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Legături ale Maramureşului
cu Academia Română
Dr. Ştefan VIŞOVAN

1

Ioan Alexandru, Maramureş: tezaurul din centrul geografic al Europei, Editura „Proema”, Baia Mare, 2003, p. 33.
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Ţ

inut străvechi, binecuvântat de Dumnezeu cu peisaje mirifice, locuit de oameni
demni şi iubitori de libertate, ale căror tradiţii se întorc în istorie cu mii de ani,
Maramureşul este, fără îndoială, unul dintre leagănele spiritualităţii româneşti.
Aici s-au tradus în limba poporului primele texte religioase, aici s-a creat o cultură
populară de o neasemuită frumuseţe, aici lăcaşurile sfinte – multe dintre ele monumente
UNESCO – îşi înalţă semeţ şi demn turlele către cer, asemenea unor punţi de comunicare
cu divinitatea şi tot de aici au pornit descălecătorii Moldovei, întemeind acolo dinastii
princiare. „Maramureşul este Muma României, nu numai a Transilvaniei, este osul domnesc al sufletului nostru, ochiul voievodal, căruia îi datorăm, înainte de toate, împărtăşirea
luminii cuvântului românesc în limba daco-romanilor peste toată romanitatea”1 – sunt
cuvinte minunate spuse de regretatul poet Ioan Alexandru.
Oamenii, natura, bogăţiile zonei au atras de timpuriu atenţia multor cercetători,
reprezentând aproape toate domeniile ştiinţei: istorici, arheologi, geografi, geologi,
muzicologi, etnologi etc., care au găsit în acest Nord Statornic un câmp extrem de fertil
pentru investigaţii. Unii dinte aceştia erau/sunt academicieni sau îşi desfăşurau/desfăşoară
activitatea într-unul dintre prestigioasele institute de cercetare arondate forului suprem al
ştiinţei româneşti. Dar se impune să precizăm că Maramureşul dispune de un potenţial
intelectual-ştiinţific remarcabil. De pe aceste meleaguri s-au ridicat nouăsprezece
academicieni, iar numărul celor care au fost premiaţi de Academia Română trece de
cincizeci. Iată lista distinşilor academicieni cu origini maramureşene.
Emilian Birdaş (n. 23 noiembrie 1921, Rohia, judeţul Maramureş – d. 5 aprilie
1996, Caransebeş, judeţul Caraş-Severin); episcop. • Membru de onoare al Academiei
Române – 10 noiembrie 1992.
Nicolae Breban (n. 1 februarie 1934, Baia Mare); scriitor. • Membru corespondent
al Academiei Române – 24 octombrie 1997, iar titular – 14 ianuarie 2009.
Augustin Buzura (n. 22 septembrie 1938, Berinţa, judeţul Maramureş − d. 10 iulie
2017, Bucureşti; scriitor. • Membru corespondent al Academiei Române – 3 iulie 1990 şi
titular – 12 martie 1992.
Ioan Ceterchi (n. 14 decembrie 1926, Ferneziu, Baia Mare – d. 5 aprilie 1992,
Bucureşti) • Membru corespondent al Academiei Române – 1 martie 1974; jurist.
Vasile Gheţie (n. 11 februarie 1903, Berinţa, judeţul Maramureş – d. 27 decembrie
1990, Bucureşti); biolog, veterinar. • Membru corespondent al Academiei Române – 2
iulie 1955, membru titular – 22 ianuarie 1990.
Vasile Marinca (n. 19 feb. 1951, Sălişte, Băseşti, judeţul Maramureş);
matematician. • Membru corespondent al Academiei Române – 25 noiembrie 2015.
Ioan Mihalyi de Apşa (n. 25 ianuarie 1844, Ieud, judeţul Maramureş – d. 1
octombrie 1914); istoric. • Membru corespondent al Academiei Române – 25 martie 1901.
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Victor Mihalyi de Apşa (n. 19 mai 1841, Ieud – d. 21 ianuarie 1918, Blaj);
mitropolit. • Membru de onoare al Academiei Române – 25 aprilie 1894.
Lucian Mureşan (n. 23 mai 1931, Ferneziu – Baia Mare); cardinal. • Membru de
onoare al Academiei Române – 24 octombrie 2012.
Ion V. Pop (n. 1 iunie 1941, Mireşul Mare, judeţul Maramureş); poet, critic şi istoric
literar. • Membru corespondent al Academiei Române – 26 noiembrie 2015.
Liviu Pop (n. 3 noiembrie 1943, Suciul de Sus, judeţul Maramureş); jurist. •
Membru corespondent al Academiei Române – 4 noiembrie 2016.
Mihai Pop (n. 18 noiembrie 1907, Glod, judeţul Maramureş – d. 8 octombrie 2000,
Bucureşti); etnolog, folclorist. • Membru de onoare al Academiei Române – 8 martie 2000.
Marius Porumb (n. 9 octombrie 1943, Grozeşti, judeţul Lăpuşna, Basarabia); critic
şi istoric de artă2. • Membru corespondent al Academiei Române – 12 noiembrie 1993;
membru titular – 30 aprilie 2009.
Cristian Sorin Silvestru (n. 8 decembrie 1955, Baia Mare); chimist. • Membru corespondent al Academiei Române – 30 aprilie 2009; membru titular – 27 noiembrie 2017.
Nicolae Steinhardt (n. 29 iulie 1912, Bucureşti – d. 30 martie 1989 Baia Mare);
filosof, scriitor. • Membru post-mortem al Academiei Române – 30 iunie 2017.
Vida Gheza (n. 28 februarie 1913, Baia Mare – d. 11 mai 1980, Baia Mare); sculptor. •
Membru corespondent al Academiei Române – 1 martie 1974.
Eliezer (Elie) Wiesel (n. 30 septembrie 1928, Sighetul Marmaţiei – d. 2 iunie 2016,
New York); scriitor. • Membru de onoare al Academiei Române – 6 iunie 2001.
Au origini maramureşene şi:
Emil Burzo (n. 3 iulie 1935, Moreni, judeţul Dâmboviţa); fizician; inginer. •
Membru corespondent al Academiei Române – 21 iulie 2003; membru titular – 14 ianuarie
2009.
Ionel-Valentin Vlad (n. 22 septembrie 1943, Bucureşti – d. 24 decembrie 2017,
Bucureşti), fizician; inginer. • Membru corespondent al Academiei Române – 9 martie
1991; membru titular – 7 iulie 2009.

*
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Savanţii maramureşeni legitimaţi în panteonul ştiinţific al ţării, acoperă, după cum se
vede, domenii dintre cele mai diferite, dar, în acelaşi timp, esenţiale pentru dezvoltarea
economico-socială şi culturală a ţării. Mulţi dintre ei, pe lângă performanţele specifice
profesiunii, au deţinut funcţii importante pe plan politic, administrativ sau au condus
instituţii de nivel naţional şi internaţional.
Astfel Emilian Birdaş a fost stareţ al Mănăstirii Neamului din Baia de Arieş, vicar
administrativ la Episcopia Romanului şi Huşilor şi la Arhiepiscopia Sibiului; a fost, de
asemenea, episcop de Alba Iulia, de Arad şi de Caransebeş. Nicolae Breban a fost membru
al CC al PCR, iar, mai aproape de noi, preşedinte onorific al Consiliului consultativ al
Institutului Cultural Român. Augustin Buzura a condus revistele „Tribuna” şi „Cultura”
şi a fost preşedintele Fundaţiei Culturale Române şi al Institutului Cultural Român. Ioan
Ceterchi a fost şeful Secţiei de ştiinţă şi cultură a regionalei PCR Cluj, a fost membru în
Consiliul de Stat al RSR, al CC al PCR, a fost ambasador în Suedia şi Norvegia, a fost decan
şi şef de catedră în cadrul Facultăţii de Drept din Cluj. Vasile Gheţie a fost iniţiatorul şi
conducătorul şcolii româneşti de anatomie comparată şi doctor honoris causa al
Universităţii din Leipzig, membru al Academiei de Ştiinţe din New-York, al Asociaţiei
2

Academicianul Marius Porumb şi-a făcut studiile liceale la actualul Colegiu Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia
Mare. Este „maramureşenizat” total, distinsa soţie a Domniei Sale fiind fiica altui mare academician de-al locului –
maestrul Vida Gheza.
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Mondiale a Anatomiştilor Veterinari, al Societăţii Regale de Medicină din Londra, al
Asociaţiei de Patologie Comparată din Paris. Vasile Marinca a fost director al multor
contracte de cercetare încheiate cu mediul economic, membru în Comisia Naţională de
Atestare de la Bruxelles, expert evaluator al CNCSIS; ANCS; UEFISCDI, membru în
Senatul Universităţii Politehnica Timişoara. Ioan Mihalyi de Apşa a fost membru al
ASTREI, prim-jurisconsult la Comitatului Maramureş, preşedinte al PNR Maramureş.
Victor Mihalyi de Apşa a fost episcop de Lugoj, arhiepiscop şi mitropolit de Alba Iulia şi
Făgăraş. Lucian Mureşan a fost ordinarius al Diecezei de Maramureş, episcop al
Episcopiei de Maramureş, arhiepiscop, membru al Congregaţiei pentru Bisericile
Orientale, mitropolit, arhiepiscop major, cardinal. Ion V. Pop a fost redactor-şef şi director
al revistei „Echinox”, director al Centrului Cultural Român din Paris, decan al Facultăţii de
Litere din Cluj. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Asociaţiei de
Literatură Generală şi Comparată din România, precum şi al Societăţii de Studii
„Benjamin Fondane” din Paris şi Tel Aviv. Este, de asemenea, membru permanent al
juriului pentru Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” şi coordonator al publicaţiei
„Caietele avangardei”, editată de Muzeul Literaturii Române. Liviu Pop a fost şef de
catedră şi decan al Facultăţii de Drept din Cluj, membru titular al Academiei de Ştiinţe
Juridice din România; membru titular al Academiei Privatiştilor Europeni de la Pavia,
Italia; membru în Asociaţia „Henri Capitant”, Paris, membru al Senatului Universităţii
„Babeş-Bolyai”, preşedintele Comisiei de etică a Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai”;
judecător la Curtea de Apel din Cluj; membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor Universitare, membru în Comisia „Drept” a Consiliului
Naţional de Evaluare Academică din România; membru în Comisia de redactare a
Proiectului noului Cod civil; preşedinte al Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ
şi Industrie Cluj; membru în Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii;
membru în Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional de Pregătire a Avocaţilor, membru în
consiliul ştiinţific, consiliul de onoare sau în colegiul de redacţie al următoarelor reviste de
specialitate sau de cultură: „Revista română de drept privat”; „Curierul judiciar”, „Studia
Universitatis „Babeş-Bolyai”, seria Jurisprudentia; „Revista română de arbitraj”;
„Buletinul notarilor publici”; „Tabor”. Mihai Pop a fost ataşat cultural al României la
Praga, director adjunct şi director al Institutului de Etnografie şi Folclor, redactor
responsabil al „Revistei de etnografie şi folclor”, membru în comitetul de redacţie al
revistei „Biblioteca Anthropologica et Ethnographica Roumanie”; membru al Comisiei de
lingvistică matematică de pe lângă Academia Română; membru al Comitetului executiv al
Asociaţiei Române pentru Naţiunile Unite; membru al Comitetului Naţional Român pentru
Studii Sud-Est Europene; preşedinte al Societăţii Române de Antropologie Culturală; şef
al Secţiei de etnografie din Consiliul Muzeelor; membru al Comitetului executiv al
Asociaţiei Române pentru Naţiunile Unite): vicepreşedinte al Societăţii Internaţionale de
Etnografie şi Folclor (1964-1971); preşedinte al Societăţii Internaţionale de Etnografie şi
Folclor (1971-1983); membru onorific în Comitetul executiv al Societăţii Internaţionale de
Etnografie şi Folclor (1983); membru al Academiei Americane de Ştiinţe Sociale; membru
corespondent al Asociaţiei Austriece de Antropologie; membru al Center for Advanced
Study in the Behavioral Sciences – Statford, USA; membru în Comitetul executiv al
Asociaţiei Internaţionale de Studii Semiotice; membru în Consiliul Internaţional de
Folclor din cadrul UNESCO; membru în Comitetul executiv al Centrului Internaţional de
Semiotică şi Lingvistică – Urbino, Italia; membru în Comisia de folclor a Comitetului
Internaţional de Slavistică. Marius Porumb este membru al Institutului Magna Graecia
din Taranto – Italia, al Comitetului Naţional a Muzeelor şi Colecţiilor, al ICOMOS
(Consiliul internaţional pentru protecţia monumentelor istorice al UNESCO), al CIHA
(Consiliul Internaţional de Istoria Artei), fondator şi redactor responsabil al revistei de artă
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medievală „Ars Transsilvaniae”, vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Monumentelor
Istorice, membru al Arbeitskreis fur Siebenburgische Landeskunde e.V. Heidelberg,
preşedinte al Asociaţiei „Ars Transsilvaniae”, preşedinte executiv al Fundaţiei „Virgil
Vătăşianu”, preşedinte al Asociaţiei pentru Relaţii Culturale între România şi Italia
(ARCRI), preşedinte al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice; membru în colegiile
de redacţie ale revistelor: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie” (Cluj-Napoca),
„Studii şi cercetări de istoria artei” (Bucureşti), „Revue Roumaine de l’histoire de l’art
(Bucureşti), „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice”, „Revista monumentelor
istorice”, „Acta Musei Napocensis”, „Ephemeris Napocensis”. Cristian Sorin Silvestru
prodecan şi director al Departamentului de chimie din cadrul Facultăţii de Chimie şi
Inginerie Chimică a Universităţii „Babeş-Bolyai”; a fost „visiting professor” la Bremen
Universität (1993), la Universidad Nacional Autonoma de Mexico din Ciudad de Mexico
(1993–1995), la Michigan State University (2000). A efectuat stagii de cercetare la Oxford
University (1999 – Grant for International Journal Authors, Royal Society of Chemistry,
UK) şi Universidad de Zaragoza (2004 – NATO fellowship). A ţinut, ca invitat, conferinţe
şi seminarii la universităţi din Bremen, Braunschweig, Heidelberg, Dortmund, Chemnitz
(Germania), Zaragoza, La Rioja/Logrogno (Spania), Cagliari (Italia), Universidad
Nacional Autonoma de Mexico, Universidad Autonoma de Puebla (Mexico), Grand Valley State University, Clarkson University, Brooklyn College at the City University of New
York (USA). Este „regional editor for Organometallic Chemistry” al revistei „Central European Journal of Chemistry” şi membru în colectivul de redacţie al revistei „Revue
Roumaine de Chimie”. Vida Gheza a fost membru al CC al PCR şi vicepreşedinte al
Uniunii Artiştilor Plastici; a expus la Praga, Budapesta, Varşovia, Minsk, Oslo, Leningrad,
Cairo, Alexandria, Helsinki, Bratislava, Berlin, Haga, Bruxelles, Belgrad, Roma, Torino,
Paris, Damasc, Sofia, Moscova, Bologna, Londra, Veneţia. Eliezer (Elie) Wiesel a fost
profesor la City Colege New-York, activist în domeniul drepturilor omului, corespondent
la Naţiunile Unite; în anul 1986 i-a fost decernat Premiul Nobel pentru Pace. Emil Burzo a
fost decan al Facultăţii de Fizică a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj, este director al
Centrului de Excelenţă Fizica Corpului Solid (atestat de MEC) şi al Bazei de Cercetare cu
Utilizatori Multipli, preşedinte şi preşedinte de onoare al Filialei din Cluj a Academiei
Române. Ionel-Valentin Vlad a înfiinţat şi a condus Laboratorul de Holografie din cadrul
Institutului de Fizică Atomică, Secţia Lasere. Între 1984 şi 1989 a fost adjunct al şefului
Secţiei Lasere din cadrul Institutului Central de Fizică, a fost şef al Laboratorului Optică
neliniară şi informaţională din Secţia Lasere a Institutului Naţional de Fizica Laserelor,
Plasmei şi Radiaţiei. A fost vicepreşedinte al Consiliului ştiinţific din cadrul Institutului de
Fizică Atomică şi codirector al Centrului Român de Excelenţă în Fotonică din Programul
de Cercetări în Ştiinţe de Bază (2003-2006); director naţional şi responsabil de grup în
Reţeaua de Excelenţă de Nanofotonică („PHOREMOST”) a Uniunii Europene; a fost
vicepreşedinte şi preşedinte al Academiei Române.
Revista noastră îşi propune, ca, în numerele viitoare, să ofere cititorilor o imagine cât
mai completă a legăturilor Maramureşului cu Academia Română, prezentând „premianţii”
acestui for ştiinţific, precum şi pe cercetătorii institutelor academice care au avut legături
profesionale cu acest minunat colţ de Românie.
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Academicianul Liviu Pop – 75
Dr. Teodor ARDELEAN

S

-a născut la 3 noiembrie 1943 în comuna Suciul de Sus, judeţul Maramureş, localitate despre care
documentele istorice vorbesc încă din secolul al
XIV-lea şi care este aşezată „între dealurile şi
pădurile fremătând de sacru şi mister, de poezie
şi extaz ale Depresiunii Lăpuşului, situată la
poalele Munţilor Ţibleş”3, unde a copilărit până
la vârsta de aproape paisprezece ani şi unde a
urmat cursurile şcolii generale. Despre primii
ani de viaţă, distinsul academician subliniază
următoarele: „Nu am dus o copilărie lipsită de
griji. Dimpotrivă, am avut parte de multe insanităţi, greutăţi şi nedrepte suferinţe, care au lăsat
urme adânci în sufletul meu în primele două
decenii de viaţă, influenţând-mi decisiv forma3

4
5
6
7

rea personalităţii şi a caracterului”4. Vicisitudinile, departe de a-l doborî, l-au ajutat să înţeleagă încă de pe atunci „că viaţa omului este
alcătuită din trăiri diferite, care înseamnă bucurii şi, deopotrivă, greutăţi şi chiar suferinţe”5,
convingându-se „că doar aşa viaţa omului
puternic şi creator este şi poate fi deplină”6.
Totodată, a realizat că „nu există bucurie veşnică şi nici suferinţă neîncetată”7 şi că „suferinţa
este la fel de necesară în viaţa omului ca
bucuria; mai mult, suferinţa sporeşte şi întăreşte
vitalitatea şi caracterul omului normal, conştient
de valoarea sa, făcându-l mai activ, mai luptător
şi mai înţelept. Astfel, numai cel ce se luptă cu
greutăţile şi cu suferinţa este în stare să înţeleagă
şi suferinţele celorlalţi. Numai dacă ai suferit, te

Vezi Discursul profesorului Liviu Pop, câştigătorul premiului „Matei Barbu Cantacuzino” în cadrul festivităţii de
decernare a premiilor RRDP („Revistei române de drept privat” – n.n.) pe anul 2016. Acest premiu se acordă în
colaborare cu Uniunea Naţională a Barourilor din România unei personalităţi de marcă din domeniul dreptului
privat, pentru întreaga activitate (OPERA OMNIA). WWW.clujst.roACADEMIC 10 iul. 2017.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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Format sub îndrumarea unor mari
dascăli ai Facultăţii de Drept a Universităţii
„Babeş-Bolyai”, cum au fost profesorii
Aurelian Ionaşcu şi Ioan Albu, Liviu Pop a
parcurs, din anul 1972, anul absolvirii facultăţii, toate treptele ierarhiei universitare, impunându-se ca un reputat specialist în dreptul
civil. Teoretician şi practician al dreptului,
şi-a construit cariera acordând o egală importanţă, atât profesiei de dascăl universitar,
cât şi celei de magistrat, ca judecător la
Curtea de Apel Cluj, Secţia civilă şi comercială, dăruindu-se, în împletirea temporară a
activităţilor sale juridice, şi avocaturii, exercitându-şi, de asemenea, cu autoritate şi
competenţă, calitatea de decan al Facultăţii
de Drept din Cluj.
Cristian Colceriu,
Personalităţi clujene contemporane.
Oameni.Biografii. Confesiuni, vol. I,
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005, p. 287.
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poţi comporta la fel ca samariteanul din parabola biblică”8. Sunt cugetările unui om care a învăţat multe de la viaţă, chiar dacă, nu de puţine
ori a fost pus în situaţia de a se ridica împotriva
ei, sunt reflecţii pornite dintr-o minte sclipitoare, dintr-o inimă curată şi dintr-un suflet de
creştin profund iubitor de aproapele său. Dar
experienţele prin care i-a fost dat să treacă l-au
învăţat şi alte lucruri importante, care, prelucrate
prin filtrul propriei raţiuni, au devenit precepte
existenţiale, care pot să ghideze comportamentul social al fiecărui individ. Căci, iată ce spune,
în continuare, marele magistru: „Aşa am ajuns
ca în întreaga mea viaţă să încerc a face binele
ori de câte ori mi-a stat în putere, ştiut fiind că
binele se răsplăteşte, în ultimă instanţă, cu bine
şi caracterul cu caracter. Mai mult, nu am dorit
nimănui şi nu am provocat rău cu intenţie semenilor mei, chiar dacă unii au dat dovadă de
neprietenie. De aceea, răsplata pe care am primit-o, mai devreme sau mai târziu, a fost tot
binele, numai că, adesea, a venit de la alţii decât
de la cei care ar fi fost datori să mi-l întoarcă.
Aceasta mi-a confirmat faptul că, în multe situaţii, răsplata binelui şi a serviciului făcut altuia este ingratitudinea celui în cauză. De altfel,
cei care fac binele este recomandabil să nu
aştepte recunoştinţă continuă de la nimeni,
deoarece recunoştinţa veşnică, la fel ca ingratitudinea veşnică este, deopotrivă, păguboasă,
uneori chiar dezastruoasă. Şi aceasta o ştiu,
fiindcă la noi, la români mai ales, recunoştinţa,
inclusiv recunoaşterea meritelor unui om, au
loc, deseori, numai în varianta lor postumă”9.
După, propria-i mărturisire, a avut parte
de un „curriculum şcolar sinuos şi
îndelungat”10. Astfel, după absolvirea şcolii
generale, a dat examen de admitere – şi a intrat
– la Seminarul Teologic din Cluj, de unde, după
8
9
10
11
12
13

14
15

doi ani, s-a retras, înscriindu-se la Liceul Nr. 2
din Satu Mare, după absolvirea căruia a urmat,
în acelaşi oraş, cursurile unei şcoli tehnice
postliceale de trei ani. Acest ciclu prelungit de
studii preuniversitare, prin cunoştinţele
acumulate, i-au pus bazele unei culturi generale
solide şi i-au prilejuit cunoaşterea României
reale cu oamenii şi instituţiile ei de atunci şi,
îndrăznim să credem, i-a pregătit, într-un fel sau
altul, drumul spre o carieră juridică de succes, în
care a performat în mod cu totul exemplar.
Viitorul academician, după ce a abandonat cursurile teologice, renunţă să profeseze în
specialitatea obţinută prin studiile tehnice, aşa
că, în vara anului 1967, se prezintă „la examenul
de admitere la Facultatea de Drept din cadrul
prestigioasei Universităţi „Babeş-Bolyai”, fiind
declarat reuşit pe locul al doilea”11. În anii studenţiei s-a impus prin tenacitate, disciplină intelectuală, printr-o gândire juridică de profunzime. A absolvit, în anul 1972, la vârsta de
douăzeci şi opt de ani, facultatea ca şef de promoţie şi, în ciuda faptului că avea „în autobiografie doi ani de seminar teologic”12, a fost
„reţinut asistent stagiar la Catedra de drept civil,
prin repartiţie guvernamentală13”. După patru
ani este titularizat ca asistent definitiv, iar un an
mai târziu, în octombrie 1977, devine doctor în
ştiinţe juridice, susţinând cu succes teza Regimul juridic al terenurilor destinate localităţilor14, elaborată „sub conducerea unuia dintre
cei mai prestigioşi profesori pe care i-a avut
renumita facultate – Aurelian Ionaşcu”15, căruia, peste vremuri, îi va face un portret deosebit
de sugestiv: „Profesorul Aurelian Ionaşcu a fost
un cercetător ştiinţific de o probitate profesională exemplară. Lucrările sale ştiinţifice se
caracterizează şi astăzi prin bogăţie ideatică,
creativitate, originalitate, prin rigoarea concep-

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Cristian Colceriu, Personalităţi clujene contemporane. Oameni. Biografii. Confesiuni, vol. I, Editura Limes,
Cluj-Napoca, 2005, p. 288.
Ibidem.
Ibidem. În legătură cu studiile teologice neterminate, profesorul Liviu Pop spunea, odată, cu umorul de bună
calitate care-l caracterizează, că asemenea lui Stalin, are incluşi în curriculum-ul vitae doi ani de seminar teologic,
deosebirea fundamentală fiind aceea că dictatorul rus a fost dat afară de la seminar, pe când Domnia Sa a părăsit,
prin voinţă proprie, această instituţie. (Vezi Discursul profesorului Liviu Pop, câştigătorul premiului „Matei Barbu
Cantacuzino …”).
Claudia Ana Moarcăş, Liviu Pop, în In honorem Corneliu Bîrsan • Liviu Pop. Culegere de studii dedicată domnului
prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan şi domnului prof. univ. dr. Liviu Pop, Editura Rosetti, Bucureşti, 2006, p. 11.
Cristian Colceriu, op. cit., p. 288.

de altă parte, le regăsim – unele amplificate – în
cuvintele pline de simţire, admiraţie şi recunoştinţă rostite, cu numeroase ocazii, la adresa
distinsului magistru de către colegii sau foştii
studenţi ai Domniei Sale. Iată, bunăoară, ce
fraze pline de simţire, recunoştinţă şi sinceră
admiraţie a rostit unul dintre foştii studenţi ai
profesorului Liviu Pop – domnul dr. judecător
Ioan Ilieş Neamţ, ajuns vicepreşedinte al Uniunii
Judecătorilor din România şi distins cu Premiul
„Octavian Căpăţână” în cadrul Festivităţii
„Premiile „Revistei Române de Drept Privat” –
2016: „În primul rând mi-aş dori să-i mulţumesc
domnului academician Liviu Pop, pe care am
onoarea de a-l numi mentor şi care m-a încurajat
încă din timpul facultăţii să mă aplec spre cercetare şi să abordez subiecte nu tocmai convenţionale. Domnule profesor, vă mulţumesc
pentru tot ajutorul acordat în aceşti ani şi fără de
care, cu siguranţă, nu aş fi fost azi aici. Sfaturile
dumneavoastră, atât profesionale, cât şi umane,
sunt printre cele mai de preţ daruri pe care le
port cu mine de-a lungul vieţii”23. Aproximativ
în acelaşi registru, Radu Catană, prorectorul
Universităţii „Babeş-Bolyai”, spunea, într-un
efluviu de sinceritate, cu ocazia lansării volumului omagial Liber amicorum24, dedicat profesorului Liviu Pop25: „Îmi aduc aminte, în
toamna anului 1996, eram student la Paris, v-am
trimis o scrisoare prin care vă împărtăşeam ce
făceam eu acolo şi ce aş avea de gând cu viaţa
mea. Un an mai târziu, datorită Dumneavoastră,
nu numai Dumneavoastră, dar în mod special
Dumneavoastră, am fost primit în rândurile grupului academic al Facultăţii de Drept, în ciuda
faptului, că, poate, acolo unde am fost primit nu
eram neapărat dorit”26.
O sinteză minunată a calităţilor excep-

Ibidem.
Ibidem, p. 189.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Discursul domnului Ioan Ilieş Neamţ, câştigătorul Premiului „Octavian Căpăţînă”, în cadrul festivităţii „Premiile
RROP 2016”, https://www.universul juridic.ro. discursul-domnului-ioan0ilies-neamt-cast…, 15 dec. 2017.
24 Este vorba despre volumul colectiv Liber amicorum Liviu Pop. Reforma dreptului privat român în contextul
federalismului european, coordonat de Ionuţ-Florin Popa şi Dan Andrei Popescu, apărut la Editura Universul Juridic din Bucureşti în anul 2015, realizat de cincizeci şi doi de autori, în general colaboratori, colegi, foşti studenţi
şi doctoranzi ai magistrului.
25 https://www.universuljuridic.ro/festivitate-liber-amicorum-liviu-pop
26 Ibidem.
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telor, printr-un sistem argumentativ logic şi
persuasiv”16. Cuvinte de înaltă apreciere are
academicianul Liviu Pop şi pentru alţi mari
profesori ai Domniei Sale, componenta umană,
pedagogică şi ştiinţifică a cărora l-a impresionat
şi cărora le face portrete deosebit de sugestive
din acest punct de vedere. Astfel, evidenţiază
disponibilitatea la dialog a regretatului profesor
Ioan Albu, cu care discuta adeseori probleme
ştiinţifice şi care „era foarte cerebral, stăpânea
perfect principiile dreptului şi, mai ales, silogismul juridic; avea o judecată ireproşabilă şi
oferea răspunsuri şi soluţii argumentate pertinent şi cu multă subtilitate”17. De la profesorul
Ernest Lupan a „deprins o anumită pedanterie,
obişnuinţa de a respecta în munca ştiinţifică
anumite reguli de formă …, căci o lucrare ştiinţifică îşi relevă valoarea nu numai prin conţinutul
ideatic, care este definitoriu, ci şi prin ţinuta şi
forma sa”18. Despre Vladimir Hanga spune că
era „cel mai mare profesor de drept roman în
viaţă”19, iar profesorul Tudor Drăganu, fiul celebrului academician Nicolae Drăganu, renumit
lingvist şi fost rector al Universităţii Daciei Superioare, se caracterizează „prin modestie, dar şi
prin foarte multă dăruire, toleranţă şi indiscutabilă probitate”20, impresionând „prin valoare
intelectuală, profesională şi ştiinţifică, profunzime şi caracter”21, iar „lucrările sale sunt şi vor
rămâne pentru multă vreme de referinţă în domeniul de specialitate, mai ales în partea de
drept public, constituţional şi administrativ22.
Aceste calităţi umane alese, profund ştiinţifice,
acelaşi talent pedagogic, dublat de o impresionantă dăruire, de o implicare constantă în viaţa
academică şi de o responsabilitate exemplară
pentru propria pregătire, pe de o parte, şi pentru
calitatea pregătirii asigurate viitorilor jurişti, pe
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ţionale ale omului, pedagogului şi savantului
Liviu Pop face o altă distinsă personalitate a
ştiinţei juridice româneşti, profesorul universitar
dr. Valeriu Stoica, fost ministru al Justiţiei, în
alocuţiunea rostită cu ocazia conferirii magistrului
clujean a Premiului „Matei Barbu Cantacuzino”
pe anul 2016, alocuţiune pe care ne permitem să
o inserăm în finalul prezentării de faţă.
Tânărul asistent parcurge toate treptele
academice, ajungând lector universitar în anul
1979, conferenţiar în 1990, profesor în 1993, iar
începând cu anul 1994 devine conducător de
doctorate, calitate în care a coordonat şi finalizat, cu susţinere, în jur de treizeci de teze. La
23 februarie 2012, Universitatea „Babeş-Bolyai”
îi acordă titlul de profesor universitar emerit.
Activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică a universitarului Liviu Pop s-a înscris în
sfera dreptului privat românesc, cu precădere în
cea a dreptului civil. Asigurându-şi încă din
perioada studenţiei o pregătire juridică temeinică şi acumulând cunoştinţe vaste din domeniile de bază ale ştiinţei dreptului, şi-a început
cercetarea ştiinţifică încă din primul an de activitate universitară, publicând în prestigioasa revistă Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, seria
Iurisprudentia. A fost atras, îndeosebi, de fenomenele şi mecanismele juridice „aparţinând
dreptului de proprietate şi altor drepturi reale,
precum şi instituţiei obligaţiilor civile”27. Imediat
după obţinerea titlului de doctor în ştiinţe juridice, conducerea de atunci a Facultăţii, convinsă de valoarea şi perspectiva tânărului universitar, i-a scos la concurs un post de lector, în
structura căruia intrau disciplinele drept civil
anul II, drepturi reale şi teoria generală a obligaţiilor, materia prevăzută pentru anul II aflându-se în centrul dreptului civil şi fiind „partea
cea mai frumoasă şi mai dificilă, constituind –
aşa cum preciza mai târziu academicianul –
esenţa pregătirii juridice în domeniul dreptului
privat”28.
Mediul universitar a constituit pentru academicianul Liviu Pop locul în care s-a regăsit pe
deplin, unde a performat cu strălucire, unde,

după, cum însuşi Domnia Sa afirmă, i s-au oferit
toate şansele pentru a se echilibra şi trăi o viaţă
de împliniri şi de multe satisfacţii29.
În profilul intelectual, moral şi ştiinţific al
academicianului Liviu Pop s-au combinat, ca
într-o sinteză generatoare de personalităţi puternice, dificultăţile copilăriei, dar şi peisajul
mirific al Suciului natal şi al Ţibleşului maiestuos, la care s-au adăugat, în timp, cunoaşterea
cărţilor sfinte, abilităţile de ordin tehnic, dragostea pentru literatură, profunda stăpânire a
limbii române în toate subtilităţile ei, o pasiune
nestăvilită pentru cunoaştere, pentru autodepăşire, pasiune care a condus la o erudiţie unanim
recunoscută, toate acestea fiind grefate pe un
mare caracter, pentru care dreptatea, adevărul,
bunătatea şi dragostea de oameni s-au constituit
în principii de viaţă.
În virtutea acestor calităţi, a fost remarcat
şi respectat, a fost solicitat să facă parte din
nenumărate organisme ştiinţifice şi administrative, nu doar la nivel de facultate sau universitate, ci şi la nivel naţional şi internaţional. A
fost ales decan al Facultăţii de Drept în două
legislaturi (1996-2004), perioadă în care, împreună cu o echipă „formată din oameni puternici, pricepuţi, de caracter”30, şi-a propus şi
realizat obiective importante, atât în plan academic, cât şi în ceea ce priveşte latura administrativ-logistică a activităţii universitare: găsirea unui „spaţiu adecvat pentru mutarea
facultăţii, dotarea cu logistica necesară şi informatizarea, modernizarea procesului de învăţământ în principal prin reforma curriculară, încadrarea şi promovarea de tinere cadre didactice,
după criterii de valoare profesional-ştiinţifică,
iniţierea, multiplicarea şi eficientizarea relaţiilor de colaborare universitară internaţională”31.
În această perioadă dificilă pentru întreg învăţământul românesc, decanul Liviu Pop a dovedit că are o viziune realistă, clară, asupra
jurisprudenţei româneşti, asupra ştiinţei juridice
în general şi reuşit, printr-un management academic de calitate, prin eforturile proprii de cercetare ştiinţifică şi de informare, să reconecteze

27 Vezi detalii în CV-ul distinsului academician, postat pe internet: www.clujst.ro SPECIAL.
28 Cristian Colceriu, op. cit., p. 290.
29 Vezi detalii în Discursul profesorului Liviu Pop, câştigătorul Premiului „Mate Barbu Cantacuzino” în cadrul

festivităţilor de decernare a premiilor „Revistei române de drept privat” pe anul 2016,
30 Cristian Colceriu, op. cit., p. 291.
31 Ibidem.

32 Vezi revista „Legal Point”, nr.1/1917.

Ordine Publică, Cluj; a fost membru în consiliile
ştiinţifice, în consiliile de onoare sau în colegiile
de redacţie ale mai multor reviste: „Revista română de drept privat”, „Curierul judiciar”, „Revista română de arbitraj”, Buletinul notarilor
publici”, „Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”
(vezi mai sus), revista de cultură „Tabor” din
Cluj-Napoca etc.
Din 1 iulie 2016 profesorul Liviu Pop este
membru titular al Academiei de Ştiinţe Juridice
din România, iar începând cu 4 noiembrie a
aceluiaşi an, forul ştiinţific suprem al ţării – Academia Română – îl primeşte, ca membru corespondent, în rândurile sale. Reacţia Domniei
Sale la accederea în Academia Română este cea
a unui om de ştiinţă de mare caracter, care,
departe de un individualism îngust, afirmă că
recunoaşterea la cel mai înalt nivel a succeselor
proprii, reprezintă totodată o înaltă apreciere a
Almei Mater, al cărui produs este şi pe care
continuă să o slujească cu devoţiune: „Este, fără
îndoială, cea mai înaltă şi onorantă întâmplare
din viaţa mea. Nu este puţin lucru să faci parte
din ceea ce se spune a fi areopagul nemuritorilor. Şi aceasta cu atât mai mult că Academia
Română nu are o secţie pentru ştiinţele juridice.
Mi-ar plăcea să cred că acest eveniment extraordinar din viaţa mea constituie o recunoaştere
implicită de către cel mai înalt for ştiinţific al
ţării a realizărilor ştiinţifice de excepţie obţinute
de şcoala juridică clujeană. Deşi vârsta îmi spune că mă aflu destul de aproape de veşnicie, voi
încerca să onorez această înaltă calitate de
membru corespondent al Academiei Române,
prin tot ce întreprind şi voi realiza în activitatea
mea ştiinţifică şi academică”32.
Să mai amintim că din anul 2011, Domnia
Sa figurează printre membrii titulari ai Academiei Privatiştilor Europeni cu sediul în Pavia,
Italia, al cărei preşedinte este reputatul profesor
Giuseppe Gandolfi, for academic din care fac
parte 160 de renumiţi profesori de la cele mai
prestigioase universităţi din Europa şi că face
parte din Asociaţia „Henri Capitant” a Prietenilor Culturii Juridice Franceze, cu sediul în
Cluj-Napoca.
Un episod semnificativ din parcursul profesional al academicianului Liviu Pop este cel
care se referă la demnitatea de judecător al
Curţii de Apel din Cluj-Napoca. În luna mai a
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dreptul românesc la doctrinele europene moderne. În acest context se impune a sublinia că,
începând cu anul 1991, profesorul Liviu Pop a
participat la numeroase stagii de perfecţionare,
documentare şi informare la unele dintre cele
mai prestigioase universităţi europene: Universitatea din Edinburgh, Scoţia – 1991; Universitatea Liberă din Bruxelles, Belgia – 1993,
1999; Universitatea din Pisa, Italia – 1998; Universitatea din Dijon, Franţa – 2000; Universitatea Paris II Pantheon Assas, Franţa – 2000,
2002, 2004, 2005, 2006, 2011; Universitatea
Zaragoza, Spania – 2001.
Începând cu anii ’90, profesorul universitar Liviu Pop desfăşoară o activitate extrem de
densă, fiind, practic, implicat în toate proiectele
ce vizează modernizarea şi perfecţionarea sistemului juridic românesc în ansamblul lui. Din
anul 1991 întră în Baroul Avocaţilor din Cluj,
între 1990-1991, 1996-2000 şi 2004-2012 a fost
şeful Catedrei de drept privat din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai”.
Timp de opt ani – între 1996 şi 2004 – a îndeplinit funcţia de redactor-şef al seriei Iurisprudentia a prestigioasei reviste clujene Studia
Universitatis „Babeş-Bolyai”. Între anii 1996 şi
2012 a fost membru în Senatul Universităţii
„Babeş-Bolyai”, iar începând cu anul 1994 şi
până în 2010 a fost membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, făcând în paralel parte şi
din Comisia „Drept” a Consiliului Naţional de
Evaluare Academică şi fiind totodată membru în
Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al
Magistraturii. Lista demnităţilor deţinute de
renumitul magistru e departe de a se fi încheiat
aici. Domnia Sa a fost, de asemenea, membru şi
preşedinte al Comisiei doctorate şi masterate a
Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai”, membru în Comisia Drept a Consiliului Naţional de
Evaluare Academică din România, membru în
Comisia de redactare a Proiectului Codului
Civil, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial
Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi
Industrie a României; preşedinte al Curţii de
arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi
Industrie din Cluj-Napoca, membru în Consiliul
ştiinţific al Institutului Naţional de Pregătire a
Avocaţilor; preşedinte al Comisiei drepturilor
omului din cadrul Autorităţii Teritoriale de
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anului 1993, ministrul Justiţiei, Petre Ninosu,
l-a rugat să accepte „încadrarea prin decret prezidenţial în onoranta funcţie de judecător la
Curtea de Apel din Cluj, care atunci a fost înfiinţată, în baza noii legi de organizare judecătorească”33. A acceptat, după cum afirmă Domnia
Sa „cu plăcere şi cu interes, mai ales din dorinţa
de a cunoaşte mai bine viaţa juridică reală”34. Ca
atare, prin Decretul prezidenţial nr. 107 din 28
iunie 1993, este numit judecător la Secţia civilă,
comercială şi de contencios administrativ din
structura instanţei clujene amintite mai sus, oferindu-i-se, astfel, „ocazia de a verifica şi valida
în practică soluţiile şi rezolvările teoretice”35
formulate la orele de curs. Va activa la această
instanţă până în luna ianuarie 1996, când, fiind
ales şi validat în funcţia de decan al Facultăţii de
Drept din cadrul Universităţii„Babeş-Bolyai”,
demisionează, pe motiv de incompatibilitate,
din calitatea de judecător şi se reactivează ca
avocat în Baroul din Cluj-Napoca, din care făcea parte începând cu anul 1991.
Despre această secvenţă din cariera Domniei Sale, academicianul Liviu Pop consemnează următoarele: „Apreciez că pentru mine cariera universitară este pe primul plan. Mi-a
plăcut şi în calitate de judecător. Am amintiri şi
experienţe interesante din acea perioadă. La
Curtea de Apel din Cluj am avut colegi de excepţională valoare profesională şi morală. Erau
oameni extraordinari. Nu pot să fiu de acord cu
ceea ce se vehiculează în mijloacele de comunicare în masă cum că justiţia este coruptă. S-ar
putea să fie şi judecători incorecţi, necinstiţi. În
perioada cât am fost magistrat, nu am simţit
niciodată că un coleg ar fi interesat să se pronunţe o anumită soluţie într-o cauză. Dezbaterile din completul de judecată erau întotdeauna profesioniste. Soluţiile care se discutau erau
însuşite numai pe bază de argumente ştiinţifice
convingătoare. Pot să spun, aşadar, că am plecat
33
34
35
36
37
38
39
40

din justiţie cu păreri foarte bune despre colegii
mei de la Secţia civilă a Curţii de Apel din Cluj,
oameni minunaţi, foarte bine pregătiţi şi de o
moralitate desăvârşită. Aceeaşi părere despre
preşedintele Curţii de Apel, domnul judecător
Teodor Petruş, om de aleasă ţinută, respectuos,
modest, înţelept, bun, înţelegător, dar şi exigent
şi hotărât atunci când este necesar”36.
În concepţia academicianului Liviu Pop,
actul de justiţie trebuie să fie un act de dreptate,
iar textul legii trebuie astfel interpretat, încât să
servească dreptăţii. „Adagiul dura lex, sed lex
nu este în toate ipotezele valabil. Justiţia nu mai
este o zeiţă oarbă, cu spada într-o mână şi în
cealaltă cu un cântar prea mic şi neîncăpător
pentru nevoie oamenilor”37 – spune Domnia Sa,
comparând-o mai degrabă cu „o femeie frumoasă, cu faţa descoperită şi cu ochii larg deschişi, înţelegătoare, pe cât posibil, a tuturor durerilor noastre”38. Aşadar justiţia trebuie făcută
cu bunătate, căci „numai bunătatea adâncă, iertătoare şi caldă îl apropie pe om de Dumnezeu.
Bunătatea, însă, trebuie să aibă şi limite. Nu este
bine să exceadă dreptul şi dreptatea …, iar
magistratul care este chemat să facă dreptate
este necesar să fie profesionist, dar în acelaşi
timp să fie şi un om bun, de suflet. Altfel nu
poate face dreptate. Oamenii fără suflet, chiar
buni teoreticieni, buni jurişti, uneori, nu pot face
justiţie sau fac o justiţie nedreaptă”39. Cât priveşte inamovibilitatea judecătorilor, academicianul Liviu Pop consideră că aceasta nu trebuie
acordată „în pripă şi fără discernământ”, ci de ea
să beneficieze doar „acei care o merită, în sensul
că sunt bine pregătiţi profesional, corecţi şi oameni de caracter. Aceasta pentru că inteligenţa
fără caracter nu valorează aproape nimic. Cine
este în stare să cumpere sufletul altora, poate la
fel de lesne să şi-l vândă şi pe al său. Inteligenţa
îţi dă lumină, dar nu te înalţi decât prin
caracter”40.

Cristian Colceriu, op. cit., p. 290.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 291.
Ibidem, p. 290.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 295. Această idee este reluată de academicianul Liviu Pop în numărul 1 pe anul 2017 al revistei „Legal
Point”, unde spune: „Afirm şi subliniez, un bun jurist trebuie să fie un om de mare caracter. Intelect, cultură
juridică şi generală, curaj, participare şi oricum s-ar numi calităţile unui om al dreptului şi al dreptăţii sunt, fără
îndoială, de dorit. Nu trebuie, însă, uitat că ele pot deveni chiar dăunătoare atunci când lipseşte caracterul.
Caracterul fără inteligenţă sau profesionalism poate mult, în schimb, inteligenţa fără caracter nu valorează mare
lucru sau, aşa cum s-a afirmat, ea poate fi „o povară, nu o binecuvântare”.

Premiul „Traian Ionaşcu”, acordat de „Revista
română de drept privat”, în noiembrie 2010,
pentru cea mai valoroasă lucrare de drept privat
pe anul 2009;
• Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, în colaborare, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2012, 889 pagini. Este analizată aici noua reglementare a instituţiei
obligaţiilor civile în textele Codului civil intrat
în vigoare la 1 octombrie 2011, în comparaţie cu
prevederile Codului civil din 1865. Autorii au
fost distinşi cu Premiul „Traian Ionaşcu” al
„Revistei române de drept privat”, decembrie
2013, fiind considerată cea mai valoroasă lucrare de drept privat pe anul 2012, şi cu Premiul
„Istrate Micescu” pe anul 2012, acordat de
Uniunea Juriştilor din România;
• Curs de drept civil. Obligaţiile, în colaborare, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti,
2015, 650 pagini. Lucrarea este un manual universitar care se adresează, deopotrivă, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi tuturor teoreticienilor şi practicienilor dreptului privat.
Dintre studiile publicate în ultima vreme,
menţionăm următoarele: Încercare de sinteză a
principalelor teorii referitoare la fundamentele
contractului cu privire specială asupra teoriei
autonomiei de voinţă şi teoriei solidarismului
contractual, „Revista română de drept privat”,
nr. 5/2007, p. 75-118 (45 pagini); Tabloul general
al răspunderii civile în textele noului Cod civil,
„Revista română de drept privat” nr. 1/2010, p.
143-232 (90 pagini); Despre negocierile precontractuale şi contractele preparatorii, „Revista română de drept privat”, nr. 4/2008,
p. 94-123 (29 pagini); Executarea contractului
sub autoritatea principiului solidarismului contractual, în revista „Dreptul”, nr. 7/2011, p. 72110 (39 pagini); Unele exigenţe ale solidarismului contractual în cazul nerealizării de către
o parte contractantă a interesului celeilalte părţi, „Revista română de drept privat”, nr. 2/2012,
p. 187-210 (25 pagini); Îmbogăţirea fără justă
cauză în reglementarea noului Cod civil, „Dreptul”, nr. 7/2013, p. 11-35 (25 pagini); Plata nedatorată în reglementarea noului Cod civil,
„Dreptul”, nr. 12/2013, p. 13-33 (20 pagini);
Excepţia de neexecutare – remediu natural al
neexecutării contractului în reglementarea noului Cod civil, „Dreptul”, nr. 3/2015, p. 7-35 (28
pagini); Cesiunea sau preluarea contractuală
directă cu titlu particular a datoriilor în dreptul
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Activitatea ştiinţifică a academicianului
Liviu Pop este impresionantă şi s-a bucurat de o
largă recunoaştere, atât în ţară, cât şi în străinătate. Ea constă în aproape treizeci de volume,
tratate de drept, cursuri etc., şi peste o sută de
studii şi articole publicate în reviste de prestigiu
şi citate în peste şapte sute de lucrări în ţară şi în
peste o sută de lucrări în străinătate. Dăm mai
jos o listă a principalelor lucrări ale Domniei
Sale.
De la absolvirea studiilor universitare, în
1972, activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică a profesorului Liviu Pop s-a înscris în
spaţiul dreptului privat românesc, în special al
dreptului civil. S-a ocupat mai ales de cercetarea
fenomenelor şi mecanismelor juridice aparţinând dreptului de proprietate şi altor drepturi
reale, precum şi instituţiei obligaţiilor civile, în
sfera cărora a înregistrat contribuţii importante,
unele cu caracter de noutate absolută în ştiinţa
dreptului nostru civil.
A publicat 26 de volume, cursuri, tratate şi
monografii – dintre care 6 sunt realizate în colaborare – şi peste 100 de articole, studii, note,
comentarii etc. în reviste de specialitate din ţară
şi străinătate.
În ultimii zece ani a elaborat şi publicat 6
volume şi peste 50 de studii, unele de mare
întindere, în revistele centrale de specialitate cu
largă circulaţie. Dintre acestea reţinem:
• Tratat de drept civil. Obligaţiile, vol. I,
Regimul juridic general, apărut la Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2006, 585 pagini. Aşa cum
rezultă din titlul său, volumul este consacrat
regimului juridic general sau fiinţei juridice a
obligaţiilor civile, indiferent de etiologia sau
originea lor, fiind prima lucrare de acest fel
apărută în ştiinţa dreptului civil românesc. Lucrarea a fost distinsă cu Premiul „Victor Dan
Zlătescu” al Uniunii Juriştilor din România pe
anul 2006;
• Tratat de drept civil. Obligaţiile, vol. II,
Contractul, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2009, 826 pagini. În cuprinsul tratatului
autorul realizează o nouă construcţie ştiinţifică a
teoriei generale a contractului, având în vedere
fundamentele actuale ale acestui instrument juridic şi trebuinţele reale ale vieţii juridice din
contemporaneitate. Valoarea sa a fost implicit
recunoscută fiind distinsă cu Premiul „Mihail
Eliescu”, cea mai înaltă distincţie pe care o
acordă anual Uniunea Juriştilor din România, şi
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civil român, „Revista română de drept privat”,
nr. 2/ 2016 p. 72-95 (19 pagini); Solidarismul
contractual şi obligaţiile părţilor în cursul executării contractului, „Revista română de drept
privat”, nr. 1/ 2017, p. 314-345 (31 pagini);
Obligaţia de informare precontractuală – mijloc juridic de protecţie a consimţământului la
încheierea contractelor, „Dreptul”, nr. 6/2017,
p. 46-70 (25 pagini); Consideraţii generale cu
privire la reforma dreptului obligaţiilor în Codul civil francez, „Revista română de drept privat”, nr. 1/2018, p. 273-290 (18 pagini); Conţinutul principal al reformei dreptului comun al
contractelor în Codul civil român, „Revista română de drept privat”, nr. 2/2018, p. 255-307
(60 pagini); Evoluţii şi mutaţii paradigmatice în
hermeneutica obligaţiilor civile de la Marea
Unire până astăzi, „Dreptul”, nr. 11/2018, p. 9-54.
Profesorul Universitar dr. Liviu Pop a susţinut numeroase conferinţe în ţări ale Europei,
dintre care amintim şi aici câteva: conferinţa
Soluţionarea litigiilor patrimoniale dintre unităţile de stat, Universitatea din Pécs, Ungaria, 26
septembrie 1976; simpozioane pe problematica
reglementării juridice europene a protecţiei mediului, organizate de Consiliul Europei: Budapesta, noiembrie 1991; Sankt Petersburg, martie
1992; Ljubljana, septembrie 1992. A participat
la întocmirea proiectelor de convenţii din partea
României; conferinţa Regimul matrimonial în
România, Edinburgh, mai 1991; conferinţa Reglementarea adopţiilor în România, Universitatea Liberă Bruxelles, Belgia, ianuarie 1993;
conferinţa Dreptul de proprietate în perioada
de tranziţie a României spre economia de piaţă,
Curtea de Apel Besançon, Franţa, mai 1995;
conferinţa Situaţia actuală a dreptului civil în
România, Universitatea Zaragoza, Spania, mai
2001.
Activitatea didactică, administrativă, de
cercetare, precum şi prestaţiile ca avocat şi judecător ale profesorului Liviu Pop au întrunit
aprecieri înalte de la colegi, de la reprezentanţi
ai multor instituţii de stat, de la o serie de asociaţii, organizaţii profesionale, universităţi, concretizându-se în ordine, medalii, diplome de
excelenţă, titluri, premii etc. Le amintim, în continuare, pe cele mai importante dintre acestea.
. Ordinul Naţional „Steaua României” în
Grad de Cavaler, 2002;
. Doctor honoris causa al Universităţii
de Vest din Timişoara, 2003; al Universităţii din
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Bucureşti, 2011; al Universităţii „Ovidius” din
Constanţa, 2017, al Universităţii din Oradea,
2019;
. Premiul Anului 2003 pentru Administraţie, Ştiinţe Juridice şi Ordine Publică;
. Premiul „Victor Dan Zlătescu” al
Uniunii Juriştilor din România pe anul 2006,
pentru lucrarea Tratat de drept civil. Obligaţiile.
Regimul juridic general, Editura C. H. Beck,
Bucureşti, 2006;
. Diploma de Excelenţă Ştiinţifică pentru
realizări ştiinţifice deosebite a Universităţii
„Babeş-Bolyai”, pe anul 2006;
. Diploma de excelenţă şi Medalia de aur
a Universităţii de Vest din Timişoara pe anul 2007;
. Premiul cercetării ştiinţifice pe anul 2009
al Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca;
. Premiul „Mihail Eliescu” pe anul 2009
al Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea Contractul, Editura Universul Juridic 2009;
. Diploma „Personalitate de excelenţă” a
Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, 2010;
. Premiul „Traian Ionaşcu” al „Revistei
române de drept privat” pe anul 2009 pentru
lucrarea Tratat de drept civil. Obligaţiile. Vol.
II, Contractul, Editura Universul Juridic,
noiembrie 2010;
. Titlul şi medalia „Senior al Clujului”,
februarie 2011;
. Medalia de Aur a Universităţii „BabeşBolyai” Cluj-Napoca, 19 decembrie 2011;
. Profesor emerit al Universităţii
„Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, martie 2012;
. Premiul „Traian Ionaşcu” al „Revistei
române de drept privat” pe anul 2012, pentru
lucrarea Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, în colaborare cu I.-F. Popa şi St. I. Vidu;
. Premiul „Istrate Micescu” al Uniunii
Juriştilor din România pe anul 2012, pentru lucrarea Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, în colaborare cu I.-F. Popa şi St. I. Vidu;
. Diplomă de excelenţă pentru întreaga
carieră juridică, Societatea de Avocaţi „Stoica şi
Asociaţii”, 3 noiembrie 2015;
. Diplomă de excelenţă din partea
Editurii „Univers Juridic”.
După o activitate academică exemplară,
care acoperă mai bine de o jumătate de veac,
academicianul Liviu Pop are toate motivele să
trăiască alese satisfacţii profesionale bucurându-se că ceea ce a plantat în mintea şi sufletele
învăţăceilor de odinioară dă roade impresionan-

te şi că o bună parte din specialiştii actuali în
ştiinţa dreptului şi foarte mulţi practicieni de
peste tot din ţară, formaţi, într-un fel sau altul la
şcoala de drept clujeană, îşi îndreaptă azi gândurile pline de admiraţie şi recunoştinţă către
Domnia Sa, apreciind efortul sublim de a-i fi
coordonat în descifrarea tainelor dreptului, în
pătrunderea frumuseţii dreptului civil şi, mai
ales în deprinderea de a-l aplica „nu doar în
litera, ci, mai ales, în spiritul său”41.
Referinţe:
= Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2000,
p. 258-259.
= Personalităţi clujene contemporane. Oa-

meni. Biografii. Confesiuni, vol. I, Editura
Limes, Cluj-Napoca, 2005, p. 287-295.
= In honorem Corneliu Bîrsan • Liviu
Pop, Culegere de studii, Editura Rosetti, Bucureşti, 2006.
= Dan Fornade, Personalităţi clujene
(1800-2007). Dicţionar ilustrat, Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007, p. 479-480.
= Cristian Colceriu, Elite clujene contemporane, Editura Clear Vision, Cluj-Napoca,
2009, p. 833-850.
= Vasile Iuga, Oameni de seamă ai Maramureşului, Dicţionar 1700-2010, Editura Societăţii Culturale Pro Maramureş „DragoşVodă”, Cluj-Napoca, p. 887-888.

