceas aniversar, cu prilejul ajungerii
acestei prestigioase reviste la numãrul 100, a acestei
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renumite ºi prolifice publicaþii bisericeºti, teologice,
spirituale ºi culturale, mult folositoare, ziditoare de
suflet ºi conºtiinþã autenticã, constat ºi observ cu
multã bucurie ºi deosebitã mulþumire sufleteascã cã
rolul ºi rostul revistei mitropolitane ºi eparhiale
„Apostolia” a Mitropoliei Ortodoxe Române a Eu -
ropei Centrale ºi Meridionale, cu sediul în capitala
Franþei, este (ºi) acum, acela de a-ºi continua, pe mai
departe, misiunea ei curat apologeticã, profund
mãrtu risitoare ºi autentic propovãduitoare.

Ziua Limbii Romane, sãrbãtoritã de
comunitatea românilor din Castellon
HotNews.ro, 30 au gust 2016, www.hotnews.ro

Institutul Hispano Rumano – Casa de Ru -
mania, organizaþie a cetãþenilor români din oraºul
spaniol Castellon, a organizat duminicã un eve ni -
ment cultural dedicat sãrbãtoririi Zilei Limbii Ro -
mane. Evenimentul a avut loc la sediul Casei
„Castilla la Mancha”, care a colaborat la realizarea
acestui act, iar programul a fost prezentat, atât în
limba românã, cât ºi în limba spaniolã. Evenimentul
a fost deschis prin interpretarea coralã a poeziei
„Lim ba româneascã” de Gheorghe Sion, urmatã de
un scurt istoric al originii ºi evoluþiei limbii române,
realizat de vicepreºedintele Institutului, Edgar Breso.
Cosmina Bucur a recitat poezia „Ce-þi doresc eu þie,
dulce Românie”, de Mihai Eminescu, iar Carla Scro -
buþiu Todoruþ a interpretat la pian o adaptare dupã
celebra melodie „Mulþumesc iubitã mamã”.

„La Blouse Roumaine” ºi „Ziua
Universalã a Iei” devin marcã înregistratã
Ro ma nian Global News, 8 septembrie 2016,
www.rgnpress.ro

Pe pagina de socializare a comunitãþii virtuale
La Blouse Roumaine a apãrut, recent, un anunþ prin
care comunitatea virtualã de români este anunþatã cã
„Ziua Universalã a Iei” ºi „La blouse roumaine” au
devenit, din acest an, mãrci înregistrate. Vã anunþãm
cu bucurie cã la sfârºitul lunii iunie au fost eliberate
certificatele de înregistrare a mãrcilor „Ziua Uni -
versalã a Iei” ºi „La blouse roumaine”. Începe etapa
de consolidare a proiectului nostru în cadrul Aso -
ciaþiei „La blouse roumaine IA”. 

Românii din Milano, prezentaþi într-un
recent volum monografic al oraºului
Timpromanesc.ro, 8 septembrie 2016,
www.timpromanesc.ro

Pentru prima oarã prezenþa româneascã din
Milano ºi Lombarida este consemnatã într-un im -
portant volum monografic cu titlul: „Milano Mul -
tiet nica. Scorci e memorie”, recent apãrut în aceastã
varã la Editura Meraviglie, 206 p., lucrare îngrijitã
de doi cunoscuþi jurnaliºti italieni Donatella Ferrario
ºi Fabrizio Pasoli. Milano este deja cunoscut ca un
oraº multietnic în care locuiesc circa 250.000 de
strãini, originari din 160 de þãri, capitala lombardã

fiind o metropolã care se înscrie într-o evoluþie fireascã
în rândul marilor oraºe europene ºi occidentale. Zi
du pã zi, în opinia celor doi autori, oraºul se
îmbogãþeºte cu sunetul unor noi limbi, unor noi
culturi, unor noi mentalitãþi. Noua realitate cãreia nu
îi lipsesc multe aspecte problematice, aduce cu sine
un enorm po tenþial din punct de vedere cultural, fãrã
a mai vorbi de o experienþã fascinantã pe care o poate 
avea oricine care vrea sã descopere mapamondul
prin tr-un simplu tur al cartierelor milaneze, care
echi valeazã cu turul lumii într-un singur oraº.

Un stejar din timpul lui Constantin
Brâncoveanu, devenit bisericã la
München
Adevãrul, 15 septembrie 2016, www.adevarul.ro

O mare pasare mãiastrã din lemn pare ca a
poposit pe o frumoasa pajiºte bavarezã, întin zân -
du-ºi aripile, sã-i adune pe românii credincioºi veniþi 
din toate colþurile lumii, ca la o nuntã împãrãteascã.
Straiele de sãrbãtoare ale preoþilor, mitrele ºi cârjele
arhiereºti, cântãrile ºi ritualurile speciale au în co -
ronat strãdaniile unite ale preotului Simion Felecan
ºi ale comunitãþii româneºti din München. Au oficiat 
Mitropolitul Serafim al Germaniei, Mitropolitul
Andrei al Clujului ºi Feleacului, Episcopul Macarie
din Stockholm, Sofian Braºoveanul al arhidiecezei
pentru Germania, Austria ºi Luxemburg. Cel mai
important moment în astfel de ocazii este sfinþirea
altarului ºi punerea moaºtelor în piciorul Sfintei Mese,
împreunã cu hrisovul bisericii – actul de ctitorire ºi
târnosire. Ceremonia seamãnã cu slujba de Paºte, cu
înconjurul bisericii ºi sfinþirea ei cu Marele Mir, pe
dinãuntru ºi pe dinafarã. La intrarea în bisericã s-a
repetat ceremonia din Noaptea Învierii, cu deschi -
derea uºilor spre a intra înãuntru Hristos, Împãratul
Mãririlor. Dupã momentul tainic al spãlãrii Sfintei
Mese cu isop, a urmat liturghia arhiereascã.