*
Prezentăm mai jos câteva dintre portretele făcute academicianului Liviu Pop de unii dintre
colegii şi foştii studenţi ai Domniei Sale.
Profesorul Liviu Pop a ajuns între timp unul dintre cei mai mari specialişti în
domeniul Domniei Sale, nu doar al universităţii, ci din această ţară şi, aş îndrăzni să
spun, recunoscut pe plan internaţional … Facultatea de Drept, aşa cum este ea astăzi,
care ne aduce prestigiu şi competenţă, îşi are pietre de temelie ca facultate adaptată
exigenţelor contemporane, pietre de temelie puse de Profesorul Liviu Pop … este un jurist între jurişti, un om între oameni, care transmite mai departe mesajul lăsat de
înaintaşi, îl continuă cu mare onoare, iar discipolii îl vor duce mai departe,
continuându-i opera.
Acad. Ioan-Aurel POP, preşedintele Academiei Române

*
Alocuţiunea profesorului universitar dr. Valeriu Stoica
la festivitatea de decernare a Premiului „Matei Cantacuzino” 2016
Doamnelor şi domnilor,
Dacă în cadrul celorlalte premii exista o listă din care un juriu a ales pe fericitul
câştigător, când e vorba de Premiul „Matei Cantacuzino” nu se mai poate vorbi de o
listă, pentru că există o personalitate proeminentă care domină, de la bun început, şi
care nu lasă loc de contracandidaţi. Anul acesta RRDP a hotărât să acorde premiul
„Opera Omnia”, premiul „Matei Cantacuzino”, domnului profesor Liviu Pop.
Într-adevăr, este un premiu care se acordă pentru operă. Şi domnul profesor Liviu Pop
are o triplă operă: mai întâi este opera scrisă – mi-aduc aminte, student fiind, că
citeam cu mult interes din lucrările de drepturi reale publicate de Domnia Sa – după
aceea lucrările de obligaţii, şi, mai ales, în ultima parte, în ultimii ani, Tratatul de
obligaţii – mă refer la cele două volume pe care le-a scris sub imperiul vechiului Cod
Civil, dar mă refer şi la Tratatul de obligaţii scris împreună cu mai tinerii săi
colaboratori. Este, după aceea, opera pedagogică. Şi uneori mă întreb ce e mai important pentru un jurist, pentru o personalitate în domeniul dreptului: e mai importantă
opera scrisă, sau opera pedagogică? Pentru că opera pedagogică înseamnă toate
generaţiile de studenţi pe care profesorul Liviu Pop le-a format de-a lungul câtorva
decenii. Şi ce operă mai mare, mai importantă şi mai frumoasă poate să fie, decât
41 Ibidem, p. 290.
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pasiunea cultivată în generaţii de studenţi, pasiunea nu doar pentru ştiinţa dreptului,
pasiunea pentru dreptate, pasiunea pentru adevăr.
Nu mai devreme decât astăzi, unul dintre foştii studenţi şi colaboratori ai
profesorului Liviu Pop, care a primit Premiul „Octavian Căpăţână”, domnul Ioan
Ilieş Neamţ, evoca […] contribuţia pe care a avut-o la formarea sa profesională
domnul profesor Liviu Pop.
Şi în al doilea rând este vorba de o operă care cred că este şi mai importantă
decât primele două – i-aş zice opera de om bun. Şi spunând asta, aş vrea să fac un scurt
portret al profesorului Liviu Pop, dincolo de opera scrisă şi de opera pedagogică.
Pentru că acest portret este conturat de câteva calităţi, deja binecunoscute de toţi cei
care îl cunosc, direct sau cel puţin indirect pe profesorul Liviu Pop. E vorba de
seriozitate – nu numai pentru că este ardelean este serios, ci pentru că are această
profundă vocaţie a muncii, ca un truditor al ogorului şi pentru Domnia Sa dreptul civil
a fost un ogor fertil, sau, dacă nu era fertil, l-a fertilizat Domnia Sa.
În al treilea rând e vorba de continuitate. Mulţi începem o carieră, mulţi începem
să facem ceva, puţini avem răbdarea de a continua până la sfârşit. Şi puţini au curajul
ca, vreme de decenii, să revină mereu şi mereu, pentru a face acelaşi lucru mai bine.
Îmi aduc aminte că un coleg de facultate îmi spunea: „Cum e posibil ca profesorii să
aibă răbdare ca în fiecare an să vină să le spună studenţilor acelaşi lucru?”. Şi i-am
spus, deşi pe vremea aceea încă nu înţelegeam prea bine cum stau lucrurile, eram încă
student: „Totuşi, nu cred că fac mereu acelaşi lucru”.
Sunt profesori buni, de fiecare dată descoperă lucruri noi în lucruri vechi. Şi
marea calitate a unui profesor este de a merge în adâncime şi de a descoperi mereu,
forând tot mai adânc, lucrurile noi în lucrurile vechi. Este ceea ce face profesorul Liviu
Pop de câteva decenii: tot sapă în câmpul dreptului civil. Şi de data asta nu este vorba
numai de cultivarea ogorului, este un miner de data asta – tot sapă în profunzime, până
ajunge la esenţa lucrurilor. E vorba apoi de pasiune, pentru că nu poţi să ai nici
seriozitate, nici continuitate fără pasiune. Iar pasiune înseamnă, de fapt, credinţă.
Înseamnă o convingere puternică. Şi chiar dacă nu pot să reiau formula pe care am
folosit-o în cazul lui Nicolae Marian, „vocaţie monahală”, în orice caz, profesorul
Liviu Pop are sentimentul unui fidel al dreptului – al dreptului civil, fidel al ştiinţei
dreptului, fidel al pedagogiei juridice – şi de câte ori vorbesc cu Domnia Sa simt
această pasiune, vibrează sufletul Domniei Sale.
Spuneam mai devreme că cea mai importantă operă a sa este opera de om bun,
pentru că are o funciară bunătate domnul profesor Liviu Pop şi de când îl ştiu, de
câteva decenii, n-am auzit vreodată din gura Domniei Sale măcar un cuvânt care să
arate o umbră de invidie şi cu atât mai puţin de răutate. Când nu poate să spună ceva
foarte generos despre cineva, mai bine tace. Dar nu l-am auzit niciodată având o
remarcă acidă, acră, nici măcar în glumă – cum face, de exemplu, prietenul Nicolae
Marian, care, în privinţa asta, fără să fie rău, are vocaţia replicilor acide, spuse tot din
bunătate, însă.
Generozitatea pe care o are domnul Pop este cunoscută şi n-ar fi putut să fie un
bun pedagog fără generozitate. Pentru că, aşa cum ştim, profesorii buni dăruiesc din
sufletul lor studenţilor şi colaboratorilor. Şi ceea ce este miraculos este că, dăruind din
sufletul tău celorlalţi, în loc să te sărăceşti, sufletul se îmbogăţeşte tot mai mult. Şi pe
măsură ce domnul Pop a dăruit din sufletul său celorlalţi, sufletul Domniei Sale a devenit
tot mai amplu, tot mai frumos, tot mai puternic, tot mai generos.
Nu poţi să fii, însă, un om cu toate aceste calităţi dacă nu ai cultură. Şi am auzit
de multe ori discursurile domnului Liviu Pop şi din fiecare discurs a răzbătut această
solidă cultură clasică pe care Domnia Sa o stăpâneşte şi care completează în mod
fericit cultura juridică. Pentru că nu cred că poţi să fii un mare jurist ocupându-te doar
de drept.
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Şi, în sfârşit, toate aceste calităţi sunt însoţite ca de un veşmânt exterior, care se
cheamă eleganţă. Eleganţa d-lui Liviu Pop este binecunoscută şi aş îndrăzni să
folosesc sintagma „arbiter elegantiarum”, aşa cum în urmă cu de mii de ani se vorbea
despre Petronius.
Aşadar, eu mă opresc aici şi îl rog pe domnul decan Flavius Baias să rostească
laudatio pentru domnul profesor Liviu Pop cu ocazia acordării Premiului Opera Omnia. La mulţi ani, domnule profesor şi la mai multe capitole, şi în opera scrisă, şi în opera pedagogică şi, mai ales, în opera de bunătate omenească!
Prof. univ. dr. Valeriu STOICA

Prof. univ. dr. Flaviu BAIAS
Decanul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti

*
Domnule profesor, academician şi prieten drag, Aţi ajuns într-un moment al
vieţii în care vrând nevrând aruncaţi o privire înapoi, analizându-vă critic etapele
parcurse. Faptul că sunteţi azi aici cu noi la o astfel de festivitate şi faptul că sunteţi
printre jurişti rara avis în lumea academică din România atestă pe deplin că eforturile
Dumneavoastră de-a lungul deceniilor n-au fost în zadar şi că meritaţi din plin elogiul
nostru, al celor prezenţi, dar şi al celor mult mai mulţi neprezenţi, dar care s-au adăpat
din plin din munca şi înţelepciunea Dumneavoastră.
Ştiu, tocmai pentru că suntem atât de apropiaţi şi ne cunoaştem de atâta vreme,
că aţi suferit din cauza unor atitudini nedrepte şi nerecunoscătoare din partea unora
cărora le-aţi netezit calea afirmării profesionale. Sfatul meu: Ignoraţi-i, domnule
profesor! Numele şi opera profesorului Liviu Pop nu vor putea fi şterse niciodată din
istoria dreptului românesc, oricâtă răutate şi nerecunoştinţă ar putea să existe în jur.
Vă asigur că nu există niciun pericol, nici cu privire la o eventuală nerecunoştinţă şi cu atât mai puţin la o uitare sau ignorare a Dumneavoastră din două motive esenţiale: noi toţi cei de aici şi mulţi alţii vă vom asigura atâta vreme cât trăim de
recunoştinţa noastră pentru strădania neobosită pe tărâmul ştiinţei dreptului civil. Pe
de altă parte, după ce noi nu vom mai avea o existenţă fizică pământeană, opera omnia
semnată de Liviu Pop rămâne nemuritoare. Mulţumim, profesore şi prieten drag,
pentru tot ceea ce ai făcut pentru domeniul în care trudim de atâta vreme.
Prof. univ. dr. Romulus GIDRO,
Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş

*
Domnul Profesor a lăsat în 2004, la expirarea celui de-al doilea mandat, o
facultate de drept consolidată, o facultate aşezată pe valori trainice, o facultate în
care, cei care au urmat, au încercat, fiecare, în măsura posibilităţilor, să ducă mai

FAMILIA ROMÂNĂ

Mai întâi, profesorul Liviu Pop nu este, evident, numai un excepţional jurist; este
un creator de şcoală juridică, nu numai la figurat, ci şi la propriu. Cei care sunt aici, în
sală îşi aduc aminte ce era şi cum arăta Facultatea de Drept din Cluj în momentul în
care domnul profesor Liviu Pop a preluat-o în calitate de decan şi ştiu cum arată
astăzi. Ştiu că există nemulţumiri în continuare în legătură cu acel sediu, nemulţumiri
care probabil îi animă pe colegii noştri de acolo, dar, în momentul în care profesorul
Liviu Pop şi-a asumat sarcina de decan, a reuşit un lucru care nu a fost reuşit în cursul
celor 45 de ani anteriori. Dar, amintindu-şi, probabil, ce spunea regele Ferdinand, că
o şcoală nu este făcută numai din ziduri, ci mai ales din profesorii care predau în
cadrul ei, profesorul Liviu Pop, din câte ştiu, a declanşat o adevărată campanie de
recrutare a noilor generaţii de cadre didactice de la Facultatea de Drept a
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, cu aceeaşi generozitate pe care am mai
menţionat-o.
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departe ceea ce s-a început atunci. Dar începutul a fost greu. Iar dacă astăzi
Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai şi-a redobândit statutul de facultate
de frunte, în primul eşalon al facultăţilor de drept din ţară, facultăţile prietene şi
partenere care formează Hexagonul Facultăţilor de Drept, este, în bună măsură,
datorat eforturilor, înţelepciunii şi dăruirii Profesorului Liviu Pop.
Prof. univ. dr. Florin STRETEANU,
decanul Facultăţii deDrept, Universitatea „Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
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*
Domnul Profesor Liviu Pop a scris foarte mult. A scris în pagină şi în suflete.
Opera Domniei Sale, opera scrisă în pagină, este remarcabilă, scrisă foarte limpede,
fără a folosi preţiozităţi inutile şi ar putea fi numită o Filocalie a scrierii juridice.
Aproape toate tratatele, cursurile, studiile Domniei Sale sunt şi articole de referinţă în
aria instituţiilor în care le-a scris. Dar Domnul Profesor a scris şi „în suflete”.
Scrierea „în suflete” este o scriere care transmite vocea maestrului, metoda sa de
gândire, este o scriere specifică spiritelor înalte. De altfel, creştinismul s-a transmis, în
primul rând, prin această metodă. Această scriere se perpetuează din generaţie în
generaţie, perpetuând vocea, căldura şi metoda maestrului
Conf. univ. dr. Dan Andrei POPESCU,
directorul Departamentului de drept privat, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

*
Şi după o viaţă în slujba dreptului civil şi dreptului românesc în general, poţi să
constaţi că Profesorul Liviu Pop, Omul Liviu Pop a semănat în rândul colegilor, în
rândul studenţilor, în tot dreptul românesc, seminţe rodnice.
Prof. univ. dr. Sevastian CERCEL,
decanul Facultăţii de Drept, Universitatea Craiova

*
Mulţumim pentru că ne-aţi învăţat ce este iubirea. Mulţumim pentru că ne-aţi
învăţat ce este iertarea şi ne-aţi iertat atunci când am greşit faţă de Dumneavoastră.
Mulţumim că ne-aţi învăţat ce este bunătatea şi că ne-aţi învăţat să fim exigenţi
cu bunătatea. Sunteţi nemuritor, domnule profesor! Nu doar pentru lucrările pe care
le-aţi scris sau cele care s-au scris în onoarea Dumneavoastră, ci pentru tot ce-aţi pus
în sufletele noastre şi vom transmite şi noi studenţilor şi copiilor noştri. V-am ales deja
decanul de suflet.
Lector univ. dr. Andrea Annamaria CHIŞ,
judecător la Curtea de Apel Cluj-Napoca

*
Într-adevăr, în plan uman, prof. LIVIU POP a fost şi este măsura tuturor
lucrurilor, atât ca homo singularis, cât şi ca pater familias. Soţ ireproşabil şi părinte
atent şi devotat, prof. LIVIU POP este un model şi rămâne, deci, pentru totdeauna un
reper demn de urmat.
În plan profesional, prof. LIVIU POP a fost şi este, de asemenea, un dascăl
autentic, un profesor remarcabil, distins, sobru şi exigent, mereu atent la evaluarea
cunoştinţelor ştiinţifice ale studenţilor, dar şi a aptitudinilor practice ale acestora.
În plan ştiinţific, prof. LIVIU POP a marcat, în mod definitiv, ştiinţa şi disciplina
dreptului civil, prin contribuţiile sale remarcabile, în special în domeniul dreptului
obligaţiilor, şi oricine va investiga de acum înainte această arie a dreptului nu va
putea ocoli studiile, articolele şi tratatele de drept civil ale prof. LIVIU POP. Tratatul
de drept al obligaţiilor, deşi neterminat şi deşi elaborat sub imperiul vechiului Cod
civil din 1865, rămâne o piatră de hotar şi nu poate fi ocolit de niciun cercetător
adevărat şi nici de vreun practician responsabil al dreptului.
În plan administrativ, prof. LIVIU POP a salvat şi a consolidat şcoala de drept
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*
Dacă ar fi să exprimăm personalitatea şi opera Profesorului emerit Liviu Pop
într-un singur cuvânt, cel mai potrivit credem că ar fi cel de frumuseţe, acea frumuseţe
pe care marele Profesor şi teolog elveţian Hans Urs von Balthasar o definea ca o
splendoare care gravitează în jurul dublei constelaţii a adevărului şi a binelui, a
inseparabilei lor relaţionări. Întreaga operă a Profesorului emerit Liviu Pop se
distinge prin claritate şi frumuseţe, rădăcinile instituţiilor juridice explicând prezentul, iar acesta din urmă legitimându-se prin tradiţia moştenită, conciliind-o cu
modernitatea lumii de azi. De aceea, ea poate fi considerată o adevărată filocalie a
scrierii juridice.
Dan Andrei POPESCU,
conf. univ. dr. Facultatea de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca,
Ionuţ-Florin POPA,
conf. univ. dr. Facultatea de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

*
Anual, Corpul avocaţilor din România conlucrează cu Revista Română de Drept
Privat, pentru acordarea premiului „Matei B. Cantacuzino” unei personalităţi a vieţii
ştiinţifice româneşti, a cărei activitate de excepţie merită cu prisosinţă să fie
recunoscută de juriştii care îşi regăsesc propriile frământări ale aplicării dreptului în
numele dreptăţii bine făcute.
Pentru anul 2017, Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din
România a decis ca acest premiu să fie acordat domnului profesor universitar dr. Liviu
Pop, profesor emerit şi fost decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, ales membru corespondent al Academiei Române la 4
noiembrie 2016, personalitate proeminentă a cercetării ştiinţifice în domeniul
dreptului privat, avocat înscris în Baroul Cluj, membru în Consiliul Ştiinţific al
Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor.
Corpul de avocaţi din România este onorat să dedice premiul de excelenţă unui
purtător de cuvânt respectat în domeniul dreptului, ale cărui opere de referinţă sunt
caracterizate prin profunzime, printr-un stil original şi limpede în exprimare, repere în
evoluţia viitoare a ştiinţei dreptului civil. „Căldura” celui care a scris numeroase
lucrări fundamentale în domeniul dreptului privat a animat şi animă „discipolii”, dar
şi „învăţăceii” – studenţii care au avut norocul de a avea în jur harul şi bunătatea
profesorului Liviu Pop – să dobândească pasiunea şi să redescopere frumuseţea
ştiinţei dreptului şi aptitudinea de a avea permanent o minte „redescoperită”,
pregătită pentru ca adevăratele concepte şi constante ale dreptului să dăinuie şi să
păstreze forma tradiţională a raţionamentului juridic şi a scrierii juridice.
Domnul profesor s-a dovedit a fi un prieten apropiat al profesiei de avocat, un
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Prof. univ. dr. Marian NICOLAE,
Facultatea de Drept din Bucureşti
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clujeană şi, dacă, în viitor, se va vorbi de şcoala de drept de la Cluj, fie că e vorba de
materiile dreptului civil (privat), fie că e vorba de materiile dreptului public, acest
lucru se datorează voinţei, dragostei, abnegaţiei, sacrificiului şi muncii neobosite ale
domnului decan LIVIU POP.
În sfârşit, în plan social, prof. LIVIU POP a fost şi este un homo civitatis. Pentru
meritele profesionale, administrative, academice şi ştiinţifice, prof. LIVIU POP a fost
recompensat, pe bună dreptate şi în mod pe deplin meritat, cu numeroase premii,
distincţii şi recunoaşteri academice şi/sau administrative.
Personal, îi datorez prof. LIVIU POP dragostea şi pasiunea lucrului bine făcut.
Orice scriitură marca LIVIU POP este un exemplu de seriozitate, dragoste şi
responsabilitate. Puţini doctrinari români reuşesc acest lucru formidabil.
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model de profesionist al dreptului, care, cu grija respectului opiniilor sale doctrinare
şi a promovării permanente a unei conduite academice, a preţuit „ştiinţa de carte” şi a
dat totdeauna sfaturi bazate pe omenia ce l-a caracterizat. Zâmbetul asociat exigenţei
profesorului, care a evocat şi evocă permanent omenia sa, a constituit şi constituie o
provocare pentru juriştii practicieni, care recurg la un dialog viu cu opera profesorului – un reper ce sprijină elaborarea consultaţiilor, sfaturilor, cererilor, apărărilor şi soluţiilor cu conţinut juridic pe care le adoptă în profesiile lor.
Vitalitatea profesorului, simţul umorului şi buna sa dispoziţie, spiritul de
observaţie neobişnuit, ironia – uneori acidă, dar totdeauna justă –, dizolvată aproape
totdeauna în umor, abilitatea de a înţelege şi a tolera pe cei din jur, într-un mod
înţelept, demonstrează o profundă înţelegere a lucrurilor, trăsături specifice unui om
frumos, dedicat adevărului şi binelui. Fidel credinţei că juriştii sunt chemaţi, în primul
rând, să contribuie la facerea dreptăţii, la înfăptuirea justiţiei cu bunătate, adesea
iertătoare, profesorul Liviu Pop s-a străduit şi a reuşit să adune, în jurul său, oameni
generoşi, exigenţi şi îngăduitori, animaţi şi implicaţi în reconstrucţia morală a
societăţii în care magistrul a crezut şi mai crede încă. Numeroşi avocaţi – foşti studenţi
ai magistrului – dau mărturie efortului făcut pentru a educa generaţii de jurişti,
cultivându-le spiritul adevărului, al disciplinei şi seriozităţii, ca un veritabil model de
viaţă ce dăinuie prin faptele sale.
Av. dr. Gheorghe FLOREA
Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România

Academicianul Liviu Pop
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Despre devenirea românească întru fiinţă
a lui N. Steinhardt
Dr. Florian ROATIŞ

1

2

3

N. Steinhardt. Sursa foto societatesicultura.ro

Steinhardt a reuşit să înveţe repede şi destul de
acceptabil limba ebraică, ba chiar a citit Vechiul
Testament în original, dar cu mersul la sinagogă
nu se împăca, după cum va mărturisi mai târziu.
Atmosfera întâlnită aici era lipsită de emoţie, de
solemnitate, accentul fiind pus pe exegeză şi
recitire de texte. Nici prestaţia rabinului nu i-a
satisfăcut, dar au încercat: „de bună-credinţă, cu
bună-credinţă”, Manole mai sceptic, mai detaşat, iar Steinhardt „mai din inimă”2. Insatisfacţia
intelectuală este însoţită de un – inexplicabil pe
atunci – dor de bisericile cunoscute: cea din
Pantelimon, Biserica Silvestru şi bisericuţa de la
Clucereasa3.
Apropierea de sinagogă şi integrarea în
tradiţia iudaică eşuează şi pentru că este, mai
degrabă, o dorinţă pornită din raţiune, pentru
a-şi găsi onorabilitatea, fără nicio urmă de misticism. „Nu mergem la templu din misticism, ci

Sintagma nu se potriveşte întrutotul, căci manuscrisul a fost confiscat de două ori de către Securitate, rescris, dar şi
cunoscut de câţiva prieteni. A fost citit de Dinu Pillat, Alexandru Paleologu, probabil Ion Caraion – care a informat
Securitatea – şi desigur Virgil Ierunca şi Monica Lovinescu, cărora le trimisese două versiuni spre a fi publicate,
una în limba franceză, alta în limba română.
Vezi N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Ediţie îngrijită, studiu introductiv, repere biobibliografice şi indice de Virgil
Bulat. Note de Virgil Bulat şi Virgil Ciomoş. Cu Un dosar al memoriei arestate de George Ardeleanu, Mănăstirea
Rohia/Polirom, Iaşi, 2008, pp. 225-227.
Ibidem, p. 227.
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C

ine citeşte Jurnalul fericirii, carte
fundamentală nu numai în bibliografia lui N. Steinhardt, ci şi în literatura română, fiind, de departe cea mai citită
dintre cărţile „de sertar”1, rămâne copleşit şi, în
final, transfigurat în faţa mărturiilor venite din
„subterană”!
Însă nu spectacolul cutremurător al umilirii fiinţei umane de către torţionarii diabolici şi
nici victoria atât de reconfortantă, până la urmă,
a „trestiei cugetătoare” în lupta cu universul
concentraţionar – reiterate, de altfel, şi de Paul
Goma, Virgil Ierunca, Ion Ioanid şi alţi reprezentanţi ai literaturii gulagului românesc –, te
impresionează cel mai mult aici.
Ceea ce singularizează această carte este
mărturisirea obsesivă a fericirii pe care o trăieşte
intelectualul evreu, nesatisfăcut de altfel de
iudaism, la întâlnirea, în bezna celulei 18 de la
Jilava, cu Hristos şi cu viziunea creştin-ortodoxă a lumii.
N. Steinhardt îşi asumă, deci, în orizontul
celulei, condiţia fundamentală a omului, care
este cea teologală, pe care o va incarna paradigmatic până la moarte. Avea 48 de ani şi se afla la
capătul unei tensionate şi îndelungi căutări.
Încercase în deceniul 4 al secolului trecut,
împreună cu bunul său prieten Emanuel
Neuman (Manole), să se integreze, însă fără
succes, în spiritualitatea şi comunitatea iudaică,
spre care-l atrăgea sângele său de evreu.
În acest sens, se impunea să-şi însuşească
ebraica, ba şi aramaica, dar, mai ales, să frecventeze sinagoga, cu însemnele tradiţiei iudaice.
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Baia Mare
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din ostentaţie, în calitatea noastră de oameni
moderni şi mândri”1, va recunoaşte Steinhardt
mai târziu.
În aceeaşi perioadă, cei doi – după ce
făcuseră parte din colegiul de redacţie al simpaticei şi efemerei „Reviste burgheze” (19341935) – au publicat împreună două cărţi despre
iudaism, rod al frământărilor lor intelectual-religioase. Este vorba de Essai sur la conception
catholique du Judaisme (Bucureşti, 1935, 46 p.)
şi Illusions et réalités juives. Considérations
réalistes sur quelques problPmes juifs (Paris,
1937, 142 p.)2.
Scrise într-o perioadă de ascensiune a nazismului în Germania şi de constituire a unei
Weltanschaung de esenţă fascistă – care a
amplificat acel antisemitism evreu descris de
Theodor Lessing în celebra sa carte Ura de sine
evreiască3 – cele două mici volume reflectă nu
doar preocupări religioase, ci şi politice, dar mai
ales identitare. Demontând o serie de legende şi
iluzii evreieşti, cei doi autori ajung, cum era şi
firesc, la problema antisemitismului, pe care o
consideră reală, dar „nu o problemă evreiască”.
Mai mult, afirmă ei, nu există o unică problemă
evreiască – deci este inutilă căutarea unor soluţii
la aceasta –, ci numai „probleme ale evreilor”. Îl
citiseră, desigur, pe Otto Weininger, autorul
cărţii Sex şi caracter, care, afirmă cei doi, „oferă
un exemplu de maladie respingătoare în care
complexul de inferioritate se amestecă cu tulburările sexuale”4. Verdictul lor este exprimat
tranşant: „La baza tuturor manifestărilor antisemitismului evreu descoperim un oribil amestec de imoralitate şi demenţă”5.
În tot cazul, Manole va rămâne sceptic, ba
chiar agnostic, toată viaţa. În schimb, Steinhardt,
care nu va uita niciodată dangătul clopotelor
bisericii din Pantelimon, va primi botezul
creştin-ortodox la 15 martie 1960, la mai puţin
1
2

3
4
5
6
7
8

de trei luni de când devenise client (a fost arestat
la data de 4 ianuarie 1960) al Închisorii Jilava, în
lotul Noica-Pillat. Oficiat în urma unei sumare,
dar canonice catehizări şi pe fugă pentru a nu fi
surprinşi de gardieni, de către ieromonahul
Mina Dobzeu, coleg de celulă, botezul a fost
plasat, la cererea lui Steinhardt, sub semnul ecumenismului – căruia îi va rămâne fidel toată
viaţa –, căci în celulă se aflau şi doi preoţi
greco-catolici, în faţa cărora a recitat crezul.
Mai târziu va nota: „Mă nasc din nou din apă
viermănoasă şi din duh rapid”6.
Şi-a ales ca naş de botez pe Emanoil
Vidraşcu, fost şef (director) de cabinet al lui
Mihai (Ică) Antonescu, cunoscut pentru a fi dat
publicităţii faimosul ordin al mareşalului Ion
Antonescu, prin care acesta ordona armatei române trecerea Prutului7.
De ce Vidraşcu, şi nu Alexandru Paleologu, Sergiu Al-George sau Theodor Enescu,
bunii şi minunaţii săi prieteni, Steinhardt nu va
putea explica.
Va fi asaltat imediat de o „neînchipuit de
minunată şi deplină” fericire şi va simţi o
„prospeţime şi înnoire” în fiinţa sa, Sfânta Taină
a Botezului relevându-i o „făptură nouă”8. Datorită acestor transformări fiinţiale, determinate
de întâlnirea cu Hristos, el, omul slab fizic, bolnav, trecut bine de acel „mezzo del cammin...”
dantesc, nu numai că a supravieţuit gulagului,
dar a trăit şi o indelebilă fericire care, ulterior,
chiar şi celor mai puţini sceptici li s-a părut, la
prima lectură, neverosimilă. Desigur, nu fără
frământări, nelinişti, fireşti temeri. Îşi va pune,
la un an de la botez, întrebări pe care i le vor
adresa şi coreligionarii săi mai târziu: Nu s-a
botezat, oare, pentru a-şi găsi un refugiu „în
cuibul unei credinţe mângâietoare”?
„Ştiu, ştiu – scrie el – de câteva zile tot
stau şi mă întreb cât sunt de sincer şi de în-

Ibidem, p. 388.
Ambele au fost traduse în limba română, mai întâi de Viorica Nişcov (vezi N. Steinhardt, Em. Neuman, Eseuri
despre iudaism, Humanitas, Bucureşti, 2006) şi apoi de Giuliano Sfichi (vezi N. Steinhardt, Em. Neuman, Eseu
despre o concepţie catolică asupra iudaismului. Iluzii şi realităţi evreieşti, Mănăstirea Rohia/Polirom, Iaşi, 2011,
Ediţie bilingvă).
Theodor Lessing, Der jüdische Selbsthaß, Berlin, 1930.
N. Steinhardt, Em. Neuman, Iluzii şi realităţi evreieşti, în op. cit., Ed. Mănăstirea Rohia/Polirom, 2011, p. 165.
Ibidem, p. 167.
N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, ed. cit., p. 169.
Ca o ironie a sorţii, Em. Vidraşcu îl va „turna” benign însă – probabil cu ştiinţa sa –, la Securitate, sub numele de
cod „Adrian Cozmescu”.
N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, ed. cit., p. 170.
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descoperire a unei identităţi pe care acesta o va
trăi cu fervoare şi nedisimulată bucurie.
Dar mutaţia ontologică operată de dimensiunea religioasă în fiinţa sa nu era terminată.
Cel care afirmase încă din tinereţe, luminat de
eşecul neintegrării în iudaism, că „la religie
ajungi prin credinţă şi practică”4 – cultul fiind
indispensabil credinţei –, va dori să meargă şi
mai departe pe calea mistică. Prudent la început,
întrucât trăia încă tatăl său, ferm după moartea
acestuia în 1967, Steinhardt îşi va căuta locul
într-o mănăstire.
Chemat de către arhimandritul Mina
Dobzeu la Mănăstirea „Sfinţii Petru şi Pavel”
din Huşi, nu a fost acceptat de ierarhul locului
din cauza statutului său de fost deţinut politic.
La Cozia, unde ar fi fost primit, a refuzat
el, căci i se părea un loc prea gălăgios, prea
frecventat de turişti.
În paralel cu aceste căutări, Steinhardt se
dovedeşte foarte activ: intră în viaţa literară prin
traduceri, începe să publice în reviste – îndeosebi la „Viaţa Românească” – , elaborează cu
febrilitate cartea care va constitui credo-ul său,
Jurnalul fericirii.
Intrarea, atât de dorită de Steinhardt, în
isihie s-a datorat tot lui Constantin Noica – cel
care îl dusese la acea situaţie limită, atât de
rodnică şi de utilă, puşcăria, căci în acel locaş al
suferinţei s-a născut a doua oară!
În toamna anului 1973, C. Noica l-a cunoscut la Cluj-Napoca pe episcopul vicar Justinian
Chira, fost stareţ timp de 30 de ani al Mănăstirii
„Sfânta Ana” din Rohia. Cum filosoful vizitase
Rohia (mănăstirea) chiar în anul anterior5, îi
solicită ierarhului primirea lui N. Steinhardt în
acel mic şi liniştit locaş, considerându-l potrivit
pentru prietenul său.
Întors la Bucureşti, îl va trimite imperativ
– „peremptoriu şi criptic” va afirma N.
Steinhardt –, însoţit de Iordan Chimet, să vadă
mănăstirea pe care „i-a găsit-o”!
Ajuns la Rohia, a fost întâmpinat cu multă
bunăvoinţă de noul stareţ, Serafim Man, fiind –

N. Steinhardt, Jurnalul fericirii. Manuscrisul de la Rohia, Îngrijirea ediţiei, compararea variantelor, note, addenda
şi indice de George Ardeleanu, Mănăstirea Rohia, Polirom, 2012, p. 65.
Ibidem, pp. 57-58.
N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, ed. 2008, pp. 115-116.
N. Steinhardt, Em. Neuman, Eseu despre o concepţie catolică asupra iudaismului, în op. cit., p. 41.
Vezi Constantin Noica, Jurnal de idei, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990, p. 155. La 1.X.1972 notează:
„Plimbare cu părintele Serafim. Natura e admirabilă, arhitectura lamentabilă”.
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dreptăţit. Şi e o întrebare ce sfredeleşte şi
chinuie şi deodată îmi pune două mii de ani
tăgadă în spinare. Nicicând aceste două mii de
ani nu i-am simţit mai grei şi mai apăsători pe
umeri şi mai vorbăreţi în cuget”1.
Imediat după ieşirea din închisoarea de la
Gherla – la 3 august 1964, spre sfârşitul perioadei de graţiere –, va face demersurile pentru
a finaliza botezul din celulă... Ajunge, la sugestia Marinei Viforeanu, la Schitul Darvari,
unde oficia preotul George Teodorescu, chiar
cel recomandat de Mina Dobzeu!
Sâmbătă, 12 septembrie 1964, va primi de
la acesta „taina desăvârşitoare a botezului”, iar
în 14 septembrie, de Ziua Crucii, va lua prima
împărtăşanie, aşteptată cu emoţie şi curiozitate2.
Viziunea lui Iisus, coborât în celulă şi
picurând speranţe şi mângâiere în sufletele celor
vlăguiţi de tortură şi de disperare, au avut-o şi alţii
dintre intelectualii vremii aruncaţi în beciurile comuniste – dacă ar fi să-l amintim doar pe Radu Gyr
–, dar niciunul nu a trăit-o şi, mai ales, nu a
exprimat-o atât de elocvent ca N. Steinhardt.
Acestuia, credinţa în Hristos i-a dat un
sens profund vieţii, încât, ieşind din închisoare,
întărit şi purificat prin grăbitul botez, a recunoscut în cuvinte puţine, dar memorabile, mutaţia ontologică determinată în fiinţa sa de întâlnirea cu Iisus Hristos: „Am intrat în închisoare
orb (cu vagi străfulgerări de lumină, dar nu asupra realităţii interioare, străfulgerări autogene
ale beznei, care despică întunericul fără a-l risipi) şi ies cu ochii deschişi; am intrat răsfăţat,
răzgâiat, ies vindecat de fasoane, nazuri, ifose;
am intrat nemulţumit, ies cunoscând fericirea;
am intrat sensibil la fleacuri, ies nepăsător; soarele şi viaţa îmi spuneau puţin, acum ştiu să gust
felioara de pâine cât de mică; ies admirând mai
presus de orice curajul, demnitatea, morala, eroismul; ies împăcat cu cei cărora le-am greşit, cu
prietenii şi duşmanii mei, ba şi cu mine însumi”3.
Botezul a însemnat pentru Steinhardt – în
sensul cel mai propriu al termenului –, o
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în cele trei zile cât a stat acolo – fermecat şi
cucerit, „fără zăbavă şi rezerve” de loc şi de
oameni.
Va reveni în sihăstria maramureşeană din
1973 până în 1980, de 2-3 ori pe an, pentru
câteva zile sau săptămâni, atras tot mai mult de
farmecul şi dulceaţa ortodoxiei, dar şi de oamenii locului, despre care a scris cu multă empatie şi dragoste.
După câteva încercări eşuate, i s-a permis,
în sfârşit, în anii 1978-1980, să călătorească în
Occident (Elveţia, Belgia, Franţa), probabil în
speranţa că nu se va mai întoarce, având acolo
rude şi prieteni. Beneficiază de două ieşiri în
străinătate, ambele fructuoase în plan cultural –
căci va merge la teatru, la concerte, la filme şi
expoziţii – dar şi sentimental, căci se va întâlni
cu M. Eliade, E. Cioran. Eugen Ionescu, Virgil
Ierunca şi Monica Lovinescu, Sanda şi Vlad
Stolojan (la Paris), precum şi cu vărul său
Aristide Steinhardt şi cu vechiul prieten
Emanuel Neuman (în Belgia).
Se va reculege în amândouă ieşirile din
ţară la mănăstirea benedictină Chevetogne, din
Belgia, într-o atmosferă de ecumenism mult
apreciată de Steinhardt1.
Cuceriţi de modul atât de sincer şi de
expresiv în care îşi trăia credinţa, „benedictinii”
i-au propus să rămână la Chevetogne, ceea ce
Steinhardt a refuzat, în favoarea Rohiei.
Revenit în ţară, din a doua călătorie, la 1
martie 1980, va avea bucuria apariţiei la Editura
„Dacia” din Cluj-Napoca, datorită perseverenţei
fostului coleg de celulă, Virgil Bulat, a volumului Incertitudini literare, pentru care va primi
Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti.
În vara aceluiaşi an, Steinhardt s-a decis,
în sfârşit, să facă pasul dorit încă din închisoare
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– acela de a deveni monah, având acum şi o
„ucenicie” de câţiva ani la Rohia.
Mărturisind un puternic, cald şi sincer ataşament pentru „Sfânta Biserică, slujbele, Tainele şi învăţătura ei”, la 16 august 1980 solicită
stareţului Mănăstirii „Sfânta Ana” din Rohia
intrarea în cinul monahicesc, afirmând o chemare veche de două decenii: „Ultima mea mare
şi fierbinte dorinţă este de a îmbrăca haina monahală, lucru pe care mi l-am dorit încă de îndată
după primirea Sfintei Taine a Botezului”.
Părintele stareţ, Serafim Man, era internat,
grav bolnav, la un spital din Cluj-Napoca. Întrucât îi făgăduise călugărirea, cu un an înainte,
iar şi Steinhardt era cu o sănătate precară –
vechii boli intestinale i se adăugase în 1976 un
infarct –, inimosul şi delicatul arhimandrit s-a
deplasat în aceeaşi zi la Rohia unde, seara târziu,
l-a tuns în monahism, evreul botezat, îndrăgostit
de creştinism şi mai ales de frumuseţea slujbelor
ortodoxe, devenind „părintele Nicolae”. Aprobarea Arhiepiscopiei Vadului, Clujului şi Feleacului a fost primită la 2 septembrie 19802.
Opţiunea lui Steinhardt pentru monahism
era, desigur, cunoscută bunilor săi prieteni
Constantin Noica, Alexandru Paleologu şi
Sergiu Al-George. Primii doi l-au încurajat în
alegerea acestei soluţii. O scrisoare a lui C.
Noica3, trimisă de la Păltiniş în 13.X.1980 lui
Steinhardt la Rohia, îl arată pe filosof nu doar la
curent cu călugărirea, ci şi bucuros că prietenul
său a intrat „în ordine”:
Iubite frate Nicolae,
Doi tineri teologi din Sibiu mi-au dat veşti
despre tine. Îţi confirmasem, la rândul meu, primirea scrisorii tale de astă-vară prin care-mi
anunţai marea veste. Între timp mi-au sosit şi
mulţumirile pentru blestemata mea carte, de voi
iertată4. Îţi spun încă o dată: să te binecuvinteze

Vezi Scrisoarea lui N. Steinhardt de la Chevetogne, 8 noiembrie ’79, trimisă lui Theodor Enescu (unchiul Toto), în
Caietele de la Rohia, vol. III, N. Steinhardt în interviuri şi în corespondenţă, Ediţie îngrijită şi note de Florian
Roatiş, Editura Helvetica, Baia Mare, 2001, pp. 103-105.
Ceremonia a avut loc în paraclisul noii clădiri, într-un cadru restrâns (de faţă mai fiind trei călugări: părinţii
Antonie Perţa, Nicolae Leşe şi Emanuil Rus), într-un moment de acalmie, după ce miile de credincioşi participanţi
la slujba de Sfânta Maria plecaseră, iar echipa Securităţii care supraveghea Mănăstirea era şi ea mai relaxată.
Cererea lui N. Steinhardt din care am citat, ca şi motivarea actului înfăptuit în condiţii de semiclandestinitate,
pentru a evita intervenţia Securităţii, care-i urmărea toate mişcările, precum şi răspunsul Arhiepiscopiei, se află în
Arhiva Fundaţiei „N. Steinhardt”, la Mănăstirea Rohia.
Scrisoare inedită, aflată la Arhivele Municipiului Bucureşti.
La sfârşitul lunii iunie 1980 apăruse la Editura Cartea Românească volumul lui Noica Povestiri despre om după o
carte a lui Hegel. Cu titlul Povestiri din Hegel, scrierea lui Noica a circulat pe la prieteni în deceniul şase şi a figurat
apoi drept „corp delict” în procesul intentat celor 23 de intelectuali din lotul „Noica – Pillat” în ianuarie 1960.

cruţare, de strângere a pumnilor şi măselelor, de
curaj neîncetat – militar. Mie-mi stârneşte cea
mai desăvârşită admiraţie”1.
Ultimii ani de viaţă i-a petrecut în acest
regim samuraic la Rohia, unde primeşte ascultarea de bibliotecar – dar şi-o asumă şi pe cea de
clopotar, atât de mult îndrăgea dangătul clopotelor –, participă la slujbe, cea mai dragă
fiindu-i miezonoptica, este lăsat să predice2,
deşi nu era hirotonit, meditează pe tinerii fraţi
pentru a urma seminarul teologic, conduce grupurile de turişti etc.
În acelaşi timp, ierarhii săi – „oameni iubitori de carte”, cum îi caracterizează Steinhardt – îi
îngăduie să participe la festivaluri şi simpozioane literare (Festivalul „Lucian Blaga” de la
Sebeş, Cenaclul „Saeculum” de la Dej, apoi
Beclean, Saloanele „Liviu Rebreanu” de la
Bistriţa etc.), să colaboreze la reviste, să publice
cărţi etc. În aceşti ani îi apare partea cea mai
consistentă a operei antume: Incertitudini
literare (1980), Geo Bogza... (1982), Critică la
persoana întâi (1983), Escale în timp şi spaţiu
sau Dincoace şi dincolo de texte (1987) şi Prin
alţii spre sine (1988).
La începutul anului 1989, crizele de

Casa Poetului de la Mănăstirea Rohia, la
parterul căreia se află chilia în care a
locuit Steinhardt, în perioada 19801989, ca monah al mănăstirii.

1
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Vezi scrisoarea lui N. Steinhardt către Sergiu Al. George din 17 iulie 1979 – cu un an şi o lună înainte de a se
călugări – în cartea Dorinei Al. George, Şocul amintirilor, Societatea Informaţia, Bucureşti, 1994, pp. 75-76.
Nu numai prin activismul său cultural, ci şi prin predicile sale, N. Steinhardt s-a dovedit un monah atipic,
devansându-şi timpul. În scrisoarea către Victor Rusu din Israel, din 28 februarie 1989, în care îi relata despre viaţa
de la mănăstire, amintind de plăcerea de a le vorbi maramureşenilor „oameni dintr-o bucată”, afirmă textual: „mă
străduiesc să scot predica din platitudine stilistică, monotonie şi locuri comune, să-i dau un oarecare caracter de aggiornamento”. Vezi Victor Rusu, Nicolae, călugărul evreu din Sihăstria Maramureşului, în Idem, Scrisori către şi
de la prieteni, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2007, p. 139. Aceste predici – evident, revizuite pentru tipar – au fost
adunate în volumul postum Dăruind vei dobândi. Cuvinte de credinţă, (ultima şi – sperăm – forma definitivă, în
ediţia Mănăstirii Rohia/Polirom, Iaşi, 2008).
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Domnul în noua ta viaţă. Roagă-te pentru noi,
aşa cum în felul nostru, ne rugăm toţi pentru tine.
Cu multa lui dragoste frăţească,
al tău Dinu.
Dacă pentru Noica soluţia monahală era
firească – doar el îl recomandase pe Steinhardt
episcopului Justinian Chira – ,Sergiu Al-George
nu s-a arătat împăcat cu această schimbare de
destin. Cunoscându-i obiecţiile, Steinhardt i se
confesa în scrisori, relatându-i despre viaţa de la
mănăstire şi dezvăluindu-i problemele spirituale
care îl frământă (Iisus şi Marele Inchizitor în opera lui Dostoievski, problema lui Iuda etc.).
Cum din anul 1973, Steinhardt făcuse tot
mai dese şi mai lungi popasuri la Mănăstirea
Rohia, a ajuns să cunoască viaţa de aici în toate
aspectele ei. Astfel că, într-o scrisoare către
Sergiu Al-George, încă dinainte de călugărire,
compară viaţa mănăstirească cu cea din închisoare, apreciind-o pe prima drept „mai samuraică” şi „mai sobră”: „E mai puţin hâd, mai
puţin murdar şi puturos, mâncarea nu-i cea de
acolo, e – fireşte, desigur! – altceva, cu totul
altceva, însă e un regim absolut samuraic: de
strunire a binelui, de severitate britanică faţă de
sufletul şi cugetul tău, de stăpânire de sine fără
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angină pectorală se înmulţesc, Steinhardt este
tot mai slăbit, repetă tot mai des, în discuţii şi în
scrisori „Dacă ne va mai da Dumnezeu viaţă şi
sănătate”. Nu-l sperie, totuşi, aşa cum s-ar
crede, moartea. Moartea fizică, afirmase el, de la
amvon, într-o predică, trebuie întâmpinată de
creştini „cu semeţie, curaj şi demnitate, în picioare... ostăşeşte, ca militarul viteaz pe linia de
foc, cu sfidare chiar şi cu calm absolut, grija de
seamă fiind acum păstrarea ţinutei şi a impasibilităţii”1.
Nu de moarte îi era frică, ci de boală: nu
voia să fie o povară pentru obştea Mănăstirii
Rohia, care-l acceptase cu atâta bunăvoinţă în
sânul ei, după ce trecuseră fireştile aprehensiuni
cauzate de insolitul prezenţei în mica şi izolata
localitate a unui evreu şi încă fost puşcăriaş!
Într-o scurtă scrisoare trimisă în 27 februarie 1989 profesoarei Maria Cogălniceanu la
Brăila, în vederea unei proiectate întâlniri la
Bucureşti, considera crizele de angină pectorală
(câteva zilnic) drept „o milă a Domnului”, întrucât este „nespus mai uşor un sfârşit cardiac decât
un cancer intestinal”2.
Şi totuşi, nutrind speranţa „în mila Domnului”, îşi făcea planuri: avea o carte depusă la
Editura Dacia (Monologul polifonic), se lupta
să-şi termine cartea de predici Cuvinte de credinţă şi a iniţiat, împreună cu doctorul Corneliu
(Nelu) Axente din Bucureşti, întâlnirea de 60 de
ani de la absolvirea promoţiei sale de la Liceul
„Spiru Haret”3. Proiectata călătorie la Bucureşti,
însoţit de arhimandritul Mina Dobzeu, care-l
vizitase la Rohia, s-a încheiat pentru monahul
Nicolae la Baia Mare, unde inima sa a cedat.
Internat la Spitalul Judeţean în seara zilei de
miercuri, 29 martie, a trecut la cele veşnice a
doua zi, 30 martie, la ora 1700. În aceeaşi seară,
corpul său a fost dus la Mănăstirea Rohia, unde a
fost înhumat duminică, 2 aprilie 1989. Curtea
Mănăstirii „Sfânta Ana” s-a dovedit neîncăpătoare pentru sutele de oameni care l-au condus
pe ultimul drum – în pofida măsurilor luate de
Securitate – pe evreul încreştinat.
În acea zi de început de primăvară, când
1
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3
4

lacrimile celor veniţi din toate zările (Bucureşti,
Baia Mare, Cluj-Napoca, Bistriţa etc.) se amestecau firesc cu lacrimile naturii, puţini dintre cei
prezenţi – doar Alexandru Paleologu, Mihai Şora,
Virgil Bulat, Achim Mihu, Sorin Dumitrescu,
Stelian Tănase, Maria şi Ioan Peicin şi poate
câţiva alţii – ştiau cât de fericit a fost părintele
Nicolae. Ceilalţi vom afla peste mai bine de doi
ani, când fascinanta sa mărturisire a lui Hristos va
deveni publică sub numele de Jurnalul fericirii.

*
La circa trei decenii de la trecerea sa la
cele veşnice, N. Steinhardt, monahul-eseist,
continuă să fie o prezenţă discretă, dar constantă
în conştiinţa culturală românească, atât prin cărţile sale, cât şi prin destinul său, paradoxal şi
tulburător în acelaşi timp. Cărţile apărute
postum, unele intens mediatizate şi mereu reeditate – mai ales Jurnalul fericirii şi Dăruind vei
dobîndi –, ni-l readuc în minte şi în suflet prin
deloc ostentativa sa cultură, altitudinea intelectului şi spiritului său, amenitatea şi, nu în ultimul rând, umilinţa sa, poate prea orgolios mărturisită. Adeverind cuvintele lui Georges
Bernanos, potrivit căruia „convertiţii sunt incomozi”4, N. Steinhardt a incomodat – mai ales
după ce a îmbrăcat haina monahală la Rohia – şi
incomodează şi în posteritate, atât pe unii dintre
foştii săi coreligionari, cât şi pe alţii, e drept
puţini şi în necunoştinţă de cauză, dintre ortodocşi, ca şi pe cei care se simt frustraţi că o
personalitate de anvergura sa intelectuală nu a
ales religia lor.
Ruptura definitivă de mediul originar şi
intrarea într-o altă religie sunt suspectate, aproape întotdeauna, ca nefiind sincere şi dezinteresate. La fel s-a întâmplat şi cu convertirea lui
Steinhardt.
Cel mai inclement critic al său a fost
Alexandru Sever, scriitor evreu de limbă română din Israel. Într-o percutantă „Epistolă
despre convertire”, în care pleacă de la Cartea
împărtăşirii pentru a ajunge la Jurnalul fericirii,
căutând resorturile convertirii lui Steinhardt,
acesta este acuzat de o necunoaştere a istoriei şi

N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, ed. cit., p. 374.
Maria Cogălniceanu, Întâlniri irepetabile, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004, p. 250.
Vezi, în acest sens, scrisorile trimise de Steinhardt de la Rohia lui Corneliu (Nelu) Axente, în 20 februarie 1989 şi
11.3.1989, publicate de Colette Axente în revista „Manuscriptum”, Anul XXIV , nr. 1-4 (90-93), 1993, p. 96-97.
Sunt cuvintele cu care îşi începe cartea despre brusca sa convertire André Frossard. Vezi André Frossard,
Dumnezeu există, eu L-am întâlnit, Editura Universal Dalsi, Bucureşti, 1993, p. 9.
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lui Virgil Cândea şi Paul Simionescu, care i-au
orientat lecturile în deceniul şase, l-au pregătit
pe Steinhardt, astfel încât, intrat în închisoare,
va cunoaşte prin botez o adevărată mutaţie ontologică, născându-se pentru a doua oară – după
cum nu va obosi să repete. Convertirea sa n-a
fost rezultatul unei „coup de foudre” mistice,
precum a lui Saul din Tars sau ale lui André
Frossard, ci s-a produs în timp şi „în străfunduri”, după expresia lui Emanuel Godo.
În ceea ce priveşte aşa-numita „ură de sine
evreiască”, pe care i-o atribuie Alexandru Sever
lui N. Steinhardt, nu poate fi luată decât ca o
sublimă elucubraţie, de vreme ce însuşi intransigentul critic nu a găsit nicăieri la evreul botezat vreo referire la evrei şi la istoria lor care să
justifice o asemenea poziţie!
Dimpotrivă, lipsa unor frecvente referiri
la iudaism şi consecvenţa cu care se raportează
Steinhardt la creştinism, începând din copilărie,
este o dovadă că el nu fugea de iudaism, ci că se
simţea atras de creştinism.
Iar până la urmă, irezistibila atracţie a
creştinismului a învins firava rezistenţă a iudaismului din el.
Steinhardt cunoştea, desigur, am mai
spus-o, cartea lui Theodor Lessing despre „cei
şase” evrei care, potrivit Feliciei Antip, „şi-au
aplicat singuri soluţia finală”3 (doi dintre ei,
Otto Weininger şi Walter Calé s-au sinucis la 23
de ani, vârsta pe care o avea însuşi Steinhardt în
1935, când a început analiza iudaismului).
Modul, însă, în care se raportează el la
„ura evreiască” în Iluzii şi realităţi evreieşti este
cel al unuia care o dezaprobă hotărât, găsindu-i
motivaţii obscure.
În sfârşit, comparaţia cvasizdrobitoare la
prima vedere, pentru Steinhardt, cu arhiepiscopul Parisului, cardinalul Jean-Marie Lustiger
(evreu polonez, 1926-2007), membru al Academiei Franceze (din 1995), nu dovedeşte „uitarea de sine” a monahului de la Rohia. Ce
declaraţii şi preocupări pentru evrei, pentru suferinţa şi misiunea lor, putea aborda şi expune,
în puţinele interviuri care i-au fost solicitate sau
în predicile de la amvonul Mănăstirii, adresate

Alexandru Sever, „Epistolă despre convertire,” în „Apostrof”, Cluj-Napoca, Anul VIII, nr. 9, 1997, pp. 19-24.
George Ardeleanu, N. Steinhardt şi paradoxurile libertăţii. O perspectivă monografică, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2009, pp. 198-202.
A se vedea Felicia Antip, Aventuri ale conştiinţei de sine. Scriitori evrei faţă-n faţă cu destinul lor, Editura Hasefer,
Bucureşti, 2006, pp. 9-45.
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a filosofiei iudaismului şi, în consecinţă, lipsindu-i „memoria rădăcinilor”, a trecut la creştinism „într-un fel de transă somnambulică,
într-un soi de levitaţie sublimă”.
O ignoranţă, însă, în materie de iudaism
nu i se pare suficientă lui Alexandru Sever, aşa
că merge mai departe, „descoperind” la Steinhardt
„ura de sine a evreului” – concept lansat de
Theodor Lessing: „de silă şi chiar de plictis de
tot ce era încă evreiesc în el, omul acesta care nu
ştia să urască pe nimeni îşi ura rădăcinile”1.
Acuze pe cât de grave, pe atât de nefondate. Nu ne vom opri asupra lor, întrucât acestora, ca şi altor acuze, le-a răspuns echilibrat,
dar ferm, George Ardeleanu în inconturnabila sa
carte dedicată2 monahului-eseist. Nu putem să
nu reamintim însă cele două cărţi despre iudaism scrise în colaborare cu Emanuel Neuman,
care dovedesc nu numai preocuparea pentru a-şi
explica şi înţelege originile, ci şi cunoaşterea
din interior a culturii iudaice.
Alexandru Sever greşeşte atunci când
compară convertirea lui Steinhardt cu o „transă
somnambulică”, căci nu-i cunoaşte traseul spiritual. Botezul, în condiţii improvizate, a avut loc
după un sfert de secol de căutări, dileme, incertitudini şi la vârsta deplinei maturităţi. Plasarea în tradiţia creştină încă din copilărie a fost
urmată de frecventarea religiei majoritare în
şcoală, iar după deceniul de iudaism, Steinhardt
s-a îndreptat încet, dar decisiv, spre creştinism.
După instalarea regimului comunist ateu, a cutreierat bisericile din Bucureşti cu Viorica
Constantinide, observând ritualul liturgic şi însuşindu-şi atmosfera ortodoxiei.
Întâlnirile de la Schitul Darvari cu intelectualii de elită, precum Alice Voinescu,
Alexandru Mironescu, Virgil Cândea, Alexandru
Elian, Virgil Stancovici, Paulin Lecca etc. –
dintre care unii vor fi condamnaţi în procesul
„Rugului aprins” –, ca şi frecventarea familiei
Avramescu (Mihai-Marcel şi Ana), şi nu în ultimul rând, trecerea sa prin literatura patristică şi
filosofia creştină (Filocalia, Patericul, Scrierile
Sfinţilor Părinţi, dar şi operele lui Rozanov,
Florenski şi Bulgakov), datorită îndemnurilor
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cu precădere ţăranilor maramureşeni, un simplu
monah (cu toate că era extrem de apreciat şi
respectat de ierarhii săi, după cum reiese din
scrisorile primite de la mitropoliţii Antonie Plămădeală, Nicolae Corneanu şi Nestor Vornicescu,
ca să nu mai vorbim de relaţia privilegiată pe
care o avea cu episcopul Iustinian Chira), ba
încă urmărit prin toată ţara de Securitate? O
falsă problemă iscată de autorul „obsesiilor
circulare”!
O altă coreligionară, Vera Călin (19212013), consideră convertirea lui Steinhardt verosimilă, dar îi găseşte motivaţii dintre cele mai
extravagante!
Potrivit acesteia, Steinhardt a trecut la
creştinism din snobism, fiind stăpânit de „dorinţa neostoită de a ajunge în lumea deţinătorilor
unui statut de superioritate socială, dobândit prin
vechime şi privilegii de castă, de dorinţa unei
integrări şi de nevoia de a scăpa de stigmatul de
venetic”1. Nimic mai fals nu se putea susţine de
către cineva care cunoştea bine drama elitei intelectuale din România deceniilor 6 şi 7 ale
secolului trecut! Doi intelectuali evrei, două
destine diferite. Pe când Steinhardt ducea o existenţă precară sub aspect material, neputându-şi
exercita profesia de avocat şi nici publica, Vera
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Rohia, Maramureş
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Călin susţinea în articole la „Gazeta literară”
realismul socialist, ducând o viaţă decentă de
intelectual raliat noii ordini. Cum putea spera
Steinhardt un statut preferenţial în închisoare
sau după 1964, când va fi urmărit de stigmatul
de puşcăriaş! Dorinţa lui neistovită era să scrie,
să publice, să-l aibă lângă sine pe Hristos, să se
roage, să predice etc.
După ieşirea din închisoare, într-o altă
etapă istorică, stigmatul de fost puşcăriaş l-a
devansat, aproape anihilându-l, pe cel de „venetic”.
Steinhardt a lucrat (cu studiile şi cultura
lui, dar n-a fost singurul) ca încărcător-distribuitor la o obscură fabrică (de fapt, cooperativă,
în limbajul epocii) bucureşteană, în timp ce
Vera Călin era un respectabil cadru universitar,
devenind, după ce a cochetat cu utopia comunistă, o „doamnă a comparisticii româneşti”,
cum o numeşte, şi pe drept cuvânt, Geo Şerban.
Trăindu-şi bătrâneţea pe pământul însorit
al Californiei, dar în singurătate, privată (se pare) de dialogul roditor cu confraţii săi, abandonându-se scrisului confesiv, Vera Călin ne-a
lăsat, totuşi, două volume (şi urmează al treilea)
de însemnări din anii târzii... Însemnări de puţini
citite, prea „cuminţi” pentru a produce mutaţii
semnificative în minţile şi în sufletele cititorilor,
precum a făcut-o şi o face încă acel „fals” jurnal
al lui Steinhardt intitulat – sfidător, afirmă
Gheorghe Grigurcu – Jurnalul fericirii!
Alexandru Sever şi Vera Călin şi-au expus
public opiniile despre convertirea lui Steinhardt
abia în anul 1997, deşi îl cunoşteau pe cel devenit nu numai creştin, ci şi monah ortodox, de
multă vreme (din anul 1949, în cazul Verei Călin),
dovadă că au fost „stimulaţi” de postumitatea
fericită a acestuia.
În schimb, Alexandru Mirodan, Victor
Rusu şi alţi intelectuali grupaţi în jurul revistei
„Minimum”, care apărea în limba română la Tel
Aviv, erau interesaţi de N. Steinhardt încă din
deceniul nouă al secolului trecut, după călugărire.
Astfel, Al. Mirodan îi solicită, în luna mai
a anului 1982, date privind viaţa şi opera sa,
pentru a-i include o fişă în proiectatul Dicţionar
neconvenţional al scriitorilor evrei de limbă
română, care urma să apară mai întâi în revistă
şi apoi în volum. Steinhardt se conformează şi în

Vera Călin, Târziu. Însemnări californiene. 1986-1996, Editura Univers, Bucureşti, 1997, p. 175.
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Mai târziu, în anii 1979 sau 1980, ar fi
putut rămâne în Franţa, în Belgia sau Elveţia. Şi
totuşi s-a întors şi, după ce văzuse pentru ultima
dată ispititorul Occident, a procedat întocmai
precum acel călător (naratorul) din „Predoslovia” la Întuneric şi lumină de Ion Al. BrătescuVoineşti, care într-o gară provincială, noaptea,
nu s-a urcat în strălucitorul tren internaţional, ci
a preferat trenul personal, rece, întunecos şi
murdar. A ales, deci, cu dragoste şi duioşie,
trenul de clasa a II-a care l-a dus „ocoliş, târâşgrăpiş”, „după târzie vreme” în Maramureş.
Urmarea? „Sunt zile de secetă şi de ispitire,
fireşte. Sunt şi zile de linişte, de euforie, multe
doruri, încerc impresia că am poposit acolo unde
am fost mai cu îndârjire chemat”3.
N-a regretat niciodată alegerea făcută, conştient că acel tren l-a dus mai aproape de Hristos.
Cu aproape cinci ani înainte de întâlnirea sa
la spitalul din Baia Mare cu îngerul morţii, îi scria,
într-o emoţionantă spovedanie, lui Constantin
Noica – pe care-l considera „operatorul” celei
de-a doua naşteri –, de ce a „păşit pe urmele
călătorului din Predoslovie”, dezvăluind aceeaşi
lipsă de regret: „Am ales. Expresul a trecut, s-a
dus. Nu-mi pare rău. Asta am vrut, asta am.
Domnul Hristos mă ajută, nevenindu-I uşor”4.
Pe crucea mormântului pregătit la Rohia
ar fi vrut să scrie: „N. St., monah maramureşean”, dar i s-a părut că sună prea „stendhalian”, aşa că a optat pentru „Monahul Nicolae”,
considerând că este suficient: „Pentru un «misfit», un ratat ca mine – îi mărturiseşte lui Noica –
e destul. Oricum, va rămâne pentru mine consolarea identificării cu un pământ cum nu se
poate mai românesc. Trag nădejde că mă va
primi: tu mi l-ai găsit, mi l-ai arătat. De nu mi-a
fost dată devenirea românească întru fiinţă, măcar să am parte de una întru moarte”5.
În postumitatea sa, Steinhardt a fost unul
dintre cei mai publicaţi şi mai citiţi autori români. Jurnalul fericirii, considerată cartea de-

A se vedea Al. Mirodan, Dicţionarul neconvenţional al scriitorilor evrei de limbă română, Minimum – Tel Aviv,
1986, pp. 209-211.
Victor Rusu, op. cit., p. 139. Ambele scrisori au fost publicate de V. Rusu în cartea amintită, dar cu omisiuni. Or, se
ştie că N. Steinhardt atrăgea întotdeauna atenţia asupra modului de publicare: fără modificări sau omisiuni. Aşa a
făcut şi în scrisoarea trimisă la Bat Yam, interceptată de Securitate şi pusă apoi în circulaţie, dar Victor Rusu nu i-a
respectat dorinţa şi rugămintea. Integral, cele două scrisori au fost publicate, în „Addenda” la cartea sa, de către G.
Ardeleanu. Vezi op. cit., pp. 448-451.
Vezi Cartea-Destin, în N. Steinhardt, Prin alţii spre sine, Editura Eminescu, Bucureşti, 1998, p. 292.
N. Steinhardt, O scrisoare către Constantin Noica, în „Dilemateca”, Bucureşti, nr. 1, mai 2006, p. 70.
Ibidem.
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toamna acelui an îi trimite o „Notă autobiografică”, în care marca momentele esenţiale ale
celor 70 de ani de viaţă, notă apărută în volum în
anul 19861, cu titlul „Botez I”. Provocat de
aceasta, trei ani mai târziu Victor Rusu îi va
scrie la rândul său la Rohia, exprimându-şi curiozitatea pentru traseul spiritual insolit şi cerându-i un text confesiv privind convertirea,
călugărirea, relaţiile cu foştii coreligionari, cu
trecutul său, cu fraţii din sihăstria maramureşeană... Şi întrebările continuă: dacă are insomnii, nostalgii şi, mai ales, dacă Israelul vorbeşte încă sufletului său... Întrebări fireşti, unele
ostentative, altele...
Răspunsul lui N. Steinhardt, purtând data
de 28 februarie 1989, scris probabil între crizele
cardiace tot mai dese, este nu numai tulburător,
ci şi de o mare limpezime, confirmând asumarea
unei evoluţii paradoxale, avându-şi obârşia în
dragostea sa, tot mai puternică în timp, pentru
neamul românesc şi biserica creştină. Este profesiunea de credinţă a unui om care a făcut saltul
– riscant, ca orice convertire –, de la o spiritualitate la alta. Cu doar o lună înainte de ultimul
său drum, îşi afirmă inechivoc fericirea de a fi
ales ortodoxia şi mănăstirea: „Şi totuşi nu a fost
aşa (adică nu a întâmpinat greutăţi la integrarea
în mănăstire, n.n.): monahii atât de diferiţi de
mine m-au primit, înţeles şi acceptat cu o mărinimie, o bunăvoinţă, o răbdare, o simpatie care
au desfiinţat orice barieră şi mă fac să mă simt la
ora 2 a.m., ora adevărului, cu totul nefrământat
de dubii: câtuşi de puţin străin, stingher, nefericit, nostalgic ori gândind să mă întorc din drumul pe care am apucat”2.
Putea să aleagă o altă soluţie de viaţă fostul „fecior de bani gata”, „un ovreiaş de Bucureşti” răsfăţat? Desigur! Situaţia materială a
familiei sale i-ar fi permis lui Steinhardt să urce
în trenul Orient Expres, care l-ar fi purtat,
probabil, spre Oxford, Paris sau Geneva, l-ar fi
dus în tabăra privilegiaţilor.
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ceniului 1991-2000, a fost publicată în 10 ediţii
în ţară, la trei edituri (Dacia, Mănăstirea Rohia
şi Polirom) şi în şapte ediţii în străinătate, în
limbile franceză, italiană, spaniolă, portugheză,
maghiară, ebraică şi neogreacă.
Din vara lui 1999, la Mănăstirile Rohia şi
Rohiţa se organizează în fiecare an, la finele
lunii iulie, Zilele „Nicolae Steinhardt”, în care
au loc mese rotunde şi simpozioane dedicate
vieţii şi operei monahului-eseist, lansări de cărţi
de şi despre N. Steinhardt, precum şi o tabără de
pictură de icoane pe sticlă şi lemn, intitulată
Atelierul de creaţie „Monahul Nicolae de la
Rohia”.
În anul 2006 a început publicarea Operei
Integrale a lui N. Steinhardt la Editura Polirom
din Iaşi, în coeditare cu Mănăstirea Rohia, din
care au apărut 18 volume, din cele 21 cât va
cuprinde, în final, ediţia.
La 4 iulie 2012, cu ocazia centenarului
naşterii sale, în Aula Academiei Române, fundaţia care poartă numele monahului a organizat,
în colaborare cu Secţia de filosofie, teologie,
psihologie şi pedagogie (preşedinte acad.
Alexandru Surdu), o sesiune de comunicări.

Personalitatea acestuia a fost evocată de către
Î.P.S. Andrei Andreicuţ, Mitropolitul Clujului,
Maramureşului şi Sălajului şi de către P. S.
Iustin Hodea Sigheteanul, astăzi episcop al Maramureşului şi Sătmarului, fost stareţ al Mănăstirii Rohia, care l-au cunoscut pe monahul
Nicolae. Despre opera lui Steinhardt au fost
prezentate cinci abordări exegetice, de către
academicianul Alexandru Surdu şi universitarii
George Ardeleanu, Ştefan Iloaie, Nicolae Mecu
şi Florian Roatiş.
După alţi cinci ani, la 30 iunie 2017, Academia Română l-a primit printre membrii ei
post-mortem – recunoaştere a valorii operei şi a
personalităţii modestului monah care a iubit cu
asupra de măsură ortodoxia şi poporul român.
N. Steinhardt îşi doarme somnul de veci în
micul cimitir al Mănăstirii Rohia, în dangătul
melodios al clopotelor care i-au bucurat bătrâneţea, aşa cum cele ale bisericii din Pantelimon
i-au fermecat copilăria. Pe crucea de mormânt
scrie simplu, aşa cum a dorit el însuşi, „Monahul
Nicolae”. O mărturie a identificării sale cu religia ortodoxă şi cu un pământ cum nu se poate
mai românesc.
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Monahul Nicolae Delarohia – 30 de ani de postumitate.
Manăstirea Rohia, 30 martie 2019
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Monahul Nicolae Steinhardt
şi satul maramureşean
Valeriu TĂNASĂ

fost lăsate ca un testament de către părintele
Nicolae. Şi toată fericirea pe care a trăit-o în
urma Botezului de la Jilava se revarsă şi în
sufletele noastre ca o boare ce adie direct din
Rai. Jurnalul fericirii şi Dăruind vei dobândi
sunt cărţile care pot scoate din iadul ateismului
multe suflete înşelate de vrăjile şi întunericul
acestor vremuri întunecate. Aş dori să stărui mai
profund asupra influenţei pe care a avut-o satul
maramureşean aspupra părintelui. Nu am nicio
îndoială că a simţit acea fâlfâire a zborului
veşniciei şi a muzicii cereşti pe care satul românesc le primeşte prin hornurile şi crucile care
sunt prezente pe fiecare casă din plinul de har al
acestui ţinut românesc. Faptul că s-a născut
într-o periferie de capitală europeană, în mahalaua Pantelimonului, din imediata apropiere a
Bucureştiului, tocmai acest mare dar... i-a trezit
nostalgia pentru satul românesc care întruchipează veşnicia şi trezeşte acel fior metafizic ce
ne trece pe o frecvenţă a vieţii eterne după care
toţi năzuim. De aceea când a ajuns să vadă
localitatea şi Sfânta Mănăstire de la Rohia a fost
cuprins de o fericire pe care nu a mai trăit-o
decât după Botezul din închisoarea Jilavei.
Aşa cum capitolul 13 al Epistolei Sfântului Apostol Pavel către Corinteni este plin de
cuvântul dragoste, la fel de plină de cuvântul
fericire este opera sa teologală Jurnalul fericirii
şi Dăruind vei dobândi. Părintele Nicolae este
aşa de sincer şi compătimitor şi cultivă simplitatea cu o aşa bucurie, har şi umilinţă, încât
plângi cu nădejde pe umărul sufletului său. Testamentul său literar este o înduioşătoare lecţie
de cum se poate dobândi fericirea prin mesajul
Evangheliei Mântuitorului Hristos. A ales ţinutul rustic al Maramureşului, pentru că acolo a
identificat liniştea, unde a reuşit să nu piardă
fericirea primită la Jilava.
Mulţumim, părinte. Mulţumim, Maramureş. Amin!
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ine citeşte Jurnalul fericirii lasă
toate cele lumeşti şi doreşte să vadă
Rohia. Vestea mistică a mărturisirii
din această carte ne convinge să ne detaşăm de
cele pământeşti şi să ajungem în Ţara Lăpuşului.
Mai direct spus – Jurnalul fericirii trezeşte în
inima noastră o stare duioasă de compasiune, de
prietenie şi de iubire faţă de acest evreu, pe care
istoria l-a exilat departe de Ţara Sfântă, tocmai
la noi, în România.
Lipsa locului natal, ştim cu toţii, face o
rană de cuţit cu două tăişuri inimii, o suferinţă
fără prea multe speranţe de vindecare. Dar părintele Nicolae a simţit că poate vindeca această
suferinţă prin iubirea românilor, popor care i-a
înţeles soarta ce o împărtăşea. Personal, eu cred
că aceasta ar fi taina prin care sufletul său a
primit convertirea la ortodoxie. Două autocare
pline cu rabini au venit la Rohia pentru a-l întoarce din cale, dar fără succes, aşa povesteşte o
credincioasă din sat.
Desigur că tulburarea pe care a trăit-o părintele, noi nu suntem vrednici s-o înţelegem,
dar fericirea pe care i-a dăruit-o Botezul este,
pentru oricare român, un moment lung de
meditaţie. Descrierea acelei stări paradisiace pe
care a simţit-o cu mintea sa înţelegătoare, în
puşcăria de la Jilava, trezeşte în sufletul nostru
un puternic respect şi o admiraţie profundă
pentru monahul de la Rohia.
Reuşita aceasta la examenele grele pe care
le-a trecut părintele Nicolae, se explică prin cultura şi sensibilitatea sa deosebite, dar şi prin curajul mărturisirii pe care le-a dovedit în cel mai crud
secol care a trecut de la venirea Domnului pe
pământ. Acestea două calităţi i-au adus în preajmă
prieteni excepţionali, pe care oricine şi i-ar dori.
Toţi ne dorim să fim creştini buni şi ageri,
dar reuşim după a noastră râvnă şi după talantul
primit. Aflăm, însă, o bucurie dumnezeiască
atunci când ne hrănim cu aceste cărţi care ne-au
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Alexandru Filipaşcu
1902-1952
Dr. Ilie GHERHEŞ
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Baia Mare
Motto: Trecutul maramureşean nu a fost pentru Alexandru Filipaşcu, pur şi simplu, o
istorie locală sau regională, ci a devenit o icoană a vieţii românilor în legătură cu celelalte ţări
şi provincii româneşti, dar şi cu locuitorii aşezaţi şi colonizaţi de-a lungul timpului printre
românii maramureşeni, anume maghiari, germani timpurii, ruteni, evrei, ţipţeri, landleri etc.
Acad. Ioan-Aurel Pop

R

ăsfoind, între altele, Registrul de
stare civilă „Născuţi 1899-1902”,
deţinut de Arhiva Primăriei Petrova, la fila nr. 505, în data de 21 aprilie 1902, sub
act nr. 74 găsim înregistrată naşterea lui
„Filipcsuk Şandor, fiul lui Gabor de 40 de ani,
boier din Petrova şi al Juannei Purzsa, de 36 de
ani, jupâneasă de Giuleşti”1. Pe aceeaşi filă, în
aceeaşi limbă română, mai apare faptul că „în
anul 1938, prin decizia nr. 47339/1938, a Ministerului Justiţiei, îşi schimbă numele în
Alexandru Filipaşcu”2. O a treia notă mai consemnează: „Mort la colonia de muncă Peninsula
Valea Neagră, la 20 dec. 1952, unde era deţinut.
Petrova la 31 ianuarie 1953”3. Respectiva
aşezare, de tristă faimă, Valea Neagră a devenit,
în timp, localitatea Lumina.
Această moarte cumplită a fost comunicată de către Ministerul Justiţiei, mai precis de
către Direcţia Instanţelor Militare, cu nr.
F/1205, din 26.08.1953. În această notă se mai
specifică faptul că „a fost arestat la 16.08.1952
şi încadrat într-o colonie de muncă pentru 60 de
luni, decedând la 20.12.1952, potrivit certificatului de deces nr. 319 din 22.12.1952”4.
Născut într-o familie nobilă, foarte bogată, dar, mai ales, mare iubitoare de învăţătură,
de cultură, Alexandru Filipaşcu a urmat clasele
primare la şcoala confesională din sat, de lângă
biserică, la a cărei edificare a contribuit şi tatăl
său, care era foarte avut, cu sume considerabile,

1
2
3
4

atât din banii proprii, cât şi din cei ai Composesoratului Petrova, al cărui casier a fost o bună
bucată de vreme; după cum şi din banii vistieriei
comunei, al cărei primar, de asemenea, a fost
mai mulţi ani de zile. Alexandru Filipaşcu şi-a
continuat apoi studiile la Liceul Piariştilor din
Sighet (clasele I-IV) şi la Liceul „Samuil Vulcan” din Beiuş (clasele V-VIII). Aici tânărul
petrovean şi-a prefigurat viitorul încă din anii de
liceu înfiinţând o societate secretă românească,
din care au făcut parte, în timp, unele dintre
spiritele luminate ale vremurilor de răspântie,
din preajma Marii Uniri de la 1918.

Primăria Petrova, Serviciul Stare civilă, Registrul Născuţi (1899-1902), fila 505.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

1
2
3
4
5

coincidenţa un capriciu al sorţii, am mai completa, totuşi, într-un mod cât se poate de explicit,
ad litteram, precizând că în „Matricula botezaţilor (1899-1910)”, cercetată în arhiva Parohiei Petrova–Susani, în dreptul anului 1902, la
nr. de ordine 34 bis, este consemnat, în spaţiul
nr. de ordine 35, numele de Şandru Filipciuc, iar
în dreptul datei de naştere „1902-aprilie-20-21”5.
Cu siguranţă că acest amănunt de cronică parohială nu face decât să sporească aura de mister, de predestinare, aşadar!
Iată câteva date reci, caligrafiate straniu,
într-o limbă de cancelarie seacă, administrativă,
dar care descriu şi prefigurează (poate!) acolada
unui destin dramatic. Omul care a parcurs cei 50
de ani de viaţă a ales să-şi schimbe numele, a
optat pentru idealuri altruiste şi caritabile, abandonând, între altele, două profesii nobile, reconsiderându-şi convingerile politice, călcându-şi
pe suflet în privinţa convingerilor religioase ş.a.
Crescut şi format într-o atmosferă de autentică trăire românească, ocrotit şi încurajat de
exemplul celor din jur (dr. Gheorghe Bilaşcu −
unchiul său, dar şi întemeietorul învăţământului
superior stomatologic românesc; dr. Vasile Filipciuc − fratele său, parlamentar în perioada interbelică; dr. Gavrilă Iuga − cumnatul său, parlamentar şi prefect al Maramureşului, în aceeaşi
perioadă ş.a.), Alexandru Filipaşcu a încercat să
le urmeze exemplul, cu multă determinare şi
dintr-un imbold lăuntric.
Cunoscător fin al realităţilor acestei zone
a Maramureşului şi, mai cu seamă, a Văii
Vişeului, tânărul Şandru Filipciuc (pe atunci!)
s-a implicat cu tot sufletul în mişcarea unionistă
care anima realitatea acelor vremuri, în toamna
anului 1918 participând la alungarea ucrainenilor
care au ocupat partea dreaptă a râului Vişeu până
în localitatea Crasna, parte componentă a
comunei Petrova.
În acel an (1918), în Maramureş, climatul
politico-social era înveninat şi încrâncenat, iar
românul renegat, bogătaşul Pop Şimon din
Vişeul de Sus ameninţa că-i va împuşca, cu
mâna lui, pe toţi aceia care vor susţine unirea cu
Regatul România.

Parohia Ortodoxă Petrova I – Susani, Serviciul Arhiva, Matricula morţilor (1912-1922), f. 53.
Ibidem.
Ibidem.
Parohia Ortodoxă Petrova I – Susani, Cimitirul Ortodox, faţă, partea dreaptă, lângă gardul de la Drumul Naţional.
Parohia Ortodoxă Petrova I – Susani, Serviciul Arhiva, Matricula botezaţilor (1899-1910), fila 31.
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Cucerit fiind de farmecul, din păcate, trist
al acestor documente de arhivă, am mai ilustra
calitatea socială a acestei familii nobile româneşti din Petrova, reproducând câteva date din
„Matricula morţilor (1912-1922)”, document
deţinut de arhiva Parohiei Petrova − Susani, de
data aceasta. În acest sens, în dreptul anului
1921, la poziţia 29, din pagina 53, a fost înregistrată moartea tatălui lui Alexandru Filipaşcu:
„Dl. Găvrilă Filipciuc/ mare proprietar/ primar/
casier comp.[osesorat], în etate de 58”1, iar la
rubrica „Boala şi felul morţii” este consemnat
„tifos şi reumă cronică”.
De mare relevanţă istorică rămân, pentru
cercetători, datele alese de către preotul paroh,
considerate ca fiind ilustrative. Astfel că la rubrica „Soţul, părinţii sau tutorii” stă scris: „Soţia: Ioana Pârja n. Giuleşti/ prunci Dr. Vasile
Filipciuc − prim-pretor ptr. Vişeu/Ioan F. of.
C.R.F/ Şandru − teolog curs I/ Ileană/ Irină/ Mărie/
George”2. Aşadar, ilustrul cărturar s-a născut
într-o familie avută, cu şapte copii.
Înmormântarea tatălui lui Alexandru
Filipaşcu a fost o ceremonie de mare prestigiu,
iar la rubrica „Preotul îngropător”, apar următorii slujitori ai altarului: „D.[arie] Vlad paroh
loc./ Iuliu Ardelean − paroh Borşa/ Şandru Coman Moiseiu/ Tit Demian − Vişeu de Jos/ Emil
Fucec − Rozavlea/ Alexiu Marina − Ruscova,
Şandru Leahoviciu − Bistra”3. Mormântul lui
Găvrilă Filipciuc se găseşte şi astăzi în faţa
Bisericii din Susani, iar pe crucea sa de marmură
neagră stă scris: „Aci odihneşte în Domnul/ Boieriul/ GĂVRILĂ FILIPCIUC/ Nobil de Petrova/ 7 Junie 1862-12 martie 1921/ «Nedreptatea
am urât/ Şi o am urgisit/ Iar legea Ta o am
iubit!»/ Ridicat de soţia sa Joană n. Pârja”4.
În anul 1930 s-a stins din viaţă şi mama
ilustrului cărturar, Ioana, născută Pârja, la vârsta
de 66 de ani. Înmormântarea jupânesei de Giuleşti a fost oficiată de către un cortegiu funerar
format din şase preoţi, în frunte cu părintele
vicar Ilarie Boroş şi parohul local Paul Szilaghi.
Lăsându-ne pradă unor teorii despre
destin şi predestinare, dar fără să considerăm
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Într-o altă ordine de idei, datorită implicării sale în mişcarea naţională de la Beiuş, în
organizaţiile secrete ale tinerilor români,
Alexandru Filipaşcu s-a făcut remarcat, astfel
încât, în vara şi toamna anului 1919, a fost solicitat să ia parte la instaurarea administraţiei
româneşti, pe lângă secretarul Prefecturii
Seleuş, fiindu-i apreciate şi calităţile de bun
cunoscător de limba română.
De remarcat că, deşi era tânăr, Alexandru
Filipaşcu îşi asumase un destin curajos, abia
reuşind să prindă primul tren care a plecat din
Beiuş, la venirea trupelor de secui din toamna
anului 1918, căzând într-o ambuscadă la Oradea
şi fiind maltratat de către militari ai unei gărzi
maghiare. Cu toate acestea, în toamna anului
1920 a luat parte activă în campania electorală a
unchiului său, dr. Gheorghe Bilaşcu, candidat al
Partidului Naţional Român din Transilvania
pentru Parlamentul de la Bucureşti, în circumscripţia electorală Bârsana.
La insistenţele familiei, calcă pe urmele
dr. Gheorghe Bilaşcu, începând studii de medicină la Budapesta, dar, cu timpul, reuşeşte
să-şi convingă unchiul, că nu aceasta era menirea
lui şi, tot cu ajutorul acestuia, se va înscrie la
Roma, la Seminarul Roman Pontifical
Laternaum, cu scopul de a deveni diplomat al
Sfântului Scaun. Aici, frecventând bibliotecile
Romei şi audiind o paletă largă de cursuri,
abandonează şi această perspectivă de „viitor
prinţ al bisericii”, întorcându-se în Maramureşul
său drag; ca atare, Alexandru Filipaşcu a ales să
se dedice vieţii de dascăl şi/sau preot, profesând
pe rând, şi predând disciplinele istorie, teologie
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sau filosofie, în mai multe oraşe transilvane,
între care Zalău, Vişeul de Sus, Sighet, Alba
Iulia, Sibiu, Cluj. După al Doilea Război
Mondial, Alexandru Filipaşcu a devenit
profesor la Institutul Teologic Ortodox din Cluj.
Cu toate că a părăsit o carieră exclusivă de
preot-paroh, el s-a simţit atras de ea, a rămas şi
s-a dedicat acestei vocaţii, fiind hirotonit la Mănăstirea Moisei, în ziua de 8 septembrie 1929,
de Sfânta Maria Mică, de către însuşi episcopul
Gherlei, dr. Iuliu Hossu. Prima liturghie oficiată
de către Alexandru Filipaşcu a avut loc la
Petrova, la 1 noiembrie 1929, în Biserica din
Susani, locaş de cult greco-catolic de o extraordinară eleganţă arhitectonică, edificat şi cu
osârdia familiei sale.
În acest sens, este bine de remarcat faptul
că această consacrare întru preoţie a venit după
căsătoria sa cu Livia Buzilă, fiica preotului
Ştefan Buzilă din Poiana Ilvei (azi, BistriţaNăsăud), la 22 iunie 1928. Din această căsătorie,
lui Alexandru Filipaşcu i s-au născut doi copii:
Livia, la 27 martie 1931 şi Alexandru, la 25
aprilie 1937. Doamna Livia Filipaşcu, căsătorită
Piso, a recuperat o parte din manuscrisele
ilustrului său tată, le-a publicat, iar în felul
acesta opera postumă a lui Alexandru Filipaşcu
a devenit cel puţin la fel de valoroasă precum
cea antumă, astfel că astăzi îi putem atribui
autorului supranumele de „patriarh al istoriografiei maramureşene”.
La fel de ilustru, fiul său dr. Alexandru
Filipaşcu, un reputat cercetător biolog, a nutrit toată viaţa sa un cult pentru minunatul său părinte şi a
încredinţat, spre reeditare, ultramediatizata „Istorie a Maramureşului”; ca atare, în anul 1997 a fost
publicată, în ediţie anastatică, lucrarea de referinţă
apărută în anul 1940, care este astăzi cea mai citită
şi cea mai invocată carte de istorie a Maramureşului.
În perioada octombrie 1933-noiembrie
1937, Alexandru Filipaşcu a deţinut funcţia de
prim ajutor de primar al Sighetului, fără a avea,
însă, o angajare politică. Ca edil, odrasla boierească din Petrova s-a implicat în rezolvarea treburilor comunităţii sighetene, contribuind esenţial la efortul de modernizare a oraşului reşedinţă
a judeţului Maramureş: a mutat piaţa din centrul
Sighetului în locul unde este şi astăzi, transformând întregul perimetru în zonă pietonală sau
Corzo, a dotat noua piaţă cu 100 de gherete de
beton, a trasat şi deschis noi străzi, continuând

1

realizările postume, reuşite de fiica sa − doamna
Livia Piso Filipaşcu, marele istoric a rămas un
model, o conştiinţă nobilă, nefisurată, un aristocrat al propriului destin. El a evitat, cu diplomaţie, luptele interconfesionale, disputele ideologico-politice de la mijlocul anilor ‘40, plasându-se, însă, ferm împotriva revizionismului
maghiar şi a zvârcolirilor iredentiste ucrainene.
A rămas de referinţă, în acest sens, cu
ecou până în presa centrală, discursul antirevizionist al profesorului dr. Alexandru Filipaşcu,
din anul 1936, în Sala festivă a Prefecturii
Maramureş. Tot în acest sens, a înfiinţat şi a
condus publicaţia „Ecoul Maramureşului”, de
mare impact la vremea sa, apărând, însă, doar
între anii 1934-1936. În anul 1936, dr.
Alexandru Filipaşcu a fost decorat cu Ordinul
„Coroana României”, ca urmare a recunoaşterii
implicării sale prodigioase în viaţa social-politică şi culturală a Maramureşului şi a ţării; de
asemenea, în anul 1941 a primit premiul
„Năsturel-Herescu” al Academiei Române.
Cu toate că a evitat cu obstinaţie să se implice în lupta politică a vremii şi a judeţului,
totuşi a ajuns în colimatorul presei momentului,
iar prietenul şi fostul său coleg, jurnalistul
Gheorghe Dăncuş, care semna, între altele, şi cu
pseudonimul de Mefisto, în rubrica pe care o
gestiona, „Colţul vesel-trist” a gazetei „Graiul
Maramureşului”, în articolul „Dilema unui
edil”, aprecia: „Se ştie, calitatea sa este liberaloid neofit. S-a supus acestui proces de metamorfozare politică numai din modesta dorinţă
de a avea cât mai repede ceva «plusuri» pe
lângă-i umila lefşoară de dascăl în cele sfinte”1.
Convins fiind că orice demers de tipul
celui de faţă nu poate decât să aproximeze, să
contureze portretul unei personalităţi atât de
complexe, precum a fost cea a istoricului dr.
Alexandru Filipaşcu, apreciem că eroul rândurilor de faţă a rămas un etalon al epocii sale.
De la o victimă a Canalului
Dunăre-Marea Neagră
la admiraţia istorică a urmaşilor
În comuna neamului său, Petrova, în localitatea natală, a persistat un cult al memoriei
lui Alexandru Filipaşcu. Pe vremea regimului
comunist, cartea sa de referinţă Istoria Maramu-

Dăncuş, Gheorghe, Dilema unui edil, în „Graiul Maramureşului”, anul III, nr. 28 din 1 martie 1934, p. 3.
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introducerea canalizării, a determinat pavoazarea mai multora, a introdus curentul de zi în
oraş, a modernizat uzina electrică, a înfiinţat un
abator pentru tăiat porci, a instalat sirenele de
alarmă la nivelul cerinţelor vremii, a modernizat
serviciul de pompieri ş.a.
Tot în această perioadă sigheteană, dr.
Alexandru Filipaşcu s-a implicat intelectual şi
material, făcând parte din mai multe asociaţii şi
societăţi, între care: Asociaţia pentru Cultura
Poporului Român din Maramureş, ASTRA, Societatea „Principele Mircea”, după cum a fost
membru în Consiliul de administraţie al Băncii
Populare „Tisa”, dar şi cenzor la Banca „Maramurăşană” ş.a.
Ca profesor, preot, ziarist a desfăşurat o
prodigioasă activitate antirevizionistă, ţinând
mai multe conferinţe şi prelegeri, încercând să
conştientizeze pericolul iminent cu care era
ameninţat statul român, românii, mai cu seamă.
Doctor în filosofie (1922), doctor în teologie (1928), a rămas, totuşi, unul dintre exponenţii cei mai prestigioşi ai istoriografiei Maramureşului, realizând prima sinteză istorică a
acestui ţinut. Despre acest demers al său, însuşi
Alexandru Filipaşcu preciza că nu are pretenţia
de a fi dat „un studiu complet, întocmit după
toate cerinţele istoriografiei momentului”. La
Lemberg (Liov) teza sa de doctorat în teologie a
fost susţinută în limba latină, aceeaşi în care a
fost şi redactată, fiind de faţă şi consulul
României din acel oraş, cu respectiva ocazie.
În anul 1922, după susţinerea tezei de doctorat în filozofie, la Roma, a părăsit Cetatea
Eternă şi s-a înscris, ca audient, la anumite
cursuri în cadrul Universităţii din München. În
anul 1926 a urmat, de asemenea, cursuri în filozofie, la Paris.
În paralel, profesorul Alexandru Filipaşcu
s-a preocupat permanent de perfecţionarea sa
continuă ca dascăl de teologie, devenind profesor calificat în această disciplină, încă din anul
1924, pentru ca, începând cu 1 decembrie 1928,
să devină profesor definitiv de teologie. Tot pe
această linie a perfecţionării continue, a urmat
diverse cursuri la Bucureşti, între anii 19281930, pe care le-a încheiat cu un examen de
prestigiu, susţinut la Iaşi şi obţinând media 8,17.
Atât prin activitatea sa antumă, cât şi prin
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reşului circula din mână în mână, ca un samizdat, fiind valorificată cu suma de 3.000 lei
pentru un exemplar, ceea ce echivala cu un salariu de director de şcoală.
După revoluţia din 16-22 decembrie 1989,
în Petrova s-a reaprins acest „cult” al ilustrului
înaintaş, mai întâi la nivelul intelectualilor şi
dascălilor din comună, între care îi amintesc, cu
respect, pe domnii: Ion Petrovai, Simion Ileş,
Dumitru Borda, Ion Buşescu şi doamna Marieta
Roman. Demersurile dascălilor petroveni au
fost susţinute, la vremea lor, atât de către foştii
primari Vasile Dohotar şi Vasile Bilaşcu, cât şi
de semnatarul acestor rânduri.
În consecinţă, în anul 2002, cu ocazia sărbătoririi centenarului naşterii marelui istoric,
dar şi cu ocazia comemorării morţii acestuia, au
avut loc mai multe acţiuni remarcabile:
• grupul şcolar din localitate a primit numele Liceul Tehnologic „Alexandru Filipaşcu”;
de asemenea, la 20 aprilie, a avut loc un simpozion omagial „Alexandru Filipaşcu”;
• a fost repartizat un lot de teren pentru
edificarea unui muzeu al cărturarilor petroveni:

dr. Gheorghe Bilaşcu, dr. Vasile Filipciuc, dr.
Alexandru Filipaşcu.
Tot în acelaşi an, 12 aprilie 2002, la Colegiului Naţional „Dragoş-Vodă” Sighetul Marmaţiei a avut loc un simpozion închinat fostului
profesor; de asemenea, cu sprijinul doamnei primar, prof. Eugenia Godja, a fost realizată o
placă aniversară care urma să fie amplasată pe
casa construită de Alexandru Filipaşcu în
Sighetul Marmaţiei. Cabinetul de istorie a
primit numele lui Alexandru Filipaşcu.
În aceeaşi ordine de idei, se impune să
amintim faptul că la Sighetul Marmaţiei, poetul
şi omul de cultură Echim Vancea, împreună cu
un grup de intelectuali sigheteni, a înfiinţat
Centrul de Studii şi Cercetări Privind Istoria,
Cultura şi Civilizaţia Maramureşului „Dr.
Alexandru Filipaşcu”.
Memoria şi admiraţia aceluia care a fost
Alexandru Filipaşcu sunt păstrate şi cultivate cu
religiozitate de către urmaşii acestuia şi prin
intermediul Casei Nobililor Maramureşeni,
edificată de Vişeul de Sus, o instituţie unică în
peisajul istoriografic naţional.

Alexandru Filipaşcu – o bibliografie
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5. De la românii din Maramureş, Sibiu, 1943.
6. Le Maramureş (lb. franceză), editată de Centrul de Studii şi Cercetări Privitoare la Transilvania, vol. X al Colecţiei Bibliotheca „Rerum Transilvanie”, Sibiu, 1944.
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Editura Albatros, Bucureşti, 2003.
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41/2006, 13 octombrie 2016, p. 20.
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Parcul din centrul Sighetului,
amenajat în perioada administraţiei lui Alexandru Filipaşcu.
Fotografie din colecţia Pal Robert Zolopcsuk. Sursa: salutisighet.ro
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Béla Bartók
1881-1945
Dr. Vlad Ioan BONDRE

1

notează în funcţie de pronunţia lor autentică. El
sintetizează specificul cântecului popular maramureşean prin împărţirea lui în patru categorii:
cu un dialect muzical propriu, conţinut artistico-estetic, rădăcini străbune – ceea ce nu poate
însemna că este împrumutat, şi cu o înaltă ţinută
artistică.
Béla Bartók s-a născut în ziua de 25 martie
a anului 1881, de acest eveniment al naşterii
legându-se şi locul, Sânnicolaul Mare, comună
de reşedinţă a unei plase din comitatul Torontal
cu peste 8900 de suflete, cu o populaţie mixtă,
aproximativ 39% români, 34% germani, 15%
maghiari, 12% sârbi. În sânul acelei comunităţi
mixte se cultiva o oarecare deschidere faţă de
tradiţiile şi obiceiurile fiecărei etnii, lucru atestat de capacitatea lui János Bartók, bunicul lui
Béla Bartók, de a vorbi româna, sârba, germana1.
În casa de pe strada Tiberiu Brediceanu
nr. 3, o casă ţărănească ce până în 1885 a suferit

Francisc László, Béla Bartók şi muzica populară a românilor din Banat şi Transilvania, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2003, p. 15.
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V

atra satului maramureşean găzduieşte o adevărată comoară a cântului şi a frumosului. Spiritul
degajat al oamenilor, casele, jocurile au determinat încă din cele mai vechi timpuri apariţia
unui tezaur în care acestea să fie păstrate cu sfinţenie. Creaţia folclorică deschide paletarul cunoaşterii, multe cântece ilustrând în linii clare
fiecare eveniment din viaţa omului simplu. Interesul pentru zona Maramureşului a reprezentat
punctul de plecare pentru mulţi compozitori şi
culegători de folclor. În acest sens, se poate
vorbi şi despre sursa inspiraţiei lui Béla Bartók,
un maghiar cu origini bănăţene, căruia cântul
maramureşean îi intră la suflet. După ce se
desăvârşeşte la şcolile din Viena şi Budapesta,
acest tânăr compozitor ia parte la o expediţie
care îi va schimba întreg parcursul vieţii sale
artistice. Ia legătura cu folclorul românesc din
zonele Clujului, Mureşului şi Bihorului, pe care
le consideră valoroase, dar ajunge în cele din
urmă în zona Maramureşului, de care se şi îndrăgosteşte. Este atras de poezia populară specifică, de vers, de ritm, de măsură, motiv pentru
care culege în doar câteva săptămâni peste 150
de lucrări ce aveau să fie expuse mai târziu pe
marile scene ale lumii.
Colaborarea sa cu unii dintre culegătorii
folclorului maramureşean nu reprezintă altceva
decât dorinţa de a îmbogăţi colecţia lucrărilor
sale, ca prin aceasta să înţeleagă şi mai mult
specificul zonei. Nu rămâne nerecunoscător faţă
de izvorul inspiraţiei maramureşene, motiv
pentru care organizează seri de audiţii la pian
pentru cei din zona Sighetului.
Metoda de lucru a lui Béla Bartók a fost
una simplă, notând la început melodia după auz,
iar apoi, cu ajutorul fonografului, face înregistrarea finală. Nu încadrează ritmul, ci îl lasă
liber în cea mai mare măsură, iar versurile le
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ample procese de renovare, trăiau Béla Bartók şi
Paula Bartók, părinţii lui Béla Bartók junior. Tatăl era agronom, având studii superioare
absolvite la Cluj, fapt ce favorizează numirea lui
ca profesor al şcolii de agronomie de atunci, iar
în anul 1877 i se oferă postul de director al
acesteia, ceea ce îi va permite accesul la diverse
publicaţii din domeniul agricol, dar îi oferă şi
posibilitatea afirmării valenţelor sale artistice,
mulţi dintre cei mai apropiaţi ai casei considerându-l un violoncelist de excepţie, deşi se
ştia că poate cânta şi la pian. Organizator de
orchestră, compozitor de muzică de dans, Béla
Bartók senior trece la cele veşnice în jurul
vârstei de 33 de ani, lăsându-l pe Béla Bartók junior, orfan la o vârstă fragedă de numai 8 ani.
Mama, Paula Bartók, era învăţătoare, dar,
după căsătoria din 1880, renunţă la această vocaţie pentru a se dedica familiei. În 1888, după
ce a rămas văduvă cu doi copii, aceasta este
mutată din casa de serviciu a directorului Béla
Bartók în casa Blicking nr. 1049, întreţinându-şi
copiii din predarea unor lecţii de pian, ca mai
apoi să revină la vocaţia ei de învăţătoare, predând cursuri în oraşul Vinogradovo, Ucraina
Subcarpatică.
Educaţia tânărului Béla Bartók junior a
pornit încă de acasă, acolo unde, sub îndrumarea
mamei, se îndeletniceşte cu cititul şi scrisul.
Lecţiile de pian le primeşte de la mama lui, în
amintire rămânându-i, însă, serile în care tatăl
său cânta la pian sub bogata partitură a pieselor
din tezaurului sânnicolean şi a cântecelor populare româneşti. Conform unor cronici, este
posibil ca Valurile Dunării de Ivanovici să fi
rămas piesa românească cu care acesta ar fi
crescut. Béla Bartók ajunge să îşi exprime prin
cânt trăirile sale puerile prin anul 1891, făcându-şi apariţia în public în calitate de compozitor
şi pianist cu primele sale compoziţii intitulate:
Murmur de primăvară, Nu mă uita, Oláh darab1
− despre care Francisc László afirmă: „Dacă
Béla Bartók ar fi intitulat-o «Polcă», să zicem,
«Excursie veselă», nimănui nu i-ar putea trece
prin cap să-l contrazică, relevând în aceste câteva portative o substanţă naţională”2.
Între 1891-1892, Béla Bartók trăieşte în
Oradea şi Bistriţa. La Oradea este găzduit la o
mătuşă, tanti Emma Voit, care îi propune să ur1
2
3

meze cursurile Gimnaziului Premonstratens,
acolo unde îl are ca profesor de pian pe Ferenc
Kersch, cel care îi deschide alte perspective asupra condiţiei sale de viitor compozitor. Această
perioadă petrecută la Oradea determină apariţia
de mai târziu a lucrării Curgerea Dunării, lucrare ce nu subliniază drumul fraternităţii popoarelor dunărene, ci bucuria apropierii de
Ungaria3.
Până la absolvirea liceului, Béla Bartók
este influenţat de stilurile compoziţionale ale lui
Brahms şi Dohnányi, cunoscând cât se poate de
bine literatura muzicală a vremii. Urmând sfaturile lui Dohnányi, Béla Bartók alege a urma
cursurile muzicale în Ungaria, la Budapesta,
unde devine elevul preferat al lui István
Thomán, pe perioada anilor 1899-1900. Operele
lui Wagner şi lucrările lui Liszt îl fascinează,
fiind arhetipuri ale primei sale audiţii, Also
sprach Zarathustra, lucrare care era privită cu
mult scepticism de către cei mai mulţi tineri ai
vremii. Reuşita compoziţională l-a îndemnat să
studieze partiturile lui Strauss, dar nu acesta a
fost punctul de plecare al succesului. Faptul că
în Ungaria se încerca înfiriparea unui curent
naţional, face ca întreaga atenţie a tânărului
compozitor să fie îndreptată spre muzica
populară maghiară. Compune în 1903-1905 un
poem intitulat Kossuth, Rapsodia pentru pian şi
orchestră, Suită pentru orchestră mare, despre
care consideră mult mai târziu că nu sunt altceva
decât cântece culte de oarecare popularitate. Îl
întâlneşte în 1905 pe Zoltán Kodály, care îi deschide drumul muzicii ţărăneşti maghiare, fapt
care determină o eliberare a tonalităţilor minore
şi majore cu care era obişnuit. Modurile bisericeşti şi pentatonice iau locul celor clasice. Folosirea gamei diatonice a condus la eliberarea de
sub rigiditatea majoră-minoră, iar rezultatul a
fost un sistem de sunet cromatic cu 12 trepte.
Aceste aspecte au contribuit la elaborarea tezei
lui de doctorat, bazată pe structura strofică a
cântecului popular maghiar, iar cea mai mare
reuşită în acest sens a fost primirea atestatului de
culegător de cântec popular. În 1907, Béla
Bartók realizează o campanie de culegere a
cântecelor din Secuime, adunând la un loc
peste 324 de melodii populare maghiare, legate

Ibidem, p. 16.
Francisc László, Béla Bartók şi lumea noastră, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995, p. 12.
Ibidem, p. 14.

1
2
3

Miniatura Seara la secui este văzută ca fiind un
şlagăr peren pianistic care umple inima şi
sufletul. Luna martie a anului 1910 îl găseşte în
zona Mănăstireni, de unde culege 23 de melodii
maghiare şi 17 româneşti, ca în perioada 15-17
octombrie, în zona Someşului Mic, să adune 34
de melodii româneşti. Mergând spre centrul
ţării, se opreşte în zona Abrudului, de unde
culege peste 327 de melodii, din care 170
instrumentale. Cele vocale, au fost revizuite de
Constantin Pavel, un istoric din Beiuş, prieten al
compozitorului. În perioada 23 decembrie-3 ianuarie 1912, Béla Bartók se întâlneşte cu
Dumitru Goja şi Vasile Dăncuş de la care culege
7 melodii vocale şi 2 instrumentale, luând
pentru prima dată contactul cu folclorul maramureşean. Béla Bartók urmează un traseu interesant, mergând prin Ieud, Vişeu, Bocicoiel,
Dragomireşti, Bogdan-Vodă, Petrova, Poienile
Izei, Glod. Întregul traseu a fost făcut în compania lui Ioan Bîrlea, capelan greco-catolic, care
nota textele. În perioada expediţiei prin Maramureş, a cules 334 de piese, iar Kodály Zoltán
defineşte această campanie ca „un rezultat de
neatins într-o zonă maghiară. Numai pe teritorii
de alte limbi au găsit culegătorii un sprijin atât
de eficient. Ca şi cum intelighenţia maghiară din
provincie ar fi pierdut deja acea putere aproape
naivă a entuziasmului naţional, care, de exemplu, în timpurile paşoptiste, o avea indubitabil”2.
Descoperirea muzicii populare l-a condus
pe Béla Bartók către o radicală transformare a
concepţiilor despre lume, iar aceasta s-a manifestat în domeniul estetic compoziţional, fapt
pentru care consideră că muzica populară este
descrierea vieţii unei comunităţi: „Nu este suficient să învăţăm melodiile. Este tot la fel de
important să vedem şi să cunoaştem ambianţa în
care trăiesc aceste melodii…în cazul nostru nu a
fost vorba numai de a ne procura unele melodii
şi a le include în totalitate sau în fragmente în
lucrările noastre, sau a le prelucra după un procedeu tradiţional banal. Scopul nostru a fost
acela de a sesiza spiritul acestei muzici necunoscute până acum şi… pornind de aici, a crea un
stil muzical”3.
În anul 1914 este invitat de către Societatea de Etnografie din Budapesta să ţină o con-

Béla Bartók, Însemnări asupra cântecului popular, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1956,
p. 13-15.
Francisc László, Béla Bartók şi muzica populară a românilor din Banat şi Transilvania, p. 24-30.
Bence Szabolcsi, Béla Bartók – Viaţa şi Opera, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.P.R., Bucureşti,
1962, p. 36-39.
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în culegerea Ethographia cu titlul: Székely
balláadak1.
Francisc László, muzicolog şi flautist român cu origini maghiare, caută să sublinieze cu
lux de amănunt fiecare pas pe care tânărul Béla
Bartók îl face în îndeplinirea scopului propus de
acesta. În acest sens, la data de 16 februarie
1906 are loc un recital sub patronajul Societăţii
Filarmonice din Timişoara. Deşi zvonul a fost
răspândit cu mult timp înainte, la spectacol îşi
fac apariţia doar câţiva spectatori care apreciază
genialitatea lui Béla Bartók. Principalele lucrări
prezentate au fost: Fantezia cromatică şi Fuga
în re minor, Scherzo. Împreună cu prietenul său,
Zoltán Kodály, alcătuieşte un opus comun cu 20
de prelucrări de cântece populare maghiare, dar
acestea sunt lucrări mai rudimentare din punct
de vedere armonic. Acest caiet este doar începutul campaniei pe care Béla Bartók avea să o
desfăşoare. În 1905, pe 30 mai, acesta primise
1000 de coroane din partea Ministerului de
Învăţământ din Ungaria pentru a culege cât mai
multe partituri ale cântecului popular maghiar.
Adevăratul obiectiv îl reprezenta muzica din
Transilvania, al cărei culegător era Béla Vikár,
care, prin fonograful său, a fixat în jur de 525
melodii şi texte populare. Béla Bartók ajunge în
Transilvania pe 2 iulie, iar prima călătorie o face
în zona Călăţele din Cluj, ca mai apoi să ajungă
la Izvorul Crişului, de unde culege 63 de melodii
maghiare. Ziua de 6 iulie îl găseşte în Braşov, iar
până la data de 20 august are în mapă peste 203
melodii. La Trascău, Béla Bartók notează 8
melodii maghiare şi 4 româneşti. La Beiuş, în
casa soţilor Buşiţia, Béla Bartók, ajutat de un
tânăr, notează textele româneşti ale melodiilor
culese, deoarece el nu ştia la acea vreme limba
română. Toate aceste melodii culese la Beiuş le
va preda Academiei Române. Rezultatul final al
campaniei sale însumează peste 324 de piese ale
stilului vechi al cântecului strofic neceremonial
maghiar încadrat în clasa A.
Publicată în Ethographia, culegerea cântecelor din Transilvania primeşte numele de Balade populare secuieşti, fiind prima comunicare
etnomuzicală tipărită. Tripticul Din Giurgeu,
Trei cântece populare din comitatul Ciuc
reprezintă ecoul impresiilor în urma călătoriei.
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ferinţă cu exemplificări din muzica populară
maghiară, dar Béla Bartók face din acest eveniment unul surpriză, invitând interpreţi de muzică populară românească, cărora le propune
următorul program artistic: Dialectul muzical al
valahilor din comitatul Hunedoara, Demonstrarea modului cum se fac înregistrările de
fonograf şi gramofon pentru Secţia etnografică
a Muzeului Naţional Ungar. După succesul extraordinar realizat la conferinţa din 1914, Béla
Bartók porneşte din nou spre România, însoţit
de dirijorul italian Egisto Tangou, împreună cu
care culege 22 de melodii provenite de la informatorii români din Arad. Cu aprobarea Ministerului de Interne, se îndreaptă spre Beiuş, de
unde culege ultimele 3 melodii româneşti de la
Mărie Pătruţ, realizând un număr total de peste
3.500 de melodii.
Din cele 24 de culegeri ale lui Béla
Bartók, se pot identifica 8 stiluri diferite: marile
campanii − strângerea materialului pentru o zonă mai omogenă ca stil precum Ţara Moţilor,
Maramureş, Hunedoara; campanii – deplasările
în Ţara Oaşului, Câmpie, Someşul Mic, cu monografii zonale; culegeri de prospectare – Rimetea, folclorul moţilor la Mănăstireni, Beiuş;
campanii extensive – revenirea pe un teren pentru
observaţii; campanii intensive – Dumbrăviţa de
Codru cu realizarea unei monografii de localitate; culegeri în cazărmi – subvenţionate de
Ministerul de Război Crăiesc; culegerea de
demonstraţie – despre informatorii de la ţară,
culegerea şi înregistrarea pe cilindri de fonograf
şi culegeri etnice – o preferinţă a lui Béla Bartók
pentru localităţile multietnice, cum era
Sânnicolau Mare1.
Un moment tragic al carierei marelui
compozitor îl reprezintă războiul mondial care îl
determină să oprească cercetările pe care speră
că le va relua, dar se loveşte de zidul criticii, fapt
pentru care va compune Improvizaţie pe cântece
ţărăneşti, subliniind naţionalismul strict al guvernanţilor. Primeşte o comandă pentru evenimentul unirii dintre Buda şi Pesta, lucrare ce se
intitulează Suita de dansuri, ce avea în componenţă dansuri arabe, ungare, româneşti. Béla
Bartók simte în lucrările sale un fior desprins
din situaţia declanşată de cel de-al Doilea Răz1
2
3
4

boi Mondial, iar eliberarea acestei trăiri înterioare se va realiza odată cu plecarea în America,
unde este diagnosticat, din păcate, cu leucemie.
Gândurile lui se umplu de dorul patriei, motiv
pentru care în linia lui melodică se vor găsi
armonii împăcate, ca forme ale optimismului şi
încrederii.
Dragostea faţă de România îl determină
pe marele compozitor Béla Bartók să fie părtaş
al evenimentelor de la 1 Decembrie 1918. Conform unor izvoare istorice, Béla Bartók ar fi
făcut parte dintre reprezentanţii vieţii culturale şi
de obşte maghiare care ar fi perceput în mod
favorabil unirea tuturor românilor, iar acest fapt
a fost consemnat printr-un act datat la 3 noiembrie 1918, act ce exprima ideea conform căreia:
Libertatea naţiunilor surori este chezăşie libertăţii noastre, a naţiunii maghiare. În acest sens,
în Programul Partidului Naţional Democrat
Maghiar apărea o precizare, potrivit căreia,
recunoaşterea Marii Uniri şi necesitarea programelor sale a fost împărtăşită de minorităţile
maghiare: „Noi suntem cu totul pe baza programului formulat la Alba Iulia, a cărui realizare
o pretindem”2.
Anul 1944 este un an special pentru Béla
Bartók, deoarece i se cântă în primă audiţie Concertul pentru orchestră şi termină Concertul numărul trei pentru pian, dedicat soţiei sale. Ziua
de 26 septembrie a anului 1945 devine o zi
neagră pentru muzică, pentru toţi cunoscuţii lui
Béla Bartók. Acesta moare la spitalul West Side
Hospital din New York3.
Béla Bartók este primul etnomuzicolog
care îşi deschide cercetările peste întreg bazinul
mediteranean, intersectând nuanţe ale Orientului şi Occidentului. Béla Bartók nu a fost un naţionalist prin excelenţă, deşi primii ani ai vieţii
lui tind să inducă acest lucru. El a crezut, de fapt,
în muzica populară, în starea ei pură, motiv
pentru care se vrea a fi descris ca un compozitor,
nu folclorist. Personalitatea revoluţionară şi
forţa psihică de neclintit, lipsa compromisurilor,
îl fac să fie cât mai pur şi mai atent la toate
aspectele ce pot aduce un plus de alinare
sufletului, deşi mulţi critici ajung să îi nege
calităţile şi să-i refuze lucrările4. Acest lucru
poate fi privit şi în latura spectrului cromatic pe

Francisc László, Béla Bartók şi muzica populară a românilor din Banat şi Transilvania, p. 33-36.
Ioan Bojan, Adeziunea minorităţilor naţionale la Marea Unire din 1918, accesat la URL: http://ziarulfaclia.ro/
adeziunea-minoritatilor-nationale-la-marea-unire-din-1918, la data de 17.02.2018, ora 17:26.
Bence Szabolcsi, op. cit, p. 115-116.
Harold Schomberg, Vieţile marilor compozitori, Editura Lider, Bucureşti, 1997, p. 550.
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influenţe de muzică populară, iar acest lucru
este atestat prin pastoralele şi musettele secolului XVIII, căci foarte mulţi clasici vienezi se
lasă acaparaţi de stilul popular. Exemplul în
acest sens este reprezentat de Simfonia pastorală a lui Beethoven. Liszt, bunăoară, este cuprins de rapsodiile ungare, de ritmurile, ornamentele şi motivele ei. Mussorgski este
compozitorul care s-a lăsat influenţat de muzica
ţărănească în totalitate2.
Aşadar, în măsura cântecului popular trebuie să păşească şi cel comparativ, care este un
atribut al cântecului popular maramureşean.
Béla Bartók descoperă la românii din Maramureş o categorie de melodii ce aveau o sferă de
influenţă răsăriteană, cu multe melisme şi genuri de improvizaţie. Printr-o comparaţie,
într-un sat din Algeria, găseşte aceeaşi linie
compoziţională. Este posibil ca acest lucru să se
fi realizat din diverse motive, dar unul dintre
acestea – şi cel mai sigur, este reprezentat de
populaţiile rurale cu îndeletniciri ambulante,
care se află într-o permanentă mişcare şi care
duc cu ele diverse obiceiuri ale satelor natale din
care fac parte.
În zona Maramureşului, la fel ca şi în alte
zone, femeile au ştiut mereu mai multe cântece
decât bărbaţii, deşi ei erau cei responsabili de
strigăturile unor evenimente legate de sărbătoarea Crăciunului. Asupra cântecelor populare
româneşti trebuiau să fie luate în considerare
foarte multe aspecte, precum cele ale datelor
biografice ale fiecărui cântăreţ: vârsta, pregătirea, ocupaţia etc. Mai apoi, câteva date care să
reflecte raportul dintre melodie şi interpret:
când şi cum a învăţat cântecul. La sfârşit, se
făceau însemnări asupra felului în care cântecul
era privit în viaţa satului3. Exemplul în acest
sens este dat de Brăiloiu, care arată că bocirea
morţilor este mai întâi un act tradiţional şi obligatoriu: „Aşa e legea la noi!... a fost de la
moşi-strămoşi, nu numai de la noi. Trebuie să te
cânţi... dacă nu te cânţi, zice că e ruşine. Zice că
nu-ţi pare rău după el… zice că abia aşteptai să
moară”4.
În anul 1912, Béla Bartók începe o acţiune
de strângere de folclor, ajutat de bunii săi prie-

Constantin Rîpă, Teoria superioară a muzicii, Editura Media Muzica, Cluj-Napoca, 2001, p. 267.
Béla Bartók, Însemnări asupra cântecului popular, p. 17-21.
Ibidem, p. 36-48.
Datorită numărului mare de înregistrări dintr-o zi, se apela la o foaie tipizată care cuprindea numeroase elemente
descriptive ce aveau menirea de a identifica data, interpretul şi modul în care s-a făcut înregistrarea. A se vedea în
„Arhiva pentru ştiinţă şi reformă socială”, nr. 1-4, Despre bocetul de la Drăguş, Bucureşti, 1932, p. 280-359.
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care el îl utiliza şi în virtutea căruia se organizează, deoarece era un asiduu cercetător al
folclorului sud-est european, căruia îi acordă o
consideraţie deosebită1.
Dorinţa lui Béla Bartók de a culege melodii din zona Maramureşului s-a născut independent de tot ceea ce însemna contactul cu
România. Ioan Buşiţia, prietenul lui, era originar din Sighet, iar acest lucru îi deschide posibilitatea de a culege un număr cât mai mare de
lucrări. În 1912, Béla Bartók culesese deja câteva melodii din Ugocea, în vecinătatea Maramureşului. Prietenia lui Béla Bartók cu Ion
Bîrlea a fost de bun augur, deoarece ajutorul
celui din urmă a fost unul însemnat, fapt pentru
care Béla Bartók reuşeşte să fixeze pe cilindrii
fonografului său, în numai 12 zile, întreg materialul unui volum ce cuprindea colinde, bocete, cântece. Ion Bîrlea l-a însoţit pe Béla Bartók
în expediţia sa împărţind cu el toată povara acestui drum. Ceea ce înseamnă că el a luat de pe
umerii culegătorului întreaga povară administrativă a culegerii. Aşa a fost posibil să se
culeagă marele material al cărţii în nici două
săptămâni. O asemenea performanţă ar fi fost de
neatins într-o zonă maghiară. Culegătorilor li
s-a oferit un ajutor atât de eficient mai mult în
regiunile de alte limbi.
Muzica populară maramureşeană a reprezentat pentru Béla Bartók o adevărată provocare. El trebuia să facă distincţia clară între
muzică şi cântec popular, căci în viziunea multora, muzica populară reprezintă ceva omogen,
unitar, dar nu corespunde realităţii descriptibile,
deoarece componentele sale ţin de muzica cultică în stil popular şi de cea ţărănească. Muzica
populară orăşenească reprezintă melodiile de
factură simplă, provenite de la compozitorii care
au luat legătura cu mediul urban, scrisă pe o
singură voce, răspândită după ureche. În
schimb, muzica populară sătească reprezintă
unitatea tuturor membrilor unei comunităţi, căci
ea se ocupă în mod special de sentimentele sincere pe care ţăranii le trăiesc prin munca câmpului sau prin activităţi gospodăreşti, întruchipând cele mai înalte perfecţiuni artistice. Nu
trebuie omis faptul că în muzica cultă au existat
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teni, Bîrle şi Brediceanu, arătându-se prin
aceasta că unele aspecte ale originalităţii cântecului popular românesc maramureşean rămân
nescrise şi demne de luat în seamă. Acest lucru
atestă încă o dată capacitatea rezonatoare a maramureşeanului de a expune trăiri şi sentimente
în forma lor cea mai pură, ca sursă de inspiraţie
pentru unii dintre cei mai mare muzicieni, aşa
cum este Béla Bartók1.
În Studii de muzicologie, din anul 1957,
sub însemnul lui Bîrlea Ioan, apare cuprinsul
culegerii de muzică populară maramureşeană,
întitulată: Cântecele poporului român din Maramureş, care cuprindea 3 părţi: Poezii populare
adunate de Ioan Bîrlea, Arii populare adunate
şi notate de Tiberiu Brediceanu şi Arii populare
adunate şi notate de Béla Bartók2.
După Zeno Vancea, muzica ţărănească
„este tot ce se poate închipui mai desăvârşit şi
mai variat în ceea ce priveşte plăsmuirea
artistică; puterea ei expresivă este nebănuit de
mare şi, în acelaşi timp, lipsită de orice fel de
sentimentalitate, de orice ornamentaţie inutilă.
Deseori este simplă până la primitivitate, dar
niciodată simplistă. Un punct de plecare mai
potrivit pentru o renaştere a muzicii cu greu se
poate închipui”3. În aceeaşi tonalitate, Béla
Bartók afirmă următoarele: „Fiecare cântec
popular este modelul autentic al perfecţiunii
artistice de cel mai înalt grad. În mic, îl consider
o capodoperă tot atât de mare pe cât este în
lumea formelor mari o fugă de Bach sau o sonată
de Mozart. O astfel de melodie este exemplul
clasic al expresiei de inegalabilă concentrare a
gândirii muzicale, de evitare a tot ce ar putea fi
într-însa de prisos”4.
Despre mărturiile muzicale populare maramureşene, contextul istoric al anilor 19081914 arată că Béla Bartók începe să înveţe româneşte din dragoste pentru poporul român, cu
precădere pentru prietenii lui din Maramureş şi
din Bihor, pentru muzica din aceste zone, despre
care afirmă că „este, poate, cea mai minunată
muzică… care, luată chiar şi în chip absolut, e
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atât de fermecătoare, încât ar putea-o admira toţi
oamenii de muzică a Europei”5.
În contextul prezenţei sale în Maramureş
pentru a culege folclor autentic, Béla Bartók îi
scrie lui Bianu la data de 6 aprilie a anului 1913,
următoarele: „După cum v-a comunicat şi dl.
Bîrlea, în ultimul timp am întreprins o călătorie de
studii în Maramureş, cu care ocazie am vizitat
acele sate ce au fost omise de Brediceanu. Rezultatul muncii mele sunt ceva mai mult de 200
de numere, care, împreună cu materialul d-lui
Brediceanu, dau o imagine destul de completă a
muzicii din Maramureş. Deşi eu am deja acum
materialul gata pentru tipar la un volum bănăţean,
aş pune, totuşi, deoparte această lucrare terminată şi aş pregăti pentru tipar materialul din
Maramureş, pentru ca apoi, împreună cu d-nii
Bîrlea şi Brediceanu, să putem trimite Academiei
întregul material”6.
În anul 1921, manuscrisul cântecelor din
Maramureş este retras de la Academia Română
şi trimis în München. Acest material cuprindea
o listă impresionantă de piese din diferite sate:
Vişeul de Jos – 34 piese, Onceşti – 52 piese,
Bocicoiel – 23 piese, Dragomireşti – 34 piese,
Glod – 25 piese, Bogdan-Vodă – 22 piese.
Dintre aceste piese, multe au ajuns să fie traduse
în germană, dar pentru a păstra valoarea lor
reală, Béla Bartók înaintează o scrisoare în 8
aprilie 1913 lui Tiberiu Brediceanu, în care îi
scrie următoarele: „Am fost în Maramureş, am
studiat colecţia dvs. de mare valoare; e în prezent la mine; conform unei aprecieri fugitive,
aproximativ 60 de melodii le-am cules împreună. La mine sunt încă vreo 150 de melodii
noi. Permiteţi-mi ca în chestiunea editării să vă
fac o propunere: deoarece editarea se pregăteşte
în sensul ştiinţei, trebuie să o întocmim în aşa fel,
ca ea, cercetarea, să se poată orienta cât mai
uşor… de aceea vă rog să mi-o încredinţaţi mie”7.
La data de 22 noiembrie a anului 1922, îl
găsim pe Béla Bartók la Sighet, într-un concert
extraordinar de pian, alcătuit din 4 părţi, cu
următoarele lucrări: Scarlatti, 3 piese pentru

Lista lucrărilor este extrem de cuprinzătoare. A se vedea Béla Bartók, Volksmuzik der Románen von Maramureş,
Editura Musica Budapest, Budapesta,1966.
Ioan Bîrlea, Béla Bartók şi legăturile sale cu Maramureşul, în „Studii de muzicologie”, nr. 6/1957, p. 57-80.
Zeno Vancea, Rolul muzicii populare în creaţia lui Béla Bartók, în „Muzica”, nr. 3-4/1951, p. 130
Béla Bartók, The Folksongs of Hungary, în „Musical Courier, nr. 3-4/1928, p. 55-59.
Béla Bartók, Observări despre muzica populară românească, în „Convorbiri literare”, nr. 7-8/1914, p. 703-709.
Titus Moisescu, Béla Bartók şi Academia Română. Documente inedite, în „BMR”, nr. 16, p. 131, apud. Béla
Bartók, Observări despre muzica populară românească, p. 710-712.
Pop Dumitru, Folcloristica Maramureşului, Editura Minerva, Bucureşti, 1970, p. 84-103.

O concluzie asupra elementelor constitutive ale folclorului maramureşean adus în actualitate de către Béla Bartók conduce la ideea,
conform căreia această muzică din nordul României reprezintă un interes major pentru fiecare
pasionat de cânt. Frumuseţea cântului, linia melodică, ataşamentul faţă de vers sunt ingredientele care îi atribuie muzicii populare maramureşene titlul de Grădina cântului românesc.
Stilul şi personalitatea marelui compozitor Béla Bartók au marcat puternic lumea muzicală a secolului al XX-lea, determinând-o
să-şi îndrepte, cu maximă insistenţă, atenţia spre
melosul popular românesc. Cu siguranţă, competenţa profesională unanim recunoscută, a lui
Béla Bartók, precum şi valoarea creaţiilor sale
muzicale se datorează, în bună măsură, universului spiritual al comunităţilor româneşti cercetate de el. Pe de altă parte, Béla Bartók a pus în
circulaţie piese muzicale de referinţă, ale căror
acorduri alese bucură şi azi sufletele multor
români.

Bibliografie
. Bartók Béla, Însemnări asupra cântecului popular, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1956.
. Bartók Béla, Observări despre muzica populară românească, în „Convorbiri literare”, nr. 7-8/1914.
. Bartók Béla, Scrieri mărunte despre muzica populară românească, adunate şi traduse de Constantin Brăiloiu,

Bucureşti, 1937.
. Bartók Béla, The Folksongs of Hungary, în „Musical Courier”, nr. 3-4/1928.
. Bartók Béla, Volksmuzik der Románen von Maramureş, Editura Muzsica, Budapest, 1966.
. Bîrlea, Ioan, Béla Bartók şi legăturile sale cu Maramureşul, în „Studii de muzicologie”, nr. 6/1957.
. Dumitru, Pop, Folcloristica Maramureşului, Editura Minerva, Bucureşti, 1970.
. László Francisc, Béla Bartók şi lumea noastră, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995.
. László Francisc, Béla Bartók şi muzica populară a românilor din Banat şi Transilvania, Editura Eikon,

Cluj-Napoca, 2003.
. Rîpă, Constantin, Teoria superioară a muzicii, Editura Media Muzica, Cluj-Napoca, 2001.
. Schomberg, Harold, Vieţile marilor compozitori, Editura Lider, Bucureşti, 1997.
. Szabolcsi, Bence, Béla Bartók. Viaţa şi Opera, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din RPR, Bucureşti,

1962.
. Vancea, Zeno, Rolul muzicii populare în creaţia lui Béla Bartók, în „Muzica”, nr. 3-4/1951.
. http://ziarulfaclia.ro

1

Béla Bartók, Scrieri mărunte despre muzica populară românească, adunate şi traduse de Constantin Brăiloiu,
Bucureşti, 1937, p. 27-28.