ªcolile româneºti din Grecia 
ºi-au deschis porþile
RoMedia, 21 septembrie 2016, www.romedia.gr

Flori, zâmbete ºi multã bucurie au fost in -
gredientele festivitãþilor de deschidere a noului an
ºcolar la unitãþile de învãþãmânt româneºti din Gre -
cia. Sâmbãtã, 17 septembrie 2016 a avut loc la Atena
deschiderea oficialã a Asociaþiei Interculturale Ro -
mâno-Elene DACIA (AIRED) ºi, totodatã, deschi -
derea ªcolii de Limba Românã care funcþioneazã în
cadrul acesteia. La eveniment au participat peste 150 
de persoane, elevi, români ºi greci, membri ºi sim -
patizanþi ai asociaþiei, precum ºi invitaþi speciali din
Grecia ºi România. Evenimentul a debutat cu tãierea
panglicii de cãtre doamna Daniela Popescu, pre -
ºedintele AIRED, alãturi de doamna Doina Þã pâr -
dea, consul al Ambasadei României la Atena ºi de
doamna Zvetlana Preoteasa, reprezentant al Insti -
tutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de
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pretutindeni (IEH). A urmat slujba religioasã ofi -
ciatã de preotul român din Atena, Sorin Zahiu. Dupã
prezentarea oficialã a Asociaþiei, a  Consiliului de
Conducere ºi a echipei de profesori  care îºi va
desfãºura activitatea în cadrul ºcolii, au luat cuvântul 
doamna Doina Þãpârdea, consul al Ambasadei Ro -
mâniei la Atena ºi doamna Zvetlana Preoteasa,
reprezentant IEH. 

Poetul italian Luca Cipolla a fost premiat
pentru o creaþie poeticã în limba românã

Ro ma nian Global News, 
22 septembrie 2016, www.rgnpress.ro

Centrul Cultural Italo-Român adreseazã sin -
cere felicitãri poetului italian Luca Cipolla, care la
actuala ediþie a tradiþionalului premiu de poezie
orga nizat la Latina, a fost desemnat câºtigãtor cu o
creaþie poeticã în limba românã. Sâmbãtã, 10 sep -
tembrie 2016, la Latina, s-a desfãºurat cea de-a doua
ediþie a Premiului Internaþional de Poezie „Città di
Latina”, promovatã ºi organizatã de Gruppo Edi -
toriale EDU în colaborare cu Agenzia Omicron ºi
sub patronajul Comunei ºi Provinciei Latina. La cele 
douã secþiuni ale concursului au participat mai mult
de 150 de autori din Italia ºi din strãinãtate. La
secþiunea Poezie ineditã în limba strãinã sau verna -
cularã a primit Premiul I Luca Cipolla cu poezia
scrisã în limba românã „Asincronã”.

Concursul culinar „Româncuþa în
bucãtãrie”, un succes / Romeo Crâºmaru

Jurnal românesc, 5 octombrie 2016,
www.jurnalromanesc.ro

20 de românce stabilite în Italia ºi-au de mon -
strat iscusinþa în cadrul competiþiei culinare „Ro -
mâncuþa în bucãtãrie”. Cele mai pricepute gospodine 
au primit din partea Institutului „Eudoxiu Hur mu -
zachi” pentru românii de pretutindeni cãrþi de bucate
în limba românã. Premiile, alãturi de diplomele ofe -
rite de Asociaþia Socialã – Culturalã „Emigranþi Ro -
mâni” ºi Centrul Cultural Bizantis Sfinþii Trei Ierarhi 
au fost înmânate câºtigãtoarelor de cãtre repre zen -
tanþii Ambasadei României la Roma. Italieni ºi ro -
mâni deopotrivã s-au bucurat de gustul preparatelor
tradiþionale româneºti. Ilie Caraº, Elisabeta Turcu,
Marius Petriºor, Dãnuþ Creþ ºi clarinetistul în vârstã
de 9 ani, Costin Bercuþ au adus de acasã, din Ro -
mânia, muzica popularã româneascã.

Donaþie de cãrþi pentru deþinuþii români
de la un penitenciar din Milano

Ro ma nian Global News, 6 octombrie 2016,
www.rgnpress.ro

La solicitarea Departamentului Biblioteci din
cadrul Primãriei din Milano, Centrul Cultural Ita -
lo-Român a fãcut o donaþie de cãrþi ºi reviste în limba 
românã pentru deþinuþii unei închisori din Milano
transmite Romanian Global News. Donaþia a constat
într-un numãr de circa 60 de volume de literaturã,

istorie ºi religie, precum ºi reviste care au fost donate 
unui penitenciar din Milano. De mai mulþi ani la
cererea unor voluntari italieni din cadrul peni ten -
ciarelor din unele oraºe italiene, Centrul Cultural
Italo-Român a fãcut donaþii de carte româneascã
pentru bibliotecile constituite în cadrul acestora.

Se bat englezii pentru el, tânãr genial 
din România, la Oxford: 

„O sã lucrez în Marea Britanie, 
cel puþin câþiva ani dupã studii”

Gazeta româneascã, 8 octombrie 2016,
www.gazetaromaneasca.com

Adrian Mihai Radu, din Târgu-Jiu, are 18 ani
ºi a fost admis la cinci universitãþi din Marea Bri -
tanie. Tânãrul este absolvent al Colegiului Naþional
„Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu ºi a ales sã studieze 
la una dintre cele mai prestigioase instituþii de învã -
þãmânt din lume: Oxford. Adrian a participat chiar
din clasa a VII-a în fiecare an la etapa naþionalã a
olimpiadei de fizicã, unde a reuºit sã obþinã patru
medalii de argint din cele ºase participãri. În anul
2012, a participat la Olimpiada Internaþionalã de
ªtiinþe pentru Juniori, în Iran, unde a obþinut, de
asemenea, medalie de argint. „Am participat ºi la alte 
concursuri, atât de fizicã cât ºi interdisciplinare, cu
rezultate notabile”, spune tânãrul absolvent de liceu
pentru Adevãrul.ro. El va achita o taxã de ºcolarizare 
de 9.000 lire pe an, însã guvernul britanic îi oferã un
împrumut anual pentru studii, urmând ca el sã înapo ieze
banii dupã finalizarea studiilor, atunci când va lucra.

Lansarea romanului Cartea ºoaptelor 
de Varujan Vosganian în traducere cehã

Observator cul tural, 13 octombrie 2016,
www.observatorulcultural.ro

Institutul Cultural Român de la Praga în parte -
neriat cu Editura Havran ºi Asociaþia Ce hia-Ro mâ -
nia organizeazã lansarea romanului Cartea ºoaptelor
de Varujan Vosganian, în traducere cehã de Jarmila
Horáková. Evenimentul va avea loc joi, 13 o ctom -
brie 2016, orele 19.00, la Biblioteca „Vaclav Havel”
din Praga, în prezenþa autorului ºi a traducãtoarei. De 
asemenea, printre invitaþi se vor afla reprezentanþi ai
editurii cehe Havran ºi doamna Libuºe Valentova,
ºefa Catedrei de limba românã din cadrul Depar -
tamentului de studii balcanice al Universitãþii Caro -
line. Programul va cuprinde prezentarea cãrþii ºi lec -
turarea unor fragmente reprezentative, urmate de
discuþii cu publicul. Romanul a fost distins cu dife -
rite premii precum Premiul „Cartea anului 2009”,
acordat de revista „România literarã”, Premiul Ano -
nimul, Premiul revistei „Convorbiri literare” la sec -
þiunea Prozã, pe anul 2009, Marele Premiu pentru
Prozã – Trofeul Mihail Sebastian, Premiul revistei
„Observator cultural” pe anul 2009, la secþiunea
Prozã ºi multe altele.
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Un român, declarat erou în Germania: 
A salvat viaþa unui coleg electrocutat
Ziare.com, 8 noiembrie 2016, www.ziare.com

Adrian Marcu, un tânãr de 29 de ani din Mara -
mureº, a ajuns erou în Germania, dupã ce a salvat
viaþa unui coleg electrocutat. Pe o schela îngustã, la
peste 2 metri înãlþime, Adrian a aplicat manevrele de
resuscitare învãþate ºi a þinut victima în viaþã pânã la
venirea medicilor. Scena pare desprinsã dintr-un film, 
dar este cât se poate de realã, actul de curaj fiind
prezentat pe larg în presa localã, informeazã ProTV.
Adrian este jucãtor profesionist de handbal, dar mun -
ceºte ºi ca electrician. În timp ce lucra într-un mall din
Munchen, a vãzut cum un coleg s-a elec trocutat la 380 
de volþi. Adrian a alergat cãtre vic timã, a securizat
zona, împiedicând astfel alte inci dente, ºi a reuºit sã
îl þinã pe cel cãzut din picioare în viaþã. Din fericire,
a ºtiut imediat ce manevre sã aplice, pentru ca
învãþase asta la un curs de prim ajutor fãcut în urma
cu doi ani, în Germania, în calitate de sportiv.

România la Târgul Internaþional de Carte 
de la Istanbul, 12-15 noiembrie 2016
Ministerul Culturii, 11 noiembrie 2016,
www.cultura.ro

Dupã ce în 2015 România a fost invitatã de
onoare a Târgului Internaþional de Carte de la
Istan bul, participând cu o importantã delegaþie de
scriitori din toate generaþiile, anul acesta continuã
tradiþia participãrii româneºti la cel mai important
târg de carte din Turcia. Invitaþii Ministerului Cul -
turii sunt scriitorii Simona Antonescu, laureatã a
premiului de debut al Uniunii Scriitorilor din Ro -
mânia pe anul 2015 pentru romanul Fotografiile
Curþii Regale (Edi tura Cartea Româneascã), ºi ªte -
fan Manasia, nominalizat la Premiile revistei „Ob -
ser vator cultural” pe anul 2015 pentru volumul de
poezie Cerul senin (Editura Charmides). Invitata
ICR Istanbul, Niculina Oprea, poetã, traducãtoare ºi
eseistã, a publicat în 2016 volumul Timp înge mãnat,
traducere din opera poetului turc Enver Ercan. În
cadrul târgului va fi lansat volumul Medcezir
Arasinda/ Între flux ºi reflux de Niculina Oprea
apãrut la Editura Yasak Meyve în octombrie 2016, în 
traducerea poetului turc Erkut Tokman.

Agenþia Basilica Travel prezentã la târgul
de turism de la Shanghai/ Andrei Pau
Ba sil ica, 12 noiembrie 2016, www.ba sil ica.ro

Începând de vineri, 11 noiembrie 2016, timp
de trei zile, Agenþia Basilica Travel participã la cel
mai mare târg de turism profesionist din Asia, ce are
loc în China, la Shanghai. La târg mai participã încã
douã agenþii de turism din România, standul Ro -
mâniei ocupând o suprafaþã de 30 mp. Târgul inter -
naþional de Turism de la Shanghai oferã o per spec -
tivã amplã asupra turismului mondial, cu o
par ti cipare de peste 111.000 de vizitatori ºi 2.300 de
expozanþi. De la începutul anului, reprezentanþii
Agenþiei Basilica Travel a Patriarhiei Române au
participat, prin programul Autoritãþii Naþionale
pentru Turism de promovare a României ca desti -
naþie turisticã, la Târgurile Internaþionale de turism
din Viena, Madrid, Bruxelles, Milano, Berlin, Mos -
cova ºi Londra.

Dorel Viºan, la Festivalul de Film
Românesc din China: Vã iubesc pentru cã
iubiþi filmul ºi artiºtii
Agerpres, 14 noiembrie 2016, www.agerpres.ro

Delegaþia româneascã a fost luni aplaudatã
îndelung, atât la gala de deschidere, cât ºi la con -
ferinþa de presã care a precedat evenimentul, jur -
naliºtii chinezi prezenþi fiind interesaþi de filmul
românesc actual. „Vã iubesc pentru cã iubiþi filmul ºi 
artiºtii”, le-a spus maestrul Dorel Viºan celor pre -
zenþi. Actriþa Ada Condeescu ºi-a exprimat speranþa
cã va avea ocazia sã lucreze cu regizori ºi actori
chinezi, iar Dan Piþa a mãrturisit cã doreºte sã mai
vinã în China. La rândul sãu, directorul Centrului
Naþional al Cinematografiei din România (CNC),
Anca Mitran, a semnalat absenþa coproducþiilor ro -
mâno-chineze, afirmând cã îºi doreºte o mai bunã
relaþie instituþionalã între autoritãþile culturale din
cele douã state. Mitran a amintit filme prin care, de-a
lungul anilor, publicul chinez a avut ocazia sã cu -
noascã cinematografia româneascã: „Valurile
Dunãrii”, de Liviu Ciulei, „Ciprian Porumbescu”, de 
Gheorghe Vitanidis, sau „Ultimul cartuº” de Sergiu
Nicolaescu, subliniind cã acum România doreºte sã
prezinte ºi din cinematografia contemporanã.
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Aniversãri/Comemorãri culturale 2016

Alina LEMNEAN

IANUARIE

1 ian. – Ziua Mondialã a Pãcii

1 ian. – 65 de ani de la naºterea istoricului
mara mureºean Ion Huzãu (1951)

2 ian. – 125 de ani de la naºterea poetului Aron
Cotruº (1891)

4 ian. – 175 de ani de la naºterea chimistului
Petru Poni (1841)

6 ian. – 135 de ani de la naºterea poetului Ion
Minulescu (1881)

7 ian. – 90 de ani de la naºterea cântãreþei mara -
mureºene Vic to ria Darvai (1926)

7 ian. – 90 de ani de la naºterea scriitorului
Mircea Sântimbreanu (1926)