MARAMUREŞUL ŞI ACADEMIA ROMÂNĂ

pian; Béla Bartók, 15 piese ţărăneşti; Beethoven, Sonata în Fa major, opus 102; Schopen,
Nocturnă în Do minor; Debussy, Preludiu;
Brahms, Raposodie în Si minor; Béla Bartók,
Seara la secui, Dansul ursului, Allegro barbaro.
Despre melodiile româneşti populare, Béla
Bartók afirmă următoarele: „materialul acesta
nu cunoaşte decât melodii cu ritm de dans şi
structură foarte felurită…”1.
Concluzia lucrărilor culese din Maramureş este una cât se poate de clară, reprezentă de
volumul Volksmuzik der Románen von Maramureş. Béla Bartók propune pentru acest album
câteva soluţii tipografice moderne: notele să nu
fie culese, ci gravate. În acest sens, în 19171918, rescrie studiul părţii de melodii, urmat de
o serie de provocări legate de tipărire, dar, prin
bunăvoinţa celor din Germania, el apare la 2
iunie 1923. Cuprinsul era foarte bine structurat:
colinde; bocete – după tineri, după bătrâni;
cântece neocazionale – hore – lungi, mai noi;
muzică de joc – formă liberă, formă închisă.
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Alexandru Ivasiuc
1933-1977
Ivasiuc a fost un modernist, un tipic neomodernist «şaizecist», poate chiar, în chip
simbolic, „ultimul modernist”. (Ion Bogdan Lefter)

Dr. Gheorghe ANDRAŞCIUC
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Sighetul Marmaţiei

A

lexandru Ivasiuc s-a născut la 12
iulie 1933, la Sighetul Marmaţiei,
într-o familie de intelectuali formaţi în spiritul a două culturi diferite, cu
mentalul lor specific: Maramureşul istoric şi
Bucovina. Primele modele spirituale au fost reprezentate de părinţii săi. Caracterele şi temperamentele opuse ale acestora au dus la
coagularea armonioasă a personalităţii autorului. Tatăl a exercitat cea mai puternică înrâurire
asupra fiului, inoculându-i spiritul valorii, care
l-a însoţit de-a lungul carierei. Rigurozitatea ştiinţifică, aviditatea informaţiilor, necruţarea mediocrităţii sunt câteva dintre elementele preluate
de la tatăl său. Sensibilitatea, mila faţă de cei
slabi, faţă de cei umiliţi au fost moştenite de la
mama sa, situată la polul opus, faţă de exigenţa
extremă a soţului ei.
În timpul liceului, datorită inteligenţei şi
implicării sale în problemele cotidiene, a îndeplinit funcţia de pedagog al internatului din cadrul Liceului „Filimon Sârbu” din Sighetul Marmaţiei, actualul Colegiu Naţional „Dragoş- Vodă”.
Dincolo de experienţele specifice vârstei,
la doar şapte ani, Ivasiuc cunoscuse repercusiunile Dictatului de la Viena. În 1940, împreună cu familia, Saşa s-a refugiat la Bucureşti,
unde a urmat cursurile şcolii de pe strada Mântuleasa (1940-1944), prima clasă în cadrul
Liceului „Matei Basarab” (un an), după care s-a
întors la Sighetul Marmaţiei, unde a frecventat
cursurile Liceului „Dragoş-Vodă”, pe care l-a
absolvit în anul 1951.
În 1951, părăsind spaţiul protector al co-
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pilăriei din zona Sighetului, scriitorul s-a înscris
la Facultatea de Filozofie (1951-1953), dar, „pe
motive de origine socială”1 şi „ploconire în faţa
filozofiei idealiste şi origine nesănătoasă”2, a
fost exmatriculat din facultate şi eliminat din
UTM, fără dreptul de a se înscrie la o altă facultate din ţară, cu toate că a fost „cel mai bun
student, pe atunci în anul III la Filozofie”3. După
exmatriculare, o perioadă, a lucrat ca muncitor
necalificat. În acelaşi an, a reuşit să „păcălească” vigilenţa activiştilor Securităţii şi s-a înscris
la Facultatea de Medicină din Bucureşti (19531956).
Atitudinea critică faţă de regimul politic
de atunci a dus la încarcerarea sa. Timp de şase

A.S.R.I., dosar nr. I. 2635/1, vol. 1, f. 8.
Alex. Ştefănescu, Istoria literaturii române contemporane, 1941-2000, Editura Maşina de Scris, Bucureşti, 2005,
p. 624.
Alexandru Bulai, Aspiraţia spre normalitate, în vol. Analele Sighet 8, anii 1954-1960, fluxurile şi refluxurile
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ani, Ivasiuc a fost martorul dezumanizării din ţa Timbrul, în revista „Gazeta literară”. În acecadrul închisorilor comuniste şi al lagărelor de laşi an şi în aceeaşi revistă, i-a apărut primul
muncă, dar şi al domiciliului obligatoriu.
eseu Inocenţă şi vinovăţie în proza americană. În
După suspendarea interdicţiilor impuse de 1977, avea o rubrică, „Argument”, în revista
Securitate, Alexandru Ivasiuc s-a întors în Bu- „Contemporanul”. De asemenea, mai colabora cu
cureşti. Pentru o scurtă perioadă, a funcţionat ca articole săptămânale la „Informaţia Bucureştiumuncitor necalificat (încărcător şi spălător de lui”. În 1970, a fost numit redactor-şef la Editura
eprubete) la Fabrica de Medicamente „Sinto- „Cartea Românească”, al cărei director era scriifarm”. În acest timp, a trimis câteva schiţe la torul Marin Preda. La propunerea lui Zaharia
revista „Luceafărul”, fiind remarcat de semna- Stancu, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din
tarul rubricii „Poşta redacţiei”, Mihai Dragomir. acea vreme, Ivasiuc a fost numit secretar al
În 1964, a fost angajat ca descărcător-încărcător Uniunii Scriitorilor (1970-1972)
al rolelor de film în sala de cinematograf a
Alexandru Ivasiuc a obţinut mai multe
Ambasadei SUA din Bucureşti şi, imediat, după premii: Premiul pentru proză al Uniunii Scrice membrii acesteia i-au cunoscut inteligenţa itorilor, pentru romanul Vestibul (1970), Preascuţită şi curiozitatea intelectuală, a obţinut un miul pentru proză al revistei „România literară”
post de funcţionar la aceeaşi instituţie la Ser- (1968), acordat pentru romanul Interval, Previciul de presă, unde a lucrat până în 1968.
miul Academiei (1970) şi Premiul Consiliului
În 9 iulie 1964, autorul debutează cu schi- Culturii şi al Educaţiei Socialiste (1970).
Alexandru Ivasiuc la judecata timpului
Exegeza biografiei şi a operei lui oada comunistă. După eliberare, a devenit o
Alexandru Ivasiuc reprezintă o încercare de a prezenţă umană şi literară, ieşită din tiparele fidecripta valenţele literarităţii şi resursele bio- rescului. Prozatorul a cunoscut rapid succesul
grafice care au influenţat, într-un fel, demersul social şi profesional: a fost secretar al Uniunii
Scriitorilor, redactor-şef al Editurii Cartea Rolui artistic.
De-a lungul vremii, opera prozatorului a mânească, director al Casei de Filme nr. 1 şi
cunoscut una dintre cele mai insolite receptări funcţionar al Ambasadei SUA din Bucureşti. În
din partea conştiinţei critice şi a celei publice. timpul vieţii, scriitorul a fost deosebit de apreDinamismul raportărilor la universul romanesc ciat, inclus chiar în canoanele istoriilor literare,
al scriitorului este determinat de caracterul eso- fiind unul dintre cei mai premiaţi prozatori. Incipic al retoricii sale. Discursul duplicitar, pe care sivitatea retoricii sale, modalităţile de revigol-a promovat prozatorul, atât în scrierile sale, cât rare a epicităţii, falsificate de schematismul proşi în anumite circumstanţe private, a fost re- letcultist, însă, şi caracterul extrem de intrepid al
ceptat, de multe ori, într-o formă antinomică. omului s-au bucurat de apreciere din partea
Dorinţa prozatorului de a-şi exprima indepen- celor care l-au cunoscut direct sau indirect, prin
denţa de gândire a căpătat diverse forme de creaţia sa. Toată această ascensiune a surprins
manifestare, de la literaritate, până la discuţii conştiinţa criticii. Pe de altă parte, aceasta a fost
surprinsă şi de debutul în forţă al prozatorului,
intime.
În acest context, ne-am pus întrebarea pri- întrucât nicio scriere a acestuia nu prevestea un
vind menţinerea operei prozatorului în astfel de început. Dacă alţi scriitori îşi pregăteau
conştiinţa posterităţii. Este Alexandru Ivasiuc intrarea în galeria literaturii române prin schiţe,
un scriitor care va supravieţui în conştiinţa vii- povestiri şi nuvele, Ivasiuc şi-a asigurat accesul
torului? Va reuşi să treacă dincolo de barierele direct, prin intermediul unui roman perceput
generaţiei sale? Cu certitudine, istoriile literare drept „unul dintre cele mai originale romane ale
elaborate într-un mod onest şi responsabil nu literaturii române”.
În decursul deceniilor şase şi şapte, opera
vor putea eluda contribuţiile însemnate ale prozatorului la primenirea şi dezvoltarea discur- scriitorului a fost percepută din două perspecsului romanesc, atât la nivelul stilisticii retoricii, tive. Pe de o parte, s-au situat criticii literari care
şi-au manifestat entuziasmul faţă de forma
cât şi la nivelul diegezei.
La Alexandru Ivasiuc, întâlnim o situaţie insolită a cărţilor sale, pe de altă parte, s-au
paradoxală, caracteristică scriitorului din peri- poziţionat cei care i-au imputat compromisurile
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artistice şi, în special, viziunea asupra raportului
omului cu puterea sociopolitică. Fiind dezgustată de encomioanele literaturii proletcultiste la
adresa regimului totalitar, prima categorie a
apreciat faptul că prin debutul său (Vestibul),
dar şi prin următoarele romane, prozatorul a
scos literatura de sub dominaţia ideologicului şi
a schematismului realist-socialist. O altă recunoaştere de care s-a bucurat romancierul a avut
în vedere proiecţia prozei spre formele intelectualizării, eludând astfel simplitatea vieţii
imanente, caracteristică literaturii proletcultiste.
Astfel, Ivasiuc a reuşit să redea literaturii specificitatea – prin revalorificarea expresivităţii şi a
funcţiei intrinseci a artei. În acest fel a restabilit
dialogul estetic cu referinţele create în cadrul
romanului interbelic de analiză. De asemenea,
prozatorul s-a bucurat de consideraţia contemporanilor şi datorită reformării retoricii artistice
romaneşti, atât la nivelul formulelor narativităţii, cât şi la nivelul fabulei. Recursul la cele
două formule narative – eseistică şi tradiţională
– a dovedit capacitatea creatorului de a se exprima prin orice tipare stilistice. Dacă în primele
trei romane (Vestibul, Cunoaştere de noapte şi
Interval), autorul a folosit epicul doar ca pretext
pentru dezvoltarea interogaţiilor şi a unei atitudini analitice şi reflexive, în următoarele romane
(Apa, Păsările, Iluminări şi Racul), a restabilit
echilibrul dintre narativitate şi descriptivitate,
dintre epic şi eseistic. Un alt element remarcat
de exegeţii literari contemporani ai prozatorului
a fost aplecarea critică a romancierului asupra
„obsedantului deceniu”, evidenţiind anomaliile
sistemului politic, care au mutilat numeroase
destine, într-un mod dramatic. Aspectul care l-a
plasat pe Ivasiuc în centrul atenţiei a fost forma
insolită a eseurilor sale politice şi literare, prin
care s-a debarasat de retorica oficială, destinată
marxismului, optând pentru exprimarea subiectivă şi creativă asupra ideologiei marxiste, prin
directa raportare la textele „sacre”. În acest context, eseistul a combătut anumite devieri ale prezentului de la fundamentul filozofiei marxiste.
Însă, dincolo de această abordare, autorul a criticat dogmatizarea excesivă a literaturii acestor
decenii. O mare parte a intelectualităţii româneşti a fost cucerită de originalitatea şi complexitatea abordărilor şi de poziţia intrepidă a
eseistului, în dezvăluirea poziţiei personale, privind raportarea omului contemporan la
principiile ideologice. Dezbaterile sale au fost
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cuceritoare tocmai prin dimensiunea lor intelectuală şi creativă. Eseurile politice şi literare
au susţinut dorinţa scriitorului de a supune dezbaterii interogaţiile contemporaneităţii privind
statutul omului în noile structuri ale societăţii şi
problema alienării în noul context al necesităţii.
Din această perspectivă, Alexandru Ivasiuc era
văzut cu speranţă şi cu încredere de conştiinţa
critică a momentului. Privit din prisma prezentului, demersului său i se poate reproşa faptul că
a preferat să comenteze „jocul” realităţii, în defavoarea reprezentării lui într-un mod veridic,
mai ales dacă ţinem cont de transfigurările petrecute în epoca totalitară.
Dincolo de cei care i-au apreciat activitatea creatoare, au existat şi critici (Mihai
Ungheanu, Virgil Ardeleanu, Alex. Ştefănescu
ş.a.), care au evidenţiat limitele artistice ale retoricii scriitorului. Prozatorului i s-a reproşat o
anumită incapacitate a construirii diegezei şi utilizarea excesivă a formulei eseistice, dezechilibrând astfel discursul romanesc. Un alt element
imputat romancierului constă în inaptitudinea
acestuia de a stabili un dialog cu cititorii şi de a
simţi vibraţiile acestora. S-a ajuns până la contestarea talentului scriitorului, reproşându-i-se
dizarmonia texturilor, excesivitatea abstracţiunilor şi incapacitatea de a asigura un echilibru
între epic şi descriptiv. Din această perspectivă,
romancierul s-a lăsat dominat de obsesia reprezentării propriului „spectacol” ideatic, abandonând complet naratarul textelor sale.
În conştiinţa prezentului, prozatorul a trecut în „umbră”, fiind scos din canoanele literaturii române şi situat pe anumite paliere secundare ale acesteia, dacă nu chiar eliminat
complet din cadrul ei. După 1989, doar două
cărţi i-au fost reeditate: Corn de vânătoare
(1991) şi Cunoaştere de noapte (1998). În perioada postdecembristă, puţine studii i-au fost
dedicate scriitorului. Dintre ele, cele mai consistente aparţin Sandei Cordoş (Alexandru
Ivasiuc, monografie, 2001) şi lui Ion Bogdan
Lefter (Alexandru Ivasiuc, ultimul modernist,
2002). De asemenea, i-au fost rezervate capitole, în mai multe istorii literare, cum ar fi:
Nicolae Manolescu – Istoria critică a literaturii
române. 5 secole de literatură (2008), Alex.
Ştefănescu – Istoria literaturii române contemporane, 1941-2000 (2005), Eugen Negrici –
Literatura română sub comunism (2002), Marian Popa – Istoria literaturii române de azi până

dar şi o exacerbată neîncredere a Securităţii în
prozator. Există o singură recenzie nesemnată la
romanul Gherla al lui Paul Goma, prin care
scriitorul promite „demascarea” minciunilor
disidentului. Dar, până la urmă, Ivasiuc nu face
decât să confirme abuzurile din spaţiul carceral
al Gherlei. Sunt înregistrate câteva opinii ale
celor care l-au cunoscut direct pe scriitor, care
resping o astfel de ipoteză. Nicolae Breban şi
Nicolae Manolescu dezaprobă, în totalitate, supoziţia disidentului român. Academicianul
Alexandru Zub adoptă o atitudine precaută,
pornind de la contextualizarea situaţiei dramatice
în care s-a aflat scriitorul, situaţie ce putea duce la
cele mai imprevizibile gesturi.
Dramatismul biografiei, atitudinea antitotalitară a romancierului sunt complet eludate
de conştiinţa postdecembristă. Receptorii se lasă conduşi de eticheta aplicată lui Ivasiuc, de
multe ori nejustificat şi maliţios, nefiind dispuşi
să contribuie la descifrarea dramei omului
Ivasiuc, care nu s-a putut regăsi în inepţiile proliferate de puterea comunistă. Astăzi, nimeni nu
mai este preocupat de faptul că prozatorul a fost
un persecutat al sistemului, exmatriculat din Facultatea de Filozofie a Universităţii din Bucureşti şi din Facultatea de Medicină din Bucureşti
şi arestat în urma intenţiei sale de a organiza o
manifestaţie de amploare în Piaţa Universităţii,
în vederea sprijinirii colegilor maghiari. Din cauza
poziţiei sale anticomuniste, pe 4 noiembrie 1956,
scriitorul a fost arestat şi supus unor anchete
brutale, în „celebrele” beciuri ale Securităţii, şi
condamnat la cinci ani de detenţie, iar, după eliberare, a fost deportat în Bărăgan, întrucât Securitatea a considerat că prozatorul nu a fost suficient
„reeducat” în spiritul societăţii socialiste.
După revolta decembristă, conştiinţa publică tinde să pună la index operele create în
perioada postbelică, considerându-le caduce.
Prezentul se raportează la această literatură din
perspectiva libertăţii de opinie de care se bucură, ignorând limitele extraordinare şi seismele
estetice la care au fost supuşi scriitorii. Este greu
de înţeles pentru cineva care trăieşte într-o societate democratică subordonarea scriitorilor
unor stereotipii ideologice nimicitoare. Actualitatea nu este dispusă să reflecteze asupra poziţiei intrepide a multor scriitori, printre care s-a
numărat şi Ivasiuc, de a ignora, în mod voluntar,
şabloanele procustiene ale cenzurii, supunându-se astfel celor mai drastice sancţiuni din
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mâine, Gheorghe Glodeanu – Măştile lui Proteu
(2005), Ruxandra Cesereanu – Gulagul în
conştiinţa românească. Memorialistica şi literatura închisorilor şi lagărelor comuniste
(2005) etc. Dacă Sanda Cordoş, Ion Bogdan
Lefter, Nicolae Manolescu, Gheorghe Glodeanu
şi Ruxandra Cesereanu realizează o disecţie obiectivă a operei, evidenţiind meritele, însă şi carenţele
epicităţii prozatorului, Alex. Ştefănescu şi Marian
Popa nu îi recunosc prozatorului niciun talent
artistic, iar Eugen Negrici îşi exprimă atitudinea
circumspectă în faţa valorii estetice şi axiologice a universului romanesc al scriitorului. Romancierul a dispărut în plină forţă creatoare,
când independenţa sa estetică şi socială căpătase
forme evidente, în raport cu şabloanele ideologicului. Dacă nu ar fi murit prematur, în timpul cutremurului din 1977, cu certitudine, şi-ar
fi justificat, cu argumente indubitabile, viziunea
asupra mundaneităţii.
Incertitudinea prezentului este cauzată şi
de lipsa clarificării raportului scriitorului cu
structurile Securităţii. Pe de altă parte, lipseşte
un studiu care să edifice poziţia literarităţii prozatorului faţă de puterea totalitară. În prezent,
atât biografia, cât şi opera acestuia sunt privite
cu o oarecare reticenţă de conştiinţa contemporaneităţii. Astăzi, ca şi în timpul vieţii scriitorului, există multe voci care asociază imaginea prozatorului cu cea a „informatorului” şi a
„oportunistului”. Brusca sa ascensiune în plan
social şi literar a stârnit multiple suspiciuni privind acceptarea de către prozator a compromisului puterii. Unul dintre cei care au lansat o
asemenea supoziţie este Paul Goma, care a susţinut că a observat în dosarul său de la Securitate
o delaţiune semnată de Alexandru Ivasiuc. Serviciul Român de Informaţii, în Cartea Albă a
Securităţii. Istorii literare şi artistice 19691989 (1996), infirmă categoric calitatea lui
Ivasiuc de informator al Securităţii. Nota pe care
a văzut-o Goma, în dosarul său, putea proveni,
în opinia SRI, dintr-o recenzie elaborată de
Ivasiuc, în cadrul Uniunii Scriitorilor sau al unei
redacţii de la vreo revistă sau editură. Accesul la
Dosarul de urmărire informativă al lui
Alexandru Ivasiuc a scos la iveală rolul jucat de
prozator, în contextul epocii dictaturii comuniste. Din cele două dosare de urmărire informativă ale romancierului nu decurge calitatea de
colaborator sau informator, ci dimpotrivă, iese
în evidenţă poziţia ostilă faţă de regimul politic,
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partea sistemului represiv. Comprehensiunea
amplorii fenomenului cenzurii poate fi făcută,
mai obiectiv, dacă avem în vedere structurile
imaginarului comunist. Aplicarea grilei postdecembriste a determinat scoaterea prozatorului
din contextul evoluţiei literare, datorită aplecării
sale spre romanul politic, puternic infestat cu
principiile ideologice. Scriitorului i se impută
viziunea asupra puterii, tocmai cea care l-a consacrat, în perioada „obsedantului deceniu”, după
cum aprecia şi Nicolae Manolescu. Perspectiva
marxistă pe care o promovează, atât în romanele, cât şi în eseurile sale, este cea a subordonării individului impuse de principiile necesităţii sociopolitice. În balanţa dintre individual
şi necesar, dintre libertate şi necesitate, întotdeauna câştigă teoria necesităţii. Personajele
sale se zbat între cele două extreme. Scriitorul
nu îşi ajută suficient eroii să găsească o cale
eficientă, care să-i conducă spre libertatea
deplină. Tocmai această viziune proideologică
îi este reproşată prozatorului, care, măcar în
ficţiunile sale, ar fi trebuit să salveze fiinţa, nu să
reitereze condamnarea ei. Dincolo de această
perspectivă, există şi numeroase personaje care
corporalizează dramele „obsedantului deceniu”.
Un alt aspect ce trebuie precizat este
faptul că atitudinea radicală faţă de literatura
postbelică manifestată după 1989 îl transformă pe
Alexandru Ivasiuc în victima propriului sistem
teoretic. Radicalismul încurajat de prozator faţă
de orânduirea trecută şi aplicat în societatea
postdecembristă a dus la îndepărtarea autorului
teoriei. Poziţia incisivă a scriitorului, întărită de
un evident talent eseistic, nu se bucură de aprecierea prezentului, tocmai din cauza apropierii
periculoase de filozofia marxistă.
La o minimă introspectare a operei prozatorului, se poate constata faptul că protagoniştii care adoptă o atitudine iconoclastă faţă de
structurile politice nu îşi duc până la capăt raţionamentul. Ei se pierd în interminabile abstracţiuni, care, până la urmă, îi conduc spre eşecul social şi ontologic. Morfologia patologiei eroilor
legaţi de politica totalitară este surprinsă într-un
mod ambiguu. Dincolo de faptul că prozatorul
întreprinde primii paşi spre dezvăluirea tarelor
morale şi politice ale „obsedantului deceniu”, el
produce anumite metamorfoze la nivelul imaginii
reprezentantului sistemului torţionar. În realitate, se cunoaşte faptul că aceşti reprezentanţi
erau semidocţi, cu puternice carenţe morale, or
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Ivasiuc le atribuie o formă puternic umanizată
şi, în acelaşi timp, intelectualizată. Securiştii şi
activiştii comunişti sunt înzestraţi cu puteri analitice, privind raportul dintre individ şi putere,
dintre necesitate şi libertate, conştientizând
existenţa multiplelor şi gravelor abuzuri cu privire la scenariul autorităţii. Scriitorul îşi lasă
personajele să-şi expună justificările ideologice,
fără să intervină, pentru a atrage atenţia asupra
distopiilor pe care le promovează. Prozatorul
adoptă o poziţie marxistă faţă de imaginarul
securistului sau al delatorului, condamnând abuzurile săvârşite, dar, în acelaşi timp, susţinând
subordonarea individului necesităţii istorice. În
ideologia marxistă, obiectivul final prevala în
defavoarea mijloacelor. Devierile înregistrate
pe parcursul drumului nu erau luate în considerare. Dramele individuale nu erau supuse discuţiei, pentru a nu perturba aspiraţiile ideologiei
totalitare. Pornind de la o astfel de receptare a
mesajului operei lui Ivasiuc, remarcăm faptul că
eseistul atrage, cel puţin, atenţia asupra abuzurilor existente în societatea totalitară. Până la
urmă, discursul victimelor rămâne. Traumele fizice şi morale constituie nişte mărturii ale existenţei represiunii, ca şi imposibilitatea reabilitării
victimei, în condiţiile neaderării ei la „valorile”
regimului, toate rămânând nişte adevăruri, pe
care prozatorul nu le putea dezvălui până la
capăt, din cauza cenzurii. „Umanizarea” reprezentanţilor aparatului represiv este explicată
prin procesul „liberalizării”, declanşat de
Nicolae Ceauşescu. Prozatorul nu şi-a dus până
la capăt intenţia de a deconspira anomaliile sistemului represiv, prin care structurile politice
şi-au asigurat supravieţuirea. Dincolo de problematica necesităţii, din perspectiva căreia
scriitorul surprinde realitatea, se găsesc reprezentate traumele umane. Ivasiuc aduce în faţa
conştiinţei publice dramele umane, însă fără a
pune în discuţie tarele sistemului comunist, care
a determinat astfel de suferinţe. O asemenea
perspectivă nu era posibilă, din cauza omniprezenţei cenzurii. De exemplu, apariţia romanului
parabolă Racul a constituit un act de curaj mirobolant, datorită reprezentării formelor de manifestare ale dictaturii. Ion Bogdan Lefter în
Alexandru Ivasiuc, ultimul modernist îşi arată
surprinderea privind indiferenţa multora faţă de
curajul prozatorului de a-şi focaliza diegeza pe
dimensiunile antitotalitare. Prin romanul Interval, scriitorul dezvăluie abuzurile proceselor de

literarităţii. Pe de altă parte, diegezele prozatorului
constituie
nişte
martore
ale
transfigurărilor sociopolitice din perioada
„obsedantului deceniu”, pe care un cititor şi un
critic onest nu le vor putea ignora.
Literaritatea lui Ivasiuc rămâne o mărturie
concludentă a prezenţei distopiilor politice, sociale şi etice din perioada „obsedantului deceniu”. Retorica prozatorului, izvorâtă din „inteligenţa speculativă” (Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, p. 1136)
predispusă perpetuu spre teoretizare, individualizează statutul universului romanesc în raport
cu ceilalţi scriitori. Nicolae Manolescu remarcă
în lucrarea amintită faptul că tendinţa lui Ivasiuc
este de a observa „semnele” poziţionate dincolo
de lucruri, ceea ce, în opinia criticului literar, îl
apropie de proza lui Mircea Eliade. În spatele
semnificantului, se ascund inepţiile sistemului pe
care scriitorul le dezvăluie conştiinţei publice. De
asemenea, formula eseistică a retoricii prozatorului va rămâne un reper în cadrul literaturii
naţionale. Nicolae Manolescu susţine că vor
supravieţui primele capitole din romanul
Vestibul şi din romanul Apa, precum şi nuvela
Corn de vânătoare.
Critica viitoare va trebui să recunoască
demersul intrepid al prozatorului, în deconspirarea metodelor pe care le utiliza Securitatea,
pentru a transforma indivizii în simple obiecte
docile. Ivasiuc este unul dintre primii scriitori,
alături de Marin Preda, Constantin Ţoiu, Lăncrănjan ş.a., care au dezvăluit, în universul lor
romanesc, tortura morală şi fizică la care au fost
supuşi oamenii poziţionaţi în dezacord cu principiile ideologiei totalitare, în celebrele beciuri
ale Securităţii. Arestarea pentru o vină utopică,
pentru o omisiune de denunţ, pentru inculcarea
sentimentului aprehensiunii în conştiinţa publică
reprezintă una dintre componentele diabolice ale
scenariului comunist.
Prin stilistica discursului romanesc, prin
viziunea intrepidă asupra abuzurilor existente în
perioada „obsedantului deceniu”, prin complexitatea analitică şi reflexivă a literarităţii sale,
Ivasiuc va rămâne în istoria literaturii române.
De altfel, demersul nostru pledează pentru o
aşezare pe o poziţie meritată în cadrul galeriei
literaturii române. Suntem convinşi că desprinderea de opiniile preconcepute privind imaginea
prozatorului ne va ajuta să-i recitim opera şi să-i
recunoaştem valoarea pe care, indiscutabil, o are.
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demascare din „celebrele nopţi” din 1952. Romanul Cunoaştere de noapte ia în discuţie suprimarea libertăţii individului, cauzată de principiul implacabil al necesităţii. Romanul Păsările
dezvăluie scenariul anchetelor din „beciurile”
Securităţii, al torturilor fizice şi morale la care
era supusă victima. Prozatorul surprinde formele dezumanizării din spaţiul carceral şi, în final, izolarea socială a victimei, privită cu frică şi
cu suspiciune de ceilalţi. În acele vremuri tulburi, a fi prieten cu un deţinut politic reprezenta
un real pericol. Astăzi, imaginarul mentalului
„obsedantului deceniu”, reflectat în oglindă,
atât din prisma victimei, cât şi din perspectiva
torţionarului, nu mai prezintă interes.
La o analiză lucidă a activităţii eseistice a
prozatorului, putem remarca faptul că Ivasiuc
s-a apropiat periculos de mult de ideologia marxistă, însă fără a o privi din perspectiva interesului PCR. În exegezele sale despre filozofia
marxistă, autorul îşi exprimă o poziţie subiectivă, care capătă de multe ori particularităţile
specifice unui iconoclast. Dacă ţinem seama de
reticenţele contemporanilor faţă de orientarea
spre marxism, eseistica lui Alexandru Ivasiuc
are şanse slabe de a fi supusă rediscutării.
O altă problemă, pe care o putem supune
discuţiei, este supravieţuirea literaturii lui
Ivasiuc în conştiinţa posterităţii. Într-un cadru
mai larg, Eugen Negrici lansează o provocare
privind dăinuirea literaturii din perioada comunistă. Interogaţia criticului poate fi transferată
spre analiza a ceea ce poate supravieţui din
scrierile lui Ivasiuc, dincolo de contextul epocii
în care a fost creată. Scriitorii, care fac parte din
generaţia sa, au reuşit să penetreze temporalitatea, intrând în conştiinţa prezentului şi, în
mod implicit, a viitorului, debarasându-se de
stigmatul apartenenţei la epoca totalitară.
Dincolo de compromisul etic şi estetic, inerent
etapei comuniste, rămâne gestul mirobolant şi,
în acelaşi timp, intrepid al prozatorului de a
transfigura structurile romanului politic în
formele parabolei antitotalitare. Romanul Racul
suportă o asemenea perspectivă.
Cu siguranţă, viitorul va face o reevaluare
a literaturii create în perioada postbelică, aşezând valorile acolo unde le este locul. Opera lui
Ivasiuc nu poate fi ignorată în procesul reaşezării valorilor, ţinând seama de rolul important
pe care l-a jucat, având în vedere contribuţiile
sale semnificative la recâştigarea specificităţii
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Ioan Maruşciac
1925-1987
Dr. Ion PETROVAI

FAMILIA ROMÂNĂ

MARAMUREŞUL ŞI ACADEMIA ROMÂNĂ

Petrova, Maramureş

U

nul dintre primii ucraineni din Maramureş care s-a impus, ca valoare
naţională şi internaţională, în plan
ştiinţific, este profesorul universitar doctor Ioan
Maruşciac1. Acest distins fiu al Ţării Maramureşului s-a născut la 27 martie 1925 în Crăciuneşti, frumoasă şi întinsă localitate de pe malul
stâng al Tisei, cu populaţie majoritar ucraineană. Aici era numeroasa şi minunata sa familie, formată din nouă fraţi şi surori, pe care
fratele mai mare, om de aleasă omenie, i-a ajutat
să facă studii. Fraţii au studii superioare, iar
surorile au absolvit şcoli medii.
Matematicianul Ioan Maruşciac a urmat
şcoala elementară în satul natal, după care s-a
înscris la liceul din Sighetul Marmaţiei, dar greutăţile şi lipsurile materiale îl fac pe tânăr să-şi
întrerupă studiile pentru a-şi câştiga existenţa.
Astfel, devine muncitor şi lucrător în cadrul
Căilor Ferate Române, reuşind, în cele din urmă,
să-şi termine liceul în formula „fără frecvenţă”.
Maturizat intelectual şi sprijinit material de părinţi, dar, mai ales, de propria rezervă financiară
realizată muncind, îşi continuă studiile, iar în
1954 devine licenţiat al Facultăţii de Matematică, din cadrul universităţii clujene. Pentru
calităţile sale este reţinut ca asistent la facultatea
pe care a absolvit-o şi astfel parcurge toate treptele ierarhiei unversitare până la cea de profesor.
Harnicul tânăr atrage atenţia celor din jurul său
şi devine un matematician bine cotat, fapt pentru
care este ales şef al colectivului de teoria optimizării şi secretar ştiinţific al Consiliului profesoral al facultăţii, după ce, în anul 1961, a
obţinut titlul de doctor în ştiinţe matematice cu
teza Contribuţii la teoria aproximării funcţiilor
în domeniul complex2.
Ucenicind pe lângă marii promotori ai
cercetărilor în domeniul matematicii de la noi,
1
2

precum academicienii Tiberiu Popovici şi
Gheorghe Călugăreanu şi intrând în competiţie
cu mari matematicieni şi iluştri dascăli ca D. V.
Ionescu şi Tiberiu Mihăilescu, Ioan Maruşciac
reuşeşte să realizeze apreciate cursuri universitare pentru tineretul studios şi să publice sute
de lucrări ştiinţifice în revistele de specialitate
din ţară şi din ţări cu tradiţie şi realizări de
excepţie, ca Germania, Statele Unite ale Americii,
dar şi în altele, precum Polonia şi Ungaria.
Paralel cu activitatea didactică, profesorul
Ioan Maruşciac a avut contribuţii deosebite în
domeniul cercetării ştiinţifice. Opera sa matematică este cuprinsă în şapte lucrări, trei tipărite
şi patru litografiate, în peste nouăzeci de lucrări
ştiinţifice, publicate în reviste de specialitate din
ţară şi străinătate şi în participarea la douăzeci şi
cinci de contracte de cercetare ştiinţifică, fundamentală sau aplicativă. Forurile naţionale de

V. R. Ghenceanu, Convorbiri cu „Fii ai Maramureşului”, în „Maramureş”, Baia Mare, mai, 1982, p. 5.
Ioan Maruşciac, Contribuţii la teoria aproximării funcţiilor în domeniul complex, Cluj, 1961, teză de doctorat.
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2
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Maruşciac a fost mereu preocupat de sprijinul
pregătirii acestora. Stă mărturie în acest sens
operativitatea cu care au fost elaborate şi multiplicate cursurile sale după care se predă şi în
prezent.
Între lucrările publicate se distinge cartea
Metode de rezolvare a problemelor de programare neliniară1, apărută în anul 1973 pentru
care autorul a fost distins cu Premiul Academiei
R. S. România. Din anul 1979 Ioan Maruşciac
conduce lucrări de doctorat în specialitatea cercetări operaţionale, iar pentru meritele sale excepţionale este ales membru al Societăţii
Americane de Matematică şi recenzent la două
dintre cele mai valoroase reviste internaţionale
„Mathematical Reviews” din Statele Unite ale
Americii şi „Zetralblatt für mathematik” din
Germania.
Matematicianul şi dascălul de excepţie
Ioan Maruşciac este omul care în anii dictaturii
are curajul să afirme: „Din cauza unor mai modeste posibilităţi de informare ştiinţifică, a penuriei de contacte cu matematicieni din alte ţări,
riscăm, deci, să rămânem în urmă. Trebuie ştiut
că fără reviste de specialitate şi cărţi de mâna
întâi nu se pot face cercetări matematice de
vârf”2.
Ilustrul reprezentant al şcolii clujene de
matematică nu ezită să se pronunţe şi asupra
modului cum se predă matematica în România.
„Învăţământul nostru matematic e prea teoretic,
prea axiomatic” – afirmă profesorul Ioan Maruşciac în 1982 şi crede că „... în primul rând
trebuie să aerisim programele şi manualele, reţinând noţiunile fundamentale şi rezervând mai
mult de jumătate din timp pentru aplicaţie”3.
Aceste deziderate au început a fi realităţi după
un deceniu şi jumătate de la afirmarea celor de
mai sus, când la cârma şcolii româneşti, a venit
tot un reprezentat al şcolii clujene, profesorul
Andrei Marga.
Tot ceea ce a propus profesorul universitar doctor Ioan Maruşciac în 1982 celor care
au avut rolul de diriguitori a început a prinde
viaţă doar în perioada actuală, cu toate lipsurile
ce persistă încă.
Distinsul dascăl clujean propune programe diferenţiate, o programă maximă pentru

Ioan Maruşciac, Metode de rezolvare a problemelor de programare neliniară, Cluj, Editura Dacia, 1973.
V. R. Ghenceanu, op. cit., p. 6.
Ibidem, p. 7.
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învăţământ i-au recunoscut meritele profesorului prin acordarea dreptului de a conduce doctoranzi, începând cu anul 1977, context în care
creează şi conduce seminarul ştiinţific pe tema
Teoria optimizării, în cadrul căruia s-au format
mulţi matematicieni tineri, deveniţi, între timp,
piloni de bază ai matematicii româneşti şi
mondiale.
Recunoaşterea meritelor profesorului
Ioan Maruşciac s-a datorat şi faptului că a fost
un om al cetăţii, implicat în toate problemele
Almei Mater Napocensis în calitate de membru
al Consiliului profesoral, de responsabil al unor
comisii importante din Facultatea de Matematică şi Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca.
Fiind înzestrat cu un talent pedagogic de
excepţie, asistentul, lectorul, conferenţiarul şi
profesorul Ioan Maruşciac a desfăşurat o activitate didactică rodnică, atât cu studenţii, cât şi
în cadrul diferitelor cursuri de perfecţionare a
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Cursurile de matematici generale de la
Facultatea de Chimie, cele de analiză matematică, cercetări operaţionale, programare
matematică şi de teoria algoritmilor de la Facultatea de Matematică s-au caracterizat printr-o deosebită ţinută academică şi pedagogică.
Exigent cu studenţii săi, profesorul Ioan
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clasele de elită şi una minimală pentru clasele cu
nivel modest, fiindcă „matematica, ca orice disciplină, cere muncă şi înzestrare”1.
Încă în 1982, matematicianul Ioan
Maruşciac atrăgea atenţia contemporanilor că
„nu se poate concepe o organizare ştiinţifică a
producţiei şi a muncii fără a folosi metodele cercetării operaţionale şi ale informaticii”, la care
s-a ajuns azi, după decenii de căutări.
A trebuit să treacă timp mult ca ideile unui
mare om de ştiinţă să fie tratate cu atenţia cuvenită la nivel naţional. Asistăm la ora actuală,
sub presiunea exploziei informaţionale din ţările
puternic dezvoltate, la o schimbare de mentalitate în privinţa atenţiei de care trebuie să se
bucure informatica. Fiind maramureşean „am
păstrat mereu legături cu ţinuturile mele de
naştere şi de suflet”, mărturiseşte acest valoros
fiu al Ţării Maramureşului, lucru ce l-a făcut şi-l
face prin rudenii, prieteni, prin foşti studenţi,
prin inspecţii speciale şi participări la sesiunile
ştiinţifice organizate de maramureşeni. Ca om de
ştiinţă, profesorul Maruşciac a utilizat un limbaj
universal, aparţinând astfel, în primul rând, umanităţii, dar prin origine el este o emblemă a etniei
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1

Ibidem, p. 8.

din rândul căreia s-a ridicat pentru a fi un om
valoros al vremii sale.
În spiritul plaiurilor natale, omul de aleasă
omenie Ioan Maruşciac a ctitorit o casă, a sădit
mai mulţi pomi şi, pe lângă numeroşii discipoli,
şi-a format şi educat pe cei doi urmaşi, un fiu
Sandu şi o fiică Cristina, şi-a îndemnat distinsa
doamnă, profesoara Liuba Maruşciac, să-şi adune numele pe-o carte de amintiri din vremurile
ceţoase. La toate cele arătate s-ar fi alăturat
multe împliniri profesionale, dacă magistrul nu
s-ar fi stins în plină putere de creaţie la 3 mai
1987. O personalitate eminentă ca profesorul
Ioan Maruşciac merită o monografie nu un medalion ca şi cel de faţă ori modeste omagieri în
cadrul „Asociaţiei maramureşenilor” din ClujNapoca sau la întâlnirile membrilor „Asociaţiei
România-Ucraina” din acelaşi oraş transilvan,
care au menirea de a şterge praful uitării de pe
numele profesorului clujean.
Nădăjduim că va veni timpul valorilor şi
demersurilor noastre li se vor alătura cărturarii
conştienţi că vremurile în care trăim duc lipsă de
modele, cum a fost dascălul şi omul de ştiinţă
Ioan Maruşciac.
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Tiberiu Utan
1930-1994

În anul 1940, învăţătorul Teodor Utan va
fi trimis de ocupanţi în închisoarea de la Sighet
şi „convins” astfel să-şi părăsească satul, şcoala
din Maramureş. Într-un tren de marfă, cei doi
învăţători, Maria şi Teodor Utan îşi vor sui
băieţii (Tiberiu de 10 ani şi Sever de 6 ani) şi din
toată gospodăria vor lua doar aşternuturile în
câteva lăzi şi vor porni spre Ţară. Tragica
rupere, plecare, îşi va găsi expresie într-o doină
scrisă mai târziu: Dar de aici ce ai luat?/ Am
luat întregul sat/ zace-n mine ca-ntr-un cuib de
cioară/ nici nu mor şi nici nu vrea să moară.
Maramureşul nu va fi uitat, în pofida faptului că satul de adopţiune, Vinerea, de lângă
Orăştie, se va dovedi frumos şi din cale-afară de
primitor. Acolo va rămâne mormântul tatălui
său, directorul şcolii primare, mormânt însingurat, dar îngrijit de săteni, ca semn al respectului ce-l poartă oamenii simpli şcolii şi slujitorilor ei.
Tot ce avea tangenţă cu Maramureşul sau
cu Transilvania, devenea pentru Tiberiu impor-
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n îndepărtatul an 1930, chiar în ziua
echinocţiului de primăvară, 21 martie,
când sub cerul plin de parfumuri, pământul se primeneşte cu straie noi de iarbă şi
pomii îşi pun frunzele verzi, iar albinele, abia
trezite din amorţeală, mai confundă câte o rază
de soare cu părul blond al copiilor, în casa învăţătorilor Maria şi Teodor Utan din Vadul Izei era
sărbătoare: sosea pe lume primul lor fiu, căruia,
în bună tradiţie ardelenească, aveau să-i dea
nume de împărat roman: Tiberiu.
„Vreme trece, vreme vine”… Poetul a
plecat de mult în stele (29 mai 1994). Anii trec
indiferenţi, se adună, nu pe umerii lui. Tiberiu a
rămas în urmă, mereu tânăr. Ni-l amintim: un
lungan cu ochi frumoşi, zvelt, cu ceva uimitor
de curat în ţinută, în privire şi în vers.
În neamul lor de ţărani, învăţători şi preoţi
maramureşeni, toţi erau înalţi de statură, argument ca Tiberiu să se fălească, să-şi „dovedească” descendenţa din „Dacii mari”, trăitori în
aerul pur din nord.
Va locui în Capitală, va trece, fie şi fugar,
prin oraşe vestite ale Europei, va fi încântat şi
copleşit de istorie, de cultură la Roma, la Atena,
dar pentru el „raiul” va rămâne tot Vadul Izei
din Maramureşul cu oameni mândri şi curaţi.
Iubirea pentru Maramureş îşi va găsi în
poezia lui Tiberiu o diversitate de formule: „Ca
floarea-soarelui îmi rotesc fruntea-ntr-acolo
spre seară...” (Baia Mare) sau: „Plouă cu stele în
codrii Maramureşului” (Cântecul Cerbilor) ca
altădată să izbucnească pur şi simplu: „Maramureş, Sicilia mea!” Legătura cu locurile natale se
va accentua şi prin nota tragică a părăsirii forţate a
satului în urma nedreptului Dictat de la Viena.
Tatăl lui Tiberiu, Teodor Utan − care
participase electrizat de bucurie la Adunarea de
la Alba Iulia (la 1 Decembrie 1918), fiind cel
mai tânăr învăţător din delegaţia Maramureşului
(avea doar 18 ani) − nu putea accepta ideea despărţirii de Transilvania.
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tant, pasionant – orice ştire, articol de ziar, studii
sau cărţi de istorie, documente, hărţi vechi cu
care şi-a umplut biblioteca.
Atunci când i-a căzut în mână o carte a lui
Octavian Beu, Răscoala lui Horea în arta epocii
(Cartea Românească, 1935), va realiza un colaj
în vers liber intitulat „Horea, Cloşca şi Crişan –
descrierile «fizionomice» contemporane ale
unor cronicari anonimi germani”. Îi va pune un
subtitlu: „Spectacol de cinstire” şi va preciza:
„Textul şi traducerile sunt preluate (şi «frânte»
spre a putea fi recitate) din volumul lui Octavian
Beu, nouă revenindu-ne niciun merit decât acela
de a evoca şi în acest fel pe cei trei martiri”.
(Spectacolul de cinstire Horia, Cloşca şi Crişan
a apărut în România Literară, 1984 – adică la
200 de ani de la Răscoală).
Ca un omagiu adus poetului, voi cita
câteva versuri pe care le-a dedicat pământului
drag:
Transilvanie, gândule bun,/ brânduşe discretă şi stranie,/ clopot de litanie,/ mut rămân
de câte am să-ţi spun,/ gândule bun, Transilvanie, Transilvanie, Transilvanie.
În gândul poetului a stat mereu şi alt
pământ vitregit, Basarabia.
Înainte de ’89, în fiecare Decembrie, el se
zbătea săptămâni în şir cu drumuri şi telefoane,
ca să-şi poată face cât mai multe abonamente la
dragele şi tristele reviste basarabene „Literatură
şi artă”, „Glasul”, „Nistrul” şi altele. Iar după
’89, el, insomniacul, care aţipea abia în zori, nu
scăpa niciuna din emisiunile TV „Mesagerul”
de la ora 7, pentru a afla veşti direct din
Basarabia.
Fără zgomot, i-a iubit şi le-a ieşit în întâmpinare poeţilor basarabeni în frunte cu remarcabilul Grigore Vieru. Îi deplângea pe acei critici literari români care în mod „sclifosit”
(confundând simplitatea cu simplismul) au
subestimat valoarea creaţiei poeţilor basarabeni,
patrioţi exemplari.
În iunie 1993, Tiberiu va scrie (în trei
variante rămase în ciornă) poezia Mareşalului
fără de mormânt, dedicată figurii legendare, tragice, a marelui ostaş român executat de românii
lui, ca un câine, chiar în luna iunie, în care cu
cinci ani înainte, cu sobra şi de neuitat formulă
comandase: „Ostaşi, vă ordon treceţi Prutul!”,
eliberând Basarabia.
Iubirea de ţară şi de oameni a dominat
creaţia şi întreaga viaţă a poetului. În urmă cu

IANUARIE 2017-DECEMBRIE 2019
ani, într-un interviu dat la radio, Tiberiu
povestea cum a început pentru el drumul acestei
iubiri tutelare. Condus de mâna tatii, băieţelul
firav, îmbrăcat în port ţărănesc, cu toată fiinţa
concentrată în privire (aşa cum o dovedesc
fotografiile din perioada respectivă), începea
captivanta aventură a cunoaşterii: „Primul meu
sfătuitor a fost tata, învăţător de ţară, (va
mărturisi poetul). El mi-a pus în mână reviste şi
cărţi fundamentale. Erau lucrări tipărite în
colecţii ieftine, dar obţinute, Doamne, cât de
greu, prin drumuri repetate la oraş sau prin mici
colete atât de aşteptate şi sosite prin poştă
întotdeauna cu întârziere. Dar cu cât drag erau
răsfoite, cercetate. În acei ani, recitind cu
plăcere unele poezii sau chiar pagini de proză
(Amintiri din copilărie), le memoram involuntar
şi le recitam în faţa tatei. Ştiam că îl bucur, iar el,
drept răsplată, îmi dăruia un creion colorat (o
dată mi-a dat unul foarte mare, de tâmplar), îmi
cumpăra o ascuţitoare mai deosebită, sau mă
ducea cu bicicleta la oraş să văd un film. Bicicleta lui veche m-a ajutat mult. Pe ea mă lua în
peregrinările prin satele Izei şi Marei ca să „răsfoim” petec cu petec toată zona. Adunam plante
pentru colecţii, învăţam să deosebesc nu numai
fluturii, dar şi gâzele mai mărunte. Ascultam împreună cântece, ziceri. Adeseori urcam în poduri
sau clopotniţe de biserici depozitare de cărţi
vechi. Cu câtă plăcere le răsfoia tata!” (Încă de
atunci începe să se contureze motivaţia
distihului devenit atât de popular: „Frumoase
versuri spune ţara/ de dimineaţa până seara”).
În acelaşi interviu, poetul se confesa:
„Din clasele primare mi-a fost inoculat un
cult pentru carte, nu numai pentru conţinutul ei,
ci şi pentru ea ca obiect. Poate mă veţi considera
tipicar, dar până în buna zi de azi, a îndoi o
pagină de carte mi se pare un sacrilegiu. După
tata, am avut noroc în continuare de dascăli
buni. Port nesfârşită recunoştinţă profesorului
meu de limba română de la Liceul „Aurel
Vlaicu” din Orăştie, Petru Munteanu, cu care
am purtat corespondenţă până s-a săvârşit din
viaţă. A fost un adevărat animator de cultură. El
conducea cenaclul nostru literar ce purta numele
lui Mihai Eminescu. Fiecare din şedinţele bilunare erau dedicate nu numai citirii şi comentării încercărilor noastre, dar şi unor conferinţe,
adevărate incursiuni în istoria naţională sau
universală, în literatura română sau străină.
Anual invita una sau două personalităţi ale

scriitorii, artiştii, în general. Lor le-a dedicat
multe poezii. Oricând s-ar putea înfiripa din
versurile lui un florilegiu închinat umiliţilor
vieţii, din care nu lipsesc confraţii săi, pentru
care se va implora încă din titlul unei poezii:
„Apără-i, Doamne, pe poeţi!”.
Discret, cu eleganţă, în viaţă ca şi în vers,
îi va împinge în faţa scenei pe confraţi, pentru
sine rezervând conul de umbră. Din 1975 până
la moarte, nu-şi va mai strânge poeziile într-un
nou volum (în acest context, cât de trist şi adevărat ne apare refrenul unei poezii ale sale
„Numai de mine nu îmi pare rău”). O asemenea
atitudine o va învăţa de la marele spirit tutelar,
Mihai Eminescu. La centenarul morţii acestuia
(1989), Tiberiu va scrie în „România literară”:
Eminescu ne-a dat Luceafărul scăpărător,
păstrând pentru sine doar noaptea. Iubirea, respectul pentru scriitori, le-a exprimat în fel şi
chip. Avea 27 de ani când anunţa în jurnalul său
un eveniment: „Azi am vorbit la telefon cu
Arghezi!”, ca în continuare să explice: „Căuta
pe cineva şi eu i-am spus că lipseşte”. Atât. Dar
cât de mult!
Asemeni pictorilor români meşteri ai tablourilor de mici dimensiuni (nu fresce desfăşurate, ci lucrări croite pentru intimitatea caselor, pentru a încălzi pereţii odăilor), Tiberiu va
creiona, în numai câte două strofe, portrete ale
maeştrilor Arghezi, Bacovia, Sadoveanu.
Altă dată, o fotografie făcută la o şezătoare surprinde momentul în care Tiberiu are
onoarea să dea mâna cu Sadoveanu. Imaginea
şochează, exprimă fizic emoţia paralizantă încercată de tânărul poet. Mâna lui Sadoveanu
este atinsă de el cu umilinţa, veneraţia cu care
atingi o icoană.
Dar atenţia poetului va fi captată, ca de
atâtea ori, nu numai de coloşi, ci şi de învinşi, de
„poeţii uitaţi”, cărora le va dedica o poezie
purtând chiar acest titlu.
Tiberiu era convins că formula completă a
poruncii Mântuitorului suna: „Lăsaţi copiii şi
poeţii să vină la mine!”.
I se părea semnificativă o întâmplare din
studenţie, când nişte hoţi, pândindu-i noaptea
lângă cămin pe studenţii-scriitori spre a-i
„uşura” de micile lor rezerve, i-au reţinut şi i-au
bumbăcit bine pe cei doi tineri dramaturgi, iar pe
Tiberiu, aflând că e poet, l-au umilit şi mai tare,
gonindu-l şi comentând între ei, cu privire la
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culturii. În sala festivă a liceului, înghesuiţi până
la refuz, plătind un modest bilet de intrare, ne
adunam să-i vedem şi să-i auzim vorbind pe
Blaga, Ion Lupaş, Agârbiceanu, Minulescu şi
alţii. În acei ani aveam să-i descopăr şi să mi-i
apropii pe aceşti mari scriitori şi, mai cu seamă,
pe unicul, pe însinguratul Bacovia. După absolvirea liceului, am beneficiat de influenţa, de
climatul stimulativ al cenaclului literar de la
Cluj, condus de poetul Ioanichie Olteanu şi,
uneori, de foarte tânărul Baconsky.
Acolo continuam discuţiile aprinse, tinereşti, colegiale, până seara, târziu, pe străzile
Clujului, neîndurându-ne să ne despărţim. În cenaclu citeau, alături de cei doi poeţi amintiţi,
Felea, Gurghianu, Brad, Horea, Andriţoiu sau,
pe atunci liceanul, Aurel Rău.
Lucrările ni le comentau sever, dar drept
şi cu drag, criticii Cornel Regman, Dumitru
Micu, Aurel Martin, Ion Oarcăsu şi alţii. Cred,
sper, că se va vorbi cândva mai mult despre
acest cenaclu condus de Ioanichie Olteanu la
Cluj, în condiţiile postbelice”.
Studiile făcute la Institutul de Literatură în
ţara lui Tolstoi, Dostoievski, Cehov sau Esenin,
pe acest fond sufletesc se vor aplica şi îl vor
valorifica.
În viaţă şi în scris, Tiberiu a fost întotdeauna de partea celor mulţi, anonimi, predestinaţi a fi învinşi. Într-un vers va clama: „Victis
honor!” (Onoare învinşilor!). Cu gândul la ei, va
dedica versuri hamalilor („Nu, n-ar putea pământul însuşi ţine/ ce-a dus în cârcă un singur
om ca tine” − Hamalul), plugarilor („Pe bobul
cât o lacrimă de mic,/ în mii de snopi, în fiecare
spic/ cu linii fine, meşterit cu greu/ plugarule
săpat e chipul tău” – E chipul tău), minerilor
(„Din Valea Plângerii, au fugit toţi sfinţii şi toţi
îngerii...” – Valea Plângerii).
Cu gândul la oamenii anonimi, va dedica
un lied florilor celor mai neluate în seamă, păpădiilor: „Risipite-n ierburi flori de păpădie/
despre voi un cântec nimenea nu scrie/ geaba la
cărare staţi înghesuite/ nimeni nu vă strânge să
vă dea iubitei” (Păpădie).
Poetul se „fălea”: „Mă simt împăratul furnicilor”! Armiile lui erau paşnice, comanda zorelelor din balcon: „Trompeţi, atenţie la general!”.
Între vitregiţii sorţii îi va include întotdeauna pe cei bolnavi cu inima de câte văd: poeţii,
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poeţi: „Nenorociţii ăştia niciodată n-au niciun
ban”.
S-a folosit într-un rând şi de formula fabulei (Fabula elegiacă), spre a lua apărarea confraţilor. Spunea că la împărţirea darurilor, până
şi Dumnezeu uitase să-l invite pe poet. Pentru
a-şi repara greşeala, l-a onorat cu o invitaţie la
masă, dar poetul „nedibaciul”, „eternul păgubos”, va pune o întrebare nelalocul ei cu privirea
la calitatea în care fusese invitat: „Ca oaspete,
sau ca bufon, Doamne?”.
Îl vor interesa întotdeauna scriitorii adevăraţi, chiar şi netipăriţi. Într-un interviu găsim
mărturia lui cu privire la un poet ce nu debutase
încă: „Aş vrea să mă refer − spunea Tiberiu − la
un confrate de o înzestrare cu totul de excepţie,
este vorba de poetul Marcel Mihalaş. Tânăr
inginer chimist la Fabrica «Danubiana», fost şef
de promoţie al Politehnicii, l-am cunoscut pe un
pat de spital. M-au frapat sensibilitatea şi inteligenţa lui scăpărătoare. Apropiindu-ne, mi-a
arătat un caiet dictando plin cu poezii scrise în
anii studenţiei. L-am citit în prima noapte şi am
rămas uluit. Mă aflam în faţa unui poet original,
la o cotă artistică înaltă. Modestul caiet, fără a i
se fi schimbat măcar un cuvânt, a devenit în
câteva luni cartea de poezie intitulată Nume,
care, de fapt, avea să impună atenţiei un scriitor
remarcabil, matur dintr-o dată. Întâmplare fericită să-mi cadă în mână acel caiet dictando”.
Entuziasmat că a descoperit un talent autentic, Tiberiu îl va angaja pe Mihalaş în redacţia „Gazetei literare”, înfruntând suspiciuni,
adversităţi, numai de dragul scoaterii la lumină a
unui poet. În anii în care a condus „Gazeta
literară” (1962-1967), dincolo de o deschidere
evidentă spre modern şi spre valorile contemporane ale literaturii mondiale, a dedicat numere
întregi recuperării, punerii în lumina reală a
unor mari scriitori români interbelici şi nu numai. Cu fineţea şi discreţia ce îi erau caracteristice, a ţesut punţi, a încercat să aducă elemente de armonie între scriitori, oferind
paginile revistei tuturor confraţilor valoroşi,
indiferent de generaţie, străin fiind de ceea ce, în
sens peiorativ, însemnează spirit de grup. „Pe
lângă colegii mei mai vechi, scriitori de mare
prestigiu, am reuşit să aduc în redacţie şi câţiva
tineri de valoare, deveniţi azi nume consacrate
ale literaturii române”, avea să declare el în
presă, câţiva ani mai târziu.
Tot la „Gazeta literară” a pregătit cu entu-
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ziasm trecerea spre o altă revistă, mai românească, începând chiar din titlu: „România literară”
(s-a zbătut ca „România” să fie scrisă cu â din a,
pentru ca nu cumva străinii să-l confunde pe î cu i).
Pentru macheta cât mai reuşită a noii
reviste, s-a consultat cu foarte mulţi scriitori şi
gazetari din perioada interbelică. De multe ori
l-a invitat la noi acasă, pentru a se sfătui şi a-i
cere sugestii, pe marele gazetar Mircea Grigorescu. Dar la lansarea mult visatei „Românii
literare”, el nu va mai fi în redacţie, confirmând
versul unui cunoscut poet: „Dar de la marea
sărbătoare, lipsesc acei ce-o pregătiră”.
I-a iubit nu numai pe artiştii cuvântului, ci
şi pe aceia ai culorilor, ai scenei sau ai
cântecului, cărora le-a închinat, fie versuri, fie
delicate eseuri. Aflându-se într-o grădină, pe o
bancă, a auzit transmisă la micul radio portativ
vestea morţii Mariei Tănase. Copleşit de păreri
de rău, va scrie atunci pe carnetul pe care îl purta
în permanenţă la el, Bocet la mormântul Mariei
Tănase, o poezie dedicată genialei interprete a
cântecului nostru popular: Cum treceam printre
morminte/ a-nceput iarba să cânte…
Discreţia, fragilitatea şi o anume eleganţă
remarcate de majoritatea criticilor în creaţia
poetului, erau trăsături definitorii şi ale omului.
În pofida semeţiei afişate, rămăsese delicat,
sfios, copilăros. Confirmările le aflăm în mii de
amănunte din viaţa lui. Astfel, într-o scrisoare
trimisă din Sinaia mă anunţa: „Astă-noapte am
scris un haiku despre ceea ce nu am văzut încă,
dar aş fi vrut să văd şi să aştept cu nerăbdare”.
(Pânda o făcea în aşteptarea unei veveriţe care
să-i înfrumuseţeze bradul din faţa ferestrei).
Fiind un insomniac (în mod obişnuit citea şi
scria noaptea), dimineaţa îmi lăsa bilete jucăuşe,
copilăroase, dar conţinând şi „porunci” – citeşte
rugăciuni. Iubea teribil corespondenţa prin
bilete. Lucrul cel mai frumos la aniversări era nu
cadoul, ci biletul care-l însoţea. Dacă nu avea
bani pentru un cât de mic dar, scornea altceva,
compunea un bilet trăsnit, cu o adresă fantezistă,
caraghioasă, ca de ziua ta să-ţi ofere măcar un
zâmbet. Când simţea o uşoară forfoteală în
dreptul ferestrei lui de la bloc (o turturea îşi căra
fire de iarbă şi chiar sârmuliţe pentru cuib),
Tiberiu nu mai deschidea fereastra şi mergea în
vârful picioarelor, evitând zgomotele, ca „să nu
deranjeze” şi era „bucuros de vecinătate”.
Dacă se întâmpla să-l interneze în spital,
zoriţi cu făcutul bagajului – totdeauna lua multe

*
Odată inventase un plic al „măgăruşului”,
cu o amendă de 5 lei pentru fiecare vorbă rea
spusă. El ţinea evidenţa. Pentru „obiectivitate”,
şi-a aplicat chiar lui prima sancţiune de excepţie:
25 de lei.
Îi plăcea să bea cafeaua dintr-o anumită
ceaşcă preferată. Iar dacă se întâmpla, în urma
unei mici „încordări”, să mă vadă încă supărată,
îmi striga: „Cum poţi să fii supărată, nu vezi în
care ceaşcă ţi-am pus cafeaua?”.

*
Într-un bilet citeam: „Noapte bună.
Dormi. Ai luminat întreaga zi…”.
Prietenia ce mi-a purtat-o a fost ca o coroniţă din flori de câmp ce mi-a aşezat-o pe creştet.
Cât de bogată am fost purtând coroniţa!!!
Aşa a fost poetul.

*
Gingăşia şi spiritul ludic le va revărsa cu
generozitate în cărţile dedicate copiilor,
avându-l erou pe legendarul Ciopârţilă, pe care-l
va răsfăţa în fel şi chip şi cu care îi plăcea chiar
să se identifice. Dragostea poetului pentru copii
explică plăcerea şi eficienţa cu care a lucrat în
calitate de redactor-şef la Editura Tineretului şi
ca director (de la înfiinţare) la Editura „Ion
Creangă”.
Alături de scriitori cu har în domeniu, vor
veni, din prietenie, invitaţi de el, marii scriitori
contemporani.
Neuitând viaţa copiilor de la sat de unde
plecase şi preocupat de rolul cărţii de literatură
în formarea celor mici, a căutat să le faciliteze
acestora drumul spre marile valori ale literaturii
române şi universale strânse în colecţia ieftină şi
de mare tiraj, intitulată „Biblioteca pentru Toţi
Copiii“, colecţie iniţiată şi îngrijită de el şi în
care au apărut 83 de titluri cuprinzând opere de
marcă ale literaturii clasice şi contemporane
1

române şi universale. Această colecţie,
accesibilă ca preţ, a făcut să ajungă în mâinile
copiilor din ultimul cătun cărţi de valoare.
Tot în ideea sporirii culturii generale a copiilor, a îmbunătăţit „Colecţia şcolarului” şi a
iniţiat colecţia de mare prestigiu „Biblioteca
Jules Verne”, din care au apărut 36 de titluri din
cele 40 proiectate, colecţie de valoare literară şi
ştiinţifică de anticipaţie, într-o originală
prezentare grafică, acte editoriale cu care puţine
ţări se pot mândri. Dar, de la o vreme, Tiberiu s-a
retras în el, îndurerat.
Regimul dictatorial, cenuşiul zilei, stresul,
numărul crescând al oamenilor care îl dezamăgeau, aveau reverberaţii ample în sufletul lui.
Deşi încă tânăr şi având o voce foarte
frumoasă, am observat că Tiberiu nu mai cânta
şi nici nu mai râdea cu pofta de altădată.
Chiar de ziua lui, când împlinea 28 de ani,
nota cu tristeţe: „Nu, eu nu voi mai râde/ Nu mai
vreau să auzi clopotul gâtului meu, gâde!”. Iar în
altul din bileţele obişnuite, îmi spunea: „Luc, pe
fratele tău îl doare tare sufletul…”.
Acum, Tiberiu a plecat pe Cărarea
Albastră, chemat de Pasărea Pi spre „… cunoscutul plai/ unde-s de toate: şi nimic şi rai”.
Cunoscându-i poezia, ştiindu-i viaţa, n-aş
putea să-l definesc decât parafrazându-i un vers:
„cel mai frumos poem eşti tu”, curat, tandru, discret – şi în durere şi în iubire – fragil, cu inima
explodând de câte trăieşte şi nu poate corecta un
om.
Opera literară1
! Chemări, Bucureşti, 1955.
! Versuri, Bucureşti, 1961.
! Ciopârţilă, cu ilustraţii de Clelia Ottone,
Bucureşti, 1962.
! Carte de vise, cu ilustraţii de Mihu Vulcănescu, Bucureşti, 1965.
! Isprăvile lui Ciopârţilă, cu ilustraţii de
Clelia Ottone, Bucureşti, 1966.
! Clipe, Bucureşti, 1968.
! Steaua singurătăţii, Bucureşti, 1968.
! Ciopârţilă cascador, cu ilustraţii de Clelia
Ottone, Bucureşti, 1973.
! Goana după vânt, Bucureşti, 1973.
! Versuri, prefaţă de Eugen Simion, Bucureşti, 1975.

Date preluate după un material publicat de Maria Dumitrache în Jurnalul de Drajna (varianta electronică) din 19
iunie 2015.

MARAMUREŞUL ŞI ACADEMIA ROMÂNĂ

cărţi şi caiete pentru scris – în grabă, în zăpăceală, puteam uita acasă chiar „documentul”
(biletul de internare), dar ceea ce nu s-a întâmplat să fie uitat niciodată era un pahar şi o
floare (dacă nu aveam floare, măcar o ramură
înverzită), pahar ce urma să stea pe noptieră şi
să-i facă lui Tiberiu mai suportabilă camera de
spital.

59

FAMILIA ROMÂNĂ

IANUARIE 2017-DECEMBRIE 2019

60

IANUARIE 2017-DECEMBRIE 2019

MARAMUREŞUL ŞI ACADEMIA ROMÂNĂ

! Zoo-Ciopârţilă şi alte întâmplări, cu ilustraţii de Ana Puşchilă, Bucureşti, 1978.
! Cartea jucăriilor, cu ilustraţii de Ana
Puşchilă, 1979.
! Trei legende române, cu ilustraţii de
Marcela Cordescu, Bucureşti, 1980.
! Cărţile cu Ciopârţită, Bucureşti, 1984.
! Legende române, cu ilustraţii de Genoveva
Georgescu şi Mihai Gheorghe, Bucureşti,
1985.
! Drumul ierburilor, prefaţă de Dumitru
Micu, postfaţă de Lucia Olteanu Utan,
Bucureşti, 1995.
! Plecările, întotdeauna dor. Antologie de
versuri apărută sub îngrijirea scriitoarei
Lucia Olteanu Utan, Editura Grinta,
Cluj-Napoca, 2014.
! Isprăvile lui Ciopârţilă. Ilustraţii de Clelia
Ottone, Editura Grinta, Cluj-Napoca,
2015.
Traduceri
! Jesus Lopez Pacheco, Dragoste interzisă,
prefaţa traducătorului, Bucureşti, 1964.
Referinţe critice1:
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# Al. Philippide, Studii şi portrete literare,
1963.
# E. Simion, Orientări în literatura contemporană, 1965.
# V. Felea, Dialoguri despre poezie, 1965.
# H. Tugui, în „Cronica”, nr. 37, 1969.
# Perpessicius, Lecturi intermitente, 1971.
# V. Cristea, în „Luceafărul”, nr. 41, 1973.
# L. Raicu, în „România literară”, nr. 37,
1973.

# D. Vrânceanu, în „Contemporanul”, nr. 40,
1973.
# VI. Streinu, Pagini, IV.
# Fl. Mihăilescu, în „Luceafărul”, nr. 15,
1974.
# P. Poanta, în „Steaua”, nr. 1, 1974.
# D. Micu, în „Contemporanul”, nr. 49,
1975.
# L. Raicu, în „România literară”, nr. 37,
1975.
# Al. Piru, în „Ramuri”, nr. 1, 1975.
# E. Simion, în „Ramuri”, nr. 2, 1975.
# M. Ungheanu, în „Luceafărul”, nr. 51,
1975.
# Al. Ruja, în „Orizont”, nr. 40, 1976.
# I. Horea, în „România literară”, nr. 23,
1979.
# Z. Sângeorzan, în „România literară”, nr.
18, 1979.
# V. Cristea, în „România literară”, nr. 30,
1980.
# D. Micu, în „România literară”, nr. 12,
1980.
# Dim. Rachici, în „România literară”, nr.
32, 1981.
# D. Micu, în „România literară”, nr. 46, 1986.
# N. Stoian, în „Luceafărul”, nr. 43, 1987.
# D. Micu, Limbaje lirice contemporane,
1988.
# Gabriel Dimiseanu, în „România literară”,
27, nr. 22, 1994.
# Aurel Rău, în „Steaua”, nr. 7-8, 1994.

Referiri critice2
„Tiberiu Utan e unul din cei mai concentraţi poeţi ai noştri, şi Ion Caraion are
dreptate când vorbeşte despre «discreţia» poetului ce poate fi demonstrată şi statistic.
Ajunge să informăm că în cele 169 de pagini ale volumului Steaua Singurătăţii, Tiberiu
Utan a concentrat peste 120 de titluri de poeme, extracte cu toatele de poezie autentică.
Două strofe îi sunt de-ajuns lui Tiberiu Utan pentru a surprinde, cu basmul şi cu
biografia în mână, nota dominantă a personalităţii lui Sadoveanu, masivitatea personalităţii
sale: La locul unde munţii în capete se bat/ şi nici furnica află un loc de trecătoare/ se zice
că odată de demult s-a întâmplat/ să umble Sadoveanu Mihai la vânătoare/ Cu frunţile
zdruncite, neîmblânziţi coloşi/ stătură luptătorii şi se-mpăcară oleacă,/ trăgându-şi colţii

1
2

Vezi www.referatele.com/referate/romane/Tiberiu/Utan/in dex.php
Texte preluate din Tiberiu Utan, Plecările, întotdeauna dor. Antologie de versuri apărură sub îngrijirea scriitoarei
Lucia Olteanu Utan, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2014.