11 ian. – 90 de ani de la naºterea poetului
Leonid Dimov (1926)

14 ian. – 80 de ani de la naºterea bibliologului
Ion Stoica (1936)

15 ian. – Ziua Culturii Naþionale

15 ian. – 166 de ani de la naºterea Poetului
Naþional Mihai Eminescu (1850)

17 ian. – 80 de ani de la moartea prozatorului
Mateiu Caragiale (1936)

21 ian. – 195 de ani de la naºterea publicistului
ºi omului pol i tic Vincenþiu Babeº
(1821)

21 ian. – 195 de ani de la naºterea omului de
culturã maramureºean Petru Bran
(1821)

21 ian. – 25 de ani de la moartea prinþesei
Ileana a României (1991)

25 ian. – 70 de ani de la naºterea scriitorului
Radu Ulmeanu (1946)

27 ian. – 80 de ani de la naºterea actorului Flo -
rin Piersic (1936)

28 ian. – 50 de ani de la naºterea etnologului
Delia Suiogan (1966)

29 ian. – 90 de ani de la naºterea jurnalistului
Tu dor Vornicu (1926)

29 ian. – 75 de ani de la moartea folcloristului
maramureºean Emil Bran (1941)

30 ian. – 60 de ani de la naºterea poetului
Vasile Muste (1956)

31 ian. – 90 de ani de la naºterea poetului
Dominic Stanca (1926)

FEBRUARIE

3 feb. – 75 de ani de la naºterea actorului ªtefan 
Iordache (1941)

3 feb. – 50 de ani de la naºterea criticului literar
Carmen Dãrãbuº (1966)

5 feb. – 155 de ani de la înfiinþarea „Asociaþiei
pentru cultura poporului român din
Maramureº” (1861, Sighet)

5 feb. – 120 de ani de la naºterea filosofului
Nicolae Bagdasar (1896)

6 feb. – 125 de ani de la naºterea poetului
Adrian Maniu (1891)

6 feb. – 100 de ani de la naºterea omului de
culturã Ga briel Þepelea (1916)

6 feb. – 70 de ani de la naºterea pictorului
maramureºean Aurel Dan (1946)

7 feb. – 85 de ani de la moartea compozitorului
Ion Vidu (1931)

10 feb. – 65 de ani de la naºterea poetului
Gheorghe Mihai Bârlea (1951)

14 feb. – 195 de ani de la moartea cãrturarului
iluminist Petru Maior (1821)

14 feb. – 85 de ani de la naºterea actorului
Octavian Cotescu (1931)

15 feb. – 165 de ani de la naºterea pedago gului
Spiru Haret (1851)

16 feb. – 90 de ani de la înfiinþarea Fundaþiei
Culturale „Regele Ferdinand”
(1926)

17 feb. – 45 de ani de la moartea poetului
Miron Radu Paraschivescu (1971)

19 feb. – 140 de ani de la naºterea sculptorului
Constantin Brâncuºi (1876)

21 feb. – Ziua Internaþionalã a Limbii
Materne

24 feb. – Ziua Tricolorului Românesc

25 feb. – 135 de ani de la moartea poetului
Cezar Bolliac (1881)

29 feb. – 80 de ani de la naºterea scriitorului
Marin Sorescu (1936)
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MARTIE

7 mar. – 110 ani de la naºterea folcloristului
maramureºean Gheorghe Dãncuº
(1906) 

8 mar. – Ziua Internaþionalã a Femeii

8 mar. – 65 de ani de la naºterea bibliologului
Lidia Kulikovski (1951, Republica
Moldova)

8 mar. – 55 de ani de la moartea prozatorului
Gala Galaction (1961)

9 mar. – 55 de ani de la moartea scriitorului
Cezar Petrescu (1961)

9 mar. – 45 de ani de la moartea fizicianului Ion 
I. Agârbiceanu (1971)

10 mar. – 160 de ani de la naºterea scriitorului
Petre Dulfu (1856)

10 mar. – 80 de ani de la moartea criticului
literar Garabet Ibrãileanu (1936)

11 mar. – Ziua Europeanã a Victimelor
Terorismului

11 mar. – 85 de ani de la naºterea actorului Ion
Besoiu (1931)

12 mar. – 50 de ani de la moartea pictorului
Vic tor Brauner (1966)

13 mar. – 135 de ani de la naºterea actorului
Tony Bulandra (1881)

14 mar. – 60 de ani de la naºterea bibliografului
Hermina Georgeta Anghelescu
(1956)

15 mar. – 65 de ani de la naºterea bibliografului
Silvia Nesto rescu (1951)

17 mar. – 75 de ani de la moartea diplomatului
Nicolae Titulescu (1941)

18 mar. – 95 de ani de la naºterea scriitorului ºi
mitropolitului ortodox Bartolomeu
Anania (1921)

18 mar. – 90 de ani de la naºterea criticului
literar Romul Munteanu (1926)

19 mar. – 190 de ani de la naºterea omului pol i -
tic Nicolae Hurmuzaki (1826)

19 mar. – 65 de ani de la moartea folcloristului
Artur Gorovei (1951)

20 mar. – Ziua Internaþionalã a Francofoniei

20 mar. – 185 de ani de la naºterea pictorului
Theodor Aman (1831)

21 mar. – Ziua Internaþionalã a Poeziei

21 mar. – 130 de ani de la naºterea poetului
George Topârceanu (1886)

22 mar. – 80 de ani de la naºterea
etnomuzicologului bãimãrean Iosif
Herþea (1936)

23 mar. – Ziua Mondialã a Meteorologiei

24 mar. – 105 ani de la moartea istoricului
Nicolae Densuºianu (1911)

25 mar. – 135 de ani de la naºterea
compozitorului Béla Bartók (1881)

26 mar. – 85 de ani de la naºterea poetului
Mircea Ivãnescu (1931)

26 mar. – 80 de ani de la naºterea filologului
Vic tor Iancu (1936)

27 mar. – Ziua Mondialã a Teatrului

29 mar. – 155 de ani de la moartea Episcopului
unit Ioan Lemeni (1861)

29 mar. – 75 de ani de la naºterea poetei
Constanþa Buzea (1941)

30 mar. – 70 de ani de la moartea dramaturgului 
Vic tor Ion Popa (1946)

31 mar. – 175 de ani de la naºterea scriitorului
Iosif Vul can (1841)

31 mar. – 125 de ani de la naºterea poetului Ion
Pillat (1891)

APRILIE

1 apr. – 135 de ani de la naºterea poetului
Octavian Goga (1881)