„Tiberiu Utan a ştiut a dobândi asupra-şi prestigiul spaţiilor dintre tentaţie şi
conştiinţă, al domniei peste ademeniri. El îşi stăpâneşte cuvintele şi învăţându-le nu
dezmăţul, ci economia, obţine din partea lor efectul sobrietăţii. Prin asta e matur. El nu şi-a
propus să frapeze prin supliment de podoabe şi nici de acustică.
Spre a-i descifra valenţele intime, de poezia lui trebuie să te apropii răbdător, desfoliind-o fără grabă, cu delicateţea cuvenită gesturilor de taină pentru ninsori, treceri ale
migratoarelor, şoapte îngânate pe gânduri.
Nota de discreţie, într-o literatură unde s-a şi vociferat abundent, intervine cu consecvenţă, ca nerisipă de cuvinte, dă cuvintelor preţ.
Câteodată sunt de ajuns câteva silabe – şi mai jos vom şi exemplifica – pentru ca să
contureze un poem la fel de expresiv şi ireproşabil ca indiferent ce piesă clasică de imperisabilă valoare şi de proporţii, căreia nu i-ai putea schimba sau adăuga nimic: Umbre
sunau pe ierburi,/ terestre spaime,/ nimeni. Impresia e puternică şi concentrarea maximă.
Cele numai şapte cuvinte pe care Utan le dispune în trei versuri, sunt suficiente pentru o
emoţie pe care la sfârşitul lecturii, uneori a unui întreg volum, nu ţi-o constaţi mai intensă”.
Ion Caraion, 1972
„Legătura cu pământul, cu natura rustică, în mijlocul căreia a copilărit, formează
conţinutul capitolului intitulat Pământul visează, titlu ce exprimă acea îmbinare de realitate
şi de vis care constituie trăsătura fundamentală a poeziei lui Tiberiu Utan. Cred că în acest
capitol, poetul exprimă ce este mai permanent în viaţa sa afectivă. Tentaţia sa către frumos
este, desigur, una dintre aceste permanenţe: Frumuseţea, pasăre străină,/ zboară pe la
mine prin grădină/ şi se-ntâmplă adesea de scoboară/ într-un ram de-al meu şi-l
înfioară....
Tiberiu Utan îşi cunoaşte bine mijloacele şi, artist perfect conştient de el însuşi,
cultivă cu predilecţie temele care i se potrivesc şi cărora le poate găsi o expresie proprie, nu
împrumutată. Volumul Versuri oferă cu strălucire un asemenea exemplu.
Toate acestea, desigur, nu s-ar putea întâmpla dacă n-ar exista calităţile esenţiale ale
unui bun poet, în primul rând simţul şi stăpânirea limbii, un mod poetic de a gândi şi pasiunea
frumosului, hrănită şi susţinută de cultura poetică – însuşiri pe care Tiberiu Utan le are din
belşug”.
Al. Philippide, 1963
„Dacă nu ne vom ocupa de toate aspectele liricii lui Tiberiu Utan este pentru că
dorim, în primul rând, să atragem atenţia asupra esenţei sale, ce ni se pare preţioasă şi rară.
Privilegiul suprem al poetului Tiberiu Utan e de a putea stabili, în cele mai inspirate
dintre zilele sale faste, un contact nemijlocit, direct, de o incredibilă simplitate, cu zonele de
puritate ale lumii, cu manifestările ei de o indicibilă delicateţe.
Din cărţile de poezii mai noi ale lui Tiberiu Utan, cititorul poate colecta pentru
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stâncii, au spus, cică, sfioşi:/ E-un munte dintr-ai noştri, să îl lăsăm să treacă.
Te impresionează prin simplicitate, felul prin care Tiberiu Utan a realizat unul din
cele mai emoţionante bocete din lirica cultă românească, poemul chiar aşa intitulat: Bocet
la mormântul Mariei Tănase. A transmite firului de iarbă crescut pe mormânt darul
cântecului, pentru un motiv bine determinat mi se pare una din intuiţiile folclorice
superioare ce designă pe poet. Pentru a relua formula lui Maiorescu, Tiberiu Utan este poet
în toată puterea cuvântului, capabil, adică, să vibreze cu orice eveniment, fie el oricât de
străin de biografia sa.
Deşi am mai avut prilejul să vorbim despre Bocet la mormântul Mariei Tănase, a-l
reproduce în această expunere antologică mi se pare o obligaţie: Cum treceam printre
mormânte/ a-nceput iarba să cânte./ Întrebai iarba: Ce ai/ de ai prins, firule, grai?/ Mi-a
răspuns: Nu mai călca/ peste rădăcina mea/ Pui sămânţă omenească/ şi vrei altceva să
crească/ decât doină românească/ decât doină românească?”
Perpessicius, 1971
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sufletul său, ca să spunem astfel, o substanţă foarte pură. În capacitatea de a o decanta,
constă, după părerea noastră, în primul rând, însemnătatea (şi necesitatea) poeziei lui
Tiberiu Utan. Din acest punct de vedere, considerăm că, în viitor, valoarea poeziei lui
Tiberiu Utan va creşte”.
Valeriu Cristea, 1975
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„Într-o generaţie bogată în poeţi, Tiberiu Utan îşi are locul şi nota lui originală,
provenită dintr-o sensibilitate aparte pentru un univers plin de transparenţe şi suavităţi.
Tiberiu Utan este un timid şi poezia este pentru el un joc cu porţelanuri fragile, o
trecere printr-un câmp de flori, cu spaima enormă de a nu le strivi. Extazul este înfrânt de
infinite precauţii, din teama poetului de a vorbi în tonuri prea înalte despre lucruri atât de
delicate”.
Eugen Simion, 1975
„Fuga de poză, preţuirea simplităţii sincere, îi dau lui Tiberiu Utan un anume sentiment al poeziei, caracterizat prin vibraţii intense. Poetul nu e înclinat să dezvolte motivele
lirice asupra cărora se opreşte, ci tinde să reţină din ele doar ceva ce l-a mişcat adânc, total,
şi s-a cristalizat oarecum de la sine în cântec.
Deschizând volumul care poartă titlul atât de modest (Versuri), ai sentimentul că te
afli în faţa unui poet autentic cu o foarte pronunţată individualitate”.
Ov. S. Crohmălniceanu, 1982
„Indiferent cum îi vor fi «luat măsura» – şi cum i-o vor lua – «meşterii» de orice fel,
de la confraţii poeţi la criticii şi istoricii literari, nu încape nicio îndoială că Tiberiu Utan
şi-a aşezat el însuşi sufletul într-un corp de cuvinte nesupus descompunerii. Într-un
veşmânt de versuri mai rezistent decât pietrele funerare”.
Dumitru Micu, 1995
„Tiberiu Utan a fost şi va rămâne în literatura română unul dintre cei mai rafinaţi, mai
discreţi şi autentici poeţi patrioţi, un închinător la altarul sacru al tradiţiei, dar şi un înnoitor
prin vasta sa cultură poetică, prin pasiunea de a traduce poezia lumii în limba noastră”.
Ion Brad, 28 mai 1994
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Gheorghe Pop
1921-2012
Dr. Mircea FARCAŞ

1

mat, între timp, de la 2 la 3 ani; între 1962-1970
– lector universitar; 1970-1974 – conferenţiar
universitar; 1974-1986 – profesor universitar.
Din 1987 devine profesor consultant şi conducător de doctorat.
Afinităţile teologice şi dragostea manifestată pentru această ramură a învăţământului superior îl vor aduce, din 1991, la Institutul Teologic „Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare,
unde va funcţiona ca profesor de limba şi literatura română, iar din 1992 va preda aceeaşi
materie la proaspăt înfiinţata specializare didactică teologie ortodoxă-limba română din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe a Universităţii
din Baia Mare (fostul Institut Pedagogic, redeschis în 1990 cu noua denumire).
Competenţele didactice şi buna pregătire
ale profesorului Gheorghe Pop au determinat
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
să-l coopteze, în calitate de cadru didactic asociat, din 1997, la specializarea jurnalistică din
Baia Mare, precum şi la Colegiul Universitar
din Sighetul Marmaţiei.
În neobosita sa activitate, profesorul
Gheorghe Pop a îndeplinit şi toate funcţiile de

Datele biobibliografice sunt extrase din lucrarea Gheorghe Pop – 90. Documentar biobibliografic aniversar,
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, Baia Mare, 2011.
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rofesorul Gheorghe Pop s-a născut la
8 octombrie 1921 în satul Roşiori,
judeţul Satu Mare, într-o familie de
ţărani – tatăl Ioan şi mama Maria. Studiile primare şi gimnaziale le urmează în localitatea
natală, Roşiori, iar cele liceale la Oradea şi Cluj.
În 1946 obţine licenţa în Teologie la Academia
Teologică Română Unită Blaj, iar în 1948
licenţa în Litere şi Filosofie la Universitatea
„Victor Babeş”, Cluj . Studiile superioare sunt
completate în mod strălucit prin cele doctorale,
profesorul Gheorghe Pop obţinând doctoratul în
1969, în ştiinţe filologice, la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca cu teza Elemente
neologice în graiul maramureşean, coordonată
de prof. univ. dr. Romulus Todoran1.
Pe plan profesional, dascălul Gheorghe
Pop a avut o intensă activitate, derulată pe parcursul a peste 60 de ani. Îşi începe demersul didactic în 1948, ca profesor de limba şi literatura
română la Liceul Pedagogic din Carei, unde
funcţionează până în 1952, moment în care va fi
numit inspector şcolar regional la Baia Mare,
demnitate pe care o deţine până în anul 1960.
Urmare a intenselor demersuri iniţiate şi
preocupat de viaţa didactică şi culturală a fostei
regiuni Baia Mare, distinsul profesor Gheorghe
Pop reuşeşte să trăiască, în 1960, bucuria înfiinţării Institutului Pedagogic de 2 ani din Baia
Mare pe care îl va şi conduce, ca director, în
primii 2 ani (1960-1961).
Întreaga activitate didactică şi ştiinţifică
va fi dedicată Institutului Pedagogic din Baia
Mare, al cărui fondator este. Punând mult suflet
la construcţia mult dorită, va fi dascăl timp de o
jumătate de secol, urcând toate treptele academice: 1961-1962 – profesor de limba română
contemporană la Institutul Pedagogic, transfor-
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conducere specifice învăţământului superior.
Astfel, între 1960-1961 a fost primul director al
Institutului Pedagogic de 2 ani, între 1961-1964
– şeful Catedrei de limba şi literatura română,
între 1964-1979 – decanul Facultăţii de Filologie din cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani,
între 1979-1981 – prorector al Institutului de
Învăţământ Superior Baia Mare, iar între
1981-1984 a fost rectorul Institutului de Învăţământ Superior din Baia Mare. Demn de remarcat este că în această perioadă, Facultatea de
Filologie şi, implicit, Institutul de Învăţământ
Superior, au cunoscut o dezvoltare constantă,
numărul de studenţi şi specializări crescând
considerabil.
Profesorul universitar Gheorghe Pop s-a
implicat cu toate forţele în activităţile ştiinţifice
şi culturale ale vremii, activând şi îndeplinind
diverse funcţii de conducere în societăţi şi asociaţii cultural-ştiinţifice. Astfel, timp de 41 de
ani (din 1964 până în 1995) a fost preşedintele
Filialei Baia Mare a Societăţii de Ştiinţe Filologice din România şi membru în Consiliul de
conducere de la Bucureşti. După 1995 a rămas
preşedintele de onoare al Filialei Baia Mare.
Din 1992 este preşedintele Despărţământului Baia Mare al ASTREI şi membru în Consiliul Central al ASTREI. Din 1994 este vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a Românilor
Uniţi – AGRU, iar din 1996 devine redactor-şef
al revistei „Tinereţe creştină” a Bisericii Greco-Catolice din Eparhia Maramureş. Din 1997
este director al revistei „Astra maramureşeană”
– publicaţia Despărţământului Baia Mare al
ASTREI.
Timp de peste 30 de ani, a fost secretar al
Filialei Maramureş a Comitetului Naţional
pentru Apărarea Păcii din România.
Premii şi distincţii
Imensa implicare în activitatea didactică,
ştiinţifică şi culturală românească i-a adus profesorului Gheorghe Pop peste 20 de premii şi
distincţii dintre care menţionăm:
1959 – Medalia şi „Diplôme d’Honneur”
a Consiliului Mondial al Păcii;
1983 – Premiul I şi titlul de laureat „pentru
creaţie literară – folclor literar şi etnografic” la
etapa republicană a Festivalului Naţional „Cântarea României”;
1983 – titlul de „Profesor universitar evidenţiat”;

1985 – premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru lucrarea coordonată,
Graiul, etnografia şi folclorul zonei Chioar;
1995 – membru de onoare al Senatului
Universităţii din Baia Mare;
2000 – cetăţean de onoare al municipiului
Baia Mare;
2002 – Premiul şi Diplomă de excelenţă
din partea Bibliotecii Judeţene Maramureş;
2005 – Diploma de merit ecleziastic „Ep.
Dr. Alexandru Rusu” şi titlul de „Defensor Unitatis Ecclesiae Romanorum”, acordate de Episcopia Greco-Catolică Maramureş;
2005 – medalia de argint conferită de Universitatea „Vasile Goldiş” Arad;
2006 – titlul de Doctor Honoris Causa al
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad;
2007 – diploma de excelenţă, acordată de
Uniunea Regională din Transcarpatia „Dacia”.
Activitatea editorială
În plan editorial, a iniţiat şi coordonat activitatea „Buletinului ştiinţific” – publicaţia Facultăţii de Filologie – şi a sprijinit cu toate forţele apariţia revistei studenţilor „Nord”. A fost
membru în comitetele de redacţie ale revistelor
„Limbă şi literatură” (Bucureşti), „Familia română”, „Tinereţe creştină”, „Astra maramureşeană” etc. A fost colaborator constant al revistelor de specialitate „Limba română”, „Cercetări
de lingvistică”, „Fonetica şi dialectologie”,
„Dialectologia”, „Forum”, „Nord”.
Fiind lingvist de formaţie, va coordona, ca
preşedinte, activitatea Filialei Baia Mare a Societăţii de Ştiinţe Filologice, supervizând apariţia a 7 volume de Studii şi articole sub egida
filialei băimărene.
Activitatea ştiinţifică
Activitatea ştiinţifică a profesorului Gheorghe Pop impresionează prin dimensiunile şi prin
vastitatea domeniilor abordate. Astfel, este autor
unic a 14 cărţi, coautor la 4 volume, are 2 cărţi
traduse, peste 10 cărţi îngrijite şi prefaţate, iar la
9 volume a fost editor, referent sau conducător
ştiinţific. La toate acestea se adaugă sute de articole publicate în reviste de specialitate din ţară
şi străinătate.
În activitatea ştiinţifică a profesorului
Gheorghe Pop remarcăm 4 direcţii de cercetare:
a) Volume care vizează limba română
contemporană:
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Sub conducerea asigurată de directorul
Gheorghe Pop din 1960, în 1961 Institutul Pedagogic de 2 ani se transformă în Institutul Pedagogic de 3 ani, având la bază trei facultăţi: Facultatea de Filologie, Facultatea de Matematică-Fizică şi Facultatea de Ştiinţe Naturale şi
Agricole. Din 1973, Facultatea de Filologie va
avea şi profile cu dublă specializare, engleză şi
franceză, iar din 1974, studiile devin universitare cu durată de 4 ani.
În centrul preocupărilor profesorului
Gheorghe Pop au fost, fără doar şi poate, activităţile în care erau implicaţi studenţii1. Prin iniţiativele sale, au fost activate 3 cercuri ştiinţifice
studenţeşti: Cercul de lingvistică, Cercul de
istorie literară şi folclor şi Cercul de creaţie
artistică (cunoscut şi sub denumirea de Cenaclul literar „Liviu Rebreanu”)2. Activităţile
celor trei cercuri studenţeşti au avut ca principal
scop şlefuirea pregătirii academice a studenţilor, care au fost implicaţi în schimburi de experienţă cu cercuri ştiinţifice studenţeşti din alte
centre universitare similare din ţară. Astfel, au
fost organizate două întâlniri cu Institutul Pedagogic din Târgu-Mureş, o întâlnire cu studenţi
de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din ClujNapoca şi două întâlniri cu studenţi de la Iaşi. Pe
lângă aceste evenimente, studenţii filologi
băimăreni au fost sprijiniţi şi îndrumaţi să
participe la mai multe concursuri de specialitate,
obţinând şi valoroase premii care i-au făcut remarcaţi în ţară. De la Facultatea de Filologie din
Baia Mare, au participat studenţi la: Al IV-lea
Seminar Naţional Ştiinţific Studenţesc de
Limba Română (Iaşi, 1966), A X-a Conferinţă
pe Ţară a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti (Iaşi,
1969), Colocviul Naţional de Creaţie Literară
(Bucureşti, 1969), Al II-lea Colocviu Naţional
al Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti de Folclor
(Bucureşti, 1969).
Tot prin intermediul cercurilor ştiinţifice,
studenţii băimăreni au fost implicaţi în cea mai
prestigioasă lucrare elaborată, în 1983, de către

Se ştie că profesorul Gheorghe Pop era foarte apropiat de studenţi, după cum o şi mărturiseşte, de altfel: „În
concepţia mea a fi un bun dascăl nu înseamnă numai a fi un bun specialist, a avea fişate ultimele noutăţi, care se
comunică cu emfază calculată, ci înseamnă a fi şi un bun pedagog şi patriot, adică a iubi până la dăruire
dezinteresată omul, tânărul care vine în universitate încrezător să devoreze idei, a iubi până la dăruire totală ţara şi
viitorul ei”. (Gheorghe Pop, Tainele vocaţiei, Arad, „Vasile Goldiş” University Press, 2001, p. 6).
Gheorghe Pop, Profesor şi vocaţie, Societatea de Ştiinţe Filologice, Filiala Baia Mare, 1987, p. 79.
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Contribuţii la dezvoltarea
vieţii academice băimărene
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Curs de limba română contemporană:
Capitolul Sintaxa propoziţiei, Baia Mare, 1964,
149 p.; Limba română contemporană: Capitolul
Lexicologie, Baia Mare, 1965, 164 p.; Curs de
limba română contemporană: Capitolul Fonetică şi fonologia limbii române, Baia Mare,
1973, 100 p.; Structuri şi evoluţie în vocabularul limbii române, Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1997, 187 p.; Morfologia limbii române:
structuri şi sistem, Cluj-Napoca, Editura Casa
Cărţii de Ştiinţă, 1998, 194 p.; Sintaxa limbii
române: teorie şi aplicaţii, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 1999, 218 p.
b) Subiecte care trimit la studierea variantelor regionale sau a unor compartimente ale
limbii române:
Elemente neologice în graiul maramureşean, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1971, 327 p.;
Terminologie minieră din bazinele maramureşene, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1996, 136 p.;
Antologie de folclor din judeţul Maramureş,
vol. I. Poezia, Baia Mare, 1980, 550 p. (coautor); Graiul, etnografia şi folclorul zonei
Chioar, Baia Mare, 1983, 463 p. (coordonator);
c) teme religioase:
Religia – suport şi sens al existenţei,
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1996, 136 p.; Diapazonul iubirii/ FrPre Emmanuel, Editura Umbria, Baia Mare, 1995, 131 p. (traducere din
limba franceză de Gheorghe Pop şi Georgeta
Corniţă); Fatima: Maria se adresează lumii/ L.
Gonzaga da Fonseca, Editura Umbria, Baia
Mare, 1996, 255 p. (traducere de Gheorghe Pop
şi Iosif Hečko)
d) subiecte didactice şi vocaţionale:
Profesor şi vocaţie, Baia Mare, 1987, 159
p.; Tainele vocaţiei, Arad, „Vasile Goldiş” University Press, 2001, 272 p.; Vocaţii filologice şi
educaţionale, Baia Mare, Biblioteca Judeţeană
„Petre Dulfu”, 2002, 224 p.; În slujba unei
credinţe, Baia Mare, Editura Cornelius, 2006,
168 p.; 60 de ani în slujba învăţământului,
ştiinţei şi culturii româneşti, Baia Mare, Editura
Universităţii de Nord, 2008, 280 p.
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un colectiv de cadre didactice de la Facultatea
de Filologie, coordonaţi de prof. Gheorghe Pop.
Veritabilă monografie dialectală, lucrarea
Graiul, etnografia şi folclorul zonei Chioar rămâne şi în prezent principalul titlu de referinţă
în bibliografia de specialitate pentru zona Chioar.
Fiindu-i recunoscută valoarea ştiinţifică de necontestat, Academia Română i-a conferit Premiul „Timotei Cipariu” (1985) ca o încununare
a eforturilor cadrelor didactice şi ale studenţilor
de la Facultatea de Filologie din Baia Mare.
Zona Chioarului, insuficient cunoscută
din punct de vedere ştiinţific, a fost în atenţia
Facultăţii de Filologie, care va întreprinde, sub
coordonarea profesorului şi decanului Gheorghe
Pop, anchete dialectale complexe în 11 localităţi, implicând, la început (1976) 7 cadre didactice şi 26 de studenţi1. Rezultatele cercetării
derulate pe parcursul a aproximativ 5 ani s-au
concretizat într-un impresionant volum grupat
pe nivelurile tradiţionale: fonetică, morfologie,
sintaxă, lexic, aspecte etnografice, însoţite de
texte redate în transcriere dialectală îngrijită,
precum şi de un glosar regional.
Preocupat de viaţa academică băimăreană, profesorul Gheorghe Pop va organiza, la
nivel de facultate şi de filială a Societăţii de
Ştiinţe Filologice, o serie de conferinţe susţinute
de personalităţi de marcă ale filologiei româneşti: academicieni, profesori universitari, cercetători ştiinţifici, dintre care îi menţionăm pe
acad. Iorgu Iordan, acad. Alexandru Rosetti,
acad. Boris Cazacu, acad. Dimitrie Macrea, acad.
Alexandru Graur, prof. univ. dr. doc. Gheorghe
Bulgăr, prof. univ. dr. doc. Gavril Istrate,
Gheorghe Vrabie, Ioan Petru Culianu ş.a.
Sub îndrumarea şi la iniţiativa profesorului Gheorghe Pop, în 1971, a fost organizată
prima sesiune ştiinţifică cu participare naţională
şi tot în Facultatea de Filologie va fi organizat şi
Al IV-lea Colocviu Naţional al Cercurilor
Ştiinţifice Studenţeşti de Folclor, reunind pe cei
mai de seamă folclorişti din ţară.
Pe lângă viaţa ştiinţifică studenţească,
profesorul, decanul şi rectorul Gheorghe Pop a
fost interesat de viaţa culturală a studenţilor, implicând peste 200 de studenţi în 11 formaţii cultural-artistice2, care au obţinut 11 premii la faza
finală a celei de-a XIV-a ediţii a Festivalului
1
2

Ibidem, p. 97-98.
Ibidem, p. 104.

Artei şi Creaţiei Studenţeşti. Toate aceste activităţi au fost completate prin organizarea unor
excursii didactico-ştiinţifice, dând posibilitatea
studenţilor să viziteze locurile natale ale scriitorilor clasici studiaţi în timpul facultăţii, dar şi ca
o pregătire a viitorilor profesori care vor şti, astfel,
să organizeze, la rândul lor, excursii cu viitorii
lor elevi.
Recunoaşterea valorii profesorului
Gheorghe Pop se concretizează în cele peste 20
de premii şi distincţii care i-au fost acordate de-a
lungul vieţii, încununate de conferirea titlului de
doctor honoris causa, în 2006, din partea Universităţii „Vasile Goldiş” Arad. Pe lângă
acestea, în onoarea dascălului Gheorghe Pop au
fost scrise zeci şi zeci de articole în presa locală,
în reviste de specialitate sau în volume aniversare. Menţionez aici că în 2001, la împlinirea
onorabilei vârste de 80 de ani, Facultatea de
Litere, al cărei decan a fost între 1964-1979, a
realizat un frumos volum, apărut în condiţii grafice deosebite, intitulat Gheorghe Pop – la ceas
aniversar, coordonat de către prof. univ. dr.
Nicolae Felecan (decan) şi tehnoredactat de
către subsemnatul, Ioan-Mircea Farcaş (decan,
în prezent, la aceeaşi facultate). Acest volum
aniversar, grupat pe două mari capitole: capitolul I: Gratulatoria conţine 14 materiale scrise
de lingvişti de seamă, colegi, foşti studenţi şi
personalităţi locale cu titluri dintre cele mai sugestive, reuşind să descrie personalitatea profesorului Gheorghe Pop încă de la prima privire:
Omagiu fratern: Profesorului dr. Gheorghe
Pop (Gh. Bulgăr), Din dragoste de şcoală şi de
viaţă (Vasile Leschian), Un suflet de om cu vocaţia educaţiei (pr. Ioan Tîmbuş), Cu plecăciune, vă mulţumim, stimate domnule profesor!
(Andrei Crişan), Pasăre uriaşă, umbrindu-şi
urmele (Ciprian Chirvasiu), Gheorghe Pop de
Maramureş (Nicolae Scheianu), Efigie pe arcada timpului (Şarolta Vaida), Un destin împlinit (Emilia-Coralia Pop), Cuvinte către profesorul nostru (Radu Ţolaş), Urare profesorului
nostru (Delia Diana Tămâian). Capitolul al
II-lea, intitulat Studia, conţine tot 14 materiale,
ştiinţifice de astă dată, publicate în onoarea şi
spre cinstirea profesorului Gheorghe Pop.
În volumul sus-menţionat, mi-a reţinut
atenţia şi recitesc cu plăcere interviul acordat de

călul, cercetătorul şi mentorul truditor pe multiple fronturi (Pamfil Bilţiu), Fidelitate, consecvenţă,
încredere
(Augustin
Cozmuţa),
Profesorul de… profesori (dr. Mircea Farcaş),
Elogiu spiritului creator: Gheorghe Pop (dr.
Nicolae Felecan), Veneraţie şi recunoştinţă
(Vasile Leschian), Prof. dr. Gheorghe Pop la 90
de ani (pr. Simion Mesaroş), Ctitor de şcoală,
lingvist de excepţie, profesor de aleasă omenie
(dr. Ştefan Vişovan).
Spre cinstirea personalităţii profesorului
Gheorghe Pop, la iniţiativa conf. univ. dr. IoanMircea Farcaş – decanul Facultăţii de Litere din
2016 până în prezent, s-a instituit, la nivelul Facultăţii de Litere din Baia Mare, distincţia „Prof.
univ. dr. Gheorghe Pop”, acordată prima dată,
pe 7 martie 2018, fostului preşedinte al României, Domnul Emil Constantinescu, care a
susţinut o foarte frumoasă conferinţă în Aula
Magna a Centrului Universitar Nord din Baia
Mare, intitulată „Puterea cărţii”.
Rămâne în amintirea noastră, săpată
adânc, figura impozantă a profesorului univ. dr.
Gheorghe Pop, fondator al învăţământului superior băimărean, căruia îi aducem un pios omagiu
prin aceste rânduri.

*
La împlinirea vârstei de 90 de ani Biblioteca
Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare i-a închinat un
documentar biobibliografic aniversar realizat de
Aristiţa Borbei, Ana Grigor şi Liana Pop.
Lucrarea se deschide cu medalionul semnat de dr. Teodor Ardelean, directorul bibliotecii, pe care îl reproducem în continuare.

Un reper major şi un referenţial esenţial
Ce minunate şi provocatoare sunt clipele în care simţi că nu-ţi mai sunt suficiente superlativele limbii române. Vrei să vorbeşti sau să scrii despre o persoană absolut deosebită şi
constaţi cu surprindere că vocabularul general al limbii este sărac la acest capitol, iar uzanţele
de combinare lingvistică reduse.
Este şi cazul de faţă. Personalitatea complexă a Profesorului Gheorghe Pop întrece în
anvergură, altitudine şi amplitudine toate unităţile convenţionale de măsură axiologice. În consecinţă, devine chiar foarte greu să găseşti cuvântul care să exprime adevărul pe potriva
realităţii! Din acest motiv simplu, panegiricul de faţă va uza de elemente din spectrul de
rezonanţă interpersonal.
L-am cunoscut întâi din ecourile şi reverberaţiile operei sale de o viaţă, din relatările
absolvenţilor Institutului Pedagogic sau Institutului de Învăţământ Superior Baia Mare, care
duceau vestea despre lucrarea sa, peste tot unde ajungeau să profeseze. Apoi, personal, în 1979,
1

V. R. Ghenceanu, La ceas aniversar. Interviu cu prof. univ. dr. Gheorghe Pop, în vol. Gheorghe Pop – La ceas
aniversar, volum coordonat de Nicolae Felecan, Baia Mare, Editura Universităţii de Nord, 2001, p. 6-21.
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către dascălul Gheorghe Pop regretatului ziarist
V. R. Ghenceanu1, în care ne sunt dezvăluite
variate şi interesante aspecte personale. Astfel,
aflăm că visul din copilărie al domnului Gheorghe Pop era să devină profesor. Fiind profesor în
învăţământul preuniversitar, domnul Gheorghe
Pop îşi va forma şi îşi va menţine toată viaţa un
caracter temperat, evitând excesul şi ţintind dozarea justă a materialului de predat. Aşa l-am
cunoscut şi eu, în calitate de student, încă din
anul I de facultate (1991). Impresiona prin elocinţă, statură, bun-simţ, umor şi prin seriozitatea
de care dădea dovadă când venea vorba de aspectele limbii române contemporane, indiferent
că se referea la normele ortografice, ortoepice,
de punctuaţie sau la fonetică, morfologie şi vocabular. Competenţele pedagogice, dobândite la
Şcoala Normală din Oradea, l-au făcut stimat şi
apreciat de toată lumea, dar cea mai frumoasă şi
importantă şcoală i-a fost şcoala familiei cum o
numeşte în acelaşi interviu (p. 8): Casa părintească mi-a fost şcoala cea mai scumpă a vieţii
[…] Când copilului îi lipseşte şcoala familiei,
nimic nu este în stare să i-o înlocuiască, nici
statul, nici viaţa.
La împlinirea frumoasei vârste de 90 de
ani, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia
Mare, la iniţiativa directorului, dr. Teodor
Ardelean, a realizat un frumos volum aniversar
intitulat Gheorghe Pop – 90. Documentar biobibliografic aniversar (Baia Mare, 2011), carte
care cuprinde 9 materiale cu titluri care, din nou,
definesc personalitatea profesorului Gheorghe
Pop: Un reper major şi un referenţial esenţial
(dr. Teodor Ardelean), Gheorghe Pop – das-
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când am fost angajat la Institut ca director al Clubului studenţesc. Un om împlinit, dar plin de
prospeţime în conceperea perspectivelor, activ permanent, însă nu lipsit de profunzimea meditaţiei, sobru pentru a impune linia înălţimilor de atins, dar vesel şi disponibil pentru colegi şi
studenţi, probabil cu scopul de a-i proteja de stresul firesc al zilelor, puternic pe poziţiile cheie
ale activităţii didactice, dar şi în relaţia cu ministerul sau cu autorităţile locale, plăcut în dialog,
fascinant în exerciţiul de conducere... M-a cucerit definitiv, irevocabil şi iremediabil! Dacă
valoarea socială a expresiei Magister dixit s-ar fi putut împroprietări, Profesorul Gheorghe Pop
ar fi devenit cel mai bogat om din nord-vestul României! Şi ce putea fi mai frumos decât să poţi
să ai zilnic parte de un astfel de maestru!
L-am iubit din primele clipe de dialog. Şi o iubire dintre acelea rare, nestăpânite uşor,
care se aşază la inimă sub forma unei greutăţi pline de responsabilităţi şi asumări, ca o piatră de
moară ce nu se erodează nici în măcinişul vremurilor.
Ca să fiu bine înţeles în dragostea mea autentică pentru Profesorul Gheorghe Pop, o să
mărturisesc aici câteva situaţii pilduitoare despre rectorul rectorilor!
Când cercetam, bunăoară, viaţa şi activitatea marelui bărbat al neamului românesc şi
Părintelui Naţiei, George Pop de Băseşti, din documentele vremii, spre a-l cunoaşte şi a-i face
cunoscută exemplara-i şi istorica-i viaţă, nu mi-l puteam închipui pe Badea George decât cu
chipul şi asemănarea Domnului Profesor. Când rosteam discursuri publice de analiză
contemporană, în care ideea ducea spre nevoia de personalităţi cardinale şi-n vremurile
noastre (şi, Slavă Domnului, viaţa mi-a dat numeroase astfel de ocazii, între ai mei sau în
străinătăţi importante!), îmi sărea din sertarul de memorie al chipurilor aceeaşi imagine standard a Profesorului Gheorghe Pop. Când evocam propria-mi viaţă, nu spre o fragilă laudă de
sine, ci, mai ales, spre a sădi copiilor sau tineretului nevoia de modele, pe ideea marilor bărbaţi
care mi-au marcat devenirea, în listă Profesorul Gheorghe Pop stătea alături de academicienii
Constantin Daicoviciu, Camil Mureşan, Ştefan Pascu, Mircea Maliţa... Când scriam despre
ASTRA, pe filmul lucrurilor remarcabile înfăptuite, mitropolitul Andrei Şaguna, George
Bariţiu, Timotei Cipariu, Vasile Goldiş şi alţi bărbaţi cu statură naţională parcă îşi întindeau
aripile protectoare şi provocatoare în Lucrarea cea Mare a Limbii Române până spre vremurile
noastre, căci în galeria figurilor ilustre ale celei mai ilustre construcţii de suflet a românilor,
premergătoare Academiei, dintre contemporani, Profesorul Gheorghe Pop constituie un reper
major şi un referenţial esenţial, bun de aşezat în icoana cea tainică a inimii bune.
Am fost alături, atât în cele mai faste momente ale Domniei Sale, ca decan, prorector sau
rector, cât şi în cele în care, ca un tribut plătit zilelor, a trebuit să cedeze o porţiune de teren
pentru a nu pierde bătălia în ansamblu. Şi am fost amândoi fericiţi, nu doar pentru rezultatele
lui sau ale mele, ci, mai ales, pentru titlurile dobândite de Alma Mater băimăreană, pentru
studenţii pe care-i îndrumam spre performanţe, pentru colegii care obţineau recunoaşteri
oficiale ale muncii în mediul universitar.
Pe vremea când era Decan, mă deranja parcă şi faptul că li se spunea şi altora domnule
Decan, de parcă acest titlu reprezenta o formă de Bene Merenti. Când a ajuns Rector, mi se
părea că Institutul e prea mic pentru un om atât de mare şi, ulterior, am aflat că nu doar eu
păcătuisem în gândul acesta, ci şi celebrii Alexandru Graur, Gheorghe Bulgăr, Boris Cazacu,
Alexandru Rosetti, Ion Coteanu... Când timpul a adunat lucrurile la o altă matcă şi am devenit
pentru scurtă vreme decan la o altă universitate, Domnul Profesor mi-a stat alături cu toată
deschiderea posibilă, fapt ce a determinat conducerea acestei universităţi să-l desemneze Doctor Honoris Causa.
Îi datorez mult şi multe. L-am avut şi mentor şi model, şi şef şi coleg, am fost împreună la
sute de evenimente culturale. Era cel care dădea tonul aristocraţiei cuvântului, cel ce aducea
aerul necesar de mobilitate intelectuală, cel care împăca părţile în discordie, cel care aşeza
morala şi acolo de unde unii o alungaseră. Cu frazele sale bine accentuate pe idei de forţă, cu
glasul său puternic şi bine modulat pentru a specifica sensurile vorbelor de duh, Profesorul
Gheorghe Pop s-a impus în toate cercurile intelectuale pe care vremurile i le-au aşezat înainte.
Tocmai de aceea am fost determinat să-l citez atât de des, să-l pun în lumină şi să-l valorific.
Tocmai de aceea l-am gratulat de multe ori cu titlul de academician, pe care şi azi simt că l-ar fi
meritat cu prisosinţă.
La 90 de ani, figura monumentală a Profesorului Gheorghe Pop ne umple un gol. Acela
de a ne putea imagina cât mai aproape de realitate patriarhii cuvântului ales. Acela de a putea
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vedea cum Dumnezeu ni-i oferă pe unii dintre aleşii Săi ca repere morale şi culturale, spre a nu
ne pierde în hăţişul îmbrâncelilor fără de o cardinalitate precisă.
La mulţi ani şi multă sănătate, alături de familia sa aleasă! Şi mulţumirile mele şi ale
familiei pentru tot gândul său cel bun, care m-a determinat să-i fiu discipol. Sper că i-am adus
suficiente bucurii pentru ca aceste mulţumiri să nu fie goale în conţinut. Iar titlul meu de doctor
în litere este pecetea pe relaţia mentor – discipol.
Gaudeamus igitur... Să ne bucurăm, aşadar, împreună, de destinul fericit al Profesorului
Gheorghe Pop!
Bibliografie
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Baia Mare

Date biografice1

S

-a născut la 25 martie 1936 în satul
Agârbiciu, comuna Căpuşul Mare,
judeţul Cluj, într-o familie de ţărani,
din părinţii Iosif şi Floarea. Urmează şcoala
primară şi cursurile gimnaziale în Agârbiciu,
Căpuşul Mic şi Sărmaşu (1942-1950). Între
1950-1954 este elev al Liceului Militar „Dimitrie Cantemir” din Predeal, pe care îl absolvă
în mod strălucit ca şef de promoţie. Între 19541955 urmează Şcoala Militară de Geniu din
Râmnicu-Vâlcea, întreruptă de intrarea la Facultatea de Filologie, Universitatea „Babeş
-Bolyai”, Cluj-Napoca, pe care o absolvă în anul
1960.
Din 1967 este doctor în filologie al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,
avându-l conducător ştiinţific pe prof. dr. docent
D. Macrea, membru corespondent al Academiei
şi referenţi ştiinţifici pe: acad. prof. Iorgu
Iordan, acad. prof. Emil Petrovici, acad. prof.
Al. Rosetti, prof. dr. docent Ioan Pătruţ.
Profesorul Victor Iancu a activat la catedră timp de 45 de ani. Şi-a început cariera
didactică la liceele 1 şi 2 din Baia Mare (1960/
1961), iar din 1961 intră în sistemul de învăţământ superior băimărean (iniţial, Institutul
Pedagogic, ulterior, Universitatea de Nord din
Baia Mare), al cărui cofondator este, urcând
toate treptele universitare: asistent (1961-1965),
lector (1965-1969), conferenţiar (1969-1990),
profesor universitar titular (1990-2005). A fost
profesor universitar consultant şi conducător de
doctorat, susţinând cursuri şi seminare de istoria limbii române, dialectologie, limba română
contemporană, lingvistică generală, filologie
romanică şi, sporadic, de onomastică.
1

Vorbitor de patru limbi străine (franceză,
italiană, spaniolă, rusă), pregătirea ştiinţifică de
excepţie şi calităţile didactice l-au propulsat ca
lector de limbă română la universităţile din
Torino şi Milano, între 1968-1971, iar în perioada 1991-1994 a fost lector de limbă română
la Universitatea din Budapesta.
Dând dovadă de reale calităţi manageriale, profesorul Victor Iancu a îndeplinit următoarele funcţii de conducere:
• şef de catedră (la Facultatea de Litere)
între anii 1971-1974; 1995-1996; 2004-2005;
• prorector al Universităţii de Nord (19711972; 1996-2004);
• şeful Catedrei UNESCO de drepturile
omului, democraţie, pace şi toleranţă (din
1998);
• secretar general al Comisiei Naţionale a
României pentru UNESCO (1997-2001).

Datele biografice sunt extrase din lucrarea Omagiu profesorului septuagenar Victor Iancu (coord. Mircea Farcaş),
Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2006, p. 7-18.
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• Preşedintele Comitetului de organizare a
Alianţei Civice în Maramureş (ianuarie 1991);
• Preşedinte – fondator al Clubului de la
Baia Mare (septembrie 1994);
• Membru al PNŢCD din ianuarie 1990;
• Vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene
Maramureş a PNŢCD (3 mandate);
• Directorul Departamentului de sinteză a
programelor PNŢCD (1996-2001);
• Coautor al Programului PNŢCD adoptat
de congresul din ianuarie 1996.
Activitatea editorială
În plan editorial, s-a ocupat de revista Curier
(engl. Courier), publicaţia CNR UNESCO
(1998-2001). Din 1998 este director onorific al
revistei Pro Unione (Baia Mare). A fost
membru în comitetele de redacţie ale revistelor
Buletin ştiinţific (publicaţia Facultăţii de Litere,
Baia Mare) şi Studii şi articole (revista Societăţii de Ştiinţe Filologice, Filiala Baia Mare),
făcând parte dintre fondatorii acestora. A fost
colaborator constant al celor mai prestigioase
publicaţii de specialitate din ţară, dintre care
menţionăm: revista Cercetări de lingvistică, editată de Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române,
revistele Limba română, Studii şi cercetări de
lingvistică, editate de Institutul de Lingvistică
„Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Acade-

Premii şi distincţii
Activitatea didactică, ştiinţifică şi culturală românească i-a adus profesorului Victor
Iancu premii şi distincţii dintre care menţionăm:
• 1985 – premiul „Timotei Cipariu” al
Academiei Române pentru lucrarea colectivă,
Graiul, etnografia şi folclorul zonei Chioar;
• În 1998 este numit cetăţean de onoare al
satului natal, Agârbiciu – Cluj;
• 1998 – distincţie de la Ministerul
Culturii Poporului Chinez;
• 2000 – distincţie din partea Institutului
Român Pentru Drepturile Omului (IRDO);
• 2000 – distincţie de la Universitatea din
Bucureşti, însoţită de placheta Alma Mater Geographia;
• 2001 – Diplomă Aniversară din partea
Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat;
• 2003 – Diploma Jubiliară oferită de
Liceul Teoretic „Petru Rareş”, Târgu-Lăpuş;
• 2006 – Diplomă de excelenţă din partea
Senatului Universităţii de Nord;
• 2006 – Diplomă de excelenţă din partea
Inspectoratului Şcolar Maramureş.
Activitatea ştiinţifică
Profesorul univ. dr. Victor Iancu a desfăşurat o intensă activitate ştiinţifică, concretizată
în publicarea a 7 cărţi de lingvistică şi două
cursuri universitare (1968 şi 1994): Palatalizarea dentalelor în limba română, Facla, 1975;
Limbaj cotidian şi rostire literară, Facla, 1977;
Cum vorbesc românii din Ungaria, CompPress, Budapesta, 1994; Dicţionar de ortograme, Editura Ştiinţifică, 1995 − coautor S. Horvat;
ediţia a II-a, Univers Enciclopedic, 2000; Limbă
şi rostire românească, ieri şi azi, Dacia, 1996;
Istoria limbii române. Privire sintetică, Editura
Fundaţiei Culturale Române, 2000. A şaptea
carte, apărută prin grija soţiei sale, Silvia, intitulată Greşeala atotputernică, apărută la
Editura Dacia în 2009, nu l-a mai prins, din
păcate în viaţă…
Este şi autorul a peste 330 de articole şi
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Activitatea social-politică şi civică

miei Române, Bucureşti. A mai colaborat la
revistele şi ziarele: „Limba şi literatura română”, „Steaua”, „Tribuna”, „Orizont”, „România
literară”, „Luceafărul”, „Dreptatea”, „Cotidianul”,
„Noi, românii din Ungaria”, „Cronica sătmăreană”,
„Glasul Maramureşului”, „Graiul Maramureşului”,
„Clipa”, „Informaţia zilei de Maramureş”.
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Profesorul Victor Iancu şi-a dedicat întreaga viaţă scopului nobil al cunoaşterii. Având
rezultate ştiinţifice remarcabile, a fost cooptat,
din 1971, ca membru în Societatea Internaţională de Lingvistică Romanică. Din 1960 este
membru al Societăţii de Ştiinţe Filologice din
România. Este membru fondator (1996) al
Societăţii Române de Dialectologie.
Având în vedere activitatea literară, a fost
cooptat în Asociaţia Scriitorilor din Baia Mare.
Interesat constant de personalitatea lui Avram
Iancu, devine membru în Consiliul Naţional al
Societăţii „Avram Iancu”.
Preocupat de viaţa socială şi culturală, se
remarcă şi în plan politic, fiind membru, timp de
aproape 10 ani, în Consiliul Interguvernamental
al Programului „Gestiunea Transformărilor Sociale”, Paris (1997-2005), iar în perioada octombrie-noiembrie 1997 a îndeplinit şi funcţia
de vicepreşedinte al Conferinţei Generale a
UNESCO.
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studii filologice, fiind citat de majoritatea lingviştilor români: A. Avram, Mioara Avram, Gr.
Brâncuş, Gh. Bulgăr, I. Calotă, Matilda Caragiu-Marioţeanu, B. Cazacu, I. Coteanu, St. Dumistrăcel, N. Felecan, V. Frăţilă, I. Gheţie, Şt.
Giosu, Al. Graur, V. V. Grecu, Valeria Guţu-Romalo, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, I. Iordan, D.
Macrea, Gh. Mihăilă, Şt. Munteanu, I. Pătruţ, E.
Petrovici, Gh. Pop, R. Sp. Popescu, L. Renzi,
Al. Rosetti, V. Rusu, M. Sala, N. Saramandu, R.
Todoran, V. D. Ţâra, p. Valesio, E. Vasiliu, B.
Villata.
Valoarea ştiinţifică a cercetătorului Victor
Iancu este dată şi de includerea lucrărilor sale în
bibliografiile de specialitate ale celor mai de
prestigiu lucrări din ţară. Menţionăm, în acest
sens, că în bine cunoscutul Tratat de dialectologie românească, apărut la Editura „Scrisul
Românesc”, Craiova, 1984, profesorul Victor
Iancu este citat şi menţionat în lista bibliografică
cu 8 publicaţii de importanţă maximă pentru
înţelegerea complexului fenomen de palatalizare a dentalelor în limba română: Originea şi
evoluţia palatalizării dentalelor româneşti (în
SCL „Studii şi cercetări de lingvistică”, 18.3,
1967, p. 297-311), Răspândirea geografică a
palatalizării dentalelor în limba română (în
SCL, 18.5, 1967, p. 541- 553), La palatalisation
des consonnes dentales – Critérium de répartition dialectale en daco-roumain (în „Actele
celui de-al X-lea Congres Internaţional de Lingvistică”, 2, 1970, p. 175-181), Răspândirea geografică a iotacizării verbelor româneşti (în Buletin ştiinţific, 4, 1972, p. 41-49), Palatalizarea
dentalelor în limba română (1975), Dall’idioletto alla lingua. Il romeno regionale (în
„Actele celui de-al XIV-lea Congres Internaţional de Filologie şi Lingvistică Romanică”, 2,
1976, p. 291-296), Cu privire la semiologia raporturilor dintre limbă şi dialect (în „Cercetări
de lingvistică”, 23.1, 1978, p. 17-20), Pentru un
atlas lingvistic al românei standard (în „Limba
română”, 29.3, 1980, p. 221-225).
În perimetrul ştiinţific al profesorului Victor Iancu se remarcă două direcţii de cercetare:
a) Materiale care analizează şi descriu
limba română contemporană: Limbaj cotidian şi
rostire literară, Facla, 1977; Cum vorbesc românii din Ungaria, Comp-Press, Budapesta,
1994; Dicţionar de ortograme, Editura Ştiinţifică, 1995 – coautor S. Horvat; ediţia a II-a,
Univers Enciclopedic, 2000; Limbă şi rostire

IANUARIE 2017-DECEMBRIE 2019
românească, ieri şi azi, Dacia, 1996; Greşeala
atotputernică, Cluj-Napoca, Editura Dacia,
2009; toate aceste lucrări constituie rodul unor
observaţii şi meditaţii profunde desfăşurate pe
parcursul a câtorva decenii şi demonstrează preocupările constante ale autorului privind cultivarea limbii române. Trebuie să menţionăm, la
acest capitol, că a realizat şi circa 150 de emisiuni radiofonice consacrate cultivării limbii
române.
b) Studierea variantelor regionale prin raportare la limba standard – literară, temă, în
jurul căreia putem spune că a gravitat întreaga sa
activitate ştiinţifică, fiind prezent la 6 congrese
internaţionale de lingvistică şi filologie (Bucureşti, Padova, Quebec, Budapesta, Palermo,
Bruxelles) şi la 22 reuniuni internaţionale pe
probleme de cultură, educaţie, ştiinţă, comunicare (Paris – 5, Atena, Buenos Aires, Aix en
Provence, Turku, Budapesta, Bucureşti, NewDelhi, Salonic, Stadtschlaining – 2, Sevilla,
Geneva, Varşovia, Utrecht, Veneţia, Barbados,
Manzanillo – Mexic) şi la peste 50 de reuniuni
ştiinţifice din România: Bucureşti, Iaşi, ClujNapoca, Timişoara, Craiova, Ploieşti, Sibiu,
Arad, Alba Iulia, Târgu-Mureş, Oradea, Baia
Mare, Deva, Turnu-Severin, Abrud, Năsăud etc.
Activitatea literară şi politică
Lingvist remarcabil, Victor Iancu s-a
impus şi ca prozator şi dramaturg. Scriitorul
Victor Iancu a publicat volume de proză, dar şi
drame. Amintim în acest sens: Italia posibilă,
Dacia, 1978; Pământ – cosmos şi retur, roman,
Facla, 1980, coautor D. Mureşan; Fabule cu
morală şi fără…, Albatros, 1981, coautor D.
Mureşan; Întrebări în asfinţit, proză scurtă,
Dacia, 1983; Drum de piatră, roman, Dacia,
1986; Pământul negru, roman, Dacia, 1988;
Pensiunea Barbagia, roman, Dacia, 1992;
Avram Iancu, trilogie dramatică, Clusium,
1995; Jurnal involuntar, Paralela 45, 2000;
Blândul Dracula, roman, Dacia, 2002; Patul,
comedie, Dacia, 2004; Drum de piatră, Dacia,
2004. 2 vol. (Biblioteca Dacia. Seria Roman).
Vol. 1: Cerul roşu; Vol. 2: Pământul negru;
Pensiunea Barbagia: roman. Ed. a 2-a. Maşina
de Scris, 2005; Culorile Purgatoriului, Paralela
45, 2006).
Ca romancier şi dramaturg, Victor Iancu
se înscrie în seria scriitorilor ardeleni, care
acordă o atenţie deosebită spaţiului în care îşi

1
2
3
4
5

versului interior, până la etalarea unui vag masochism (funcţional, însă, din punct de vedere
estetic!) şi îşi articulează, pe acest palier,
întreaga strategie narativă. Povestea textului ca
atare este interesantă şi poate ilustra ea însăşi, la
rigoare, nevoia de introspecţie a scriitorului”4.
Despre acelaşi roman, Gheorghe Glodeanu afirma: „Intitulat Culorile Purgatoriului
(2006), ultimul roman al scriitorului reprezintă
rodul unei bogate experienţe de viaţă, precum şi
al unor reflecţii bazate pe studiul aprofundat al
sistemelor politice şi al mentalităţilor ce au dominat secolul XX. Nu întâmplător, în fruntea
naraţiunii se găseşte un citat elocvent din Infernul lui Dante, în măsură să anticipeze problematica relatării”5.
Iată doar câteva opinii asupra operei literare a lui Victor Iancu, care pot susţine caracterul complex al personalităţii sale.
Cărţile de literatură au fost recenzate în
revistele „Luceafărul”, „Steaua”, „Transilvania”, „Convorbiri literare”, „Familia”, „Vatra”,
„Astra”, „Tribuna”, „Orizont”, „Flacăra”, „Nord
literar”, suplimentul literar „Maramureş” şi în
cotidienele „Scânteia tineretului”, „Graiul Maramureşului” şi „Cronica sătmăreană”. Recenzenţi: Ana Blandiana, Simion Bărbulescu,
Gheorghe Grigurcu, Dumitru Micu, Cornel
Ungureanu, Constantin Cubleşan, Vasile Igna,
Ion Igna, Mihail Iordache, Serafim Duicu, Cristian
Stamatoiu, Ioan Moldovan, Traian Ştef, Gheorghe
Glodeanu, Raluca Dună, Gheorghe Pop,
Augustin Cozmuţa, Iulian Costandache şi alţii.
Pe lângă acestea, a mai publicat şi 3 volume de publicistică politică: De la Revoluţie la
Restauraţie, Dacia, 1994; Istoria pierdută a României postdecembriste, Maşina de Scris, 2000;
Pentru o cultură a păcii, democraţiei şi toleranţei în România, Editura „Calistrat Hogaş”,
2000).
A fost coordonator al lucrării RomanitB
orientale e Italia. Storia e attualitB, Ars Docendi, 2000. A tradus din italiană şi a prefaţat
Şcoala dictatorilor de Ignazio Silone, apărută la
Editura Dacia în 1992.

Gheorghe Glodeanu, Despărţirea de Victor Iancu, în „Nord literar”, nr. 7-8 (62-63), iulie-august, 2008, p. 12.
Omagiu profesorului septuagenar Victor Iancu, Risoprint, Cluj-Napoca, 2006, p. 57.
Ibidem, p. 50.
http://www.romlit.ro/index.pl/in_memoriam_victor_iancu
Gheorghe Glodeanu, loc. cit.
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plasează personajele şi acţiunea. Cărţile sale ne
propun mai multe formule epice, cu o înclinaţie
clară spre romanul istoric, dar şi spre drama
istorică. Proiecţiile în imaginar sunt numeroase,
observăm, însă, şi la nivelul operei sale literare,
acea plăcere a documentării care atrage atenţia
cititorului.
În romanul Pensiunea Barbagia, „centrul
interesului este acaparat de romanul istoric, care
nu este o simplă cronică a Revoluţiei de la 1848
din Transilvania, ci reprezintă un colocviu profund asupra semnificaţiilor trecutului. Insolită
este tocmai perspectiva pe care o propune romancierul, analiza minuţioasă a trecutului din
perspectiva prezentului fiind facilitată prin
recursul la o serie de parabole care vorbesc de
repetabilitatea istoriei”1.
În Jurnal involuntar, „avem de-a face cu o
suită de însemnări dintre anii 1980 şi 1989, deci
anii de criză crescândă, ce nu mai putea fi
ascunsă, a perioadei ceauşiste. Un prim strat al
lor este cel imediat documentar, ca şi cum diaristul ar fi umblat cu aparatul de filmat pe străzi,
prin pieţe, în instituţii, surprinzând nu aspecte
ieşite din comun, stranii, exotice, aşa cum procedează numeroşi reporteri, ci realitatea comună, tipică, impresionantă în bloc ca o stranietate
istorică. [...]. Întreaga viaţă a societăţii noastre
se transformă într-un fapt divers prin care îşi
făcea loc monstruosul. [...]. Detaliile au preciziunea clinică a consemnării simptomelor unei
maladii severe”2.
Vorbind despre romanul Blândul Dracula,
acelaşi Gheorghe Glodeanu afirma: „În ceea ce
priveşte tehnica narativă utilizată, Victor Iancu
realizează un roman-sumă, în care regăsim
ecouri din romanul poliţist, romanul dezbatere,
romanul sentimental, romanul de senzaţie, romanul fantastic, romanul de mistere, romanul de
călătorie, romanul de evocare istorică etc.”3.
Oprindu-se asupra romanului Culorile
Purgatoriului, Codrin Liviu Cuţitaru scria: „Nu
cunosc multe exemple de introspecţie − de asemenea proporţii − în literatura română sau chiar
în cea universală. Autorul are o adevărată
vocaţie pentru autoscopie, pentru sondarea uni-
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A mai publicat şi aproximativ 220 de arti- versităţile din Torino şi Milano (1968-1971) şi
la Universitatea din Budapesta (1991-1994).
cole şi eseuri politice.
Recunoaşterea valorii profesorului Victor
Contribuţii la dezvoltarea vieţii
Iancu se concretizează în citarea sa, încă din anii
academice băimărene
tinereţii, în aproape toate lucrările care vizează
Profesorul Victor Iancu este unul dintre aspectele diacronice şi sincronice ale limbii
fondatorii învăţământului superior băimărean, române.
Din 1996 este numit expert al Consiliului
desfăşurându-şi activitatea, vreme de 45 de ani,
Naţional al Finanţării din Învăţământul Superior
în mijlocul studenţilor pe care îi îndrăgea atât de
pentru domeniul filologie.
mult. Optimist din fire, nu şi-a pierdut speranţa
La împlinirea respectabilei vârste de 70 de
atunci când, în mod abuziv, autorităţile comuani, Facultatea de Litere, a realizat un impreniste au desfiinţat Facultatea de Filologie
sionant volum de 600 de pagini, intitulat
înainte de 1989, visând la ziua reînfiinţării
Omagiu profesorului septuagenar Victor Iancu
acesteia. Imediat ce s-a ivit momentul propice,
şi coordonat de asistentul său, Ioan-Mircea
de după căderea comunismului, şi-a pus la băFarcaş. Lucrarea cuprinde două mari părţi:
taie toate forţele şi cunoştinţele pentru renaşteLaudatio, în care semnează foşti profesori, colerea filologiei băimărene. A reuşit, nu numai să
gi, studenţi, precum şi personalităţi de seamă ale
câştige lupta la nivel de licenţă, dar a contribuit
culturii şi vieţii politice româneşti şi partea a
şi la înfiinţarea multiplelor masterate din cadrul
II-a, Studia, cu articole grupate pe mai multe
Facultăţii de Litere şi chiar la fondarea unui
secţiuni: lingvistică, literatură, didactică, drepIOSUD cum se numea atunci, adică Instituţie
turile omului, filosofie şi religie. Volumul se
Organizatoare de Studii Universitare de Doctoîncheie cu un material denumit Câteva precizări
rat, obţinând şi calitatea de conducător de
referitoare la cultură, redactat de către prof.
doctorat.
univ. dr. docent Tatiana Slama-Cazacu dedicat
De activitatea sa de secretar general al
omagierii profesorului Victor Iancu.
Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO
Excerptând din materialele expuse în voşi, în general, de numele său se leagă, masteratul
lum, redăm câteva fraze reprezentative pentru
Drepturile omului din cadrul Facultăţii de Litere
profesorul Victor Iancu:
din Baia Mare, un masterat unic în ţară şi în
„Forurile internaţionale v-au apreciat actiprezent, precum şi Catedra de drepturile omului, vitatea, fiind inclus în multe comisii internaţiodemocraţie, pace şi toleranţă, coordonată de Uninale” (p. 77) – Daniela Popescu, secretar general −
versitatea de Nord din Baia Mare şi Institutul
Federaţia Europeană a Asociaţiei Centrelor şi
Român pentru Drepturile Omului.
Cluburilor UNESCO.
De-a lungul timpului, profesorul Victor
„Autor al unei vaste şi valoroase opere
Iancu a fost susţinătorul constant al decanului şi
ştiinţifice şi beletristice, coleg de o mare delicolegului său, Gheorghe Pop, intrând în echipa cateţe sufletească, profesorul universitar doctor
acestuia în vederea elaborării celei mai presti- Victor Iancu are şi meritul de a fi lucrat ca amgioase monografii dialectale dedicate zonei basador al culturii româneşti peste hotare, în Italia
Chioar: Graiul, etnografia şi folclorul zonei şi Ungaria, şi în cadrul înaltului organism interChioar (1983). Această lucrare, mereu actuală, a naţional dedicat ştiinţei şi culturii care este
fost apreciată de către forurile ştiinţifice din UNESCO” (p. 71-72) – prof. univ. dr. Irina Moţară, fapt care a dus la decernarea premiului roianu Zlătescu, director al Institutului Român
„Timotei Cipariu” al Academiei Române, în pentru Drepturile Omului, membru asociat al
1985, colectivului de autori.
Academiei Internaţionale de Drept Comparat
Preocupat de viaţa academică băimărea- din Paris.
nă, profesorul Victor Iancu va organiza, în Fa„La aniversare, domnul profesor Victor
cultatea de Litere evenimente ştiinţifice dintre Iancu primeşte nu doar întreaga noastră recucele mai remarcabile, fiind în 1996, preşedintele noştinţă pentru implicarea sa activă, de-a lungul
Simpozionului Naţional de Dialectologie.
vremii, în tot ceea ce înseamnă promovarea oÎn acelaşi context trebuie să amintim biectivelor UNESCO în România, ci şi
faptul că a fost lector de limba română la uni- mulţumiri sincere pentru că ne oferă acel model

de intelectual angajat de care societatea românească are în mod cert nevoie” (p. 88) – Mihai
Răzvan Ungureanu, ministru de Externe.
„Dacă astăzi putem sărbători un învingător (folosesc termenul cu accepţia pe care i-o
dau americanii), se datorează, în primul rând,
calităţilor sale umane. Un om care şi-a păstrat
intacte entuziasmul, deschiderea spre nou şi
spre semenii săi. Optimismul i-a fost totdeauna
alături, sursă de încredere, impuls spre acţiune”
– lector univ. dr. Draga Radu.
La împlinirea vârstei de 70 de ani, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, la
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iniţiativa directorului, dr. Teodor Ardelean, a
realizat un frumos volum aniversar intitulat 70
Victor Iancu. Caiet biobibliografic aniversar.
În memoria profesorului şi omului politic
Victor Iancu, în 2009, a luat fiinţă Asociaţia
Absolvenţilor Masteratului în Drepturile Omului „Victor Iancu”, al cărui preşedinte este
Adrian Solomon.
Profesorul univ. dr. Victor Iancu rămâne
în amintirea noastră drept profesorul binevoitor,
prietenul studenţilor, bine dispus şi politicos,
elegant în exprimare, un adevărat model de
dascăl.
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Victor Iancu la aniversarea vârstei
de 70 de ani, martie 2006, la
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”
Baia Mare
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Ion Chiş Şter
1937-2006
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Baia Mare

I

on Chiş Şter1 a fost un valoros folclorist, cercetător al culturii tradiţionale şi un apreciat dascăl, care a trăit şi
şi-a desfăşurat activitatea profesională în judeţul Maramureş.
S-a născut la 15 ianuarie 1937, în localitatea Valea Vinului, judeţul Satu Mare. A urmat cursurile primare şi gimnaziale în localitatea natală (1944-1950). Studiile liceale le-a
făcut la Satu Mare (absolvite în 1954), apoi a
urmat studiile universitare la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii „Victor Babeş”
din Cluj-Napoca, Secţia română-istorie
(1955-1959). După terminarea studiilor, îşi începe activitatea didactică, fiind, mai întâi, profesor de limba şi literatura română la Valea
Vinului (1959-1960), apoi la liceul din Şomcuta
Mare (1960-1963). Din 1963 îşi începe cariera
didactică universitară la Institutul de Învăţământ Superior din Baia Mare, ca asistent universitar, predând disciplinele: literatura română, teoria literaturii şi istoria limbii române
literare. Este numit lector în anul 1970, fiind
titular pentru cursurile de literatura română veche, folclor literar românesc, teoria literaturii,
până la pensionarea sa. În anul 1979 obţine doctoratul în filologie, cu teza Elemente comune în
literatura româna veche şi folclor, conducător
ştiinţific fiindu-i prof. dr. Dumitru Pop.
În 1984, datorită restrângerilor de activitate de la Institutul Pedagogic, trece profesor
de limba şi literatura română la Liceul
„Gheorghe Şincai”, din Baia Mare. Din 1990
este numit inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş. În 1991
revine la Universitatea din Baia Mare, fiind
numit conferenţiar, preluând aceleaşi discipline
pe care le coordonase ca lector, contribuind
într-o măsură determinantă la acreditarea specializării etnologie la Universitatea de Nord din
1

Baia Mare, datorită activităţii sale ştiinţifice şi
didactice anterioare.
În calitatea sa de cadru didactic universitar a fost foarte apreciat de colegi, dar şi de
studenţi, mai ales pentru că nu s-a rezumat doar
la predare, ci s-a implicat în foarte multe activităţi, conducând, printre altele, Cercul de etnografie şi folclor din cadrul Institutului de Învăţământ Superior băimărean. Prin intermediul
acestui cerc a organizat şi realizat mai multe
cercetări de teren, cu implicarea directă a studenţilor, cu predilecţie în zona Chioar, dar şi în
alte zone folclorice din Maramureş şi din ţară,
precum: Maramureşul istoric, Lăpuş, Ţara
Oaşului, Suceava, Mureş, Vâlcea.
Rezultatele acestor cercetări se vedeau în
materialele de arhivă. O parte dintre acestea se
află încă în Arhiva de folclor a Facultăţii de
Litere, din cadrul Centrului Universitar Nord
Baia Mare, unele fiind preluate de Institutul de
Folclor din Cluj-Napoca, cea mai mare parte
pierzându-se, însă, în momentul în care a fost întreruptă activitatea Cercului de folclor (19841991). Arhiva conţinea benzi de magnetofon,

Articolul este scris pe baza mai multor surse bibliografice, realizându-se ca o sinteză a datelor din lucrările
parcurse, dar şi pe baza unor discuţii purtate cu colegii de catedră şi cu Ion Chiş Şter în anii în care am avut bucuria
să fiu preparator al seminariilor coordonate de acesta şi apoi asistent.

studenţească”, „Pentru socialism”, „Maramureş”, „Măiastra”.
Multe dintre culegerile personale ale profesorului Ion Chiş Şter vor fi publicate şi în
„Memoria Ethnologica”, revistă de patrimoniu
etnologic şi memorie culturală, editată de
Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a
Culturii Tradiţionale Maramureş. În acest sens
amintim articolele: Claca (nr. 2-3, 2002,
p. 617); Alte obiceiuri la nuntă (nr. 2-3, 2002,
p. 348-351); Mâncăruri la nuntă (nr. 6-7, 2003,
p. 618.); Povestiri din Preluca Veche (nr. 50-51,
2014, p. 174-177).
După anul 1979, prof. univ. dr. Ion Cuceu
atrage spre Institutul de Folclor din Cluj cercetătorii din Baia Mare, printre care Gheorghe
Pop, Ion Chiş Şter, Viorel Rogoz, în fruntea
unor echipe studenţeşti, în încercarea de unificare a colectivelor de etnografi şi folclorişti.
Activitatea ştiinţifică a lui Ion Chiş Şter ne
dezvăluie deschiderea sa spre mai multe
domenii de cercetare. Folclorul şi etnologia se
dovedesc a fi, însă, temele sale preferate. Astfel,
publică numeroase studii şi articole în volume
colective, reviste de specialitate şi periodice în
domeniile:
(a) Literatură:
! 150 de ani de la moartea lui Gheorghe
Şincai, în „Pentru socialism”, Baia Mare, 16, nr.
3978, 5 nov. 1966, p. 2.
! Actul politic de la 24 Ianuarie în literatura
vremii, în „Pentru socialism”, 17, nr. 4044, 22
ian. 1967, p. 3.
! Actualitatea operei lui Ion Creangă, în „Pentru socialism”, 17, nr. 4080, 5 martie 1967, p. 3.
! Mihai Viteazul văzut de Nicolae Bălcescu,
în „Orizont” (Timişoara), 19, nr. 12, 1968,
p. 79-82.
! Antecedente ale literaturii fantastice moderne româneşti. Puncte de vedere, în „Pentru
socialism”, 18, nr. 4494, 6 iul. 1968, p. 3.
! Contribuţii la valorificarea estetică a
„Istoriei ieroglifice”, în „Buletin ştiinţific”,
Seria A, Filologie, Pedagogie, vol. 2, Baia
Mare, 1970, p. 133-134.
! „Incantaţiile lui Ion Şiugariu”, în „Studii
şi articole”, vol. 1, Baia Mare, 1970, p. 53-56.
! Vasile Ştirbu (1936-1970). In memoriam,
în „Lucrările ştiinţifice ale Institutului Pedagogic Baia Mare”, Seria A, 2, 1970, p. 303-304.
! Elemente şi interpretări fantastice în cronicile româneşti din secolele al XVII-lea şi al
XVIII-lea, în „Buletin ştiinţific”, Seria A, Filo-
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fotografii, fişe de observaţie şi fişe de reconstituire foarte bine sistematizate, după afirmaţiile
colegilor cu care a colaborat de-a lungul vremii.
Alături de alţi membri ai „Asociaţiei Folcloriştilor şi Etnografilor din Maramureş”, a pus
bazele unui muzeu de etnografie în spaţiile
Universităţii din Baia Mare.
Un alt proiect personal a vizat înfiinţarea
Arhivei de Folclor a Maramureşului, pornind de
la considerentul că regiunea este o bună păstrătoare a culturii tradiţionale (grai, folclor, obiceiuri şi tradiţii). Din această perspectivă, Ion
Chiş Şter s-a dovedit a fi un vizionar, deoarece o
astfel de arhivă ar deveni un tezaur nepreţuit.
Din păcate, proiectul nu s-a materializat şi ar fi,
poate, o datorie de onoare pentru generaţia
actuală de cercetători să organizeze Arhiva de
Folclor a Maramureşului.
Împreună cu studenţii a participat la numeroase manifestări cu caracter ştiinţific, cele
mai importante fiind Colocviile Societăţii Studenţeşti de Etnografie şi Folclor. A organizat, în
Baia Mare, cel de-al IV-lea Colocviu Naţional
de Folclor al acestei societăţi. Foarte mulţi studenţi au susţinut, de-a lungul anilor, lucrări valoroase în cadrul acestor colocvii, sub coordonarea profesorului Ion Chiş Şter.
De remarcat faptul că Ion Chiş Şter se
arată, o perioadă, preocupat de cercetarea etnologică prin intermediul filmului documentar.
Alături de Adriana Oţoiu, Adrian Oţoiu, Simion
Oţoiu, Gavril Cupşa, a participat la realizarea
mai multe filme etnografice, în calitate de consultant ştiinţific. Peliculele (Oloiniţa, Stâna,
Colindatul în Buteasa şi Valea Stejarului,
Tânjaua, Ceramica de Săcel) au fost înscrise la
diferite manifestări (multe cu caracter internaţional), obţinând aprecieri pentru gradul de autenticitate. De asemenea, este consultant ştiinţific pentru realizarea unor spectacole folclorice
de către Ansamblul Studenţesc „Iza”, coordonate
de coregraful Gavril Ghiur.
A fost, ani de-a rândul, secretar de redacţie al revistei studenţeşti „Nord”. Îngrijeşte
publicarea primului „Buletin Naţional Studenţesc de Folclor”, coordonând încă 2-3 numere
ale acestei publicaţii, alături de alte cadre universitare din Timişoara, Sibiu şi Suceava. Face
parte din colectivul de redacţie al mai multor
publicaţii: „Buletin ştiinţific − Seria A”; „Studii
şi articole”, publicaţie a Societăţii de Ştiinţe Filologice, Filiala Baia Mare. Colaborează la publicaţiile şi revistele „Anuarul de folclor”, „Viaţa
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logie, Pedagogie, vol. 3, Baia Mare, 1971,
p. 161-170.
! Marii clasici şi neatîrnarea, în „Maramureş”, aprilie 1977, p.7.
! Miron Costin despre Maramureş, în vol.
Comunicări filologice dedicate profesorului
doctor Gheorghe Pop cu prilejul împlinirii
vârstei de 60 de ani, Baia Mare, 1981, p. 90-97.
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(b) Etnologie şi folclor:
! Obiceiurile şi folclorul localităţii Boiul
Mare (I), în „Nord” (Baia Mare), nr. 1-2, 1971,
p. 67-72 (în colaborare cu Aurelia Târşar).
! Elemente folclorice în literatura secolului
al XVIII-lea. (Menţiuni documentare privitoare
la unele obiceiuri de iarnă), în „Buletin ştiinţific”, Seria A, Filologie, Pedagogie, Marxismleninism, vol. 4, Baia Mare, 1972, p. 193-204.
! Obiceiurile şi folclorul localităţii Boiul
Mare (II). Strigătura, în „Nord”, nr. 1-2, 1972,
p. 65-68.
! Folclor şi obiceiuri din Boiul Mare, în
„Studii şi articole”, vol. 2, Baia Mare, 1973,
p. 125- 138 (în colaborare cu Aurelia Târşar).
! Arhiva de folclor a judeţului şi colecţiile
particulare, în „Maramureş”, dec. 1976, p. 14.
! Cuprinderea de fârtaţi în Chioar, în „Samus”, 1, 1978, p. 15-22.
! Un obicei agrar − „Udătorul”, în vol. Tradiţii maramureşene, vol. 2, Baia Mare, 1979,
p. 23-36.
! Practici de înfrăţire în zona Chioar, în
Tradiţii maramureşene, vol. 2., Baia Mare,
1979, p. 88-89.
! Obiceiuri, balade, hori, în vol. Calendarul
Maramureşului – Baia Mare, 1980, p. 15, 45,
92, 201, 318-323, 334.
! Istorie şi actualitate în Chioar în „Buletin
ştiinţific”, Seria A, Filologie, Pedagogie, Ştiinţe
sociale, vol. 5, Baia Mare, 1980, p. 55-60.
! Meditaţii folcloristice, în „Maramureş”,
mai 1981, p. 11.
! Cunoaşterea structurii de rudenie, necesitate absolută în cercetarea nemijlocită a
culturii populare, în „Studii si articole”, vol. 3,
Baia Mare, 1981, p. 61-66.
! Folclor şi obiceiuri din localitatea Boiul
Mare, în „Studii şi articole”, vol. 3, Baia Mare,
1981, p. 145-161 (în colab. cu Maria Chiş-Şter).
! Obiceiurile primăverii şi verii, în „Studii
şi articole”, vol. 3, Baia Mare, 1981, p. 175-182.
! Structura de rudenie şi impedimente în
realizarea căsătoriei în documente medievale
româneşti şi străine referitoare la spaţiul car-

pato-dunărean, în „Buletin ştiinţific”, Seria A,
Filologie, Pedagogie, Metodică, Ştiinţe sociale,
vol. 6, Baia Mare, 1983, p. 88-94.
! Cultura populară spirituală românească
în perioada medievală. Izvoarele documentare,
în „Anuarul de folclor” (Cluj-Napoca), vol. 3-4,
1983, p. 175-183.
! Elemente de unitate şi continuitate în cultura populară spirituală din zona Chioar, în
„Marmaţia”, vol. 5-6, Baia Mare, [1984],
p. 397-404.
! Înmormântarea după datină a unui tânăr
în zilele noastre, în „Anuarul de folclor”
(Cluj-Napoca), vol. 5-6, 1987, p. 275-280.
! Cultura populară − sistem deschis, în
„Pentru socialism”, 38, nr. 9889, 25 aug. 1987,
p. 1-2.
! „ASTRA” şi cultura populară, în „Studii şi
articole”, vol. 4, Baia Mare, 1988, p. 151-160.
! Obiceiuri la naştere. Ceremonialul nunţii
şi înmormântarea, în „Studii şi articole”, vol. 5,
Baia Mare, 1989, p. 193-201 (cu Constantin
Corniţă).
! Ce spun variantele maramureşene ale „Mioriţei” despre judecata de omor, în „Măiastra”
(Baia Mare), nr. 2-3, iun. 1990, p. 24.
! Credinţele şi riturile de înmormântare în
Evul Mediu românesc, în „Anuarul Arhivei de
folclor”, tom. XV-XVU, 1994-1996, Editura
Academiei Române, p. 261.
! Obiceiuri legate de momente importante
din viaţa omului, în „Astra maramureşeană”, 2,
nr. 1, 1997, p. 9.
! Cununia civilă şi religioasă, în „Studii şi
articole”, vol. 6, Baia Mare, 1997, p. 69-72.
! Despre aşa-zisul „folclor poetic nou”, în
„Memoria Ethnologica”, nr. 2-3, 2002, p. 348-351.

! Literatură română veche şi folclor (Ele- coordonarea lui Ion Chiş Şter şi a lui Nicoară
mente comune) − Fragment, în „Memoria Timiş. Faţă de volumul I, apărut în 1967, acesta
lărgeşte aria de cercetare, incluzând obiceiuri leEthnologica”, nr. 18-19, 2006, p. 1742-1746.
gate de viaţa de familie, dar şi obiceiuri calen(c) Cercetarea de teren şi
daristice, precum „Tânjaua”, practici de
interpretarea faptelor de folclor
înfrăţire, stâna, focul viu etc.
! Arhiva de folclor a judeţului şi colecţiile
! Antologie de folclor din judeţul Maramuparticulare în „Maramureş”, dec. 1976, p. 14.
reş, volumul I, Poezia, editat de Centrul Jude! Evenimente şi personalităţi istorice în fol- ţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a
clorul maramureşean, în „Marmaţia”, 4, 1978, Mişcării Artistice de Masă Maramureş, Asop. 303-308; în „Memoriile Secţiei de ştiinţe filo- ciaţia Folcloriştilor şi Etnografilor din Judeţul
logice, literatură şi arte”, 4, nr. 1, (1977-1978), Maramureş, Baia Mare, 1980, 550 p. Cuvânt1980, p. 97-141.
înainte de Mihai Pop. Redactor responsabil Ion
! Cercetarea folclorică studenţească. Etno- Chiş Şter. Colectiv de redacţie: Pamfil Bilţiu,
grafie – Folclor, în „Maramureş”, dec. 1979, Ion Bogdan, Ion Chiş Şter, Mihai Dăncuş, Vasile
p. 15.
Latiş, Vasile Leschian, Gheorghe Pop, Mihai
! Tabăra studenţească de cercetare folclo- Pop, Nicoară Timiş. Culegere colectivă. Antorică în Maramureş. Cronica cercetării socio- logie. I. Poezia de ritual şi ceremonial (Poezia
logice, în „Cântarea României”, 5, nr. 3, martie obiceiurilor de peste an. Poezia obiceiurilor de
1984, p. 22-23.
familie. Poezia descântecelor); II. Balade; III.
! Metode şi „modele” de analiză, în „ Fa- Lirica (651 de texte).
milia”, 21, nr. 4, apr. 1985, p. 14.
Iată ce scrie Dorin Ştef despre această an! O nouă culegere de folclor maramuretologie: „Experienţa şi maturitatea membrilor
şean, în „Tribuna”, 30, 31 iul. 1986, p. 7.
Asociaţiei Folcloriştilor şi Etnografilor din Ma! O valoroasă lucrare despre „arhiva neramureş îşi spune cuvântul o dată cu lansarea
scrisă” a Maramureşului, în „Pentru socialism”,
volumului Antologie de folclor din judeţul Ma37, nr. 9649, 14 nov. 1986, p. 1, 2;
ramureş (1980). Un mare merit al materializării
! O reuşită manifestare ştiinţifică. [Simpo- acestui proiect i se cuvine profesorului Ion Chiş
zionul „Metodologia cercetării culturii popula- Şter (1937-2006), coordonatorul unui colectiv
re”] în „Pentru socialism”, 39, nr. 10256, 29 oct. de redacţie alcătuit din Pamfil Bilţiu, Ion
1988, p. 2.
Bogdan, Mihai Dăncuş, Vasile Latiş, Vasile
! „ASTRA” şi cultura populară, în „Studii şi Leschian, Gheorghe Pop, Mihai Pop şi Nicoară
articole”, vol. 4, Baia Mare, 1988, p. 151-160. Timiş. (...) Antologia, o premieră în folcloristica
! Chestionare. Obiceiurile primăverii şi ale locală, «grupează, din cântecele orale maramuverii. Obiceiul colindatului. Repertoriul de co- reşene culese timp de un secol, pe acelea pe
linde, în „Studii şi articole”, vol. V, Baia Mare, care, după o cumpătată alegere, le-am socotit
1989, p. 175-184.
mai nimerite să vorbească de identitatea
! Chestionare. I. Ciclul vieţii (1. Obiceiuri culturală a oamenilor din judeţul Maramureş»,
la naştere. Obiceiuri care însoţesc şi succed după cum afirmă Mihai Pop, în prefaţa lucrării.
naşterea, botezul); II. Nunta; III. Înmormân- Autorii au selectat textele din colecţii tipărite (I.
tarea. Chestionare alcătuite de..., în „Studii şi Bârlea − ediţia 1968, T. Brediceanu − 1954, Tit
articole”, vol. V, Baia Mare, 1989, p. 193-205
Bud − 1908, Calendarul Maramureşului −
(cu Constantin Corniţă).
1980, Ceas pe ceas se alungă − 1970, Al. Ţiplea
*
− 1906 etc.) şi din arhive particulare (Pamfil
Ar fi util ca articolele profesorului să fie Bilţiu, Ion Chiş Şter, Mihai Dăncuş, Elena
antologate, pentru a fi valorificate mai eficient. Florian, Dumitru Iuga ş.a.). Ion Chiş Şter mărCele mai valoroase contribuţii ştiinţifice le turiseşte că problema «poate cea mai dificilă a
găsim, însă, în volumele publicate, în calitate de fost stabilirea criteriilor de selectare a textelor.
autor, coautor sau coordonator:
În cele din urmă ne-am oprit la următoarele: 1).
! Elemente comune în literatura română ve- să reţinem texte din fiecare zonă (95 de localităţi
che şi folclor, teză de doctorat, Cluj-Napoca, din Maramureşul istoric, Lăpuş, Chioar şi
1979.
Codru); 2). să reprezentăm, pe cât posibil, mai
! Tradiţii maramureşene, vol. II, apare sub multe categorii folclorice (gen, specie) şi, în ca-
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drul lor, să avem cât mai multe tipuri (de colindă, baladă etc.) şi cât mai multe motive; 3).
textele să dezvăluie ceva din orizontul spiritual
al oamenilor de pe aceste meleaguri; 4). textul să
aibă neapărat valoare estetică»”1.
! În 1981, coordonează volumul Comunicări filologice dedicate profesorului universitar
doctor Gheorghe Pop, cu prilejul împlinirii
vîrstei de 60 de ani, alături de Victor Iancu şi de
Săluc Horvat.
! Graiul, etnografia şi folclorul zonei
Chioar, editat de Centrul de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă,
Baia Mare, 1983, 462 p. I. Graiul; II. Etnografia
şi folclorul; III. Anexe (texte dialectale) + ilustraţii, desene, schiţe, hărţi. Colectiv de redacţie:
Nicolae Felecan, Tănase Filip, Victor Iancu,
Codreanu Moldovean, Eugenia Nistorică,
Valeriu Palaghiţă, Gheorghe Radu, Ana Varna;
coordonatori: Ion Chiş Şter, Gheorghe Pop.
Lucrarea a fost distinsă, în 1985, cu Premiul
Timotei Cipariu acordat de Academia Română.
În acest volum, Ion Chiş Şter are intervenţii deosebit de valoroase, rodul mai multor
ani de cercetări de teren şi de contextualizare
corectă a faptelor cercetate: Aspecte istoricosociale [ale Chioarului] (p. 20-41), Gospodăria
tradiţională chioreană (cu M. Marinescu,
p. 174-211), Obiceiuri, credinţe şi practici în
legătură cu naşterea [în zona Chioar] (în
colaborare cu Mărioara Dan şi Tănase Filip,
p. 246-265), Practici de înfrăţire în Chioar şi
Lăpuş (p. 294-315), Nunta tradiţională chioreană
(p. 265-294).
Este una dintre cele mai importante contribuţii ale folcloristului Ion Chiş Şter. Dorin
Ştef scria despre această monografie: „Ideea
cercetării sistematice a Ţării Chioarului se datorează profesorului Ion Chiş Şter, care, de
altfel, a condus majoritatea campaniilor de investigare. Monografia se doreşte o replică a operei realizate de Tache Papahagi în 1925,
referitor la Ţara Maramureşului. În mod firesc,
produsul finit al profesorilor băimăreni este superior modelului, devenind etalon pentru orice
monografie modernă a unei zone etnofolclorice.
Primul capitol este dedicat graiului, însă ponderea lucrării o deţine capitolul Etnografia şi
1
2
3
4

folclorul, însumând studii extrem de amănunţite
şi bine documentate despre obiceiurile, tradiţiile
şi folclorul oamenilor din această zonă (Gospodăria tradiţională, Portul popular, Naşterea,
Nunta, Înmormântarea, Obiceiuri de peste an
etc.). Foarte consistent (şi totodată inedit) este
studiul Practici de înfrăţire în Chioar şi Lăpuş,
realizat de I. Chiş Şter şi Paul Orha. Anexa
cuprinde texte dialectale, ilustraţii, desene şi
schiţe, la care se adaugă o hartă a regiunii”2.
Nicolae Bot apreciază că „deşi autorii îşi mărturisesc intenţia de a descrie faptele, ei realizează, pe baza unei bogate şi variate bibliografii, o integrare a obiceiurilor şi a folclorului
din zona Chioar în cultura populară naţională.
Aceeaşi bogată documentare le facilitează unele
analogii cu fapte similare atestate la unele
popoare”3 .
Iordan Datcu scria, la rându-i, despre
această lucrare, care „se recomanda a fi doar o
încercare de studiu monografic, însă este o monografie în toată puterea cuvântului, în care se
resimte din plin asimilarea metodologiei şcolii
monografiilor sociologice ca şi a şcolii noastre
de dialectologie, fapt cu atât mai demn de remarcat, cu cât lucrarea este opera cadrelor
didactice şi a unui grup de studenţi de la Secţia
de filologie din cadrul Institutului de Învăţământ Superior din Baia Mare. După consideraţii
preliminare (în care se abordează probleme legate de latura geografico-economică, de latura
istorico-socială şi sunt prezentate premisele
metodologice), urmează marile capitole: graiul,
etnografia şi folclorul, lucrarea încheindu-se cu
o anexă cuprinzând texte dialectale. Observarea
atentă, descrierea scrupuloasă a fenomenelor
întâlnite şi clasificarea lor adecvată sunt calităţi
de seamă ale lucrării”4.
Pe de altă parte, deşi lucrare ştiinţifică
solid documentată, cartea are un farmec aparte
care o recomandă şi cititorului obişnuit, fiindcă
paginile ei „sunt captivante, tocmai datorită
prospeţimii şi autenticului oferite de faptul concret, de dialogul cu oameni deosebiţi şi de evenimente memorabile din zona cercetată. În felul
acesta, monografia Chioarului nu apare ca un
expozeu arid, didactic, ci ca o mărturie vie

Dorin Ştef, Istoria folcloristicii maramureşene. Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului maramureşean,
Editura Ethnologica, Baia Mare, 2006, p. 93-94.
Ibidem, p. 99-100.
Nicolae Bot, recenzie, în „Anuarul de Folclor”, III-IV, Cluj- Napoca, 1983, p. 407-409.
Iordan Datcu, Dicţionarul Etnologilor Români, vol. I, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 1998, p. 160.

1
2

etnografia şi folclorul zonei Chioar, distinsă de
Academia Română, în anul 1985, cu Premiul
«Timotei Cipariu». Muzeele organizate de profesorul Ion Chiş Şter în spaţiile Universităţii de
Nord s-au constituit într-un adevărat APEL
pentru achiziţionarea şi valorificarea patrimoniului culturii tradiţionale care ne defineşte ca
etnie, atestă vechimea şi, implicit, devenirea noastră
istorică, constanţa îndeletnicirilor meşteşugăreşti şi economice. Prin aceste realizări, înscrise
în nobilele sarcini universitare, Ion Chiş Şter
rămâne, în memoria celor care l-au cunoscut, ca
un dascăl şi cercetător apreciat şi iubit”2.
În urma lui au rămas două lucrări de excepţie: prima antologie de folclor din judeţul
Maramureş, respectiv monografia Ţării
Chioarului. Nu au fost lucrări de autor, ci opere
colective, şi asta pentru că Ion Chiş Şter era om
de echipă, bun coordonator şi organizator. Avea
ştiinţa de a forma caractere, dar şi de a împărtăşi
din experienţa sa. A fost un cercetător pursânge,
dedicat muncii de teren într-o manieră profesionistă, având parte, la rândul lui, de mentori
valoroşi (Dumitru Pop şi Mihai Pop). Ion Chiş
Şter a înţeles că principala menire a folcloriştilor din secolul al XX-lea era să se aplece asupra
culegerii „firimiturilor de la marele ospăţ al
zeilor”, adică a vestigiilor culturii tradiţionale,
înţelegând că timpul nu are răbdare şi că
generaţiile următoare de locuitori ai satelor nu
vor mai pune atâta preţ pe manifestări de acest
gen. Pe de altă parte, însă, Chiş Şter a făcut pasul
spre o etapă superioară a muncii de cercetare,
valorificând bogatul material folcloric, în studii
antologice şi monografice.
De accea, pentru a cinsti aşa cum se cuvine memoria profesorului Ion Chiş Şter, ar
trebui să punem pe tapet mai multe proiecte
importante: o amplă antologie cu cele mai reprezentative creaţii folclorice maramureşene,
apoi corpusul speciilor folclorice, un repertoar
toponimic exhaustiv din Maramureş şi nordul
Transilvaniei, un dicţionar mitologic şi o monografie a ocupaţiilor tradiţionale. Toate aceste
lucrări vor facilita plasarea pe un palier superior
a cercetătorilor de mâine, care se vor apleca
asupra fascinantului univers al culturii tradiţionale din ţinuturile nordice româneşti.

Mihai Coman, Un colţ de ţară într-o carte, în Supliment literar artistic al Scânteii Tineretului, an IV, nr. 6 (124),
5 febr. 1984.
Ştefan Mariş, In memoriam – Ioan Chiş Şter, în „Memoria Ethnologica”, nr. 18-19, ianuarie-iunie 2006 (An VI),
p. 1714.
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asupra vieţii şi istoriei unei comunităţi umane
româneşti”1.
După cum se observă, există foarte multe
aprecieri de valoare asupra volumului. De altfel,
toate materialele folcloristului Chiş Şter s-au
bucurat de atenţia şi preţuirea specialiştilor vremii (D. Pop, N. Bot, I. Şeuleanu, I. Cuceu, V.T.
Creţu, M. Pop, Gheorghe Pop, Gheorghe Radu,
Victor Iancu, C. Corniţă etc.), dar şi mai târziu de:
– Vasile Latiş, Odă [lui Ioan Chiş-Şter], în
Caietele Măiastra, Pagini maramureşene, Baia
Mare, 1982, p. 84-85.
– Ion Hangiu, Dicţionarul presei literare
româneşti (1790-1990), ediţia a doua, revizuită
şi completată, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Romane, 1996, p. 455.
– Buletin Ştiinţific, Seria A, Fascicula
Filologie, vol. 9. Număr dedicat conferenţiarului universitar dr. Ion Chiş Şter, la împlinirea
vârstei de 60 de ani, Baia Mare, 1997.
– Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor
români, Bucureşti, Editura Saeculum I.0., 1998,
vol. 1, p. 160-161.
– Dumitru Rusu, Conf. univ. dr. Ioan
Chiş-Şter la 60 de ani, „Graiul Maramureşului”,
9, nr. 2155, 16 mai 1997, p. 1, 3.
– Augustin Cozmuţa, loan Chiş-Ster sărbătorit la Universitatea de Nord Baia Mare,
„Graiul Maramureşului”, 9, nr. 2163, 26 mai
1997, p. 4.
– George Vulturescu, Cultură şi literatură
în ţinuturile Sătmarului. Dicţionar 1700-2000,
Editura Muzeului Satu Mare, 2000, p. 63-64.
– Dorin Ştef, Istoria folcloristicii maramureşene. Bibliografia generală a etnografiei şi
folclorului maramureşean, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2006, p. 94-95, 99-100.
În deschiderea numărului dedicat memoriei profesorului Ion Chiş Şter, al revistei „Memoria Ethnologica”, Ştefan Mariş, directorul
Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare
a Culturii Tradiţionale Maramureş, scria: „Pe
parcursul activităţii sale la Universitatea de
Nord, regretatul conf. univ. dr. Ion Chiş Şter a
fost un dascăl de elită, un cercetător ştiinţific
reputat, mai ales în ceea ce priveşte sfera etnologiei şi folclorului românesc. Împreună cu renumitul prof. univ. dr. Gh. Pop a coordonat o
lucrare de excepţie pe această temă: Graiul,
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Ion Bălin
1947-2006
Dr. Nicolae IUGA
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Baia Mare

F

ilosoful Ion Bălin, Jean pentru prieteni, s-a născut la 1 ianuarie 1947 în
Călineşti (Maramureş). Urmează
Şcoala Generală în satul natal, apoi Liceul Pedagogic din Sighetul Marmaţiei, pe care îl absolvă
în 1966. Între 1966-1971 este student la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti,
remarcat ca un vârf al generaţiei sale. La absolvirea facultăţii lucrează, pentru scurtă vreme (în
1971-1972), la un ziar în Bucureşti, după care va
fi profesor de filosofie la Liceul „Dragoş-Vodă”
din Sighet, între 1972-1978. În anul 1978 pleacă, prin concurs, asistent universitar la Catedra
de logică a Institutului Politehnic din Bucureşti,
unde va rămâne titular până în anul 2001, când
pleacă la Universitatea „Titu Maiorescu” şi
funcţionează aici ca profesor universitar până la
sfârşitul prematur al vieţii sale1. Doctoratul în filosofie îl susţine la Universitatea din Bucureşti,
în 1984, cu o teză referitoare la semiotica discursului artistic. După 1990, este fondatorul şi
mentorul celebrului săptămânal de satiră politică, „Academia Caţavencu”, majoritatea redactorilor de aici fiind foşti studenţi ai
profesorului Bălin. Între anii 1997-2001 a fost
ambasador al României în Regatul Marocului,
unde a avut o prestaţie diplomatică excepţională, fiind decorat de către Regele Marocului cu
Ordinul de Mare Comandor al Casei Regale. A
fost îndrumător de doctorat în filosofie la
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,
fiind adus aici de către congenerul său Andrei
Marga, de care l-a legat o strânsă şi îndelungată
prietenie.
Filosoful Ion Bălin avea o inteligenţă strălucită şi o erudiţie vie, inegalabilă. Ironia sa era
caustică, în maniera lui Voltaire. Când contrazicea pe cineva, prelua afirmaţiile preopinentului şi le dezvolta, cu voluptate şi persuasiune
1

irezistibilă, până la cel mai desăvârşit absurd.
Când se deda la astfel de exerciţii, ludice în
fond, în jurul lui se crea o atmosferă de balamuc.
Era ca un spectacol al puterii spiritului asupra
lumii obiectuale, al spiritului care este capabil să
dizolve totul. Cunoştea miraculos limba română, de la profunzimile ei arhaice, până la
performarea ei savantă şi neologistică la extrem.
Felul său de a vorbi avea câte ceva din profunzimea lui Noica, din măreţia lui Ţuţea şi din versatilitatea lui Călinescu.
Aspectul exterior
Cine îl vedea pe stradă, nu putea să nu îl
remarce, în primul rând după ţinuta exterioară.
La fel ca mulţi oameni mari, artişti plastici mai
cu seamă, şi Jean Bălin obişnuia să se îmbrace
într-un fel în afara normelor comune, individualizat până la excentric. Despre Mihai Olos,
de exemplu, se ştia că îşi croia el însuşi cămăşile
pe care le purta, după propria sa fantezie, şi că
nici una dintre cămăşile sale nu semăna cu alta.

Nicolae Iuga (coordonator), Omagiu Ambasadorului prof. dr. Ion Bălin, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2013,
p. 7-8.

Felul în care era perceput de către alţii
Oamenii mari au orgolii pe măsură şi sunt
puţine cazurile în care aceştia au aprecieri exclusiv pozitive unii despre alţii. Jean Bălin
constituia o excepţie, în sensul că era privit cu o
1
2

Ibidem, p. 18.
Ibidem, p. 21-23.

anume simpatie şi admiraţie de către marile personalităţi culturale şi filosofice cu care era din
aceeaşi generaţie, ba chiar şi de către ofiţerii de
Securitate, care se aflau în permanenţă, cu
schimbul, în anturajul său de la una şi aceeaşi
cârciumă din zona Pieţei Romane.
Iată cum şi-l aminteşte acad. Alexandru
Surdu, fost vicepreşedinte al Academiei Române: „Pe Jean Bălin l-am cunoscut când îşi avea
sediul, ca să zic aşa, la restaurantul din Piaţa
Romană, devenit mai târziu cafenea, şi abandonat de către toţi vizitatorii tradiţionali, de regulă cadre didactice universitare şi studenţi, dar
şi scriitori şi bibliotecari, mai ales de la Biblioteca Academiei şi de la Muzeul Literaturii, şi
redactori de la diferite edituri şi ziare. Cunoscându-i pe majoritatea vizitatorilor şi fiind
deosebit de prietenos, Jean Bălin era unul dintre
cei mai informaţi intelectuali de pe vremea
aceea în legătură cu tot ce se petrecea în domeniul culturii româneşti. Dotat şi cu o bună
memorie, putea, la nevoie, să facă istoricul oricărui eveniment, cu premisele de la care a pornit
şi consecinţele care vor urma. Şi, trebuie s-o
spunem, avea dreptate aproape întotdeauna,
chiar şi în privinţa unor evenimente care îl priveau personal şi ar fi trebuit să fie mai subiectiv.
Era totodată şi un foarte bun cunoscător de oameni. Un comportamentist, cum li se spune psihologilor care studiază caracterele după comportamentul persoanelor [...].
Tocmai această vioiciune de gândire m-a
atras la Bălin, care se manifesta uneori sărbătoreşte, ca să zic aşa, în recitaluri prelungite la
discuţiile noastre balcanico-filosofice, el fiind
unul dintre puţinii interlocutori care gusta cu
adevărat stilul nostru presărat cu braşoave (de
măreţie homerică, le zicea el), care pe alţii îi
supărau iremediabil. O parte din propria sa măreţie, i-aş zice mai degrabă socratică, din arta
ironiei, dar şi a umorului sănătos, a lăsat-o
moştenire apropiaţilor săi care au şi ridicat-o la
rangul de „academie”, a lui Caţavencu, ce-i drept,
din care răzbătea, adesea printre rânduri, o parte
din învăţătura acestui maestru al cuvintelor bine
potrivite”2.
Sau cum îl evocă marele profesor clujean
Andrei Marga: „Ne-am întâlnit în momentul
mişcărilor studenţeşti din jurul lui 1968, ca stu-
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La fel şi Jean era îmbrăcat la fel de original,
numai că hainele lui nu proveneau de la Fondul
Plastic sau din magazinele de artizanat, ci erau
făcute anume, în satul său natal, într-o variantă a
portului popular.
Prin iarna anului 1981-82, un avocat celebru din Bucureşti urma să se întâlnească pentru
prima dată cu Jean, în problema reprezentării
într-un proces. Omul ştia că este vorba de un
lector universitar de la Catedra de ştiinţe sociale
a Politehnicii şi se aştepta să vadă un tip tuns
scurt, cam aşa cum se tundeau pe atunci activiştii de partid, îmbrăcat cu o cravată fără gust
pusă la o cămaşă ponosită, cu un costum vechi în
culori şterse şi având pe deasupra un pardesiu
banal. Dar când profesorul i-a fost prezentat
într-un restaurant select din Bucureşti, maestrul
avocat Oliviu Tocaciu, traducător de limbă
germană, a rămas cu respiraţia tăiată. Iată cum îl
descrie el însuşi pe filosoful nostru: „Era înţolit
cu un fel de nădragi-cioareci, confecţionaţi din
dimie albă de lână groasă ţesută la războiul de
ţesut din casă, iar de la gât şi până mai sus de
genunchi purta un cămăşoi lung făcut dintr-o
pânză aspră şi albă ca laptele, fără guler, fără
nasturi şi cu mâneci largi, cămăşoi despicat doar
în partea de sus a pieptului şi mai mult descheiat
decât încheiat la gât cu nişte şireturi împletite.
Pe umeri purta o gubă sură din lână miţoasă, un
fel de pelerină făcută din ceva ce aducea a cergă.
În picioare, purta nişte bocăncioi zdraveni maronii, cred că din piele de bou, cu carâmbi înalţi
până la pulpe şi legaţi cu nojiţe de piele, care
erau încălţaţi peste nişte şosete roş-negre, croşetate din lână toarsă groasă şi care îi ajungeau
până sub genunchi”1. Pe vreme de vară, Jean
umbla cu picioarele goale într-un fel de saboţi,
purta blugi şi plete, adică tot ceva ce era aspru
criticat de către exponenţii moralei comuniste.
Felul în care se îmbrăca are, desigur, o
anumită relevanţă. După cum se ştie, stilul este
omul, iar stilul lui trăda nevoia de ieşire din
anonimatul cotidian a omului genial, fapt care se
corela perfect cu eminenţa minţii sale.
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denţi în primii ani, Jean Bălin la Filosofie la
Bucureşti, eu la Filosofie la Cluj. După 1964,
Facultatea de Filosofie atrăgea din nou vârfurile
absolvenţilor de liceu, iar contextul favorabil
neconformismului unei noi generaţii avea răsfrângeri şi în România.
Venit dintr-un liceu de bună tradiţie din
Sighetul Marmaţiei, etalând de fiecare dată talentul său artistic şi speculativ (în sensul bun!),
Jean Bălin uimea prin inteligenţa lui scăpărătoare şi a devenit repede un centru de coagulare
a comilitonilor. Vârfurile studenţilor de la Filosofie din Bucureşti, Cluj şi Iaşi se reuneau
atunci periodic în simpozioane pentru a dezbate
ce este de făcut în societate, iar el se afla printre
aceştia. Mulţi au intrat atunci în publicistica
naţională (personal, am debutat cu un text despre
Teillhard de Chardin). Jean Bălin aparţinea grupurilor mai radicale, făcând, între timp, joncţiunea cu cercurile bucureştene de tineri strânşi
în jurul intelectualilor perioadei interbelice tocmai eliberaţi din închisori, din relatările cărora a
profitat întărindu-şi cultura şi criteriile de
selecţie a valorilor [...].
Toţi cei care l-au cunoscut îndeaproape pe
Jean Bălin au apreciat anvergura aparte a minţii
sale strălucite – dotată cu lecturi de bază bine
însuşite, capabilă de asocieri surprinzătoare şi
de intuiţii şi idei ce scoteau discuţiile din convenţie şi rutină. Dar au existat destui dintre cei
care îl cunoşteau, care nu agreau neapărat ţinuta
sa incorigibil boemă şi dispoziţia ludică a unora
dintre exprimările lui Jean Bălin, dar oricine l-a
întâlnit, chiar şi rivalii, acceptau că înzestrarea
sa era neobişnuită. Datorită unor aprecieri similare, Jean Bălin a fost numit ambasador al
României în Regatul Marocului. Mult timp nu
păruse să fie dispus la disciplina protocoalelor şi
să exercite cu vreo pasiune un rol care are laturile lui de convenţionalism şi birocratism. Dar
a făcut-o cu pricepere şi succes, în pofida acestei
impresii. Destul de devreme, ca urmare a aceleiaşi preţuiri a culturii şi a spiritului său mobil
şi inventiv, Jean Bălin şi-a câştigat prieteni în
ierarhia puterii de la Rabat, încât a exercitat cu
demnitate, dar şi cu rezultate vizibile, rolul de
ambasador al ţării sale [...].
A fost un tânăr înzestrat neobişnuit,
venind dintr-o familie obişnuită (chiar dacă el
1
2

http://ziuadecj.realitatea.net/tag/jean-balin
Nicolae Iuga, op. cit., p. 77.

revendica, poate pe drept, o ascendenţă în istoria
nobiliară maramureşană, ce nu mai avea, de fapt,
decât valoare istorică), care s-a clădit pe sine cu
efort şi sub îndrumarea unor dascăli cu vocaţie,
într-un context promiţător, fără a fi neapărat
generos. În tot ceea ce a fost Jean Bălin, a contat
valoarea sa personală, pe care nici cei care l-au
privit mai curând critic nu i-au tăgăduit-o1”.
„[…] Jean Bălin n-a fost profesor numai la
catedră (îşi aminteşte prof. univ. dr. ing. Ştefan
Marinca), el era profesor oriunde: la cafenea, în
restaurant sau în excursie pe munte, iar elevii lui
n-au fost doar cei înscrişi în catalog, ci cu toţii,
mai tineri ori mai bătrâni, mai mult sau mai
puţin educaţi. De cum te vedea, ţi se părea că-ţi
fură frâiele gândirii şi te conduce în aşa fel, încât
şi tu erai capabil de adâncimi până atunci de
nepătruns. Era perfect conştient de valoarea sa,
dar nu l-am auzit niciodată lăudându-se2”.
Creator de satiră politică
Poate că cea mai importantă publicaţie de
satiră politică apărută în România imediat după
decembrie 1989 a fost aceea numită iniţial scurt:
„Caţavencu”. A fost, de fapt, un adevărat fenomen cultural şi politic care, sub presiunea guvernanţilor, a cunoscut, în timp, o serie de transformări. Primul număr din ziarul numit iniţial
„Caţavencu” a apărut în februarie 1990 şi a
rămas cu această denumire până în octombrie
1991. A fost ceva cu totul insolit şi a avut un
succes nebun şi tiraje de sute de mii de
exemplare. Subsemnatul am fost colaborator la
acest ziar chiar de la început, bineînţeles prin
intermediul lui Jean, şi la modul în care au fost
făcute unele numere am avut chiar privilegiul să
asist. Faptul se petrecea la lumina zilei, în
celebra cârciumă din Piaţa Romană. Era o masă
foarte mare, la care se afla un numeros grup
vesel, zgomotos, iar în mijloc şedea Profesorul,
adică Jean Bălin. De jur-împrejur majoritatea
foşti studenţi de-ai lui Jean de la Politehnică, îmi
aduc aminte doar de unii dintre ei: Sorin Vulpe,
Doru Buşcu, Liviu Mihaiu, Eugen Istodor, Patrick Andre de Hillerin, ba chiar şi un fost elev
de-al lui Jean de la Liceul „Dragoş-Vodă” din
Sighet, celebrul Cornel Ivanciuc şi, bineînţeles,
şi alţii. Pe masă, votcă de cea mai bună calitate,
whisky şi bere din belşug. Venea din când în

poetul Mircea Dinescu, un nou săptămânal
numit „Caţavencii”. Acest din urmă săptămânal
este adevăratul moştenitor al spiritului de
independenţă de gândire şi al stilului de satiră
politică imprimate odinioară de către Jean
Bălin.
La vremea ei, însă, apariţia „Academiei
Caţavencu” a părut inexplicabilă şi a alimentat o
zvonistică grosolană. Unul dintre fondatorii
„Academiei”, Cornel Ivanciuc îşi aminteşte de
feluritele zvonuri care circulau atunci pe seama
lor. „S-a zis despre noi că suntem un săptămânal
supraconstituţional, că «Academia Caţavencu»
este un experiment al S.R.I.; gazeta de perete a
Institutului Naţional de Informaţii; oficiosul de
facto al Preşedinţiei României, prin care se exportă în exterior libertatea de opinie câştigată de
către români după decembrie 1989; Buletinul
Informativ al Departamentului de Imagine a României în lume; organ de presă al Serviciului de
Informaţii Externe; al Ministerului de Externe;
oficină a KGB; antenă a CIA; anexă a
Mossadului etc., un delir de-a dreptul generos.
[…] Dar – mărturiseşte cu sinceritate Cornel
Ivanciuc – originile puterii noastre sunt de ordin
strict educaţional, «Academia Caţavencu» este
o creaţie mentală a profesorului de filosofie Jean
Bălin, pe el îl revendicăm ca mentor al nostru
spiritual”2.
Opera ştiinţifică
Jean Bălin a lăsat în urma sa următoarele
cărţi: Reflecţii de semiologia literaturii, Pan
Publishing House, 1995; Silogistica tradiţională şi modernă. Contribuţii româneşti, Editura
Nemira, Bucureşti, 1996 (Premiul Academiei
Române, 1997); Forme şi operaţii logice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1998 şi Sociologia
noologică, Editura Nemira, Bucureşti, 2003.
Prietenul apropiat al lui Jean Bălin, acad.
Alexandru Surdu a scris un studiu aprofundat,
intitulat Diferenţa între limbajul artistic şi cel
ştiinţific în concepţia lui Ion Bălin, din care spicuim rândurile de mai jos:

„[...] Astăzi, mai mult ca oricând, datorită dezvoltării tehnicii moderne, bazată pe
ştiinţele exacte, gândirea teoretică este interesată de cunoaşterea adevărului, de modalitatea

1
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https://ro.wikipedia.org
Cornel Ivanciuc, Jean Bălin şi sursele puterii Academiei Caţavencu, în „Jurnalul de Sighet”, nr. 195/18-24
noiembrie 1996.
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când câte unul cu ultimele noutăţi politice ale
zilei. Faptul făcea înconjorul mesei, era povestit
şi repovestit, până când Jean îi punea un diagnostic necruţător, într-un registru nemaiîntâlnit
de băşcălie gravă, ardelenească. Izbucneam cu
toţii într-un râs sănătos, oamenii îşi notau poantele în carneţele, apoi mergeau în redacţie şi dădeau textelor forma definitivă. Aşa a luat naştere
publicaţia numită de către Corneliu Coposu „cel
mai serios ziar din România”. Insolenţa satirică
a respectivului autointitulat „săptămânal de moravuri grele” era menită să sancţioneze prin zeflemea extremă viciile naţiei, exemplificând
prin politicienii săi mai de seamă. S-a mizat pe
un grotesc coroziv şi pe hilar, pe băşcălie, răspăr, pe circ şi maimuţăreală, pe o fantezie pamfletară spectaculoasă1.
Fenomenul de satiră politică numit „Caţavencu” a cunoscut o evoluţie sinuoasă. În octombrie 1991, săptămânalul şi-a schimbat sigla,
dar şi denumirea în „Academia Caţavencu”.
Acest săptămânal a avut tot timpul o influenţă
politică considerabilă şi de aceea factorii de
putere politică au încercat în permanenţă să-l
submineze, să-l cumpere sau, dacă nu, măcar
să-l îmblânzească. Primul care a reuşit să creeze
o disidenţă în rândul „Academiei Caţavencu” în
anul 2006, după moartea lui Jean Bălin, a fost
preşedintele de atunci al României. Disidenţa
s-a numit „Kamikaze”, era un săptămânal filocotrocenist şi satiriza numai pe adversarii politici ai preşedintelui. Dar „Academia Caţavencu” a rezistat şi a mers înainte, până în anul
2011, când societatea comercială care edita
săptămânalul „Academia Caţavencu” a început
să aibă probleme financiare, create intenţionat
de către noua poliţie politică. Atunci a apărut un
afacerist dubios care, ca să scape de problemele
sale penale, a cumpărat marca înregistrată „Academia Caţavencu” cu o sumă de peste un milion
de euro şi a făcut-o plocon Palatului Cotroceni.
Echipa redacţională de la „Academia Caţavencu” a refuzat, însă, să lucreze pentru noul
proprietar al numelui şi a fondat, împreună cu
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exprimării sale cât mai fidele. Este şi motivul orientării logico-lingvistice a investigaţiilor
filosofice.
Încă de la finele secolului trecut au apărut numeroase lucrări de logică simbolică, numită
şi matematică, al căror obiectiv îl constituie, în ultimă instanţă, crearea unui limbaj cât mai
exact pentru exprimarea adevărului, conceput ca adequatio rei et intellectus. De unde şi
interesul pentru raportul dintre cuvinte, gânduri şi lucruri. S-a considerat că filosofia însăşi ar
trebui redusă la analiza logică a limbajului în genere şi a celui ştiinţific în mod special. Ceea ce
a condus la un fel de «fuziune» între logică şi gramatică. Aşa s-a născut teoria multi şi
interdisciplinară numită «semiotică» sau «semiologie», ca ştiinţă generală a semnelor,
încadrată şi ea într-o teorie mai generală a comunicării cu largi aplicaţii cibernetice.
Acesta este cadrul general, de strictă exigenţă ştiinţifică, pe coordonatele căruia se
înscrie astăzi şi analiza fenomenului artistic. Şi trebuie s-o spunem că nu în favoarea acestuia.
Referindu-ne la artele clasice: muzică, arhitectură, sculptură, pictură şi literatură, fără să
intrăm în amănunte, putem considera că semiologia aduce un spor de cunoaştere, în măsura în
care mijloacele artistice pot fi interpretate ca semne speciale, dar legătura cea mai potrivită, din
perspectivă logico-lingvistică, este, fireşte, aceea dintre semiologie şi literatură. Aceasta din
urmă nefiind altceva decât domeniul limbajului artistic de tip verbal. Este şi motivul pentru
care cercetările semiologice se referă în mod special la literatură.
În cadrul acestei lucrări, Ion Bălin se interesează în mod special de aşa-numita
„semantică”, al cărei obiectiv principal îl constituie raportul dintre semne şi ceea ce ele
semnifică. Îl interesează problema semnificaţiei, pe baza căreia pot fi clasificate şi ierarhizate
limbajele. În funcţie de precizia semnificaţiei se disting cinci tipuri de limbaje: limbajul
logico-simbolic, limbajul ştiinţific, limbajul uzual, limbajul prozastic şi limbajul poetic.
Numai ultimele două ţin de literatură, dar pentru înţelegerea lor sunt necesare comparaţii
permanente cu celelalte limbaje. Aceasta este şi cauza pentru care autorul le acordă un spaţiu
considerabil în această lucrare.
În plus, majoritatea conceptelor semantice sunt aplicate, de regulă, la primele trei
limbaje, fie de către semanticienii logico-simbolişti, fie de către gramaticienii modernişti,
referinţele la ultimele două limbaje fiind de cele mai multe ori sporadice. Acesta este motivul
pentru care, în primele două capitole, autorul a tratat despre conceptele semantice cele mai
importante, ca: semn şi simbol, sens şi semnificaţie, conotaţie şi denotaţie, cu referinţe speciale
la primele trei limbaje, aşa cum se face, de regulă, în lucrările logicienilor simbolişti şi ale
gramatologilor contemporani, analiza propriu-zisă din perspectivă semantică, a limbajului artistic verbal găsindu-şi locul firesc în ultimele capitole.
Semantica limbajului artistic nu se reduce, însă, la simpla înscriere a acestuia pe coordonatele binare ale conceptelor semantice, chiar dacă uneori se procedează în felul acesta.
Pericolul este atunci acela de a despărţi limbajul artistic de primele două (logico-simbolic şi
ştiinţific) şi de a-l apropia prea mult de cel uzual, ceea ce coincide cu anularea caracteristicilor sale
artistice.
Pe de altă parte, tendinţa reducţionistă nu este nici ea acceptabilă. Reducând coordonatele binare ale conceptelor semantice la câte un singur membru, se ajunge la un limbaj
deosebit de cel uzual, în care cuvintele ar fi doar simboluri, ar avea numai sens, fără
semnificaţii şi numai conotaţii, fără să mai denote, ceea ce nu se petrece în realitate. Limbajul
artistic nu se reduce la cel uzual, dar nici nu este altceva decât acesta.
Conceptele semantice binare nu sunt decât în aparenţă contrare. În orice caz, nu se
exclud, chiar dacă uneori prevalează unul dintre acestea. În contextul artistic, prozastic sau poetic, există o permanentă pendulare a cuvintelor, între semn şi simbol, sens şi semnificaţie,
denotaţie şi conotaţie, până la pierderea aparentă a contrariului, dar niciodată la anularea
acestuia. Contextul literar, în special cel poetic, reprezintă tocmai posibilitatea exersării
nelimitate a flexibilităţii cuvintelor uzuale de pendulare între semn şi simbol, sens şi
semnificaţie etc. Ceea ce nu se petrece în limbajul uzual, este interzis în limbajul ştiinţific şi
este imposibil în limbajul logico-simbolic. Autorul a încercat să ilustreze această situaţie în
cazul metaforei care se dovedeşte a fi o adevărată «sfidare aruncată raţiunii lingvistice», adică
acelor perspective gramatologice rigid-semanticiste.
În fine, apreciem faptul că autorul s-a referit şi la limitele principiale ale analizei
semantice a limbajului artistic verbal, la gramaticismul analitic, textualist, care pierde din
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vedere ansamblul monolitic al creaţiei artistice, mărginindu-se la scrijelatul numelor pe
diferitele sale părţi vizibile. Analiştii nu fac decât s-o «strice» prin disecţii grosiere, care o şi
transformă dintr-o făptură vie într-o adunătură de oase moarte. Acestea, oricât de bine ar fi
clasificate, notate şi chiar conservate, rămân izolate în eprubete, ierbare sau cutii.
Ca fiinţă vie, opera de artă trebuie lăsată în cadrul ei natural, unde a fost plămădită, în
propriul ei mediu social, cu admiratorii şi adversarii săi, din vremurile sale şi din cele care le-au
urmat. Opera de artă are evidente trăsături social-istorice care scapă oricărei analize semantice.
Ceea ce nu înseamnă, însă, principial, că semantica limbajului artistic ar fi o întreprindere
inutilă. Dimpotrivă, concepută pe coordonatele extinse ale celor cinci tipuri de limbaje, ea
deschide perspectiva filosofică a raportării artei la celelalte domenii importante ale gândirii
teoretice. Aceasta, cel puţin din perspectiva modalităţii de exprimare. Din perspectiva limbajului.
Complexitatea limbajului artistic verbal, multiplele şi variatele sale valenţe semantice
dovedesc, dacă nu realitatea, cel puţin posibilitatea artei literare de a depăşi cadrul frumosului,
cum au făcut-o întotdeauna marile opere literare, din care nu au lipsit niciodată adevărul,
binele, dreptatea şi libertatea, aşa cum au fost ele înţelese şi trăite de creatorii autentici şi
contemporanii lor, iar uneori chiar aşa cum ar trebui să fie înţelese şi trăite în orice lume
posibilă.
Apreciem în mod deosebit maniera sistematică şi concisă în care autorul reuşeşte să ne
ofere o imagine clară şi cuprinzătoare asupra numeroaselor controverse din domeniul semanticii lingvistice. Aceasta este, de altfel, şi dovada interesului de care se bucură problematica acestei cărţi nu numai în filosofie, ci şi în gândirea teoretică actuală, în genere, din
lumea occidentală. Sunt discutate aici, valorificate şi apreciate critic viziunile divergente şi
convergente ale semanticienilor de orientare matematist-ştiinţifică, extremistă, care adoptă
limbajul logicii simbolice ca şi ale extremiştilor estetizanţi, pentru care orice limbaj ar trebui să
fie poetic. Autorul adoptă o linie de mijloc, bine chibzuită, după care fundamentul oricărei
comunicări îl constituie limbajul natural. Absolutizările extremiste nu sunt, în viziunea lui,
altceva decât extensiuni ale posibilităţilor nelimitate pe care le oferă acest limbaj, de a exprima
în forme adecvate, atât exactitatea rigidă, cât şi nebulozitatea imaginară.
Spre deosebire de lucrările obişnuite din acest domeniu, scrise, fie de matematicieni sau
scientişti, fie de literaţi sau esteticieni, cartea de faţă a lui Ion Bălin este elaborată de către un
filosof de orientare logico-clasicistă, care pune în joc şi arsenalul tradiţional al interpretării
limbajului, începând cu Platon şi Aristotel. O carte bine documentată, concepută şi realizată cu
competenţa şi rigoarea logicianului, dar şi cu perspectiva universalistă a filosofului de profesie,
care nu se sfieşte să pună în discuţie aici una dintre cele mai acute probleme ale umanităţii
contemporane, aceea de se exprima pe sine ca umanitate1”.
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Decorarea ambasadorului Ion Bălin de către Regele Marocului
1

Bustul lui Ion Bălin în faţa
Liceului Pedagogic „Regele Ferdinand”
din Sighetul Marmaţiei

Prefaţă de Alexandru Surdu la volumul Reflecţii de semiologia literaturii de Ion Bălin, Editura Pan Publishing
House, Bucureşti, 1995.
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Contribuţia Academiei Române la cercetarea
zestrei subsolului Maramureşului
Lazăr-Aurel PANTEA
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Baia Mare

A

cademia Română, potrivit legii şi
statutului, poate avea un număr maxim de 181 membri titulari şi corespondenţi, precum şi 135 membri de onoare,
dintre care cel mult 40 din ţară. În 1866, dintre cei
21 de membri fondatori ai Academiei Române,
patru reprezentau Ţara Românească, câte trei
Moldova, Transilvania şi Basarabia şi câte doi
Banatul, Maramureşul, Bucovina şi Macedonia.
Este de menţionat că la 1 aprilie 1866 a luat fiinţă
Societatea Literară Română, denumire care a fost
schimbată în 1867 în Societatea Academică Română, iar în 1879 s-a transformat în Academia
Română. Citind lista membrilor Academiei Române (fondatori, titulari, corespondenţi, de onoare
şi post-mortem), se constată că în cel mai înalt for
ştiinţific şi cultural al ţării, de la înfiinţare şi până
în anul 2019, au fost 32 de membri din domeniul
geologiei (geolog, geolog-geograf, geolog-paleontolog, geolog-geochimist, geolog-petrograf,
geolog-mineralog, inginer geolog, inginer geofizician). În anul 2019, în calitate de membru titular
se află geolog Dan P Rădulescu, inginer geolog
Mircea Ioan Valentin Săndulescu şi geolog
Gheorghe Udubaşa. Toţi trei au avut activitate în
domeniu şi în Maramureş.
Prin natura profesiei şi a funcţiilor pe care
le-am avut timp de 10 ani la Exploatarea Minieră
Baia-Borşa, şi apoi la Baia Mare la Combinatul
Minier, Comisia mine, geologie, petrol, metalurgie a judeţului Maramureş, Centrala Minereurilor
şi Metalurgiei Neferoase, Centrala Minereurilor
Neferoase, Regia Autonomă a PbZn, Compania
Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase Remin S.A. şi secretar tehnic al Consorţiului Comunitar Minier Maramureş, i-am cunoscut pe cei trei
academicieni, inclusiv pe fostul preşedinte al Comitetului de Stat al Geologiei − academicianul
Alexandru Codarcea, precum şi pe academicienii
Dan Giuşcă, Răzvan Givulescu şi pe o serie de
geologi ale căror lucrări referitoare la Maramureş
au fost premiate de către Academia Română.
Academicianul Dan P. RĂDULESCU,

născut în Bucureşti la 20 ianuarie 1928, personalitate proeminentă a geologiei româneşti, prin
natura funcţiilor avute, şi-a consacrat o mare parte
activităţii de cercetare geologică a zonei Baia
Mare. Parcurs profesional: geolog la Întreprinderea de Prospecţiuni a Comitetului de Stat al
Geologiei Bucureşti (1950-1959), întreprindere
care a avut mai multe şantiere pe teritoriul fostei
regiuni Maramureş; cercetător principal la Institutul Geologic Bucureşti; director adjunct ştiinţific, director la Comitetul de Stat al Geologiei; adjunct al Ministrului Minelor, Petrolului şi
Geologiei (1974-1977); vicepreşedinte al Academiei Române (1994-1998). Este membru corespondent al Academiei din anul 1990 şi membru
titular din 1993. A devenit doctor în geologie în
anul 1957 prin susţinerea tezei Studiul petrografic
al formaţiunilor eruptive din regiunea Seini-IlbaNistru (Baia Mare). A publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice dintre care circa 20 se referă la
regiunea Baia Mare, printre care: Studiul feldspaţilor plagioclazi zonaţi din andezitele bazaltoide din regiunea Baia Mare; Evidenţierea şi
caracterizarea petrografică a principalelor tipuri
de roci vulcanice din partea de vest a regiunii
Baia Mare; Studiul petrochimic al rocilor eruptive din zona Seini-Ilba-Nistru; Mineralogia topografică a României în care sunt incluse şi descrise
mineralele cunoscute din zona Baia Mare; Descifrarea structurii de ansamblu a zonei vulcanice
din partea de nord a munţilor Gutâi etc.
Academician Mircea Ioan Valentin
SĂNDULESCU, născut la Sibiu în 16 octombrie
1933, cunoscător al tectonicii României. A avut
contribuţii la descifrarea structurii geologice a
zonei Baia Mare. Este doctor inginer din anul
1972, în urma susţinerii la Institutul de Petrol,
Gaze şi Geologie Bucureşti a tezei Studiul geologic a părţii centrale şi nordice a sinclinalului
Hăghimaşi (Carpaţii Orientali). Din anul 1991
este membru corespondent al Academiei Române
şi a fost ales membru titular în anul 1994. Primele
contacte cu Maramureşul le-a avut în calitate de

co-chimice la Facultatea de Ştiinţe, Universitatea
Bucureşti şi s-a specializat în mineralogie la Şcoala Politehnică din Zurich şi la Institutul pentru
Cercetarea Silicaţilor din Berlin. Pe lângă activitatea didactică la Institutul de Chimie din Cluj şi
la Catedra de mineralogie a Universităţii Bucureşti, şi-a desfăşurat activitatea în calitate de geolog la: Institutul Geologic al României (19261937); Societatea Mica Târgu-Lăpuş (1937-1940);
Întreprinderea de Prospecţiuni şi Institutul Geologic al României (1941-1950); apoi la Comitetul
de Stat al Geologiei până în anul 1972. A condus,
în anii 1950-1951, lucrările de cercetare geologică
din Munţii Gutâiului. Împreună cu şapte echipe de
geologi, atunci a întocmit prima hartă geologică a
acestei regiuni. A realizat un studiu monografic
asupra zăcământului de la Baia-Sprie şi o sinteză a
cercetărilor în masivul Gutâi, precum şi cercetări
detaliate de mineralogie asupra mineralelor secundare din zăcământul de fier-mangan de la Răzoare–Târgu-Lăpuş. Din anul 1927 este doctor în
chimie al Universităţii din Cluj. În anul 1956, a
fost atestat doctor în ştiinţe geologice-mineralogice şi în anul 1960 i s-a acordat titlul de doctor
docent. Între anii 1950-1970, în cadrul Comitetului de Stat al Geologiei a coordonat activitatea
geologică pentru zona Baia Mare. A fost membru
titular al Academiei Române din 1974.
Academicianul Răzvan GHIVULESCU
(1920-2007), geolog-paleobotanist, a profesat la
Facultatea de Ştiinţe Naturale din Cluj (19381940). Se refugiază la Bucureşti, se încadrează la
Universitatea Bucureşti, iar după război, în 1945,
se reîntoarce la Cluj la Catedra de geologie (19451959, asistent, şef de lucrări, conferenţiar). Din
anul 1961 s-a transferat la Institutul Pedagogic din
Baia Mare, unde a profesat în calitate de conferenţiar, apoi profesor. În anul 1991 se pensionează, devenind profesor consultant cu drept de a
coordona doctoranzi. A realizat studiul complex al
zăcământului de plante fosile de la Chiuzbaia şi a
publicat pe această temă 34 de lucrări. A mai
studiat şi publicat lucrări privind florele fosile de
la Turţ, Cavnic, Băiţa, Ilba şi asupra forajului de la
Coaş. A fost laureat al Premiului „Grigore
Cobălcescu” al Academiei Române pe anul 1992,
iar în anul 1993 a fost ales membru de onoare al
Academiei Române.
Nu putem omite aportul academicianului
Alexandru CODARCEA, născut la Vârşeţ, Serbia, la 12 ianuarie 1900 şi decedat la 28 mai 1974,
în Bucureşti, la programarea lucrărilor de cercetare geologică, a fondurilor de investiţii alocate
pentru lucrări geologice (studii, lucrări de pros-
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geolog principal la Întreprinderea de Prospecţiuni
Laboratoare Bucureşti în perioada 1956-1960,
apoi în perioada 1960-1994 la Institutul Geologic
al României (cercetător, secretar ştiinţific, şeful
Secţiei hărţi geologice) şi, din 1994, profesor la
Universitatea Bucureşti. A realizat studiul stratigrafic şi tectonic al unităţilor piennice (pânzele
de Botiza, klippele de la Poiana Botizei, pânzele
de Petrova şi Leordina). A descifrat stratigrafia şi
structura cuverturii posttectogenetice a Zonei
Cristalino-Mezozoice şi a Dacidelor mediane în
Munţii Maramureşului. A elaborat, împreună cu
alţii, Harta Geologică scara 1:50.000, foile Poiana
Botizei, Cavnic, Vişeu şi machetele Petrova, Ţibleş, Toroioaga, Budeşti, Burloaia, Bistra Vişeului.
Academician Gheorghe UDUBAŞA, născut la 8 septembrie 1938, Ocnele Mari, judeţul
Vâlcea, decedat în 2 martie 2019. Teza de doctorat
a susţinut-o la Heidelberg, Germania, în anul
1972. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în anul 1996 şi membru titular în
2017. După absolvirea Facultăţii de GeologieGeografie, specialitatea mineralogie-zăcăminte
din cadrul Universităţii Bucureşti, a fost: cercetător în perioada 1960-1970 la Institutul de Geologie-Geografie al Academiei Române; bursier şi
cercetător asociat la Universitatea din Heidelberg,
Germania între 1970 şi 1972; cercetător ştiinţific
la Institutul de Geologie şi Geofizică Bucureşti
între 1972-1978; geolog la Laboratorul de analize
I.P.E.G. Maramureş între 1978-1979; cercetător
ştiinţific, şef de secţie, director ştiinţific, director
general al Institutului Geologic al României între
1979-2007. Apreciat cercetător al geologiei
Maramureşului, a adus contribuţii importante la
definirea şi caracterizarea unor minerale din zona
Baia Mare, incluse şi în monografia Minerals of
the Carpathians, publicată în anul 2002 la Praga.
Un aport deosebit a avut la descifrarea evoluţiei
geologice şi metalogenetice a masivului Ţibleş,
subliniind posibilitatea existenţei unei structuri
cuprifere în partea de sud. De altfel, zăcământul a
fost pus în evidenţă şi Mina Ţibleş a fost preluată
pentru punere în funcţiune de către C.N. Remin
S.A. în cadrul Exploatării Miniere Băiuţ-Ţibleş. A
întocmit studiile mineralizaţiilor de la Toroioaga,
a plumozitului de la Herja, Baia-Sprie şi Săsar,
precum şi a evoluţiei metamorfice a minereului de
mangan de la Răzoare –Târgu-Lăpuş.
Pe lângă cei de mai sus, contribuţii la cercetările geologice din Maramureş au avut şi academicienii Dan Giuşcă şi Răzvan Givulescu.
Academicianul Dan GIUŞCĂ (19041988), Bucureşti, a obţinut licenţa în ştiinţe fizi-
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pecţiuni şi explorări) pentru diverse substanţe
minerale utile solide, lichide şi gazoase, pentru
teritoriul fostei regiuni Maramureş (judeţele
Maramureş şi Satu Mare). A obţinut specializarea
în mineralogie şi petrografie la Basel. A fost ales
membru titular al Academiei Române în anul
1955. Din anul 1938 a fost profesor universitar la
Institutul Politehnic, Institutul de Mine şi Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie din Bucureşti. Între
anii 1966-1967, în calitate de preşedinte al Comitetului de Stat al Geologiei, a făcut numeroase
deplasări în Maramureş. Pe atunci eram inginer-şef
al Exploatării Miniere Baia-Borşa. După o vizită
de lucru la minele Burloaia şi Toroioaga, precum
şi la Novăţ-Novicior pe Valea Vaserului, academicianul Alexandru Codarcea, însoţit de un număr
mare de geologi şi reprezentanţi ai Ministerului
Minelor, Petrolului şi Geologiei şi ai Comitetului
de Stat al Geologiei, cât şi ai instituţiilor regionale,
la sediul Exploatării Baia-Borşa, ne-a prezentat
„Programul de lucrări de cercetare geologică în
bazinul Borşa-Vişeu”. Urmare acestui program,
au început lucrările de prospecţiuni şi explorări
miniere în 18 perimetre miniere, astfel perimetrul
minier Baia-Borşa, aprobat prin Ordin al ministrului
a cuprins toată zona dintre râurile Cisla şi Vaser, cu o
suprafaţă de 14.137 ha pe teritoriul oraşelor Borşa
şi Vişeul de Sus. Pe seama acestor lucrări şi prin
punerea în funcţiune a noilor mine, producţia programată de minereu extras şi prelucrat la Miniera
Baia-Borşa, a ajuns în anul 1990 la 1.400.000 tone/an.
Legăturile specialiştilor din producţie de la
unităţile miniere din Maramureş cu Academia Ro-