2 apr. – Ziua Internaþionalã a Cãrþii pentru
Copii

4 apr. – 115 ani de la naºterea istoricului literar
Ion Breazu (1901)

5 apr. – 70 de ani de la moartea poetului Ilarie
Voronca (1946)

6 apr. – 75 de ani de la naºterea muzicianului
Gheorghe Zamfir (1941)

7 apr. – 85 de ani de la naºterea actorului Amza
Pellea (1931)

8 apr. – 105 ani de la naºterea scriitorului Emil
Cioran (1911)

9 apr. – 60 de ani de la naºterea criticului literar
Cornel Munteanu (1956)

13 apr. – 130 de ani de la naºterea pictorului
Nicolae Tonitza (1886)

13 apr. – 70 de ani de la naºterea artistului plas -
tic bãimãrean Gheorghe Crãciun
(1946)

15 apr. – 135 de ani de la naºterea cãrturarului
maramureºean Artur Coman (1881)

16 apr. – 120 de ani de la naºterea poetului
Tristan Tzara (1896)

18 apr. – Ziua Mondialã pentru Conservarea
Monumentelor
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18 apr. – 115 ani de la naºterea prozatorului
bãimãrean Németh László (1901)

22 apr. – 30 de ani de la moartea scriitorului
Mircea Eliade (1986)

22 apr. – 20 de ani de la moartea scriitorului
Mircea Ciobanu (1996)

23 apr. – Ziua Mondialã a Cãrþii ºi a
Dreptului de Autor. Ziua
Bibliotecarului din România

24 apr. – 105 ani de la naºterea poetului Eugen
Jebeleanu (1911)

26 apr. – Ziua Mondialã a Proprietãþii
Intelectuale

29 apr. – 80 de ani de la naºterea scriitorului
Gheorghe Tomozei (1936)

MAI

1 mai – Ziua Internaþionalã a Muncii

1 mai – 120 de ani de la naºterea eseistului
Mihai Ralea (1896)

3 mai – Ziua Mondialã a Libertãþii Presei

3 mai – 125 de ani de la înfiinþarea „Fundaþiei
Universitare Carol I”, actuala
Bibliotecã Universitarã din Bucureºti
(1891)

4 mai – 160 de ani de la naºterea folcloristului
Theodor Speranþia (1856)

5 mai – 10 ani de la moartea criticului literar
Zoe Dumitrescu-Buºulenga (2006)

6 mai – 55 de ani de la moartea poetului Lucian 
Blaga (1961)

8 mai – 65 de ani de la naºterea scriitorului
bãimãrean Csoma Gheorghe (1951)

9 mai – Ziua Independenþei României

9 mai – Ziua Uniunii Europene

12 mai – 100 de ani de la naºterea criticului
literar Constantin Ciopraga (1916)

13 mai – 210 ani de la moartea cãrturarului
iluminist Samuil Micu (1806)

13 mai – 85 de ani de la naºterea criticului
literar Dan Grigorescu (1931)

15 mai – Ziua Latinitãþii

17 mai – 115 ani de la naºterea criticului literar
Pompiliu Constantinescu (1901)

17 mai – 115 ani de la naºterea sculptorului
Romulus Ladea (1901)

18 mai – Ziua Internaþionalã a Muzeelor

18 mai – 5 ani de la moartea scriitorului Mircea 
Horia Simionescu (2011)

19 mai – 175 de ani de la naºterea mitropolitului 
greco-catolic Vic tor Mihaly de Apºa
(1841)

21 mai – Ziua Mondialã a Dezvoltãrii
Culturale

21 mai – 60 de ani de la naºterea artistului plas -
tic maramureºean Nicolae Suciu
(1956)

21 mai – 25 de ani de la moartea scriitorului
Ioan Petru Culianu (1991)

23 mai – 85 de ani de la naºterea cardinalului
greco-catolic Lucian Mureºan (1931)

24 mai – 5 ani de la moartea scriitorului Fãnuº
Neagu (2011)

26 mai – 100 de ani de la naºterea scriitorului
Vintilã Corbul (1916)

26 mai – 20 de ani de la moartea istoricului
literar Ovidiu Papadima (1996)

28 mai – 95 de ani de la naºterea arhiepiscopului
ortodox al Maramureºului ºi Sãtmarului 
Iustinian Chira (1921)

30 mai – 70 de ani de la apariþia revistei
sãptãmânale bãimãrene „Colþ de
Þarã” (1946)

IUNIE

1 iun. – Ziua Internaþionalã a Ocrotirii
Copilului

1 iun. – 380 de ani de la naºterea cãrturarului
umanist Nicolae Milescu Spãtarul
(1636)

1 iun. – 70 de ani de la moartea Mareºalului Ion 
Antonescu (1946)

1 iun. – 60 de ani de la naºterea scriitorului
Mircea Cãrtãrescu (1956)

2 iun. – 195 de ani de la naºterea omului pol i tic
Ion C. Brãtianu (1821)

4 iun. – 75 de ani de la naºterea actorului
Valentin Uritescu (1941)

5 iun. – 145 de ani de la naºterea istoricului Nicolae 
Iorga (1871)

7 iun. – 300 de ani de la moartea cãrturarului
Constantin Cantacuzino Stolnicul
(1716)

7 iun. – 130 de ani de la naºterea omului de
ºtiinþã Henri Coandã (1886)
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11 iun. – 80 de ani de la naºterea episcopului
greco-catolic maramureºean Ioan
ªiºeºtean (1936)

12 iun. – 70 de ani de la naºterea ziaristului
Onuc Nemeº-Vintilã (1946)

14 iun. – 65 de ani de la naºterea profesorului,
publicistului, omului pol i tic ºi
scriitorului Teodor Ardelean (1951)

18 iun. – 10 ani de la moartea cântãreþului Gicã
Petrescu (2006)

20 iun. – 125 de ani de la moartea omului pol i -
tic Mihail Kogãlniceanu (1891)

23 iun. – 55 de ani de la naºterea episcopului
ortodox maramureºean Iustin Hodea
(1961)

26 iun. – Ziua Drapelului Naþional

26 iun. – 80 de ani de la moartea scriitorului
Constantin Stere (1936)

26 iun. – 80 de ani de la naºterea artistului plas -
tic maramureºean Vasile Jurje (1936)

27 iun. – 95 de ani de la naºterea
compozitorului Temistocle Popa
(1921)

28 iun. – 100 de ani de la moartea pictorului
ªtefan Luchian (1916)

IULIE

1 iul. – 75 de ani de la naºterea scriitorului Ion
Pop (1941)

2 iul. – 90 de ani de la naºterea scriitorului
Octavian Paler (1926)

7 iul. – 80 de ani de la naºterea compozitorului
Liviu Borlan (1936)

10 iul. – 65 de ani de la naºterea poetului
maramureºean Gavril Ciuban (1951)

11 iul. – 70 de ani de la naºterea istoricului
Matei Cazacu (1946)

18 iul. – 10 ani de la moartea criticului de artã
Raoul ªorban (2006)

19 iul. – 85 de ani de la moartea omului de
ºtiinþã Nicolae Paulescu (1931)

19 iul. – 5 ani de la moartea duhovnicului
ortodox Arsenie Papacioc (2011)

20 iul. – Ziua Mondialã a ªahului

21 iul. – 30 de ani de la moartea scriitorului Ion 
Caraion (1986)

22 iul. – 105 ani de la naºterea istoricului literar
George Ivaºcu (1911)

22 iul. – 90 de ani de la moartea medicului
maramureºean Gheorghe Bilaºcu
(1926)

22 iul. – 65 de ani de la naºterea patriarhului
BOR Dan iel (1951)

27 iul. – 95 de ani de la naºterea lingvistului
Eugen Coºeriu (1921)

27 iul. – 50 de ani de la moartea folcloristului
Ion Muºlea (1966)

29 iul. – Ziua Imnului Naþional al României

31 iul. – 30 de ani de la moartea Patriarhului
Iustin Moisescu (1986)

AUGUST

1 aug. – 100 de ani de la naºterea poetului 
Vic tor Ilieºiu (1916)

2 aug. – 125 de ani de la naºterea
compozitorului Mihail Jora (1891)

2 aug. – 65 de ani de la naºterea actorului Mar -
cel Iureº (1951)

3 aug. – 55 de ani de la moartea muzicologului
George Breazul (1961)

6 aug. – 75 de ani de la naºterea scriitorului
Cezar Ivãnescu (1941)

7 aug. – 105 ani de la moartea þãranului cãrturar 
Badea Cârþan (1911)

8 aug. – 85 de ani de la naºterea prozatorului
Paul Anghel (1931)

8 aug. – 70 de ani de la naºterea criticului de
artã bãimãrean Gheorghe Vida (1946)

9 aug. – 415 ani de la Domnitorului Mihai
Viteazul (1601)

9 aug. – 25 de ani de la moartea scriitoarei
Cella Delavrancea (1991)

11 aug. – 560 de ani de la moartea lui Iancu de
Hunedoara, voievod al Transilvaniei
(1456)

11 aug. – 55 de ani de la moartea poetului Ion
Barbu (1961)

12 aug. – Ziua Internaþionalã a Tineretului

12 aug. – 200 de ani de la naºterea scriitorului
Ion Ghica (1816)

14 aug. – 20 de ani de la moartea dirijorului
Sergiu Celibidache (1996)

15 aug. – Ziua Marinei Române

16 aug. – 95 de ani de la naºterea criticului
literar Ovid S. Crohmãlniceanu
(1921)

16 aug. – 60 de ani de la moartea pictorului
Theodor Pallady (1956)
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19 aug. – 135 de ani de la naºterea
compozitorului George Enescu (1881)

21 aug. – 75 de ani de la naºterea actriþei Ilinca
Tomoroveanu (1941)

22 aug. – 75 de ani de la naºterea scriitorului
maramureºean Vic tor Tecar (1941)

24 aug. – 75 de ani de la naºterea filologului
maramureºean Nicolae Felecan
(1941)

25 aug. – 80 de ani de la naºterea actorului
Sebastian Papaiani (1936)

31 aug. – Ziua Limbii Române

SEPTEMBRIE

3 sep. – 470 de ani de la moartea domnitorului
Petru Rareº (1546)

4 sep. – 135 de ani de la naºterea poetului
George Bacovia (1881)

5 sep. – 95 de ani de la naºterea teoreticianului
literar Adrian Ma rino (1921)

8 sep. – 160 de ani de la naºterea filologului Ion 
Bianu (1856)

15 sep. – 495 de ani de la moartea domnitorului
Neagoe Basarab (1521)

15 sep. – 105 ani de la naºterea poetului Emil
Botta (1911)

18 sep. – 185 de ani de la moartea poetului
Vasile Cârlova (1831)

19 sep. – Ziua Europeanã a Patrimoniului

19 sep. – 55 de ani de la moartea actriþei Lu cia
Sturdza-Bulandra (1961)

20 sep. – 150 de ani de la naºterea poetului
George Coºbuc (1866)

20 sep. – 30 de ani de la moartea filologului
Iorgu Iordan (1986)

23 sep. – 90 de ani de la apariþia ziarului „Baia
Mare” (1926)

24 sep. – 75 de ani de la naºterea jurnalistei Lu -
cia Hossu-Longin (1941)

26 sep. – Ziua Europeanã a Limbilor Europei

27 sep. – 300 de ani de la moartea mitropolitului 
Antim Ivireanul (1716)

28 sep. – 10 ani de la moartea scriitorului Vir gil 
Ierunca (2006)

29 sep. – 15 ani de la moartea scriitorului Gelu
Naum (2001)

30 sep. – 85 de ani de la naºterea actorului Dem 
Rãdulescu (1931)

OCTOMBRIE

1 oct. – Ziua Internaþionalã a Persoanelor în
Vârstã

1 oct. – 55 de ani de la înfiinþarea Institutului
Ped a gogic de 3 ani din Baia Mare
(1961)

2 oct. – 105 ani de la naºterea poetului Miron
Radu Paraschivescu (1911)

5 oct. – Ziua Mondialã a Profesorilor

7 oct. – 70 de ani de la moartea scriitorului
Emanoil Bucuþa (1946)

8 oct. – 95 de ani de la naºterea lingvistului
bãimãrean Gheorghe Pop (1921

13 oct. – 30 de ani de la moartea sculptorului
George Apostu (1986)

16 oct. – 95 de ani de la moartea folcloristului
Tu dor Pamfile (1921)

18 oct. – 30 de ani de la moartea poetului
maramureºean Gheorghe Chivu
(1986)

18 oct. – 5 ani de la moartea dramaturgului Paul 
Everac (2011)

19 oct. – 90 de ani de la moartea omului de
ºtiinþã Vic tor Babeº (1926)

19 oct. – 65 de ani de la naºterea poetului
maramureºean Echim Vancea (1951) 

19 oct. – 55 de ani de la moartea scriitorului
Mihail Sadoveanu (1961)

21 oct. – 125 de ani de la naºterea istoricului
literar D. Panaitescu-Perpessicius
(1891)