mână au fost tot mai strânse prin lucrările întocmite şi premiile acordate de către Academie unor
geologi de la unităţile din Maramureş, cât şi altora
din Bucureşti.
Oscar EDELSTEIN, geolog la I.P.E.G.
Maramureş. Laureat al Premiului „Gheorghe Murgoci” al Academiei Române pe anul 1977 pentru
„Program de cercetare cu lucrări miniere şi foraje a
anomaliilor gravimetrice şi magnetice, conturate în
zona Baia-Sprie−Şuior, judeţul Maramureş”.
Costel GAŞCU, I.P.E.G. Maramureş. Premiul „Grigore Cobălcescu” pe anul 1978, pentru
„Studiul privind aprecierea perspectivelor pentru
minereuri neferoase din bazinul Borşa – Vişeu”
Dumitru ICLOZAN, I.P.E.G. Maramureş.
Premiul „Grigore Cobălcescu” pe anul 1978.
Ioan Cristu MĂLDĂRESCU, geolog
Baia-Sprie, Şuior. Premiul „Grigore Cobălcescu”
pe anul 1980.
Marian RĂDUŢ, inginer geolog I.P.E.G.
Maramureş şi C.M.M.N. Baia Mare. Premiul
„Grigore Cobălcescu” pe anul 1976 pentru „Studiul privind perspectivele pentru minereuri neferoase asociate epimetamorfitelor şi magmatismului neogen din bazinul Borşa-Vişeu, inclusiv
programul de lucrări pe anul 1976”.
Aurelian ŞTEFĂNOIU, geolog E.M.
Baia-Sprie şi I.C.P.M.N. Baia Mare. Premiul
„Gheorghe Murgoci” pe anul 1977 pentru „Program de cercetare cu lucrări miniere şi foraje a
anomaliilor gravimetrice şi magnetice, conturate
în zona Baia-Sprie – Şuior, judeţul Maramureş”.
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Academicieni cu „sufletul” pentru Maramureş
Vasile GAFTONE

premiat de Academia Română pentru Isprăvile
lui Păcală (1894). O astfel de adunare a S.T.R. a
avut loc şi la Sighet (7-8 august 1882), fiind
prezenţi Vincenţiu Babeş, preşedintele PNR, Iosif Vulcan, prof. Ion Buşiţia din Sighet.
Academician din 1911, marele istoric
Nicolae Iorga – care a publicat peste 1.250 de
volume şi circa 25.000 de articole pe diverse
domenii, autorul Istoriei românilor (10 volume)
etc. – a vizitat Maramureşul, Chioarul şi Codrul
(Sălagiul) în 1906. La Sighet l-a cunoscut pe
vicarul greco-catolic Tit Bud, care avea 50 de
parohii în care se „impunea prin statura sa de
uriaş, prin frumuseţea bătrâneţilor sale”, de la
care „se aşteaptă mult pentru trezirea conştiinţei
naţionale adormite aici”. În Pagini din însemnările de călătorie prin Ardeal şi Banat (vol. II,
Editura Minerva, 1977, p. 52-86), Iorga pomeneşte de Academia de Drept de la Sighet, de
Mănăstirea Peri, „întemeiată de neamul lui
Dragoş”, găsită ca „o ruină”, de biserica din
Budeşti „unde se păstrează coiful şi zalele
vestitului haiduc Pintea Viteazul” etc.
Despre Baia Mare scrie că este „ţara pe
care o locuiau băieşii”, unde sunt 12.000 de
străini „culeşi din ţara Ungurească”, între ei
„pierzându-se cei 4.000 de români”.
Iorga este găzduit de „proprietarul român
Pokol, un mare bogătaş” care îi pune la dispoziţie trăsura sa în vizitele făcute în Chioar,
Lăpuş, Sălagiu. La Băseşti îl întâlneşte pe „venerabilul şef politic românesc, George Pop”, pe
care, mai târziu, într-un articol din „Neamul
românesc”, îl pomeneşte ca „prezidentul adunării naţionale de la Alba Iulia”, când avea 70 de
ani.
„Sfinxul de la Bădăcin”, Iuliu Maniu,
membru de onoare al Academiei Române (7
iunie 1919), a participat în ianuarie 1923 la
nunta copiilor lui Alexiu Pokol şi la centenarul
naşterii lui George Pop de Băseşti (8 august
1935). Marele om politic a evocat personalitatea
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Î

n 2011 apărea la Baia Mare antologia
Maramureşul din cuvinte – „o declaraţie de dragoste făcută Maramureşului” – editată de Biblioteca Judeţeană „Petre
Dulfu” (în programul „Maramureşul perpetuu”),
coordonator al cărţii fiind prof. dr. Teodor
Ardelean, directorul bibliotecii, cu texte culese
pe alese din circa 250 de autori de către bibliotecarii Ioana Dragotă şi Gabriel Stan.
Sunt texte alese şi din operele multor academicieni care au scris despre acest „tărâm al
esenţelor”, „cel mai central loc al Europei”, un
„muzeu viu” pentru „oricine tânjeşte după un
crâmpei ademenitor pentru ochi şi suflet totodată” (Teodor Ardelean).
Textele sunt selectate din peste 200 de
scrieri ale unor autori români şi străini, din opere
ale unor academicieni ca Emilian Birdaş, Lucian
Blaga, Nicolae Breban, Augustin Buzura, Mihai
Cimpoi, Nicolae Iorga, Tiberiu Morariu,
Constantin Noica, P.P. Panaitescu, Ioan-Aurel
Pop, Marius Porumb, I.D. Ştefănescu, Vida
Gheza, Răzvan Theodorescu ş.a.
Activa şi prodigioasa organizaţie culturală a românilor din Transilvania – ASTRA,
creată la Sibiu în toamna anului 1861, a ţinut
prima sa manifestare din nord-vest la Şomcuta
Mare (10-11 august 1869), la care au participat
mari personalităţi din ţinuturile Sălajului, Sătmarului, Chioarului, Maramureşului şi Lăpuşului. În cadrul Adunării Generale a ASTREI de
aici, George Bariţiu, membru fondator al
Societăţii Academice Române (1866), fondator
al ASTREI şi al Partidului Naţional Român, a
ţinut disertaţiunea Despre educaţia femeilor la
naţiunea românească, iar acad. Iosif Vulcan a
vorbit despre Poporul român în poezia sa.
În 7-8 august 1881 s-a ţinut la Baia Mare
Adunarea Generală a Societăţii pentru Fond de
Teatru Român (S.T.R.), la care au participat
Vincenţiu Babeş (preşedinte), Iosif Vulcan, pr.
dr. Vasile Lucaciu şi scriitorul Petre Dulfu,
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„Bătrânului Naţiei”, spunând că „a fost un erou,
un mare geniu prin multiplicitatea vieţii sale”,
un „om hotărât nu numai de a concepe idei, dar
şi de a le pune în practică”, luptându-se fără
cruţare pentru „împlinirea idealului Marii Uniri
din 1918 şi al păstrării identităţii româneşti din
Ardeal”.
Scriitorul Eusebiu Camilar, membru corespondent al Academiei Române (1955), a susţinut la Casa de Cultură din Baia Mare (21
noiembrie 1963) o conferinţă despre Mihai
Eminescu – luceafărul poeziei româneşti. Deşi
poetul naţional n-a trecut prin Maramureş, cu
toate că avea acest vis, a consacrat mai multe
poeme lui „Dragoş-Vodă cel Bătrân”, ca şi voievozilor întemeietori ai Moldovei – drama
Bogdan-Dragoş, prezentându-i în toată măreţia
lor de „Dătători de lege ş-aşezători de datini,/
Lumine din lumine, Muşatini din Muşatini”.
Într-un documentar oferit de Serviciul de
informare bibliografică al Bibliotecii Judeţene
„Petre Dulfu” Baia Mare (prin d-ra Liana Pop),
se afirmă că Mihai Eminescu, ajuns în Ardeal cu
trupa de actori a lui Tardini şi Pascali, „în împrejurimile Băii Mari şi-a notat o doină populară”, primele ei versuri fiind folosite în cunoscuta poezie „Ce te legeni, codrule?”.
Alţi academicieni care au subliniat năzuinţele maramureşenilor de a-şi impune nobilitatea, rezistenţa la maghiarizare, păstrarea
fiinţei româneşti prin istorie, cultură, civilizaţie
originală au fost prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop,
care a coordonat volumul Diplome maramu-

reşene din secolele XVI-XVIII provenite din
colecţia lui Ioan Mihalyi de Apşa. Este vorba de
364 diplome şi documente „complet noi şi
diferite în proporţie de 95% faţă de primul tom
din 1901”, pentru care Ioan Mihalyi de Apşa a
fost onorat cu premiul „Năsturel-Herescu” al
Academiei Române.
La Săliştea de Sus, la iniţiativa profesorului-poet Simion Iuga şi a Primăriei, de mai
mulţi ani are loc Simpozionul naţional „Cultură
şi civilizaţie românească în Maramureş” (în august 2016 – ediţia a 8-a), fiind onorat cu prezenţa unor academicieni, ca Ionel-Valentin
Vlad, preşedintele Academiei, cu origini materne în Borşa, Alexandru Surdu, vicepreşedintele Academiei, Emil Burzo, cu rădăcini nobiliare în Suciul de Sus, preşedintele Filialei din
Cluj a Academiei Române, acad. Ioan-Aurel
Pop, rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, acad. Petre T. Frangopol, reputat
biofizician etc. Simpozionul de la Săliştea a
devenit un prestigios for de reliefare a identităţii
românilor din Maramureş prin civilizaţie,
cultură, tradiţii.
Aceşti academicieni, prin prezenţa lor perpetuă la manifestări ştiinţifice, istorice, culturale
fac dovada că „pun suflet” pentru relevarea rolului pe care l-a jucat şi îl joacă Maramureşul în
marea simfonie a păstrării identităţii şi a luptei
pentru înfăptuirea idealului naţional de unitate a
românilor din toate provinciile şi ţările româneşti, de-a lungul secolelor, a mândriei şi modestiei „de a fi ROMÂN” în concertul naţiunilor.

Făclierii culturii şi ştiinţei
Nu puţini sunt academicienii, născuţi pe
alte spaţii româneşti, care iubesc, care şi-au deschis inima, care promovează Maramureşul,
civilizaţia lui identitară originală, personalităţile
care o marchează.
Între cei mai activi trebuie amintit acad.
Alexandru Surdu (n. 1938, la Braşov), erudit în
logică, filozofie, psihologie, pedagogie, antropologie etc., căruia, în 13 noiembrie 2008, i s-a
decernat titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Nord Baia Mare. În 2013 a primit
titlul de Cetăţean de Onoare al comunei
Giuleşti. În 14 iulie 2016 a oficiat deschiderea
Centrului de Studii la Sighet. A participat la mai
multe simpozioane naţionale „Cultură şi civilizaţie românească în Maramureş” de la Săliştea

de Sus. În 29 iulie 2016 a fost prezent la simpozionul naţional „Rohia – 90 de ani de viaţă
monahală: 1926-2016”. La Giuleşti a prezentat
cartea Armata şi Biserica ortodoxă în Maramureşul interbelic a doctorului Laurenţiu Batin,
primarul comunei.
Cea mai valoroasă contribuţie a sa a fost
marcată în noiembrie 2016 la Onceşti, unde
Asociaţia „Bogdan-Dragoş” a Urmaşilor Nobilimii Maramureşene, care are în program „Redeşteptarea spiritului românesc al tradiţiilor”,
l-a ales, alături de acad. Ionel-Valentin Vlad,
preşedinte de onoare, iniţiator şi preşedinte al
Asociaţiei fiind prof. univ. dr. Petru Dunca.
Acad. Augustin Buzura, preşedintele Fundaţiei Culturale Române, fiu al Chioarului, a

lumea teatrală românească a artiştilor băimăreni.
În mai mulţi ani, regretatul acad. Nicolae
Boşcaiu (1925-2008) de la Centrul de Cercetări
Biologice al Academiei, Filiala Cluj, a sprijinit
Maramureşul în fundamentarea ştiinţifică a Rezervaţiei Biosferei din Munţii Maramureşului,
participând şi la Simpozionul „Să salvăm castanul comestibil” din zona Baia Mare.
În noiembrie 2000, acad. Mugur Isărescu,
guvernatorul Băncii Naţionale a României, a
fost onorat cu titlul de Doctor Honoris Causa al
Universităţii de Nord, susţinând în faţa universitarilor şi studenţilor disertaţia „5 lecţii” de luat
în considerare în societatea concurenţială, pe
care o parcurgea România, învăţând „cum să
călărim valul globalizării”, pentru a ne menţine
„pe val şi nu sub val”.
În 2007, în prezenţa unor personalităţi
marcante, acad. Dan Munteanu, cercetător la
Institutul de Cercetări Biologice de la Cluj,
Radu Rey, membru al Academiei Agricole şi
Silvice, şi alţii au dezbătut, la Vişeul de Sus,
probleme privind „Turismul ca alternativă la
dezvoltarea social-economică durabilă a zonei
Vişeu”.
Încheiem acest „periplu” printre academicienii ce şi-au deschis larg inima şi sufletul
pentru Maramureş şi au lăsat urme durabile cu
rostirile (scrise) ale acad. Răzvan Theodorescu,
ilustru istoric al culturii şi istoric de artă, din
2008 ambasador al Alianţei Civilizaţiilor pentru
România: „Spaţiu de hotar, spaţiu al munţilor,
spaţiu al văilor principale din bazinul superior al
Tisei – Iza, Vişeul sau Mara, cea care a dat numele celei mai mari «ţări» din Transilvania,
acoperind zece mii de kmp, alcătuită din
«cnezate de vale», din care a ieşit voivodatul
Maramureşului, devenit la 1368 comitat – spaţiu
al genezelor statale şi, nu mai puţin, spaţiu al
unor noutăţi lingvistice şi arhitectonice cu puternică relevanţă simbolică, Maramureşul este
una dintre emblemele României”.
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organizat în Maramureş „Cursurile de limbă,
cultură şi civilizaţie românească, la cele opt ediţii (1995-2002) participând peste 300 de
cursanţi – literaţi, diplomaţi, profesori, medici,
jurnalişti din circa 20 de ţări, prin care „s-a
afirmat în lume – cum aprecia acad. A. Buzura –
nu numai Maramureşul, ci şi Ţara”.
Potrivit documentarului oferit de serviciul
de resort al Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”
Baia Mare (prin d-ra Liana Pop), „în 1967, dorul
de Maramureş l-a purtat pe aceste meleaguri pe
ilustrul scriitor acad. Geo Bogza”. După ce a
vizitat mai multe aşezări, a făcut un popas „în
Petrova, unde a dat o mână de ajutor şi un
imbold la ctitorirea Cenaclului «Mihai Eminescu»”. Oprindu-se la Moisei, Geo Bogza a
admirat monumentul ţăranilor martiri, comparându-l, ca unicat „în satele ţării noastre”, cu
complexul monument ridicat de Brâncuşi la
Tîrgu-Jiu.
Poetul Marin Sorescu a luat parte la Serile
de poezie „Nichita Stănescu” de la Deseşti,
iniţiate de poetul Gheorghe Pârja, fiu al satului.
Istoricul şi criticul literar acad. Nicolae
Manolescu a vizitat în octombrie 2006 bisericile
de lemn din Maramureş incluse în lista
UNESCO, angajându-se să promoveze aceste
inestimabile valori patrimoniale „la nivel mondial pe durata mandatului său ca ambasador al
României la UNESCO”.
Cu diverse evenimente de cultură şi-au
făcut prezenţa în Maramureş acad. Eugen
Simion, Mircea Flonta, Alexandru Vulpe, Mihai
Cimpoi, Alexandru Zub, Sergiu Ion Chirică,
Nicolae Edroiu şi alţii, care au cinstit şi promovat cultura şi ştiinţa Maramureşului.
Eruditul om de artă şi cultură Paul
Antoniu ne-a mărturisit că şi marele maestru
Liviu Ciulei, regizor şi actor de film şi teatru,
scenograf de o valoare excepţională, un artist de
talie mondială, a regizat două spectacole la Teatrul Dramatic din Baia Mare, într-unul fiind el
însuşi actor, prezenţa lui sporind prestigiul în
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Contribuţia Academiei Române la cercetarea
şi promovarea biodiversităţii maramureşene
Ioan NĂDIŞAN
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Baia Mare

E

ste cunoscut faptul că Academia reprezintă forul ştiinţific şi cultural suprem al ţării,
care reuneşte şi promovează oameni de valoare din toate domeniile şi coordonează,
printr-un complex de institute de specialitate, activitatea de cercetare ştiinţifică şi de
creaţie literar-artistică. Prin Decretul din 1 aprilie 1866, semnat de Locotenenţa Domnească, a luat
naştere la Bucureşti SOCIETATEA LITERARĂ ROMÂNĂ, care, în prima sesiune, adoptă
denumirea de SOCIETATE ACADEMICĂ ROMÂNĂ, primul preşedinte ales fiind Ion Heliade
Rădulescu. Astfel se concretizează visurile unei întregi generaţii de cărturari ce militaseră pentru
înfiinţarea şi în Ţările Române a unei Academii, asemenea celor existente în Europa acelei vremi.
Aniversând 150 de ani de la înfiinţarea acestui organism superior, considerăm că este momentul potrivit pentru de a reliefa – în premieră – contribuţia Academiei Române la cunoaşterea,
cercetarea şi promovarea florei şi faunei de excepţie din Maramureşul mirific. În acest mod este
stimulat şi promovat spiritul performanţei, al excelenţei şi creativităţii. Această temă ştiinţifică
generoasă coincide în mod fericit cu sărbătoarea Centenarului Marii Uniri, eveniment istoric sacru
pentru România.
În continuare, prezentăm cronologic secvenţe biografice ale membrilor Academiei Române1
care şi-au oferit serviciile în acest demers, în ordine alfabetică, precizând domeniul de cercetare
ştiinţifică, rezultatele cercetării, studiile întreprinse, participarea la reuniuni ştiinţifice de
anvergură cu caracter naţional sau internaţional, precum şi alte activităţi semnificative ale acestor
personalităţi marcante.
Cu acest prilej exprimăm cele mai afectuoase sentimente de consideraţie, de recunoştinţă şi
preţuire pentru cei de acuma, iar celor dispăruţi le păstrăm o pioasă amintire pentru efortul depus în
activitatea de cercetare ştiinţifică a tezaurului natural ce-l reprezintă biodiversitatea maramureşeană, exprimată prin elaborarea de studii de sinteză sau tipărirea unor lucrări de specialitate.
Activitatea din teren s-a concretizat, de asemenea, prin declararea de monumente ale naturii, arii
protejate − etalon −, printre care: Parcul Naţional Munţii Rodnei – Rezervaţie a Biosferei şi Parcul
Natural Munţii Maramureşului. Lista poate fi completată cu peste 35 de rezervaţii ştiinţifice de o
mare varietate: floristice, silvice, paleontologice, faunistice, geologice, speologice, mixte sau de
mlaştină. Recent, Comitetul UNESCO pentru Patrimoniu Natural a inclus pe Lista Patrimoniului
Mondial al UNESCO – din Maramureş – pădurile seculare de la Groşii Ţibleşului şi Strâmbu-Băiuţ
– printre ultimele păduri virgine şi cvasivirgine din Europa.
BORZA ALEXANDRU
(21 mai 1887, Alba Iulia-3 septembrie 1971, Cluj); botanist. Membru
post-mortem al Academiei Române – 13 Noiembrie 1990.
Studii liceale la Alba Iulia şi universitare la Budapesta (iniţial în
limba latină, 1904-1908, apoi Facultatea de Ştiinţe, Secţia ştiinţe naturale şi
geografie, 1908-1911).
1906 – La nici 20 de ani, îşi face debutul în literatura de specialitate cu
Câteva noutăţi etnobotanice din Maramureş.

1

Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române, 1866-2003. Dicţionar, Editura Enciclopedică/ Editura Academiei
Române, 2003, p. 86.

În anul 1913 şi-a susţinut doctoratul cu teza Studii asupra genului Cerastium în spaţiul
Carpatic şi Balcanic. Şi-a continuat pregătirea la Budapesta, Breslau (azi Wroclaw) şi Berlin.
A fost profesor de ştiinţe naturale la liceul din Blaj (1911-1919) şi profesor de botanică şi
sistematică la Universitatea „Daciei Superioare” din Cluj (1919), primind însărcinarea de a
organiza Catedra de botanică sistematică şi Muzeul Botanic. De numele său se leagă înfiinţarea
Grădinii Botanice din Cluj.
1918 – A participat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia.
1919 – A. Borza face parte din Comisiunea de preluare a Universităţii din Cluj, alături de
Nicolae Iorga – (preşedinte). Din cei 21 de membri ai Comisiunii, un număr de 17 erau
academicieni. De reţinut că la propunerea de a semna jurământul de credinţă faţă de guvernul
maghiar, cadrele universitare care au servit la Universitatea din Cluj au refuzat în bloc.
Între 1919-1921, 1935-1936 şi 1937-1938 este decan al Facultăţii de Ştiinţe din Cluj, iar între
1944-1945 rector al Universităţii din Cluj.
Din 1944 activează ca profesor consultant al Facultăţii de Biologie şi devine membru în
Consiliul ştiinţific al Centrului de Cercetări Biologice din Cluj. A fost primul şi singurul român
care a studiat flora Chinei.
În botanica românească a introdus metode moderne de cercetare a vegetaţiei, fiind principalul
iniţiator al ocrotirii naturii. În anul 1930 a susţinut votarea în parlament a Legii pentru Ocrotirea
Naturii. A avut şi preocupări de etnobotanică şi geobotanică.
La străduinţele sale, în 1931 şi 1934 s-au introdus, în regim de protecţie, numeroase plante şi
se declară câteva rezervaţii ştiinţifice, printre primele numărându-se şi Pietrosul Mare din
Maramureş (anul 1932).
Lucrări publicate: Protecţia naturii în România, Ne trebuie o lege pentru ocrotirea naturii,
Parcul Naţional din Munţii Retezat, Proiect pentru explorarea metodică a florei şi vegetaţiei
României, Vegetaţia şi flora Ardealului, Cerastium, Fritillaria tenella, Saponaria bellidifolia, Lotus termalis, Leontopodium alpinu, Dicţionar etnobotanic.
Încă în urmă cu aproape un secol, prin anul 1920, marele om de ştiinţă Alexandru Borza, prin
Decanatul Facultăţii de Ştiinţe Botanice din Cluj (cu siguranţă la îndemnul botanistului
maramureşean Artur Coman, care, la momentul respectiv, avea cel puţin două decenii de studiu
asupra florei din Munţii Rodnei), solicită Consiliului Dirigent primirea sub ocrotire a unei
suprafeţe în Munţii Rodnei. După câţiva ani, printr-o adresă a Grădinii Botanice din Cluj, al cărei
director era, recomandă Direcţiei Generale pentru Reformă Agrară crearea unui Parc Naţional, care
urma să cuprindă Pietrosul Mare, Ineul şi Corongişul, împreună cu împrejurimile lor, deziderat
care, – culmea! –, se realizează abia în anul 2000! De reţinut că, în anul 1922, profesorul Al. Borza a
vizitat Pietrosul Mare din Borşa, ocazie cu care, avem ferma convingere, a fost însoţit de Artur Coman.
În anul 1925 Casa Împroprietăririlor pune sub îngrijirea şi administrarea provizorie a
Institutului Botanic din Cluj o suprafaţă de 183 ha gol de munte, în jurul vârfului Pietrosul Mare,
fapt ce se va legifera abia în anul 1932, când, prin Jurnalul Consiliului de Miniştri Nr. 1149,
publicat în Buletinul Comisiunii Monumentelor Naturii, este declarat Monument al Naturii sau
Rezervaţie Naturală. Pe drept cuvânt, ctitorul acestui sanctuar natural a fost Alexandru Borza.
Perioada la care ne referim coincide cu primele începuturi ale acţiunii de ocrotire a naturii din ţara
noastră.
În anul 1939, Alexandru Borza îi scrie lui Artur Coman următoarele: „Am urmărit cu mult
interes publicaţiile D-vs. floristice din Maramureş apărute în «Revista pădurilor». M-am bucurat că
vă preocupaţi serios de cercetări floristice pe teren în Maramureş. Oferta D-vs. de a ne trimite duplicate din plantele adunate ne bucură mult şi o acceptăm cu plăcere”. Într-o altă scrisoare, Alexandru
Borza i se adresează astfel: „În Pietrosul Mare s-a creat o rezervaţie alpină ca Monument al Naturii.
Comisiunea Monumentelor Naturii ar avea nevoie de un conservator onorific competent al acestui
monument, care trebuie păzit, eventual împrejmuit şi studiat metodic. În calitate de preşedinte al
acestei Comisiuni, Vă întreb dacă aţi putea primi această sarcină onorifică. Arătându-mi încă odată
toată bucuria pentru interesul ce-l purtaţi studiului florei, Vă rog să primiţi asigurarea distinsei mele
stime”. [Semnează: Alexandru Borza, Directorul Grădinii Botanice, Cluj]. Desigur, Artur Coman
acceptă cu entuziasm acest titlu onorific propus.
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În anul 1939 „Prima imagine fitogeografică asupra masivului o dă Al. Borza, prin delimitarea
circumscripţiei Munţilor Rodnei, pe baza câtorva specii endemice rare, care conferă grupărilor
vegetale un colorit regional aparte...”1.
Pe lucrarea Les monuments de la nature de Transylvanie et du Banat, Al. Borza îi adresează
următoarea dedicaţie: „D-sale D-lui Artur Coman, zelosului protector al naturii şi botanist –
Omagiu de la Alexandru Borza”, iar în 1945 îi scrie următoarele: „Mult stimate D-le Coman,
Acum, după ce avem fericirea să trăim iarăşi sub aceeaşi stăpânire românească, va fi posibilă o mai
intensivă colaborare între D-vs. şi Institutul Botanic de la Universitatea din Cluj, dacă D-zeu ne va
feri de vreun rău... Lucrarea Dvs. preţioasă intitulată Enumerarea plantelor vasculare din
Maramureşul românesc aş dori să o public cât mai curând ca şi diagnozele plantelor Dvs. socotite
noui, pe care mi le-aţi fost trimis de un an şi mai bine. Cu mult respect, prof. Alexandru Borza”.
Din lucrarea profesoarei de biologie, Teresia B. Tătaru, intitulată Alexandru Borza – ctitorul
Rezervaţiei Pietrosul Mare, publicată în volumul: De la Pietrosu Mare la Parcul Naţional Munţii
Rodnei – 75 ani2, rezultă, printre altele, că „în 1954, plimbându-se pe corzo-ul Timişoarei, s-a
întâlnit faţă-n faţă cu Petru Groza, la ora aceea prim-ministru, care l-a salutat: «Servus, Alexandre!
Ce mai faci?». Erau bune cunoştinţe de pe vremea când şi demagogul Petru Groza era în Partidul
Naţional Ţărănesc. „Rău” – i-a răspuns profesorul. „De când cu comuniştii tăi, n-am pensie”. Groza
i-a cerut actele şi peste două luni i s-a acordat o pensie de profesor emerit, de 2.000 lei, dar continua
a rămâne marginalizat.
Din aceeaşi lucrare merită reţinute şi alte secvenţe cum ar fi: „Calvarul marginalizării
profesorului Borza şi al persecuţiei din partea comuniştilor a început în 1947, când a fost destituit
din toate funcţiile ce le deţinea...”; sau: „În calitate de intelectual de seamă al României
burghezo-moşiereşti, urma să fie arestat. Securitatea nefiind încă riguros organizată, un om de
suflet şi conştiinţă, aflând ce se pregătea, a trimis-o pe soţia sa la D-na Borza cu recomandarea ca
profesorul să plece imediat din Cluj, ceea ce acesta a şi făcut, doar că în seara aceea n-a ajuns decât
la marginea Clujului, la o familie prietenă. În zori a pornit-o mai departe. Noaptea, Securitatea s-a
prezentat să-l ridice pe profesor, fără mandat de arestare, dar el «era plecat în excursie botanică, nu
ştim unde»! Excursia a durat şapte ani, ceea ce s-a numit «exilul interior al profesorului». În această
perioadă a desfăşurat o activitate asiduă, pregătind comorile floristice din Herbarul Alexandru
Borza”.
BOŞCAIU NICOLAE
(23 iulie 1925, Caransebeş, judeţul Caraş-Severin-22 octombrie
2008, Cluj-Napoca) – botanist. Membru titular al Academiei Române – 18
decembrie 1991 (membru corespondent – 13 noiembrie 1990).
Urmează Liceul „Traian Doda” din Caransebeş şi Facultatea de
Ştiinţe, Secţia ştiinţe naturale a Universităţii din Cluj.
1948 – Este arestat şi condamnat la 6 ani de închisoare, fiind acuzat de
participare la greva studenţească anticomunistă din 1946.
1955-1957 – Muzeograf-principal la Muzeul din Lugoj.
1967-1970 – Cercetător ştiinţific la Subcomisia monumentelor
naturii – Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române.
1971 – Devine doctor în biologie.
Anii 1969-2006 reprezintă perioada în care, sub auspiciile Filialei Cluj a Academiei Române,
cu sprijinul nemijlocit al lui Nicolae Boşcaiu, în Maramureş s-au organizat nu mai puţin de şapte
manifestări ştiinţifice cu caracter naţional şi chiar internaţional; cele mai importante vor fi
prezentate în continuare.
1974 – La propunerea cercetătorilor ştiinţifici dr. Nicolae Boşcaiu şi dr. Alexandru Filipaşcu,
buni cunoscători ai problemei defrişării jneapănului (Pinus mugo) din Munţii Maramureşului şi
1
2

Coldea, Gh., Munţii Rodnei – studiu geobotanic, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1990.
Tătaru, B, Teresia, „Alexandru Borza – ctitorul Rezervaţiei Pietrosul Mare”, în De la Pietrosu Mare la Parcul
Naţional Munţii Rodnei – 75 ani, Editura Universităţii de Nord Baia Mare, 2009, p. 25-42.

Rodnei, sub auspiciile Subcomisiei om-biosferă din cadrul Academiei Române, Filiala
Cluj-Napoca şi ale Comisiei om-biosferă din Bucureşti, se constituie un colectiv interdisciplinar
pentru cercetarea efectelor dezastruoase ale defrişării jneapănului. Sunt vizaţi cercetători din cadrul
Centrului de Cercetări Biologice din Cluj-Napoca şi de la Laboratorul de geografie fizică de pe
lângă Catedra de geografie a Universităţii „Babeş-Bolyai”. Cele 16 comunicări, rod al activităţii de
cercetare ştiinţifică pe parcursul a trei ani, se constituie în volumul publicat sub titlul Acţiuni umane
asupra jnepenişurilor din Munţii Maramureşului, din Munţii Rodnei şi din alte zone ale
Transilvaniei. Din acest moment, defrişarea jneapănului, o veritabilă „crimă ecologică”, este
stopată, iar jneapănul dintr-o specie bârfită, devine monument al naturii.
Între anii 1972-1990 este cercetător şi biolog principal la Biblioteca Filialei din Cluj a
Academiei Române.
În 1979 sub coordonarea dr. Nicolae Boşcaiu, Comisia Judeţeană de Ocrotire a Naturii,
întocmeşte Documentaţia pentru Rezervaţia Naturală Pietrosul Mare, în baza căreia Biroul
Consiliului Internaţional de Coordonare a Programului Omul şi Biosfera (MAB), din cadrul
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, acordă acestei arii protejate o
Diplomă de onoare. Prin conferirea calităţii de Rezervaţie a Biosferei, Pietrosul Mare dobândeşte o
importanţă ştiinţifică de un înalt prestigiu, constituind o valoroasă contribuţie românească pentru
păstrarea patrimoniului natural al Terrei.
În 1981 participă la organizarea, la Muzeul Maramureşean Sighetul Marmaţiei, a Sesiunii
omagiale „Centenarul botanistului maramureşean ARTUR COMAN”. Au urmat excursii de studii
în Rezervaţia naturală Pădurea Crăiască „Artur Coman” din Ocna-Şugatag şi Rezervaţia botanică
Sălhoi-Zâmbroslavele, unde a fost admirată descoperirea ce aparţine botanistului maramureşean,
Lingureaua (Cochlearia pyrenaica var. borzaeana Com. Et Nyar.), endemit carpatic relictar.
În anul 1982, Nicolae Boşcaiu a fost moderatorul manifestării ştiinţifice cu caracter naţional
– simpozionul aniversar „Rezervaţia naturală Pietrosul Rodnei la 50 de ani”. Lucrările prezentate
au fost publicate în volumul Rezervaţia naturală Pietrosul Rodnei la 50 de ani, sub redacţia acad.
Ştefan Pascu şi Emil Negruţiu – membru corespondent al Academiei Române (secretari de
redacţie: N. Boşcaiu şi I. Nădişan).
În 1988, la Baia Mare, se organizează simpozionul „Conservarea genofondului şi funcţiile
ecoprotective ale pădurii”, moderatorul acţiunii fiind Nicolae Boşcaiu.
Din 1988 şi în continuare, este preşedinte al Subcomisiei monumentelor naturii din Cluj.
În 2000 acad. N. Boşcaiu a coordonat grupul de cercetători care au contribuit la realizarea
lucrării Munţii Maramureşului. În aceşti munţi, Nicolae Boşcaiu a descoperit specia vegetală iarba
grasă (Sedum carpaticum), iar în mlaştinile de aici a realizat studii aprofundate şi analize
sporopolinice.
În anul 2004, la Baia Mare se desfăşoară lucrările simpozionului ştiinţific cu caracter
internaţional „Să salvăm castanul comestibil”1, la care participă fitopatologi din Grecia, Germania,
Ungaria, moderatorul acestei reuniuni ştiinţifice fiind acelaşi genial botanist. S-a dezbătut
problema castanului comestibil afectat de ciuperca parazită Cancerul de scoarţă (Cryphonectria
parasitica), care a afectat într-o proporţie inimaginabilă castanetul din zonă. În vederea tratării
acestei epidemii, s-au derulat proiectele: „Să salvăm castanul comestibil!” şi „Castanet”, elaborate
de Fundaţia „Turism în Maramureş” şi finanţate de Uniunea Europeană, prin Programul PHARE.
Singurul remediu l-a reprezentat tratamentul biologic prin inocularea tulpinilor hipovirulente
compatibile. Patentul – respectiv soluţia, echivalentul unui „vaccin”, un produs al biotehnologiilor
moderne, ni l-au oferit – în mod gratuit (!) – colegii fitopatologi din Grecia, prin dr. Stephanos
Diamandis – de la Institutul de Cercetări Silvice din Thessaloniki. Astfel, au apărut şanse de salvare
a castanului comestibil – veritabil „simbol vegetal” autohton pentru Depresiunea Baia Mare. În
această luptă s-a remarcat distinsul specialist dr. ing. Valentin Bolea, alături de dr. Dănuţ Chira.
Dintre lucrările ştiinţifice publicate de acad. N. Boşcaiu care vizează şi Maramureşul, cităm
Ocrotirea jnepenişuriluor din judeţul Maramureş, Noi iniţiative ale Comisiei Monumentelor

1

Ioan Nădişan, Caleidoscop ecologic – ghid pentru tineri, Editura Universităţii de Nord Baia Mare, 2006.
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Naturii pentru conservarea genofondului României (în colaborare); Funcţia ecologică şi socială a
rezervaţiilor naturale din judeţul Maramureş.
Acad. Nicolae Boşcaiu a fost membru al Asociaţiei Internaţionale pentru Studiul Vegetaţiei,
membru de onoare al Societăţii Internaţionale de Fitosociologie şi preşedinte al Asociaţiei Române
de Fitosociologie afiliată la Federaţia Internaţională de Fitosociologie.
COLDEA GHEORGHE
(n. 16 ianuarie 1939, Mănăstireni, Cluj) botanist. Membru corespondent al Academiei Române – 5 iunie 2015.
Absolvent al Facultăţii de Biologie-Geografie-Geologie a
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
1962 – Sub coordonarea prof. univ. dr. Alexandru Borza îşi susţine
doctoratul cu teza Flora şi vegetaţia Munţilor Plopiş.
1963-1965 – Cercetător stagiar la Laboratorul de ecofiziologia
plantelor din cadrul Staţiunii Hortiviticole din Blaj.
Din anul 1965 şi în continuare îşi desfăşoară activitatea neîntrerupt în
cadrul Institutului de Cercetări Biologice din Cluj-Napoca, al cărui director
a fost între 1990 şi 2010.
A abordat următoarele direcţii de cercetare: botanică floristică,
identificând trei specii noi pentru România: Ophrys sphegodes Miller, Empetrum hermaphroditum
Hag, Daphne laureola L. şi o specie nouă pentru Transilvania: Ophrys cornuta Steven; fitocenologia (a descris un număr de 38 de asociaţii noi, specifice pentru Carpaţii româneşti şi două
alianţe regionale: Festuca saxatilis – Seslerion bielzii Coldea şi Veronici baumgarteni Coldea;
bioproductivitatea ecosistemelor (a iniţiat primele cercetări de acest gen în România şi a investigat
jnepenişurile şi molidişurile de limită din Munţii Retezat şi Munţii Maramureşului.
Lucrări publicate în ţară şi străinătate: L’etude des paturages basiphyles sous-alpins des
Monts Rodnei, les Carpates Orientals. Munţii Rodnei – studiu geobotanic, – lucrare distinsă cu
premiul „Grigore Antipa” al Academiei Române, Vegetaţia României, Bioproductivitatea jnepenişurilor şi a pajiştilor secundare din Munţii Maramureşului (în colaborare), Importanţa
botanică a Rezervaţiei naturale Pietrosul Rodnei (în colaborare), Rezervaţia Pietrosu Mare – sit de
importanţă europeană.
Lucrarea Munţii Rodnei – studiu geobotanic – o adevărată monografie a genului, reprezintă
munca asiduă desfăşurată timp de peste decenii în acest masiv de marele botanist. Se confirmă cu
acest prilej prezenţa în Munţii Rodnei a unui număr de 74 asociaţii vegetale, precum şi a unui
număr de 1123 de specii de fanerogame. De asemenea, autorul distinge următoarele trei etaje de
vegetaţie mai importante şi anume: 1) etajul montan (500-1500 m.); 2) etajul subalpin (1500-2100
m.); etajul alpin (2100-2300 m.).
Institutul de Cercetări biologice Cluj-Napoca (al cărui director este d-l Gh. Coldea), prin
Departamentul de taxonomie şi ecologie, s-a implicat în realizarea proiectului european intitulat
„Global Observation Research Initiative in Alpine Environments”, cu acronimul GLORIA
EUROPE. Scopul proiectului este de a aduce argumente ştiinţifice temeinice referitoare la efectul
încălzirii globale asupra diversităţii floristice din Europa, sens în care au fost implicate 16 ţări
europene. Cercetările se desfăşoară în 18 situri montane de pe continent, printre care a fost selectat
şi Masivul Rodnei, cu patru vârfuri apropiate ce depăşesc 2000 m altitudine. Zona de cercetare
trebuia să beneficieze de o staţie meteorologică poziţionată în etajul alpin. Vârfurile selectate sunt:
Rebra (2268 m), Buhăiescu (2221m), Gropile (2060 m), Golgota (2010 m).
Pe fiecare vârf au fost stabilite patru staţionare permanente de 3x3 . (SPC), poziţionate pe
cele patru puncte cardinale, la 5 m curbă de nivel faţă de cel mai înalt punct al vârfului. Aria de 3x3
m a fost divizată în arii mici de 1x1 m. În partea centrală a ariei de 3x3 m s-a instalat în sol la 10 cm
adâncime un termometru de sol, care, printr-un mecanism special, înregistra temperatura la
intervale orare stabilite. În cele patru arii marginale de 1x1 m ale pătratului au fost înregistrate cu
ajutorul unei rame metrice de 1x1 m, divizată în 100 de arii mici de 10x10 cm, toate speciile de
plante existente. Aceste date s-au utilizat la calcularea frecvenţei speciilor. De asemenea, la fiecare

specie s-a apreciat în procente gradul de acoperire. Deci, pe un vârf s-au înregistrat speciile din 16
arii de 1 m şi s-au instalat patru termometre de aer. La 10 m curbă de nivel sub vârf s-au stabilit, pe
punctele cardinale, ariile mari (SAS), în care s-au înregistrat speciile de plante.
Scopul înregistrărilor era să se urmărească dacă, în perioada de monitorizare, unele specii
migrează pe altitudine datorită încălzirii globale sau îşi restrâng efectivul populaţiei, devenind mai
rare. Periodic, la 3-5 ani, se vor face noi ridicări floristice în teren. Analiza şi prelucrarea datelor de
până acum demonstrează că speciile vegetale urcă în mod constant, ceea ce certifică fenomenul
încălzirii globale. Finanţarea acestui proiect la nivelul continentului costă multe miliarde de euro...
Experimentul ce-l prezentăm în continuare, care a urmărit acelaşi scop, al lui Artur Coman, în fond,
n-a costat bani..., ci timp – aproximativ 50 de ani!
Curios, dacă nu stupefiant, este faptul că botanistul maramureşean Artur Coman demonstrează încălzirea globală sau schimbările climatice, în urmă cu circa 80 de ani, când noţiunile respective nici nu erau lansate sau cunoscute. De reţinut că abia la Summitul de la Rio de Janeiro din
anul 1992 s-a discutat în premieră despre fenomenul încălzirii globale. Remarcabilă este următoarea semnalare epocală realizată de Artur Coman în lucrarea Flora Maramureşului, unde, printre
altele, scrie-: „Este interesant de semnalat, că urmărind timp de o jumătate de secol răspândirea pe
verticală a speciilor spontane, am putut constata – mai ales în ultimii ani – o tendinţă de pătrundere
a celor termofile din regiunea deluroasă în cea montană, a celor mezoterme din zona forestieră în
cea alpină etc. Cu mutaţii adesea spectaculare, de 150-250 m. Nepermiţându-mi spaţiul, ne
mulţumim a menţiona răspândirea speciei Caltha laeta la IzP (1800-1820 m.), care în urmă cu 30
ani nu depăşea, pe acest versant nordic al Munţilor Rodnei, 1550 m şi apariţia unor molizi tineri,
înalţi de 60-80 cm în căldarea nordică a Pietrosului, între 1960-2040 m altitudine. Ceea ce ni se pare
mai semnificativ este faptul că acum 3-4 decenii nu s-au putut identifica pe vârful Pietrosului, la
altitudini de peste 2200 m mai mult de 22-24 specii, pe când în prezent numărul lor se apropie
de 50”1.
Toate acestea reprezintă argumente certe ale încălzirii globale. Pentru o asemenea uluitoare
previziune şi mai ales demonstraţie ştiinţifică (cu mijloace nesofisticate), Artur Coman ar fi meritat
Premiul Nobel – post-mortem, dar nu este exclus nici titlul de membru de onoare – post-mortem –
al Academiei Române!
De reţinut este şi faptul că experimentatul cercetător a participat ca invitat de onoare la toate
manifestările ştiinţifice pe teme ecologice organizate în ultimele patru decenii de viaţă în judeţul
Maramureş.
GIVULESCU RĂZVAN
(15 septembrie 1920 Viena-10 iulie 2007, Cluj-Napoca), geolog şi
paleontolog. Membru de onoare al Academiei Române – 31 mai 1993.
Studii liceale la Oradea şi universitare la Cluj şi Bucureşti. Doctor în
geologie (1949), cu teza Cercetări geologice în bazinul Borod. Şi-a
continuat specializarea la Berlin, Bonn, Budapesta, Dresda şi Praga.
A ocupat, pe rând, următoarele funcţii: asistent, conferenţiar la
Catedra de geologie a Facultăţii de ştiinţe din Cluj, ulterior a devenit
profesor la Institutul Pedagogic de Trei Ani, transformat în Universitatea de
Nord Baia Mare.
Vreme de peste două decenii a desfăşurat ample cercetări ştiinţifice în
Rezervaţia paleontologică de la Chiuzbaia, care astăzi îi poartă numele, unde descoperirile
savantului se referă la flora fosilă autohtonă de acum 7-8 milioane de ani. Aproape 99% din
materialul fosil apare sub formă de impresiuni în diatomit alb, care reprezintă rezultatul unor
depuneri de alge marine microscopice, iar 1% sub formă de compresiuni.
Inventarul fosilifer floristic cercetat la Chiuzbaia impresionează prin numărul mare de
familii, genuri, specii, prin varietatea lor şi modul de conservare. Au fost semnalaţi şi descrişi peste
1

Artur, Coman, Flora Maramureşului, referat prezentat la cea de „A VII-a Consfătuire Naţională de Geobotanică”
(Satu Mare, Maramureş, 17-20 VII. 1969). p. 139-147.
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200 de taxoni, din care un număr de 32 specii noi identificate în România, 6 specii noi pe plan
mondial şi alte 3 varietăţi noi, toate purtătoare ale mesajului fitoistoric de pe meleaguri
maramureşene. Aici apar pentru ultima dată în România resturi de Cephalotaxus pliocaenica.
Cercetările au dezlegat şi problema referitoare la originea unor specii de arbori din zonă, printre
care şi cea a castanului comestibil. S-au găsit frunze fosile aparţinând acestei „enigmatice” specii.
În cele opt aflorimente au fost determinate 235 + 4 tipuri vegetale care aparţin la 107 genuri şi 50 de
familii, ceea ce reprezintă cea mai cuprinzătoare listă nu numai din România, ci şi din tot
Parathetisul.
De reţinut câteva tipuri de castan comestibil, descoperite aici printre care Castanea cf. Sativa
Mill., Castanea pliosativa Kol., Castanea cf. Crenata Sieb.et Zucc., ultimul fiind un taxon nou
pentru flora neogenă a României. Din cele 235 tipuri vegetale fosile studiate în Rezervaţia
paleontologică de la Chiuzbaia, 45 poartă numele „Givulescu”, ceea ce reprezintă o premieră
absolută, fiind considerate tot atâtea specii noi pentru ştiinţă. Cercetătorul a folosit şi toponimia
locală, botezând câteva tipuri vegetale găsite cu numele: Chiuzbaia tenella Plămadă et Giv. sau
Quercus ignisensis Giv.
MUNTEANU DAN
(n. 2 iunie 1937, Cluj) – biolog. Membru corespondent al Academiei
Române – 29 ianuarie 1999
Studii liceale şi universitare la Cluj – Facultatea de Ştiinţe
Naturale-Geografie – Secţia biologie.
1969 – Susţine teza privind Avifauna bazinului montan al Bistriţei
moldoveneşti, devenind doctor în biologie.
1960-1973 – biolog stagiar, biolog, cercetător ştiinţific la Staţiunea
de Cercetări Biologice, Geologice şi Geografice „Stejarul” Pângăraţi
judeţul Neamţ.
1973-1999 – Cercetător principal la Institutul de Cercetări Biologice din Cluj-Napoca
1997-2002 – Director executiv al Societăţii Ornitologice Române.
2003 – Cercetător ştiinţific grad I în cadrul Academiei Române.
Studii, lucrări ştiinţifice şi articole: Analiza zoogeografică a avifaunei române, Parcuri
naţionale, naturale şi rezervaţii ale biosferei din România, Cercetări asupra populaţiilor de păsări
(Aves) din Masivul Retezat, Atlasul provizoriu al păsărilor clocitoare din România, Îndrumător de
protecţie a păsărilor, Etimologia numelor ştiinţifice ale păsărilor din fauna României, Cartea
Roşie a vertebratelor din România, Mammalia – Carnivora (în seria: Fauna României, vol. XVI/5,
2005, în colab.).
În lucrarea Păsări rare, vulnerabile şi periclitate din România1, la categoria speciilor de
păsări periclitate sunt citate acvila-de-munte (Aquila chrysaetos), şoimul-călător (Falco peregrinus), iar dintre speciile critic periclitate sunt amintite cocoşul-de-mesteacăn (Lyrurus tetrix) şi
vulturul-sur (Gyps fulvus).
Acad. Dan Munteanu a coordonat din partea României unele programe ştiinţifice internaţionale din domeniul ornitologiei şi al protecţiei păsărilor şi a participat la multe manifestări
ştiinţifice de anvergură.
De numele său se leagă înfiinţarea Societăţii Ornitologice Române, a cărei activitate a
coordonat-o până în anul 2002.
Din anul 2000 este preşedintele Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii de pe lângă
Prezidiul Academiei Române. În acest interval, în mod frecvent a vizitat rezervaţii naturale din
Maramureş, printre care şi Rezervaţia naturală de stejar pedunculat „Vasile Mareş” de la Bavna –
Mireşul Mare, unde cuibăreşte o colonie compactă de stârc cenuşiu (Ardea cinerea). Impresie bună
a făcut şi barza albă (Ciconia ciconia) de la Sălsig, unde se înregistrează cea mai mare densitate a
speciei din judeţ: 12 cuiburi locuite se află pe stâlpii de electricitate din centrul localităţii. Cadrele
1

Dan, Munteanu, Păsări rare, vulnerabile şi periclitate în România, Editura „Alma Mater”, Cluj-Napoca, 2009.
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didactice de aici împreună cu elevi din „Clubul Verde” au confecţionat şi instalat suporturi metalice
adecvate, o preferinţă a berzelor pentru construirea de cuiburi.
În anul 2007, din partea Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, a participat ca invitat de
onoare la simpozionul aniversar de la Borşa „De la Pietrosul Mare la Parcul Naţional Munţii
Rodnei – Rezervaţie a Biosferei”. Lucrările ştiinţifice prezentate la această reuniune ştiinţifică au
fost reunite în volumul De la Pietrosul Mare la Parcul Naţional Munţii Rodnei – Rezervaţie a
Biosferei (coordonator Dan Munteanu, secretar de redacţie I. Nădişan).

1

Dumitru Murariu, Importanţa mamiferelor mici (mammalia) în ecosistemele Parcului Naţional Munţii Rodnei;
tendinţele de evoluţie a populaţiilor acestora şi statutul lor de conservare, în De la Pietrosu Mare la Parcul
Naţional Munţii Rodnei – Rezervaţie a Biosferei – 75 ani, Editura Universităţii de Nord Baia Mare, 2009,
p. 137-155.

FAMILIA ROMÂNĂ

(n. 21 septembrie 1940, Ungureni, Botoşani) – biolog. Membru corespondent al Academiei Române – 2006.
Studii superioare la Universitatea „Al. I. Cuza” , Facultatea de Biologie-Geografie, Secţia biologie-zoologie.
Doctorat în biologie la Facultatea de Biologie – Universitatea Bucureşti.
1966-1969 – Îndrumător muzeograf, muzeograf principal la Muzeul
Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” Bucureşti.
1965 – Cercetător principal grad I la Facultatea de Biologie.
1992 – În cadrul Muzeului „Grigore Antipa” a pus bazele Centrului
de cercetări zoologice şi ale unui Departament de biodiversitate şi dezvoltare durabilă.
Începând cu anul 1995 conduce cercetările ştiinţifice ce se desfăşoară în Parcul Naţional
Munţii Rodnei – Rezervaţie a Biosferei de către un colectiv de specialişti de la Muzeul Naţional de
Istorie Naturală „Grigore Antipa”, vizând vertebratele şi nevertebratele.
Personal s-a ocupat de studiul micromamiferelor din acest masiv, unde a capturat, identificat
şi cercetat un număr de 34 de specii de mamifere mici, care, din punct de vedere sistematic, fac
parte din 11 familii şi din următoarele 4 ordine: insectivora, chiroptera, lagomorpha şi rodentia.
Dintre insectivore menţionează speciile mai importante: chiţcanul-de-munte (Sorex alpinus), chiţcanul-de-mlaştină (Neomys anomalus Cabrera). Din ordinul chiroptere citează speciile: liliacul
mare-cu-nas-potcoavă (Rhinonophus ferrumequinum), liliacul-pitic (Pipistrellus pipistrellus),
liliacul-de-amurg (Nyctalus noctula). Toate aceste specii figurează în Cartea roşie a vertebratelor
din România. Ordinul rozătoarelor este reprezentat prin următoarele specii mai importante: marmota-de-munte (Marmota marmota), pârşul-de-alun (Muscardinus avellanarius), şoarecele-dezăpadă (Microtus nivalis), şoarecele-de-Tatra (Microtus tatricus), ultimele două specii sunt considerate endemite terţiar1.
În anul 2007, în calitate de invitat de onoare, participă la simpozionul aniversar organizat la
Borşa intitulat „De la Pietrosul Mare la Parcul Naţional Munţii Rodnei – Rezervaţie a Biosferei”,
prezentând comunicarea ştiinţifică Importanţa mamiferelor mici (Mammalia) în ecosistemele
Parcului Naţional Munţii Rodnei; tendinţe de evoluţie a populaţiilor acestora şi statutul lor de
conservare.
Lucrări publicate: Din viaţa mamiferelor – vol I-II-III-IV-V-VI, Fauna României (vol. XVI –
fasc. 4 – Insectivora, vol. XVI, fasc. 2 – Rodentia, vol. XVI fasc. 4 – Logomorpha, Cetacea,
Artiodactyla, vol. XVI – Mammalia, fasc. 5 – Carnivora.
Din partea României a coordonat Atlasul mamiferelor Europei, Chiroptere din România,
Cartea roşie a vertebratelor din România.
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NYARADY ERASMUS IULIUS
(7 aprilie 1881, Ungheni, Mureş-10 iulie 1966, Budapesta)
Botanist de naţionalitate maghiară. Membru titular al Academiei
Române – 1 noiembrie 1948.
A urmat cursurile Şcolii Normale din Cluj şi Institutul Pedagogic Superior din Budapesta.
Face numeroase excursii botanice şi studii floristice pe litoralul
Adriaticii, în Munţii Rodnei, Făgăraşului şi în Bucegi, contribuind la
relevarea importanţei ştiinţifice a unor asemenea teritorii, care îşi justifică
statutul de rezervaţii naturale.
În anul 1972 devine conservator al Muzeului Botanic din Cluj. În
această perioadă a identificat şi certificat multe din speciile de plante pe care le trimitea Artur
Coman, unele fiind publicate în revista Muzeului Botanic din Cluj „Flora Romaniae exsiccata”.
Introduce în ştiinţă peste 1200 specii, varietăţi şi forme vegetale, între care şi specia unică în
lume din Pietrosul Broştenilor – Petrosia laevitomentosa.
În semn de recunoştinţă pentru meritele deosebite ale profesorului Emil Pop în domeniul
botanicii, în dedică specia vegetală nouă Potentilla Emil Popii-Nyarady.
Lucrări publicate: Contribuţiuni la cunoaşterea mai detaliată a florei Transilvaniei.
A coordonat apariţia lucrărilor Flora R.P.R. (10 volume) şi Flora R.S.R. (vol. XI şi XII).
A contribuit la identificarea speciei vegetale descoperite de maramureşeanul Artur Coman în
anul 1938 – lingureaua (Cochlearia pyrenaica var. borzaeana Com. et Nyar.) din Rezervaţia
naturală Sălhoi şi Zâmbroslavele – Munţii Maramureşului. În nomenclatura ştiinţifică a acestei
plante se regăsesc numele celor trei mari botanişti: Borza, Coman şi Nyarady.
PETERFI LEONTIN ŞTEFAN EUGEN
(n. 3 februarie 1937, Cluj; biolog de naţionalitate maghiară, membru
corespondent al Academiei Române – 21 iulie 2003.
Fiul lui Peterfi Ştefan. Studii liceale şi universitare la Cluj.
Preparator la Catedra de botanică din cadrul Universităţii Cluj,
cercetător la Centrul de Cercetări Biologice al Academiei Române, apoi la
Institutul de Cercetări Biologice din Cluj-Napoca, conferenţiar la Catedra
de biologie vegetală, profesor universitar la Catedra de taxonomie şi
ecologie. Lucrările sale floristice au îmbogăţit inventarul algologic din
România cu semnalarea a peste 500 de specii necunoscute de pe teritoriul
ţării.
A descris un număr de 26 de taxoni noi pentru ştiinţă, între care: Chlamydomonas grintzescui,
Chlamydomonas napocensis, chlamydomonas maramuresensis (1968). Printre speciile de alge
studiate se citează: Cymbela parva, Cylindrocystis crassa, C. brebissonii, C. cucurbita, Natrium
oblongum, Pinnularia viridis, Netrium oblongum, Cosmarium cucurbita, Fragillaria bicapitata
ş.a.
Alături de tatăl său, a cunoscut şi cercetat, cu deosebire, flora algologică din mlaştinile
Maramureşului, multe din asemenea spaţii fiind declarate rezervaţii ştiinţifice, printre care cităm:
Tăul lui Dumitru, Lacul Morărenilor, Mlaştina Poiana Brazilor, Mlaştina
Tăul Negru, Mlaştina Iezerul Mare
PETERFI, ŞTEFAN
(n. 8 martie 1906, Deva, Hunedoara-6 mai 1978, Mexico-City); botanist de naţionalitate maghiară. Membru titular al Academiei Române – 21
martie 1963 (membru corespondent al Academiei Române – 2 iulie 1955).
Vicepreşedinte al Academiei Române (1 martie 1974-6 mai 1978).
Studii liceale şi universitare la Cluj (Facultatea de Ştiinţe, Secţia
ştiinţele naturii). Preparator, asistent, profesor la Catedra de anatomia şi
fiziologia plantelor la Universitatea din Cluj.

În anul 1977, cu ocazia organizării la Baia Mare a sesiunii ştiinţifice „Conservarea naturii pe
baze ecologice”, în cuvinte calde, emoţionante, a elogiat realizările din domeniul ocrotirii naturii
maramureşene, urând succes deplin manifestării, în numele Prezidiului Academiei R.S. România.
Lucrări publicate: Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei de alge, a sfagnetelor situate în
Munţii Oaşului şi Maramureşului (1958), Tratat de algologie, Algele - biologia şi utilizarea lor,
Fiziologia plantelor, Pomologia Republicii Populare Române (1946, în colab.).
Dintre speciile de alge găsite în mlaştinile maramureşene, cităm: Croococcus turgidus,
Frustulia romboides, Pinnularia viridis, Netrium oblongum, Cosmarium cucurbita ş.a.
În anul 1949, acad. Emil Pop, în lucrarea Regiunea de tinoave Oaş-Maramureş scrie
următoarele: „Ştefan Peterfi a cercetat din punct de vedere algologic câteva asemenea tinoave. În
cele 12 sfagnete din zonă găseşte 201 unităţi sistematice de alge, printre care: Cyanophita (14
specii), Rhodophyta (1 specie), Bacillariophyta (40 specii), Euglenophyta (14 specii şi una
varietate), Conjugatae (86 specii, 2 varietăţi şi 2 forme) ş.a.”.
De asemenea, flora algologică din Lacul Morărenilor, precum şi din Lacurile Chendroaiei de
la baza Crestei Cocoşului a fost cercetată şi studiată de acad. Ştefan Peterfi, care semnalează
prezenţa aici a unui număr de 74 de specii de alge, reţinând atenţia noua specie Cylindrocystis
brebissonii, cantonată doar în Lacul Morărenilor.
POP EMIL
(n. 13 aprilie 1897, Bucerdea Vinoasă, Alba-14 iulie 1974, Cluj-Napoca); botanist. Membru titular al Academiei Române – 2 iulie 1955.
Studii liceale la Alba Iulia şi Braşov.
Seminar Teologic din Sibiu, fiind hirotonit preot ortodox.
1915-1918 – Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe, Secţia ştiinţe
naturale-geografie a Universităţii din Budapesta, apoi a celei din Cluj
(1919-1922).
1928 – doctorat în ştiinţe cu teza Analize de polen în turba Carpaţilor
Orientali – Dorna-Lucina.
1932 – Preparator, asistent, şef de lucrări, docent universitar.
1939-1967 – Conferenţiar şi profesor la Catedra de anatomia şi fiziologia plantelor.
1958-1970 – Director al Centrului de Cercetări Biologice din Cluj, înfiinţat de el în anul
1958.
Lucrări apărute: Monografia asupra mlaştinilor de turbă din România, Pădurea în acţiunea
de protecţie a naturii şi a peisajului, Elogiu Carpaţilor, Figuri de botanişti români, Monumente ale
naturii în România ş.a1.
În Maramureş, acad. Emil Pop a cercetat şi studiat următoarele mlaştini: Iezerul Mare, Poiana
Brazilor, Iezerul lui Dumitru, Tăul lui Dumitru, La Vlăschinescu, Tăul la Gutâi, Iezerul Tăcinosu
(Iezerul Brebului), Tăul Negru (comuna Strâmbu-Băiuţ), Tăul Băiţii (comuna Poienile de sub
Munte), Tăul Obcioarei (comuna Moisei), tinoavele plutitoare de la Hoteni ş.a.
Referitor la Iezerul Mare, de la Hărniceşti, comuna Deseşti, „analiza polinică executată aici,
arată evoluţia pădurii în timpul călduros postglaciar”. Se mai susţine că „această mlaştină este
printre puţinele din zonă în care vegetează Andromeda polifolia, Vaccinium uliginosum şi
Scheuchzeria palustris. Cea din urmă specie vegetează în lacul central, zis «fără fund». Mlaştina
ocupă un crater larg”.
În mlaştina Poiana Brazilor de pe teritoriul localităţii Giuleşti, care are suprafaţa de circa 3 ha
a descoperit faptul că „aici vegetează specia Pinus montana (durzăi), la cea mai joasă altitudine –
1.000 m din Carpaţii Orientali şi în general din ţară, în mijlocul făgetului, la 40-70 km distanţă
aeriană faţă de proximele staţiuni spre sud sau est”. Turba de aici are grosimea de circa 2,3 m.
Iezerul Tăciunosu ce aparţine de localitatea Breb, se află la sud-vest de Munţii Gutâi, la
altitudinea de 800 m. Ca origine, este un lac de crater, de formă eliptică, ocupat în mare parte de
1

Dorina N. Rusu, op. cit.; Emil Pop. O sută de ani de la naştere (1897-1997), S.C. „Roprint” S.R.L., Cluj-Napoca,
1999.
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oglinda liberă de apă, înconjurat de un ariniş înmlăştinit. Aici, Artur Coman a descoperit o
interesantă asociaţie de arin (Alnus glutinosa, Alnus incana şi Alnus var. Grandifolia), ceea ce
reprezintă singura staţiune din ţară unde coexistă cele trei specii de arin citate. „În porţiunea
oligotrofă a Iezerului Tăciunosu, susţine academicianul, „sfagnetul este împănat cu: Drosera
rotundifolia, Vaccinium vitis idaea, Carex stellulata, Melampyrum saxosum etc.
În numele României, participă sau conduce delegaţii de botanişti la diverse manifestări
ştiinţifice internaţionale organizate la: Roma, Paris, Geneva, Chicago, Tokio, Boston, Los Angeles,
San Francisco, Budapesta, Leningrad, Berlin, Leipzig, Edinburgh, Viena, Calcutta, Bombay, Cambridge, Praga, Moscova, Graz ş.a.
În anul 1917 administraţia austro-ungară îl deportează, împreună cu alţi intelectuali, ţărani
fruntaşi din satele transilvănene, în Ungaria, comitatul Sopron, satul Borisfalva. Ei sunt supuşi unui
regim de domiciliu forţat.
La 1 Decembrie 1918 participă la Alba Iulia, unde Marea Adunare Naţională proclamă unirea
Transilvaniei cu România, Emil Pop fiind martor şi trăitor al momentului solemn pe care îl va evoca
mai târziu.
În anul 1940 trăieşte actul istoric nedrept al Dictatului de la Viena şi consecinţele acestuia, ca
universitar clujean. Universitatea din Cluj se refugiază până în 1945-46 la Sibiu (Facultatea de
Litere şi Filozofie, Facultatea de Medicină), la Timişoara (Facultatea de Ştiinţe Matematice,
Fizico-Chimice, Facultatea de Ştiinţe Naturale).
1946 – „Vremuri tulburi, arestări, bătăi, epurări” scrie profesorul în jurnal; „echipe
organizate muncitoreşti de la „Dermata” au distrus cu pistoalele, pietre, răngi de fier, Căminul
Studenţesc „Avram Iancu”, sub ochii liniştiţi ai poliţiei şi armatei”. Este vorba de mişcările
studenţeşti din Cluj şi reprimarea lor.
În 1947, noiembrie 19, participă la înmormântarea lui Emil Racoviţă, ilustru om de ştiinţă,
personalitate universitară şi academică originală – modelul spiritual al lui Emil Pop. La puţină
vreme, se interesează de pensia de urmaş a doamnei Racoviţă şi afirmă: „M-a durut dezinteresul
ucigător al regimului comunist faţă de o mare personalitate a ştiinţei româneşti – Emil Racoviţă – ce
se stingea deprimat în Cluj…”.
În anii1948-1949 este director titular al Grădinii Botanice din Cluj.
La 13 aprilie 1958, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de viaţă i se adresează de către
personalităţi de cultură şi ştiinţifice câteva dedicaţii din care reţinem: acad. Iuliu Haţieganu:
„Ştiinţa, cunoştinţă-muncă. Experienţă, înţelepciune-bunăstare. Acest mănunchi admirabil l-am
găsit totdeauna înfloritor în grădina sufletului profesorului Emil Pop. Acest buchet nepieritor a
făcut să fiu un admirator al Domniei Sale...”.
„Prietenului meu Emil Pop, distinsului naturalist şi eminentului stilist, în pragul toamnei, îi
urez mulţi ani şi opere!” . (Cluj, 10 aprilie 1958, Lucian Blaga).
În 1961, la mai 6, la Clinica Medicală I, moare Lucian Blaga, iar acad. Emil Pop însoţeşte
cortegiul mortuar la locul de veci, în Lancrăm, în vremuri ostile spiritului blagian.
Este apreciat de Alexandru Borza ca „unul din cele mai bune elemente ieşite din rândul
discipolilor mei... admirabilă bijuterie a Academiei Române”.
În 18-19 octombrie 1971, medicul biolog american de origine română, George Emil Palade,
viitorul laureat al Premiului Nobel, vizitează instituţii ştiinţifice şi ţine conferinţe în Cluj, iar onoarea
de a face oficiile de gazdă pe linie academică îi revine acad. Emil Pop.
PORCIUS FLORIAN
(n. 16 august 1816, Rodna, Bistriţa-Năsăud-17 mai 1906, Rodna);
botanist. Membru titular al Academiei Române – 10 martie 1882.
Liceul la Blaj şi Cluj. A funcţionat ca învăţător în satul natal, Zagra şi
în Năsăud.
A ocupat posturi administrative în Reteag, Beclean, Sălişte, Rodna şi
Năsăud, apoi vicecăpitan (subprefect) al districtului Năsăud.