21 oct. – 80 de ani de la naºterea jurnalistului
Vartan Arachelian (1936)

23 oct. – 155 de ani de la înfiinþarea
Asociaþiunii Transilvane pentru
Literatura Românã ºi Cultura
Poporului Român–ASTRA (1861)

24 oct. – 70 de ani de la naºterea cântãreþei
Anda Cãlugãreanu (1946)

25 oct. – Ziua Armatei Române

25 oct. – 95 de ani de la naºterea regelui Mihai
I al României (1921)

25 oct. – 5 ani de la moartea regizorului Liviu
Ciulei (2011)

28 oct. – 85 de ani de la naºterea actorului
Ilarion Ciobanu (1931)

30 oct. – 10 ani de la moartea poetului
maramureºean Vasile Radu
Ghenceanu (2006)

31 oct. – 135 de ani de la naºterea criticului
literar E. Lovinescu (1881)
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NOIEMBRIE

1 nov. – Ziua Radiodifuziunii Române

2 nov. – 200 de ani de la moartea cãrturarului
iluminist Gheorghe ªincai (1816)

 2 nov. – 100 de ani de la naºterea pictorului
Paul Erdös (1916)

 2 nov. – 100 de ani de la naºterea prozatorului
Laurenþiu Fulga (1916)

 3 nov. – 150 de ani de la naºterea poetului
Traian Demetrescu (1866)

5 nov. – 60 de ani de la moartea actriþei Maria
Filotti (1956)

 6 nov. – 40 de ani de la moartea omului pol i tic
Ilie Lazãr (1976)

 7 nov. – 100 de ani de la naºterea filosofului
Mihai ªora (1916)

 8 nov. – 115 ani de la naºterea omului pol i tic
Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901)

 9 nov. – Ziua Internaþionalã de Luptã
împotriva Rasismului ºi
Antisemitismului

12 nov. – 55 de ani de la naºterea gimnastei
Nadia Comãneci (1961)

14 nov. – 145 de ani de la naºterea scriitorului
Ilarie Chendi (1871)

15 nov. – Ziua Internaþionalã a Scriitorilor
Întemniþaþi

15 nov. – 140 de ani de la naºterea scriitoarei
franceze de origine românã Anna de
Noailles (1876)

15 nov. – 120 de ani de la naºterea fizicianului
Horia Hulubei (1896)

15 nov. – 105 ani de la naºterea filologului
Alexandru Ciorãnescu (1911)

16 nov. – 200 de ani de la naºterea poetului
Andrei Mureºanu (1816)

17 nov. – 90 de ani de la naºterea mitropolitului
Antonie Plãmãdealã (1926)

18 nov. – 110 ani de la naºterea pictorului
Corneliu Baba (1906)

20 nov. – 95 de ani de la naºterea scriitorului
Dinu Pillat (1921)

21 nov. – 80 de ani de la naºterea preotului
maramureºean Viorel Thira (1936)

21 nov. – 10 ani de la moartea preotului ortodox 
Gheorghe Calciu-Dumitreasa (2006)

22 nov. – 115 ani de la moartea scriitorului V.
A. Urechia (1901)

24 nov. – 75 de ani de la naºterea actorului
Emil Hossu (1941)

26 nov. – 115 ani de la naºterea scriitorului
Mihail Drumeº (1901)

28 nov. – 45 de ani de la moartea poetului
Dimitrie Stelaru (1971)

DECEMBRIE

1 dec. – Ziua Naþionalã a României

3 dec. – Ziua Internaþionalã a Persoanelor cu
Dizabilitãþi

3 dec. – 25 de ani de la moartea filosofului
Petre Þuþea (1991)

5 dec. – Ziua Internaþionalã a
Voluntariatului

7 dec. – 80 de ani de la naºterea poetului
maramureºean Mihai Cupcea (1936)

8 dec. – Ziua Constituþiei României

8 dec. – 140 de ani de la naºterea prozatoarei
Hortensia Papadat-Bengescu (1876)

10 dec. – Ziua Internaþionalã a Drepturilor
Omului

12 dec. – 80 de ani de la naºterea publicistului
maramureºean Vasile Gaftone (1936)

14 dec. – 70 de ani de la moartea scriitorului
Ioan Alexandru Brãtescu-Voineºti
(1946)

14 dec. – 70 de ani de la naºterea cântãreþei
Aura Urziceanu (1946)

18 dec. – Ziua Minoritãþilor Naþionale

18 dec. – 325 de ani de la moartea cronicarului
Miron Costin (1691)

18 dec. – 170 de ani de la moartea
Mitropolitului cãrturar Veniamin
Costache (1846)

19 dec. – 60 de ani de la naºterea artistului plas -
tic Maria Mariº-Dãrãban (1956)

20 dec. – 50 de ani de la moartea dramaturgului
Mihail Sorbul (1966)

22 dec. – 60 de ani de la moartea poetului
Nicolae Labiº (1956)

24 dec. – 170 de ani de la naºterea vicarului
greco-catolic Tit Bud (1846)

25 dec. – 75 de ani de la naºterea poetului Ioan
Alexandru (1941)
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Am primit la redacþie

Simona DUMUÞA

Sfântul Ioan Gurã de Aur : Învãþãturi, Sfânta Mãnãstire Bistriþa,
Eparhia Râmnicului, 2015, autor Arhimandrit Veniamin Micle. Car tea a
apãrut în contextul declarãrii de cãtre Si nodul Bisericii Ortodoxe Române a 
anului 2015 ca „an comemorativ al Sfântului Ioan Gurã de Aur ºi al marilor 
pãstori de suflete din eparhii”, la baza acestei hotãrâri stând viaþa ºi
activitatea celui „care s-a afirmat ca mare apãrãtor al cre dinþei ortodoxe,
model desãvârºit al pocãinþei, povãþuitor luminat al familiei creºtine, în -
drumãtor al vieþii monahale ºi promotor al activitãþii prac tice de iubire a
aproapelui”. Autorul lucrãrii prezintã într-o manierã facilã, pe înþelesul
cititorilor, principalele învãþãturi ale Sfântului Ioan Gurã de Aur, de la cum
se citeºte ºi se interpreteazã Sfânta Scripturã, care sunt argumentele ºi
mijloacele de realizare a unitãþii creºtine, metode de combatere a pro -
blemelor sociale pânã la importanþa predicii ºi a predicatorului în pro -

povãduirea Cuvântului divin. • Cu dedicaþia autorului: „Onor. Redacþie,/ calde mulþumiri cu felicitãri/
pentru Revista „Fa milia românã”, pe care mi-aþi oferit-o cu amabilitate/ Arhim. Veniamin/ Sf. M-re
Bistriþa”.

Anuarul Muzeului Judeþean de Istorie ºi Arheologie Prahova :
Studii ºi cercetãri, serie nouã, vol. V (13), Editura Militarã ºi Editura
Karta-Graphic, Ploieºti, 2014. Prima parte a volumului este dedicatã
Arheologiei. În materialele semnate de: N. Grigore, N. ªerban, A.
Frînculeasa, A. Anton, O. Negrea, E. I. Popa, A. Bãlãºescu ºi M. Peneº,
pasionaþii ºi cunoscãtorii domeniului pot citi o scurtã notã asupra unui vas
deosebit descoperit la ªirna, judeþul Prahova, ºi aparþinând epocii LatPne,
despre investigaþiile arheologice din zona „bisericii albe” de la Târgºorul
Vechi (Prahova), descoperirile din epoca hunicã de la Gherãseni (Buzãu),
rapoartele de cercetare arheologicã preventivã pentru siturile de pe tron -
sonul de autostradã Bucureºti-Ploieºti precum ºi studiul arheozoologic al
faunei descoperite pe acelaºi tronson ori despre sãpãturile de salvare a
monumentelor arheologice ameninþate de anumite lucrãri. În a doua parte a volumului, cea dedicatã
Istoriei, este prezentatã o colecþie valoroasã de fotografii aflatã în patrimoniul Muzeului de Istorie din
Prahova, o vedere de ansamblu asupra ceasurilor de aeronavã Longines din in du stria aeronauticã
românã, colecþia de ceasuri austriece de cãlãtorie din sec. XVII-XVIII ºi cea de cadrane solare din sec. 
XVII-XIX aflate în patrimoniul Muzeului Ceasului „Nicolae Simache” din Ploieºti. Aflãm apoi
despre poziþia Partidului Naþional Lib eral faþã de Carol al II-lea reflectatã în memoriile lui Amedeo
Bãdescu în timpul crizei dinastice, biografia preotului Constantin Lucaciu, fratele mai puþin cunoscut
al lui Vasile Lucaciu dar la fel de activ luptãtor pentru drepturile românilor, cartea cu autograf din

colecþia Nichita Stãnescu º.a. în materialele semnate de C. Buzdugan, C. L.
Marinescu, E. Savu, E. Stãnescu, S. Popescu.

Florica Ungur – Privighetoare a Bihorului, Editura Duran`s,

Oradea, 2015, autor Elis Râpeanu. Prin intermediul acestei cãrþi
biografice ºi memorialistice, autoarea prezintã viaþa ºi activitatea uneia
dintre cele mai îndrãgite interprete de muzicã popularã din zona Bihorului
care s-a dedicat cât a trãit promovãrii ºi valorificãrii tradiþiilor ºi folclorului
bihorean. În cele aproape 350 de pagini ale cãrþii, parcursul ar tis tic ºi di dac -
tic al interpretei este structurat în secþiunile: Bihorenilor mei dragi, În
Oradea, cu Floriceaua mea, Zona mirificã al afirmãrii, Cântecul pop u lar,
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Muzica popularã e parte a tradiþiei româneºti, Profesoara de latinã Florica Ungur. Grija pentru
tineret, Florica Ungur ºi starea actualã a folclorului muzical. Pledoarie pentru pãstrarea tradiþiei, a
cântecului pop u lar autentic, Coborârea care înalþã, Cânt pentru cã sufletul este cântãtor,
inaugurarea Sãlii „Florica Ungur”. „Cartea adunã mai toate frânturile pe care le-a putut aduna, le
leagã între ele ºi gãseºte, între spaþii, momente de respiro scriitoriceºti, în care sã-ºi exprime, ºi
autoarea, gândirea ºi sensibilitatea proprie”. (Elis Râpeanu) • Cu dedicaþia autoarei: „Cu preþuire ºi
recunoºtinþã, revistei FAMILIA ROMÂNÃ, / redactorului-ºef Dr. Teodor Ardelean, care nu mã /
uitã, acest volum în care e prezent ºi oraºul Baia Mare, cu nume ºi instituþii la care se face / referire –
C. Mãlinaº, Biblioteca „Petre Dulfu”, Teodor / Ardelean, Iudita Cãluºer
º.a., ca punte între / inima mea ºi întreaga românime / Elis Râpeanu”.

Þinutul bucuriilor ascunse: Sfârlezii, Editura Aureo, Oradea,
2015, autor Alexandru Sfârlea. Este cel de-al 11-lea volum de poezii al
poetului ºi publicistului orãdean, cu o prefaþã semnatã de conf. univ. dr.
Dan H. Popescu.  • Cu dedicaþia autorului: „Redacþiei/ revistei FAMILIA/
ROMÂNÃ,/ aceste sfârlezii aurii, cu urarea/ de a avea multe bucurii,/
niciodatã ascunse./ Cu aleasã stimã,/ Alexandru Sfârlea/ Oradea, martie/

2015”.

Numerele 1, 2 ºi 4/2015 ºi nr. 1/2016 ale
revistei de spiritualitate ºi culturã româneascã Lu -
mina Linã/Gra cious Light, publicaþie biling vã
ce apare la New York, sub redacþia Institutului Român de Teologie ºi
Spiritualitate Ortodoxã, Capela „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”, di rec tor pr.
Theodor Damian. Revista publicã articole de teologie ºi spiritualitate,
istorie, literaturã ºi culturã, poe -
zie ºi prozã în limbile românã ºi
englezã.

Lu mina, nr. 5-6/2015,
re vistã de literaturã, artã ºi
culturã transfrontalierã, re dac tor 

ºef Ioan Baba. Apare sub egida Casei de Presã ºi Editurã
„Li bertatea” din Pancevo, Ser bia. Din cuprins: Anghel
Dum brãveanu la „Meridianul Timiºoara” (A. D.
Rachieru), Ion Ciurea – fiºã de dicþionar (C. Agache),
Un poet de talie europeanã: Nicu Ciobanu (V. Rusu),
Textu alizare ºi modernitate în poezia lui Vasile Barbu (F. 
Copcea), Tu dor Nedelcea – 70. Crâmpeie esenþiale (Th.
Codreanu), Noi cercetãri ºtiinþifice în volumul „Memo -
rialul Radu Flora. Documente” (V. Popovic), Rea -
bilitarea spaþiilor in dus triale ºi transformarea lor în
spaþii cultu rale. Patrimoniul in dus trial ca un potenþial de 
dez voltare sustenabilã a oraºului Panciova (V. Mic) º.a.
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