În 1848 a făcut parte din delegaţia care a mers la Viena pentru a susţine drepturile naţionale
ale românilor transilvăneni, fapt pentru care a fost arestat.
În munţii Rodnei a desfăşurat ample cercetări botanice, descoperind numeroase specii şi
varietăţi noi de plante, unele denumite în onoarea sa, precum: Saussurea porcii, Centaurea
carpatica (Porc) Wagn., Verbascum porcii, Heracleum carpaticum Porc. ş.a. Despre specia
Centaurea Carpatica Porcius sau Centaurea Rodnensis, scrie: „Se află la margini de păduri, în reg.
montană şi subalpină şi pre localităţi erbose, cu substratu de varu”. Specia Verbascum porcii este
cunoscută in popor sub numele de „lumînărica, lumînarea, coda-lupului, coda-vacei”. În semn de
preţuire, botanistul german Hackel atribuie numele: Festuca porcii speciei descoperite de
năsăudean în Masivul Rodnei. Curios, specia numită Saussurea porcii, în zilele noastre n-a mai fost
regăsită aici de către botanistul clujean Gh. Coldea. Întrebat fiind de ciobanii din zonă ce tot caută
prin munţi, Florian Porcius le-a răspuns:„Iaca alerg şi eu după fetiţele mele...”, fetiţele însemnând
desigur florile, plantele cercetate.
A publicat lucrările: Diagnoza plantelor cryptogame vasculare, care provin spontaneu din
Transilvania şi Flora phanerogama din fostulu districtu alu Naseudului (Sibiu 1881). Pe copertă
apare inscripţia următoare: „Florian Porcius – Cav. alu ordinului coronei de feru class,a III,
vice-capitanu emeritatu”. În semn de omagiu şi preţuire, din partea comunei sale Rodna Veche,
lucrarea este republicată, prin facsimilare, după ediţiile princeps, la împlinirea a 100 de ani de la
moartea lui, sub îngrijirea prof. Liviu Păiuş, drept cinstire celui ce „...a tras o brazdă nouă pe ogorul
botanicii...”.
În lucrarea citată, Florian Porcius precizează, printre altele: „Suntu preste 30 de ani, de cându
me ocupu neîntreruptu cu botanica” sau „vârvulu Petrosulu Marmaţiei are 2296.64 metri”. Despre
Leontopodium alpinum scrie: „Pre toţi alpii înalţi cu substratu de varu. Se cerea tare prin ospetii de
scalda”.
Remarcabilă rămâne contribuţia lui Florian Porcius la crearea terminologiei ştiinţifice
româneşti la plante, care intră mai târziu în datele istoriografiei biologice.
În anul 1848 a făcut parte din delegaţia trimisă la Viena „pentru a subşterne tronului
hotărârile luate de Adunarea de la Năsăud a grănicerilor şi românilor din ţinut”, motiv care îi atrage
şi o detenţie în închisoarea din Cluj.
PRODAN IULIU
(n. 29 oct. 1875, Chiochiş, Bistriţa-Năsăud-27 febr. 1959, Cluj)
– botanist. Membru corespondent al Academiei Române – 2 iulie 1955.
Studii liceale la Gherla, Năsăud şi universitare la Facultatea de
Ştiinţe, Secţia ştiinţe naturale la Universitatea din Cluj. Profesor la liceele
din Gherla, Năsăud, Eger, Sombor şi la Catedra de botanică descriptivă şi
fitopatologie.
1938 – Titular al disciplinelor sistematică, anatomie şi fiziologie
vegetală la Academia de Înalte Studii Agronomice din Cluj.
Lucrări publicate: Flora mică ilustrată a României, Flora Câmpiei
Ardelene, Buruienile vătămătoare semănăturilor, fâneţelor şi păşunilor,
Fâneţe şi păşuni din Nordul Transilvaniei.
Colaborator al lucrării Flora R.P.R., în care a prelucrat Familia Euphorbiaceae şi 28 de
genuri din Familiile Polygonaceae, Chenopodiaceae, Rosaceae.
Acad. Iuliu Prodan se numără printre primii botanişti din România, care s-au străduit să
descrie condiţiile ecologice specifice plantelor sau zonelor cercetate.
În semn de preţuire şi recunoştinţă pentru savantul Emil Pop – a botezat cu numele acestuia
planta Dianthus Emil Popii-Prodan – specie nouă pentru ştiinţă.
Iuliu Prodan a studiat, pe lângă altele, flora şi vegetaţia din Munţii Ţibleşului, unde în urmă
cu aproape opt decenii, a descoperit specia vegetală endemică Campanula ciblesii Prod.
(Clopoţei), ce-i poartă numele. Comunicarea respectivă, în premieră, a fost prezentată în lucrarea:
Flora pentru determinarea şi descrierea plantelor ce cresc în România, Cluj, 1939.
În încheiere, exprimăm încă odată preţuirea, recunoştinţa şi întreaga gratitudine pentru
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membrii Academiei Române ce şi-au gravat numele cu majuscule printre corifeii acestui for
ştiinţific, care, prin cercetări asidue, au contribuit la afirmarea şi îmbogăţirea istoriografiei maramureşene în acest domeniu, reuşind să descopere noi specii floristice sau faunistice, completând
astfel tezaurul patrimoniului natural al ţării. Vă asigurăm totodată că acest mirific ţinut din nordul
extrem al patriei mai are şi alte nestemate sau comori naturale „ascunse”, ce abia aşteaptă să fie
scoase la lumină şi promovate.
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Activitatea desfăşurată de către preotul Vasile Lucaciu
în America în scopul realizării Marii Unităţi Naţionale
Mircea BOTIŞ
Radu BOTIŞ

de război ardeleni, din Rusia, Italia, Serbia şi
Franţa, înrolaţi iniţial în armatele austro-ungare.
Aducerea în România a acestor prizonieri se
impunea din considerente superioare naţionale.
Fiind în Regat şi, eventual făcând parte din armata română, s-ar cultiva în ei spiritul de solidaritate şi li s-ar trezi conştiinţa de unitate şi
mândrie naţională, atât de necesare generaţiilor
care vor să lupte sub stindard naţional. Este
raportul unui grup de români refugiaţi din
Ardeal, în frunte cu Vasile Lucaciu, dr. Ioan
Nistor, Octavian Tăslăuanu sau Onisifor Ghibu.
Iniţiativa cuprinderii românilor transilvăneni şi bucovineni în rândurile armatei române
şi lupta efectivă cu arma în mână pentru eliberarea românilor subjugaţi, ca şi extinderea
acesteia asupra românilor din Rusia, au creat
premisele pentru succesele din vara anului 1917
de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz.
În noile condiţii istorice, constatând că
propaganda noastră în străinătate este foarte slabă, guvernul român a decis să trimită în mai
multe state aliate sau neutre (Franţa, Rusia,
S.U.A, Italia, Anglia, Elveţia) misiuni politice,
cu scopul de a face cunoscute revendicările
noastre în Occident. Una din primele acţiuni în
această direcţie a reprezentat-o trimiterea de către guvernul român în aprilie 1917 a unei
Misiuni Patriotice Naţionale neoficiale în S.U.A
avându-l în frunte pe Vasile Lucaciu. Poate că
alegerea acestuia nu a fost întâmplătoare şi, în
contextul în care Lucaciu îi avea stabiliţi acolo
pe Constantin Lucaciu, fratele său, pe Epaminonda Lucaciu, fiul şi pe cumnatul său,
Gheorghe Barbul.
Vasile Lucaciu s-a bucurat de o largă audienţă nu numai în rândul românilor din America,
ci şi în ale unor largi cercuri politice americane,
reuşind să prezinte cu mare succes dezideratele
naţionale ale poporului român, legitimitatea
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ersonalitate politică complexă a epocii sale, dr. Vasile Lucaciu, s-a situat
în prim-planul marilor evenimente
sociale, politice şi naţionale, valorificând la maximum condiţiile existente pentru cauza poporului român. A ştiut mai bine decât nimeni altul
să conceapă soluţii realiste, specifice de la caz la
caz, pe care le-a integrat în ansamblul strategiei
şi tacticii generale, în vederea realizării obiectivelor propuse.
Preotul şi omul politic au făcut casă bună
în cadrul aceleiaşi persoane, întrucât, nu de puţine ori, a folosit biserica pentru a-şi expune cu
propriile argumente ideile mobilizatoare pentru
pregătirea şi înfăptuirea Marii Uniri.
Participant activ la realizarea şi activarea
Memorandumului (1892), alături de Ion Raţiu şi
George Pop de Băseşti, la activarea spiritului
politic a românilor transilvăneni în cadrul Conferinţei de la Sibiu din anul 1905,Vasile Lucaciu
va acţiona ca nimeni altul pentru a sluji interesele neamului în perioada în care a fost
pregătită Marea Unire.
Încă de la începutul Primului Război
Mondial a militat în direcţia intrării României în
război alături de Antanta. Participă, în calitate
de preşedinte al Ligii pentru Unitatea Politică a
Tuturor Românilor”, la diferite manifestaţii şi
activităţi politice. Din vara anului 1916 acţionează şi de la tribuna Parlamentului României,
având rolul, conform lui Octavian Goga, „de
factor determinant al ideii care trebuia să aprindă flacăra războiului de dezrobire, dar salvând
în acelaşi timp pe seama umanităţii şi demnitatea românismului din Ardeal”. Odată cu intrarea României în război alături de Antanta, la 14
august 1916, Vasile Lucaciu depune mari eforturi pentru organizarea celor 25.000 de transilvăneni refugiaţi în România, într-o unitate de
voluntari ai armatei române, ca şi a prizonierilor
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făuririi statului naţional unitar, liber şi independent. Astfel, la întrunirile populare ce au
avut loc la Cleveland-Ohio, Yongstown, Trenton, Boston, Baltimore, Chicago a ieşit în evidenţă talentul de mare orator al părintelui
Lucaciu, care a fascinat şi entuziasmat întreaga
sa asistenţă.
La 2 iulie 1917, delegaţia română a fost
primită la Casa Alba, de către secretarul de stat
Robert Lansing, unde Vasile Lucaciu, într-o
alocuţiune plină de conţinut a expus scopul patriotic al Misiunii conduse de el, ca şi situaţia
critică a statului român în acele împrejurări. „De
la războiul prezent, România speră să realizeze
unirea tuturor românilor, incluzând pe cei din
Transilvania, Bucovina, Banat cu Ţara Mamă,
formând România Mare”. Salutând delegaţia
română, în cuvântul său de răspuns, secretarul
de stat a subliniat că „Statele Unite vor da tot
sprijinul său sforţărilor României de libertate şi
unitate naţională şi că guvernul său priveşte cu
simpatie scopul Misiunii. Această primă
întâlnire cu oficialităţile americane ca şi vizitele
delegaţiei române la o seamă de personalităţi
politice, între care şi ministrul de Război
Netwon Baken, sau la Legaţiile Franţei şi Italiei,
au avut ecou favorabil în rândul opiniei publice
americane.
Cu deosebită satisfacţie a fost primită
Misiunea de către toţi românii aflaţi în S.U.A.,
de către organizaţiile culturale şi filantropice, de
presa românească de peste Ocean. Articolele
salutau cu multă bucurie pe solii României, care
aveau în frunte pe Vasile Lucaciu, căci „vedem
în el solul drag şi mult aşteptat al ţării noastre, al
căminului nostru din copilărie, pe solul iubit al
năzuinţelor noastre naţionale”.
Una dintre principalele acţiuni iniţiate de
Vasile Lucaciu, împreună cu ceilalţi membri ai
legaţiei, în special cu Vasile Stoica, a fost stabilirea de legături cu coloniile româneşti din
New York, Chicago, Detroit, Cleveland, Philadelphia, Indianapolis, Trenton, Cincinatti, Buffalo ş.a. „Am vizitat aproape toate centrele locuite de români pe teritoriul S.U.A, şi peste tot a
domnit un mare entuziasm”, spunea părintele
Lucaciu. Datorită activităţii depuse împreună cu
fiul său, Epaminonda, Vasile Stoica, Paul
Negulescu, Ioan Podea, Gavril Barbul, la 5 iulie
1918, au fost puse bazele „Ligii Naţionale Române”, care i-a cuprins pe toţi românii din
organizaţiile culturale şi filantropice, indiferent
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de credinţe politice şi religioase. Semnificaţia
Ligii americane a fost subliniată chiar în comunicatul oficial al Casei Albe din 18 mai 1918:
„Românii din toate părţile S.U.A. s-au întrunit
de curând şi au format o organizaţie naţională
activând în folosul României Mari. Totul e
supus ideii eliberării nu numai pentru cei din
Transilvania, dar şi pentru cei care au fost siliţi
să facă o pace aşa de nenorocoasă în România”.
În vederea accentuării obiectivelor naţionale, Vasile Lucaciu şi Misiunea Patriotică
Naţională au dat publicităţii două manifeste, unul
la 3/16 august 1917, intitulat „Către românii din
America” şi altul la 2/15 septembrie 1917,
„Apel către iubiţii noştri compatrioţi din glorioasa Republică a Statelor Unite”, documente
de mare însemnătate naţională pentru românii
de peste Ocean, care puneau în evidenţă contribuţia deosebită a marelui tribun al românilor. În
primul manifest cheamă românii din S.U.A la
unitate şi solidaritate, iar în al doilea rând, arată
consecinţele dezastruoase ale războiului, chemând la o colaborare strânsă a românilor cu
celelalte naţiuni asuprite din cuprinsul imperiului dualist, pentru a instaura în lume „era
dreptului, a libertăţii şi a democraţiei”. O contribuţie valoroasă a adus Vasile Lucaciu la organizarea şi desfăşurarea unor mari mitinguri în
principalele colonii româneşti, la care au luat
parte numeroşi români, dar şi reprezentanţi ai
oficialităţilor şi ai presei americane. În felul
acesta, întrunirile căpătau un caracter mult mai
larg, fiind abordată o gamă largă de probleme al
căror conţinut era axat pe ideea luptei pentru
libertate şi unitate naţională a poporului român
şi afirmau „hotărârea de luptă comună a românilor cu reprezentanţii celorlalte popoare subjugate de marile imperii: sârbii, slovacii, cehii,
polonezii”. El aprecia cele 12 întruniri publice la
care a participat că au fost adevărate „manifestaţiuni naţionale chiar aşa cum poftesc interesele noastre naţionale”.
Un ecou deosebit în rândurile opiniei publice americane l-a avut marea adunare de la
Yongstown din 2 septembrie 1917 care, potrivit
revistei „Transilvania”, a fost „electrizată de
vorbirea părintelui Lucaciu”. Moţiunea adoptată cu această ocazie exprima hotărârea celor
prezenţi de a susţine cu toate forţele cauza războiului, până la unirea tuturor românilor „într-o
Românie Mare”. Evidenţiind însemnătatea
întrunirii de la Detroit din 16 septembrie 1917 şi

un caracter vehement, de contestare şi protest
împotriva înrobitorului tratat impus României.
Spre exemplu, întrunirea de la Chicago din 17
februarie 1918 s-a bucurat de un deosebit succes, luând cuvântul profesorul universitar Gideon Wels, Miss Harriet Wittum, dr. Bernard
Flexner, din partea autorităţilor americane,
Vasile Lucaciu şi Vasile Stoica, din partea Misiunii Patriotice Naţionale şi dr. Constantin Angelescu. În cuvântul său, preşedintele Consiliului, statului Illinois, Samuel Insull, a arătat că
„Germania poate obliga România să semneze un
tratat de pace, dar când războiul se va termina şi
când ziua judecăţii va veni, România va rupe
acest tratat şi în final va fi reconstruită”. Despre
vizita delegaţiei române scrie revista „Roumania”,
condusă de Paul Negulescu, care aprecia că peste
tot pe unde treceau reprezentanţii poporului român „răsunau uralele nesfârşite ale celor prezenţi”. „De altfel, Constantin Mezea sublinia că
între cei care s-au distins în această direcţie,
merită să-i menţionăm, mai ales, pe fraţii Gogu
şi Paul Negulescu, care au scos la Chicago o revista numită „Romania” în englezeşte şi româneşte şi au înfiripat o asociaţie a membrilor
coloniilor române în America, care au adunat şi
au trimis în ţară ajutoare importante şi au luat
iniţiativa înjghebării unui corp de voluntari
români”.
De o largă audienţă în rândurile opiniei
publice americane s-a bucurat şi adunarea naţională de la Indiana Harbour, din 18 februarie
1918, la care a luat parte un numeros public ca şi
L. Mc. Cormick, primarul oraşului Walter S.
Bresater şi alţi demnitari locali. În cuvântul său,
ca de obicei, înflăcărat, Vasile Lucaciu l-a salutat pe dr. C. Angelescu, sosit în S.U.A, „venit ca
frate la frate, să arate durerile şi aspiraţiile şi
toate nădejdile care se ascund în inimile fiecărui
român”, căci, spunea Lucaciu, „sărbătoarea de
azi în faţa marilor zile istorice şi în faţa marelui
eveniment istoric care ne aşteaptă, în interesul
vieţii noastre naţionale şi politice, va cântări
mult în balanţa datorinţelor noastre”. Deosebit
de importantă a fost activitatea publicistică
desfăşurată cu ajutorul unor ziarişti de bază,
fiind difuzate numeroase broşuri, hărţi şi grafice
asupra ariei geografice etnice şi lingvistice a
poporului român, a provinciilor sale aflate sub
dominaţie austro-ungară: Banatul, Crişana,
Maramureşul, Transilvania şi Bucovina. Bun
cunoscător al limbilor maghiară şi germană,
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cuvântarea foarte pertinentă a părintelui
Lucaciu, ziarul „Free Press” scria că „Vasile
Lucaciu, trimişii guvernului român, au fost asaltaţi de aplauzele şi urările a 2000 de români”. Un
succes deosebit a avut şi întrunirea de la Cleveland, din 23 septembrie 1917, la care au luat
parte peste 3500 de oameni din oraş şi din localităţile învecinate, fiind primite, de asemenea,
numeroase telegrame de adeziune din Trenton,
Detroit, Philadelphia, Cincinatti etc. Din rândul
comunităţii românilor americani au luat cuvântul Teofil Roşca, Vasile Stoica, Constantin
Harjeu, care au subliniat apropiata colaborare
între românii americani şi cei de acasă. Întrunirea, prezidată de Vasile Lucaciu, care a rostit
un amplu discurs, a avut un impact foarte mare
în contextul luptei pentru atingerea dezideratului naţional, subliniind că toată istoria noastră
„dovedeşte că aici a trăit şi trăieşte în patria sa,
pe pământul său propriu, o naţiune conştientă de
originea sa, de drepturile sale, de individualitatea sa naţională – naţiunea română”. Tocmai
de aceea „noi pretindem numai aceea ce este al
nostru, după toată dreptatea dumnezeiască şi
omenească, noi pretindem libertate şi democraţie, pretindem înfiinţarea României Mari, cu
Bucovina, Ardealul şi Banatul”. Telegrama
adresată cu această ocazie preşedintelui american Woodrow Wilson, purtând semnătura lui
Vasile Lucaciu, Dionisie Moldovan şi Mihai
Barza, sublinia faptul că, pacea în Europa numai
atunci se va instaura, când „popoarele subjugate
din Austro-Ungaria vor fi libere, constituindu-se în state naţionale”. Era o nouă mărturie a
devotamentului lui Vasile Lucaciu pentru cauza
celor mulţi şi subjugaţi. La începutul anului
1918, odată cu venirea lui Constantin Angelescu
ca reprezentant al României la Washington, numărul manifestaţiilor prounioniste a crescut. Situaţia politică impunea urgentarea unor asemenea manifestări în condiţiile în care propaganda
austro-ungară crease în rândurile opiniei publice americane o imagine falsă asupra Imperiului Austro-Ungar, asupra vieţii naţiunilor
asuprite, asupra României şi a dreptului ei istoric la unitate naţională. Faptul că România a fost
silită să semneze armistiţiul şi apoi tratatul de la
Bucureşti cu Puterile Centrale din 24 aprilie/7mai 1918, trebuia prezentat în adevărata sa
lumină, exprima poziţia clară a ţării noastre în
acele momente extrem de critice. De acum, toate
manifestările naţionale ale românilor au căpătat
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Vasile Lucaciu a demascat caracterul propagandei deşănţate desfăşurate de presă cu privire
la interesele Puterilor Centrale, care, prin cele
mai josnice mijloace, denigrează lupta justă a
popoarelor din monarhia dualistă, în scopul
menţinerii în continuare a imperiului dualist.
Vasile Lucaciu a putut astfel corela şi direcţiona
cu maximă eficienţă propaganda românească,
considerând ca absolut necesară întărirea legăturilor dintre reprezentanţii românilor şi ai celorlalte naţiuni din imperiu, în vederea înlăturării asupririi, pentru dreptate şi libertate
naţională.
O importanţă deosebită pentru propaganda desfăşurată în S.U.A a avut-o tipărirea broşurii Misiunea Patriotică Naţională Română în
Statele Unite, în mii de exemplare, în limba
engleză. Lucrarea cuprindea principalele cuvântări rostite de Vasile Lucaciu cu ocazia diferitelor întruniri publice la care a participat în a
doua jumătate a anului 1917, ca şi moţiunile
adoptate cu aceste prilejuri, precum şi telegramele trimise factorilor guvernamentali români
şi americani, în care se exprima hotărârea românilor transilvăneni şi bucovineni de unire cu
România.
O acţiune oficială cu o largă audienţă în
rândurile opiniei publice mondiale s-a desfăşurat la Youngstown-Ohio, cu ocazia Congresului Bisericii Ortodoxe, la 28 februarie 1918,
când, în faţa unei audienţe de mii de români, s-a
hotărât trecerea acesteia la Mitropolia Bucureştilor ca semn de protest faţă de atitudinea
mitropolitului Vasile Mangra, „până când Transilvania nu va fi unită cu România”. În zilele
următoare, la 9 şi 10 martie 1918, are loc în
aceeaşi localitate un Congres Românesc la a cărui pregătire, Vasile Lucaciu şi-a adus o importantă contribuţie, apreciind încă de la 22 februarie 1918 că „s-ar putea ca toate bisericile
româneşti din S.U.A să se rupă de autorităţile
superioare bisericeşti din Austro-Ungaria şi,
unindu-se laolaltă, să formeze aici o biserică
română neatârnată până la încheierea păcii”.
Congresul a exprimat hotărârea răspicată a celor
peste 150.000 de participanţi de unire necondiţionată cu România. Ziarele româneşti, ca şi
unele publicaţii americane, au comentat elogios
marea adunare de la Youngstown, apreciind, pe
bună dreptate, că „a fost, fără îndoială, cea mai
măreaţă manifestaţiune a românilor din Statele
Unite”, la care „Vasile Lucaciu şi-a adus o
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contribuţie remarcabilă”, că „hotărârea de unire
este un act atât de măreţ, strălucit şi hotărâtor în
istoria neamului nostru, că va face un puternic
ecou în întreaga lume”.
O delegaţie românească s-a prezentat a
doua zi la preşedintele american Woodrow Wilson, căruia i-a înmânat documentul adoptat la
congres, exprimându-şi în acelaşi timp voinţa
celor 200.000 de români americani de unire a
Transilvaniei cu România. La Chicago, Indiana
şi alte localităţi, mii de români au demonstrat cu
steaguri româneşti şi americane, cerând unirea
Transilvaniei cu România.
La data de 5 iulie 1918, a avut loc la
Washington un congres al tuturor organizaţiilor
româneşti din America, luând fiinţă cu această
ocazie „Liga Naţională Română”, sub preşedinţia lui Epaminonda Lucaciu, fiul lui Vasile
Lucaciu, având în componenţa sa peste 150.000
de membri. Această organizaţie a românilor, şi
cele similare ale cehilor, sârbilor, polonezilor şi
italienilor au constituit „Uniunea Medio Europeană”, îndreptată împotriva opresorului comun
− Imperiul Austro-Ungar.
Încheindu-şi activitatea peste Ocean,
Vasile Lucaciu a plecat la Paris, căci în acest loc
se va concentra de acum înainte activitatea politică mondială. Era evident atunci, ca şi astăzi
pentru noi, că şi în Franţa, bătălia politică dusă
de către români trebuie să îl aibă ca portdrapel
pe neobositul Vasile Lucaciu. Aici au fost puse
bazele „Consiliului Naţional Român”, la 6 septembrie 1918, în vederea coordonării luptei naţionale a românilor, având în frunte pe Vasile
Lucaciu şi dr. Ion Cantacuzino, mandat de mare
onoare şi răspundere patriotică. Noul organism
politic, menit a cuprinde şi exprima interesele
românilor din Franţa, Italia, S.U.A şi din alte
locuri, a dat noi dimensiuni manifestărilor româneşti pe linia desăvârşirii statului naţional unitar.
În aceeaşi direcţie naţională a acţionat în
Italia şi Elveţia, luând parte şi aici la multe
manifestări politice.
După o activitate laborioasă, care implica
şi contacte cu delegaţia română de la Conferinţa
de Pace de la Paris, care a pus capăt Primului
Război Mondial, Vasile Lucaciu s-a reîntors în
ţară în toamna anului 1919, unde i s-a făcut o
primire impresionantă. La Gherla, Dej, Satu
Mare, Baia Mare, ca şi la Şişeşti, peste tot, a fost
întâmpinat cu multă căldură. La Satu Mare, la
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13 octombrie 1919, cei prezenţi i-au mulţumit
lui Lucaciu pentru „munca neobosită şi martirajul ce aţi îndurat atunci când poporul român
gemea sub jug străin”.
Deşi istovit de drumuri, slăbit de boala de
inimă ce se agrava din zi în zi, Vasile Lucaciu a
participat pe măsura puterilor sale, la viaţa politică a ţării, mai întâi la câteva şedinţe ale Consiliului Dirigent (al caruri membru a fost), apoi
în cadrul campaniei electorale pentru alegerile
parlamentare din 3 noiembrie 1919. Pe baza
unui program electoral minimal, Vasile Lucaciu
a fost ales deputat în primul parlament al
României Mari, făcând parte din secţiunea I a
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Camerei Deputaţilor, alături de mari oameni
politici şi de cultură: Vintilă Brătianu, Nicolae
Iorga, Octavian Goga, Gheorghe Cristescu, Ion
Agârbiceanu, Grigore Iunian, Aurel Lazăr etc.
Consecvent opiniilor sale de unitate
desăvârşită a naţiunii, Lucaciu a înţeles că în
noile condiţii istorice date de reîntregirea ţării,
se impunea, mai mult ca oricând, o activitate
convergentă a tuturor forţelor la nivelul întregii
ţări, pentru consolidarea edificiului statal,
pentru consistente reforme economice şi politice, pentru dezvoltarea culturii naţionale şi întărirea suveranităţii României în concertul popoarelor lumii.
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espre dr. Vasile Lucaciu istoriografia instituţiei eclesiale grecocatolice româneşti are două tipuri
de opinii – şi una şi alta, din păcate deficitare,
prin incomprehensiune şi unilateralitate. Prima
dintre ele este cea aducătoare de reproşuri,
susţinută (şi nutrită) de teologi cu preocupări
istoriografice. Ea pune accent pe faptul că cel în
cauză, preot fiind, a făcut rabat de la cuvenirea şi
ocupaţia sa, punând „pond” pe imixtiunea în
secular, pe cauza naţiunii sale. Ei uită, însă, de
starea acesteia în împărăţia habsburgilor, unde
conducătorii guvernelor maghiare o azvârliseră
într-o postură de diminuţie, menită a o pierde, a
o distruge. Cum să consideri, ca istoric sau om
obişnuit, că românilor din imperiul habsburgilor
putea să le meargă bine, în condiţiile în care,
conform legii electorale censitare, ei puteau să
trimită în parlament doar un deputat la 30.000 de
locuitori, în timp ce compatrioţi lor maghiari,
prin starea materială mai bună şi privilegiile de
care dispuneau, alegeau unul la 3000? Nu mai
vorbim, apoi, de legile menite să maghiarizeze
învăţământul, dintre care cele ale contelui
Apponyi reprezentau o încoronare nenorocită a
politicii de maghiarizare, căci se aplicau, şi, din
nefericire, parţial s-au şi aplicat; ele desfiinţau
pur şi simplu învăţământul de toate gradele, în
limba română, pe motiv de „nepotrivire” a edificiilor şcolare ale românilor la „standarde de
igienă”, formulate anume să nu poată fi respectate. Se practica, cum s-ar zice, o politică
perfidă faţă de români, atinşi în esenţa fiinţei lor
naţionale de măsuri vexatorii, venite una după
alta. La începutul secolului XX, intelighenţia şi
politicienii români s-au mobilizat, prin urmare,
pentru a ieşi din aşa-numitul „pacifism parlamentar”, hotărând, în ianuarie 1905, să participe
la alegerile de deputaţi cu program propriu, cel
1

Dr. Vasile Lucaciu

formulat de conducătorii Partidului Naţional
Român. Se crease, deci, pentru dr. Vasile Lucaciu, numit de către unul dintre exegeţii vieţii şi
activităţii sale, „memorandistul exemplar”1, un
teren nou de luptă, pe care acesta îl agrea.
A doua dintre opinii despre dr. Vasile
Lucaciu este cea pe care o putem denumi „a
laicizării”, agreată, mai ales, de regimul comunist, înţelegând prin ea „ascunderea” ocupaţiei
celui în cauză, socotit şi numit a fi doar un
„cărturar”, luptător pentru drepturile naţionale
ale poporului său şi, în cele din urmă, pentru
realizarea unităţii naţionale a acestuia. Adevărul
este că dr. Vasile Lucaciu „acoperă”, prin „statura sa intelectuală”, deopotrivă cerinţele profesiunii sale, cea de preot, dar şi pe cele ale
„ocupaţiei politice”, aleasă de el din pasiune (şi

Blaga Mihoc, Biserica şi secularul sau despre oficierea binelui, Editura Treira, Oradea, 2007, p. 217-227.

1
2

3
4
5

acestora, sau interzicându-le, prin jandarmi, să
angajeze căruţe pentru transportul alegătorilor
la Beiuş.
Acum, pentru prima dată, în faţa ţăranilor
adunaţi la „casele comunale” sau în localul şcolilor săteşti, un candidat de deputat vorbea în
limba română, expunând un program axat pe trei
puncte: introducerea impozitului (sau porţâia,
cum ziceau cei din jurul Beiuşului) progresiv,
limitarea la doi ani a duratei serviciului militar
(sau a cătăniei) şi introducerea votului general şi
secret4. Preoţii şi dascălii români din Vaşcău şi
din satele din jur l-au întâmpinat pe Lucaciu cu
flori „în trei culori” (roşu, galben şi albastru), iar
cei din Cărpinet şi Criştior cu „porţi triumfale”
din ramuri, frunze şi flori, precum şi cu recitări
de poezii patriotice româneşti. Dr. Vasile
Lucaciu, era, însă, urmărit peste tot de jandarmi
care voiau, pe diverse pretexte, să-l îndepărteze
dintre votanţi. În comuna Băceşti, de lângă
Vascău, de exemplu, ca să scape de ei, a trebuit să
se ascundă într-o fântână, în care a coborât cu o
scară de lemn până la nivelul apei5. În sfârşit, în
dimineaţa de 27 august 1907 s-a început votarea.
De la orele 5 dimineaţa, într-o zi senină, de bun
augur pentru români, pe străzile Beiuşului a
pornit să „curgă”, aşa cum spunea un martor ocular, şirul alegătorilor români, gătiţi în frumoasele
lor haine de sărbătoare, din pânză albă.
Coloanele acestora, flancate de circa 800
de militari, dintre care 500 de jandarmi, 200 de
honvezi, adică infanterişti, şi 100 de cavalerişti,
se îndreptau spre piaţa din centrul oraşului (alegătorii lui Kardos Arpad) şi târgul de vite (cei ai
lui dr. Vasile Lucaciu). Votanţii români sosiseră
în frunte cu preoţii şi dascălii din satele lor, dar
şi cu cei câţiva deputaţi români, având pe lângă
ei 120 de „aranjatori”, responsabili cu păstrarea
ordinii, precum şi un grup de cimpoieri şi
fanfarişti din localitatea Dermei, care cântau din
instrumentele lor. Pentru votare s-au aranjat
două „secţiuni”, una situată într-o clădire,

Simion Retegan, Luptând pe două fronturi. Memorandistul Vasile Lucaciu, Editura Argonaut Cluj-Napoca 2016,
p. 108-394; Blaga Mihoc, Dr. Vasile Lucaciu, Editura Primus, Oradea, 2018, p. 61-162.
Petru B. Papp, Din trecutul Beiuşului. Pagini de glorie şi alte jertfe. „Doina” Tipografie şi Librărie, Beiuş, 1928,
p. 65-79; Corneliu Mezea, Dr. Vasile Lucaciu Leul de la Şişeşti – 1852-1922. Viaţa şi faptele lui, Editura
„Dragoş-Vodă”, Cluj-Napoca, 2018, p. 128-154.
Petru Papp, loc. cit.
Serviciul Judeţean Bihor al Arhivelor Naţionale, Fond Prefectura Bihor, Cabinetul Prefectului, act 1075/1907.
Informaţie primită în 7 aprilie 1972, de către istoricul Blaga Mihoc de la preotul Dumitru Sălişteanu din satul
Pocola de lângă Beiuş, care, pe atunci, avea 85 de ani [vezi Blaga Mihoc, Dr. Vasile Lucaciu (1852-1922), Editura
Primus, Oradea, 2018, p. 166].
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dragoste) pentru interesele poporului din care
s-a ridicat şi căruia voia să-i aducă servicii.
După un conflict procesual cu propriul său episcop din Gherla, Ioan Szabo, întins pe nu mai
puţin de 11 ani1 şi câştigat, în cele din urmă de
dr. Vasile Lucaciu, a urmat pentru el intrarea,
consistentă şi „legală” de astă dată, în politică,
prin candidarea şi alegerea, în 1907, ca deputat
de Beiuş, în parlamentul maghiar. Au fost pregătite aceste alegeri din timp şi temeinic, aşa
cum scriu, între alţii istoricii Petru B. Papp,
Corneliu Hezea, Blaga Mihoc şi Simion
Retegan2, Augustin Iuga, Valeriu Achim, Aurel
Socolan, de către intelectualii locali, dar şi de
către câţiva deputaţi români, veniţi în zonă pentru
propagandă, pentru mobilizarea alegătorilor români, între care se numărau localnicii dr.
Constantin Popovici şi dr. Ioan Ciordaş şi deputaţii Teodor Mihali, Aurel Novac, Coriolan
Brediceanu şi Ştefan Cicio-Pop3. De fapt alegerile de la Beiuş erau parţiale, adică organizate
după ce deputatul guvernamental Barta Francisc
renunţase la mandatul său de deputat. Reprezentaţii românilor au umblat, înaintea alegerilor,
aproape în fiecare sat din jurul Beiuşului, spre a
face cunoscută ţăranilor figura părintelui dr. V.
Lucaciu, pe care, de fapt, mulţi dintre ei îl cunoşteau încă din vremea memorandului. În acest
context, la 17 august 1907 dr. Vasile Lucaciu
soseşte la Beiuş, întâmpinat fiind la gară de dr.
Ioan Ciordaş şi de alţi intelectuali români şi
condus la casa acestuia, din centrul oraşului,
care găzduieşte astăzi muzeul Beiuşului.
A urmat efectuarea, de către candidatul
român, a unui „periplu propagandistic” prin cele
46 de localităţi ale Cercului electoral Beiuş, neagreat desigur de autorităţi, care au început să
impedimenteze drumurile acestuia şi ale reprezentanţilor Partidului Naţional Român, veniţi
cum am spus, în teritoriu, neeliberându-le „legitimaţie de liberă intrare” în comune, deşi, în
treacăt fie spus, legea nu prevedea existenţa
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existentă şi astăzi în piaţa de alimente, în care în
anii 90-2000 funcţiona un atelier de tricotaje şi
avea ca preşedinte pe Edmund Wallner, un
evreu maghiarizat, cinstit de felul lui, iar a doua
în sediul liceului de astăzi „Dr. Ioan Ciordaş”,
prezidată de Györi Geza. Pe lângă preşedinte, la
fiecare secţie de votare au fost numiţi bărbaţi de
încredere, câte doi din partea maghiarilor şi câte
doi din cea a românilor (la secţia I, din partea
românilor erau dr. Aurel Lazăr şi dr. Constantin
Popovici, iar la a II-a Gavril Cosma şi Gheorghe
Bogdan).
În faţa preşedinţilor şi a bărbaţilor de încredere, votanţii rosteau numele celui preferat,
pe care preşedintele îl scris pe un bilet şi îl
azvârlea în urnă1. Un moment interesant, legat
de aceste alegeri, este cel întâmplat în localitatea
Lunca Vaşcăului. Acolo erau mulţi ţărani vărari
(care fabricau şi comercializau var) înstăriţi şi,
ca atare, cu drept de vot, care, din păcate, fuseseră atraşi de partea kossuthistilor, prin promisiuni mincinoase. Şi erau hotărâţi, aşadar, să
voteze pe Kardos Arpad. În ziua votării s-au
îmbrăcat de sărbătoare şi s-au dus de cu vreme la
gară pentru a se deplasa cu trenul la Beiuş.
Preotul Miron Botişel, sesizat despre acest lucru
de deputatul Ştefan Cicio-Pop, venit în comună,
a tras clopotele de la biserică „în dungă”, ca
semn de mare pericol, desigur, şi femeile au
venit în fugă „la locul faptei”. Miron Botişel le-a
spus că dacă bărbaţii lor vor ajunge în gara din
Beiuş, vor fi întâmpinaţi cu mitraliere şi tunuri şi
împuşcaţi. Despletite, ca în tragediile greceşti,
acestea au alergat la gară şi fiecare şi-a apucat
soţul de către o mână, forţându-l să se întoarcă
acasă2.
La votare, oficialităţile maghiare au încercat să creeze o confuzie, care să disipeze
voturile românilor pentru Lucaciu, (Laszo
Lucacs, cum era trecut pe listele de vot), prin
propunerea spre votare a unui candidat fictiv, cu
nume omonim. Vigilenţa şi promptitudinea în
acţiune a avocaţilor dr. Ioan Ciordaş şi dr. Aurel
Lazăr, precum şi a deputatului Ştefan Cicio-Pop
1
2
3
4
5
6
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au dejucat, însă, aceste intenţii, lămurindu-i pe
ţărani să spună că votează pe Vasile Lucaciu,
popă românesc. Un ţăran din Poienii de Sus,
numit Petru Costea, văzând că preşedintele Györi
Géza vrea să-l facă să voteze pe candidatul guvernamental, strigă cât îl ţine gura: „Pe sângele
nost, pe românul Lucaciu voltălesc”3. Nu e mai
puţin adevărat că la buna desfăşurare a alegerilor a contribuit şi unul dintre preşedinţi,
amintitul Edmund Walter, care, somat de
pretorul Markovits Coloman din Cefa, aflat la
faţa locului, să întrerupă alegerile, din cauză că
în aproprierea gării a izbucnit un incendiu (de
fapt ungurii din Tărcaia dăduseră foc unei clăi
de paie, pentru a speria pe numeroşii alegători
români, făcându-i să plece acasă), a răspuns:
„Eu nu întrerup alegerile nici dacă arde tot
Beiuşul”. Şi într-adevăr alegerile au continuat
până seara târziu, iar a doua zi, pe la orele 16,
când se încheie procesul-verbal, se constată că
dr. Vasile Lucaciu a obţinut 1718 voturi, faţă de
doar 914 ale lui Kardoş Arpad, fiind ales deputat. Supărarea oficialităţilor era mare, căci în
urma alegerilor „neamul românesc trimitea în
luptă pe cel mai brav fiu al său”4, a cărui activitate s-a suprapus pe interesele neamului din
care provenea5. Ca deputat în „Casa Ţării”, cum
spuneau românii ardeleni, dr. Vasile Lucaciu a
militat pentru cauza poporului său, făcându-şi
auzită vocea, în repetate rânduri, în dezaprobarea unora, şi, din păcate, a celor mai mulţi, şi
în aprobarea altora, rostind rechizitorii aspre şi
necruţătoare la adresa politicii discriminatoare
practicate de marii magnaţi maghiari, „obstinaţi
de ideea «naţiunii politice maghiare, unice şi
nedespărţite»”6.
Lucaciu a dovedit atunci şi acolo „curaj,
pricepere şi talent oratoric, toate dublate de o
cultură istorică, teologică, filosofică şi politică”
de excepţie. Aceste calităţi reies din discuţiile şi
interpretările sale. Se socotea că, servind interesele poporului, respectiv naţiunii sale, dă dovadă de patriotism adevărat, întrucât considera

Ibidem.
Teodor Neş, Oameni din Bihor 1848-1918, Tipografia Diecezană, Oradea, 1937, p. 409.
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Blaga Mihoc, Alegerea lui Vasile Lucaciu ca deputat de Beiuş – moment important al luptelor naţionale, în „Familia”, 1978, nr. 4, p. 10.
Ioan Puşcaş, Din lupta politică a românilor bihoreni în anii 1900-1914, în „Lucrări ştiinţifice”, seria B, Oradea,
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datorită rezistenţei sau opoziţiei celor vizaţi,
dar, mai ales, pentru că Ungaria este un stat
poliglot, locuit de mai multe popoare, cu rituri şi
obiceiuri diferite5. Pentru ca statul maghiar să
nu se destrame, parlamentul are datoria să
voteze egala îndreptăţire a naţiunilor din ţară,
care, odată ce-şi văd realizat acest obiectiv, se
vor simţi obligate „să muncească împreună la
mărirea şi gloria patriei”6. Egalitatea în drepturi
a naţiunilor va asigura exercitarea votului „universal, secret, egal şi pe comune, care va duce cu
un pas mai departe cultul libertăţii publice şi
întărirea adevăratei vieţi constituţionale în Ungaria”7. Lucaciu afirma, într-una din „cuvântările” ţinute în parlament, că acesta este alcătuit
în majoritate din politicieni şovini, care duc o
„politică condamnabilă, de rasă şi de clasă, în
contra căreia trebuie luată poziţie, trebuie protestat”, căci aceasta înseamnă, de fapt, „(o) sinucidere pe care n-o pot face naţionalităţile, dar
(…) nici poporul maghiar, care ştie, şi
înţelege, cu mintea sa trează, că cetăţenii de
rasă nemaghiară îi sunt fraţi şi că au acelaşi
drept la cultură, la dezvoltare naţională ca
maghiarii”8.
Aşa credea şi vorbea în parlament dr.
Vasile Lucaciu, dar, din păcate, spusele sale
n-au avut efect, căci îngâmfarea, orbirea, am
zice, i-a făcut pe politicienii maghiari să creadă
că alcătuirea formei lor de stat, aşa cum era ea
atunci, este nepieritoare. Lucrurile n-au stat, precum se ştie, aşa, căci după Primul Război Mondial Ungaria a fost redusă aproximativ la hotarele ei etnice, aşa cum previzionase dr. Vasile
Lucaciu.
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că „cel ce nu-şi iubeşte limba şi naţionalitatea,
nu-şi iubeşte nici patria”1.
Ca teolog, credea că însăşi divinitatea iubeşte existenţa unei lumi bazate pe egalitate
naţională, pe care, cu programele lor, toate partidele „o afişează”. În realitate, însă, crede el,
pentru aceasta luptă doar „reprezentanţii naţionalităţilor” din Ungaria, căci ei reprezintă „curentele şi ideile moderne”, care, aşa cum arată
istoria, nu pot fi oprite în dezvoltarea lor. În
unele state „acestea au stricat zăgazurile şi au
nimicit pe cei ce le-au ridicat şi îngrijit2. Politicienii adevăraţi, spunea Lucaciu, trebuie să
aibă idealuri nobile şi să facă fapte măreţe, utile
patriei şi tuturor cetăţenilor, nu doar unui grup
restrâns dintre aceştia. „Ei, politicienii, adică, nu
au a se lăsa influenţaţi de jurnalişti reacţionari şi
şovini, după cum nici legile nu au a fi supuse
schimbărilor politice de moment”3. Cel mai
mare pericol pentru statul maghiar, spunea dr.
Vasile Lucaciu, este „ideea”, consfinţită prin
lege, că în Ungaria din acei ani există „o singură
naţiune politică, nedespărţită, şi la această naţiune politică aparţin, ca membri, atât maghiarul, cât şi românul, slovacul şi celelalte naţionalităţi”4. În virtutea acestei „idei”, se urmărea
contopirea în sânul naţiunii maghiare, a tuturor
locuitorilor ţării, indiferent de etnie şi limbă. Cei
care nu acceptau acest deziderat, ca de exemplu
reprezentanţii poporului român, erau socotiţi
trădători de patrie, daţi în judecată, azvârliţi în
închisori. Ca reprezentant al lor în parlamentul
ţării, Lucaciu declara, de la tribuna acestuia, că
absorbirea, în sânul naţiunii maghiare, a românilor nu se va putea realiza niciodată. Aceasta
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el mai important eveniment din istoria de veacuri a românilor a fost
unirea lor într-o singură ţară, România Mare, acum o sută de ani, pe fundalul final al
Primului Război Mondial.
Remarcabil este faptul că hotărârea de
„Unirea cu Ţara” a fost rezultatul acţiunilor românilor din ţinuturile locuite de ei înainte de Conferinţa semnării tratatelor de pace pe care aceasta
le-a discutat, pe unele le-a „corectat” şi apoi le-a
acceptat.
Pe scurt, amintim desfăşurarea evenimentelor, pentru a putea aborda apoi, în deplină înţelegere, subiectul temei noastre înscris în titlu.
Războiul începe la 28 iulie 1914, când Austria atacă Serbia. (Motiv imediat: uciderea la Sarajevo a prinţului moştenitor, arhiducele Franz
Ferdinand).
Conflictul se extinde în aproape toată Europa. Două grupuri beligerante: Tripla Alianţă
(Germania, Austro-Ungaria, Turcia) şi Antanta
(Franţa, Marea Britanie, Belgia, Serbia, Muntenegru, Japonia, Italia, Statele Unite ale Americii).
Ţări neutre din Europa: Spania, Portugalia,
Elveţia, Olanda, Ţările Scandinave.
Ostilităţile se termina în favoarea Antantei
şi se semnează Armistiţiul la 11 noiembrie 1918,
după patru ani de distrugeri, milioane de morţi şi
lacrimi de durere – pentru unii, de bucurie – pentru
alţii.
Regatul României, la începutul conflagraţiei, rămâne neutru dar, după ce Ion I. C. Brătianu,
primul ministru, încheie cu Puterile Antantei un
tratat secret, prin care, în schimbul participării ţării
sale la război, alături de ele, acestea îi asigurau, la
încheierea păcii, unirea cu România a Transilvaniei, a unei mari părţi a Crişanei, a Maramureşului şi a Banatului, aceasta intră în război la 27
august 1916 împotriva Triplei Alianţe.
În răstimpul primului an – şi mai bine –,
succesele au alternat cu insuccesele, dar în al
1

doilea an, cerul s-a degajat de nori şi românii din
provinciile înstrăinate samavolnic sau din cele în
care, deşi alcătuiau majoritatea, erau oprimaţi,
s-au ridicat cu curaj şi şi-au proclamat unirea lor
cu România; mai întâi, în anul de graţie 1918,
Basarabia, la 27 martie, apoi Bucovina, la 28 noiembrie şi, în sfârşit, la 1 decembrie, Transilvania.
Conferinţa de Pace de la Paris care a urmat,
a avut rolul de a sancţiona în plan juridic o situaţie
de fapt, de recunoaştere pe plan internaţional a
ordinii noi europene de după război. Pregătirea şi
desfăşurarea lucrărilor au cerut un efort extraordinar din partea organizatorilor. Menţionăm,
astfel, că în cadrul lucrărilor pregătitoare şi-au
desfăşurat activitatea, între 18 ianuarie 1919 şi 10
august 1920, nu mai puţin de 52 comitete de
experţi care au supus deciziile lor unui aşa-numit
„Consiliu de zece”, iar acesta a predat documentele în formă finală „Consiliului celor patru” (cum
ar fi: Clémenceau, Lloyd George, Orlando, Wilson).
După lungi şi grele negocieri, complicate
destul de des chiar între Puterile Aliate şi, în
Europa Orientală, prin conflictele polono-sovietic
(1920) şi greco-turc 1921-1923), s-a ajuns, după
deschiderea oficială a Conferinţei de Pace de la
Paris (Versailles), în 8 ianuarie 1919, la următoarele încheieri de tratate1:
28 iunie 1919 – Tratatul de la Versailles cu
Germania;
10 septembrie 1919, la St. Germain-enLaye – cu Austria;
27 noiembrie 1919, la Neuilly – cu Bulgaria;
4 iunie 1920, la Trianon – cu Ungaria;
10 august 1920, la SPvres – cu Turcia;
12 noiemvrie 1920, la Rapallo –Tratatul
italo-iugoslav;
18 martie 1921, la Riga – Tratatul polono-sovietic;

După Larousse, Trois volumes – en couleurs, Paris, 1970.

*
Ca originari din România, dar trăitori în
Suedia, ne interesează acum, la o sută de ani de la
eveniment, dacă şi cum s-a reflectat în presa
suedeză procesul care a dus la împlinirea acestui
deziderat.
Înainte de a dezvolta subiectul, considerăm
potrivit să amintim că suedezii, cu toată distanta
apreciabilă dintre cele două ţări, ne cunoşteau deja
destul de bine şi de mult timp. Am aminti aici pe
trimisul regelui suedez, Claes Rĺlamb, pe la mijlocul secolului al XVII-lea, care, trecând prin
Ardeal şi Tara Românească spre Constantinopol,
cu care Suedia era pe vremea aceea în bune relaţii,
îşi făcu însemnări de tot ce i se păru interesant pe
traseul parcurs prin părţile locuite de români şi la
întoarcerea acasă, le făcu cunoscute alor săi. Apoi,
la începutul secolului al XVIII-lea, trebuie amintit
marele, ambiţiosul, dar nefericitul lor rege, Carol
al XII-lea, care, după înfrângerea suferită la Poltava din partea lui Petru cel Mare, s-a refugiat în
Moldova noastră, pe malul Nistrului, la Bender
(Tighina), unde a stat nu mai puţin de trei ani şi
jumătate, cu resturile armatei sale răspândit prin
târgurile din jur, în speranţa dovedită deşartă, că îi
va putea stârni pe turci (care aveau Moldova sub
suzeranitate încă din 1484) să pornească un război
împotriva Rusiei, cu el, Carol, într-un rol de comandant şi astfel să se răzbune pe ţar pentru
înfrângerea suferită.
În acest „sejur” prelung, Carol a condus
practic Suedia din Moldova printr-o reţea foarte
numeroasă de oameni de legătură, formată din
ofiţeri şi diplomaţi de diferite ranguri care duceau
la Stockholm ordinele şi directivele regale şi aduceau răspunsurile. Or, aceşti slujbaşi duceau cu ei
nu numai corespondenta regală, ci şi informaţii
multiple şi variate despre pământurile, locurile şi
oamenii în mijlocul cărora regele lor trăia, constituind pentru suedezi o sursă bogată şi variată de
informaţii despre Moldova şi moldoveni.
Apoi, mai târziu, înspre sfârşitul secolului al
XVIII, ambasadorul Suediei la Viena, pe atunci

capitala Imperiului Austro-Ungar, preocupat de
mişcările ţărăneşti din imperiu, a scris mult despre
răscoala din Transilvania a lui Horia, Cloşca şi
Crişan şi, datorită lui, s-au publicat multe articole
în presa suedeză referitoare la acest subiect, spre
informarea cititorilor scandinavi.
În secolul al XIX-lea, „evenimentele” ne
permit să vorbim de relaţii suedezo-române „la
nivel înalt”; pe tronul României ajunge Carol I de
Hohenzollern, căsătorit cu Elisabeta (Carmen
Sylva) de Wied (1843-1916), a cărei mamă, Maria
de Nassau-Wied era soră cu Sofia W.P. Henriette,
căsătorită cu regele Suediei, Oskar (1869-1907.
Deci, regina Elisabeta a României era nepoata
reginei Sofia a Suediei şi vară primară cu toţi fiii
familiei regale suedeze; o legătură familială strânsă, marcată de vizite reciproce, care s-a continuat
la urmaşii din ambele Case Regale până azi.
O consecinţă benefică a acestei înrudiri s-a
înregistrat chiar în timpul Primului Război Mondial; România avea ca rege pe Ferdinand I, nepotul
lui Carol I şi ca regină, pe Maria, nepoata reginei
Victoria a Angliei. Perechea regală era cu trup şi
suflet dedicată cauzei româneşti şi nu pregeta
nicio clipă să o sprijine. Era în zilele grele din
1917, când familia regală, guvernul, autorităţile
centrale, se refugiaseră în Moldova. Armata se
afla şi ea acolo, lipsită de lucruri de primă necesitate, printre care cele sanitare. Regina Maria
dădu dovadă de un angajament total: ea comandă
în Franţa şi Anglia mai multe grupuri medicale –
chirurgicale motorizate şi tone întregi de medicamente, pentru armata română. Toate acestea,
însă, nu puteau fi aduse în ţară direct, pe calea cea
mai scurtă, deoarece în centrul Europei era război.
Soluţia era ca transportul să se facă prin nordul
continentului, dar Suedia, ca întreaga Scandinavie, era neutră, şi pentru tranzit de mărfuri
aparţinând ţărilor beligerante, trebuia autorizaţia
semnată de rege personal, care să garanteze că
produsele nu sunt destinate statului beligerant şi
nu sunt în sprijinul acţiunilor de război, ci unor
firme sau persoane private. Pentru ca Suedia să nu
fie acuzată de încălcarea statutului de tară neutră,
solicitarea de tranzit a fost formulată cu precauţiune, referindu-se la „Ambulanţele reginei
Maria a României”.
Reuşind primul transport, la puţin timp s-a
mai organizat unul, mai cuprinzător. Interesant
este că, sistemul funcţionând bine, nu mult după
aceea, la iniţiativa regelui Suediei însuşi, această
tară a oferit şi trimis în România containere întregi
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24 iulie 1923, la Lausanne – cu Turcia, după
războiul greco-turc.
Tratatele de la Saint-Germain şi Trianon au
recunoscut „unirea cu Ţara” a provinciilor locuite
de români în majoritate. Ca rezultat, România
Mare îşi dublează aproape suprafaţa, iar populaţia
ajunge, după unele izvoare, la 14 milioane, după
altele la 18. Ceea ce a creat invidia multora, mai
ales a unora dintre vecini.
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cu medicamente pentru armata română, la aceeaşi
adresă „privată”!1
Presa suedeza din timpul Primului Război
Mondial trebuia, normal, să respecte şi ea statutul
de neutralitate al tării; ea trebuia să relateze evenimentele sine ira et studio, iar comentariile să fie
făcute fără a se implica aprobând sau criticând
atitudinea sau actele vreuneia dintre ţările beligerante: doar faptele în sine, dar şi, bineînţeles, citate
cu comentarii făcute de alţii, implicaţi în vreuna
din probleme. În schimb, presa suedeză din epoca
menţionată nu avea nicio oprelişte să publice
articole scrise de autori din ţările beligerante, care
să apere punctul de vedere al patriei lor şi să-i
acuze de toate relele pe duşmani. Iar în anii desfăşurării Conferinţei de Pace de la Paris, mai ales
ziariştii din ţările învinse aduceau în coloanele
presei suedeze imprecaţiile lor la adresa învingătorilor, cerând revizuirea tratatelor încheiate sau
a celor încă neîncheiate, dar în discuţie, cu argumente mai mult sau mai puţin plauzibile, pentru
„îndulcirea” hotărârilor finale.
Un alt element care necesită a fi subliniat
înainte de a intra în subiectul propriu-zis este acela
că în perioada care ne interesează nu trebuie să ne
aşteptăm a găsi în fiecare zi articole despre
România: eram o tară importantă dar nu „cea mai
importantă”; atenţia ziarelor suedeze şi a cititorilor ei era distributivă, în general şi devenea
„punctiformă”, concentrată toată asupra unui
singur subiect, atunci când se petrecea ceva foarte
important sau ieşit din comun.
Apoi, să nu uităm că participarea României
la război a fost doar cu începere din toamna lui
1916 şi presa suedeză s-a „îngrijit” de ea, natural,
proporţional mai puţin. Normal este, deci, ca în
materialul de faţă să ne ocupăm de reflectarea în
ziarele suedeze a evenimentelor legate de
România în perioada ultimă a războiului, urmată
de aceea a Conferinţei de Pace de la Paris şi ...
puţin mai târziu, când obligaţiile neutralităţii dispăruseră prin forţa lucrurilor.
1918 a fost anul în care românii din provinciile samavolnic înstrăinate – ca Basarabia şi
Bucovina – sau locuite de români majoritari sub
opresiune străină de veacuri – ca Transilvania,
Crişana, Maramureş, Banat – au hotărât unirea
pentru totdeauna cu Ţara Mamă – România.
Aceste hotărâri la nivel local-naţional trebuiau atestate de Conferinţa de Pace care urma să
1
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aibă loc după încetarea ostilităţilor, pentru ca toate
schimbările de frontiere dintre tarile beligerante –
şi nu numai – să fie recunoscute pe plan international.
Natural, presa de pretutindeni, prin definiţie, căuta să trateze cât mai multe dintre subiectele pe care le considera de interes pentru
cititor şi să-l informeze cât mai prompt despre tot
ce se întâmplă în lume, comentând ştirile, dacă se
considera necesar, în funcţie de vederile fiecărei
publicaţii în parte.
Astfel, la numai câteva zile de la semnarea
armistiţiului dintre puterile beligerante, ziarul
„Göteborg Aftonbladet” din 13 noiembrie, publică
un articol al corespondentului său din Viena intitulat „România vrea să negocieze pacea”, în care
îşi informează cititorii că, cităm, „Guvernul României şi-a exprimat dorinţa ca, împreună cu reprezentanţii Consiliului celor Patru [n.n. – reprezentanţii celor patru mari puteri], să înceapă
convorbiri preliminare referitoare la sfârşitul războiului”. „În acest scop [continuă articolul] ministrul de Externe Czernin se va deplasa în scurt
timp în România şi chiar reprezentanţi ale altor
mari puteri se vor întâlni acolo”.
„În cercurile bine informate din Viena –
conchidea corespondentul suedez – se apreciază,
însă, că perspectivele de pace nu sunt încă ajunse
la maturitate, deoarece România afirmă că dacă nu
se va perfecta o înţelegere pe calea tratativelor,
este hotărâtă să rezolve problema cu forţa
armelor”.
Putin mai târziu, într-un alt cotidian, „Söderhamns Tidning” din 9 octombrie 1919, un articol nesemnat, intitulat „Visurile de mărire ale României” începe cu prezentarea unei hărţi a
României Mari (a se vedea Anexa), propusă, scrie
autorul, de autorităţile centrale de la Bucureşti
Conferinţei de Pace de la Paris – cuprinzând Basarabia, Transilvania, Bucovina şi Banatul Timişoarei.
„Aspiraţiile de Mare Putere ale României
[susţine necunoscutul corespondent – n.n.] tind să
pună la grea încercare răbdarea Antantei!”. El
crede că România, înconjurată cum este, de puteri
învinse, se simte suficient de puternică pentru a nu
urma indicaţiile de la Paris. În cererea sa adresată
Conferinţei de Pace, România revendică, deci
Basarabia, cu referire la faptul că, în 1918, populaţia majoritară din această provincie a procla-

Pentru mai multe detalii, a se consulta lucrările noastre: Izvoare istorice suedeze privind răscoala lui Horea,
Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2001 şi Regi şi diplomaţi suedezi în spaţiul românesc, Academia
Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2007).

după care românii ar fi urmaşii romanilor veniţi cu
armatele lui Traian în Dacia, este o poveste; ei au
venit în Transilvania, „în statul maghiar”, ca ciobani cu turmele de oi, din sudul peninsulei Balcanice prin secolul al XIII-lea şi că limba lor este
înrudită cu cea albaneză, nimic altceva. El mai
susţine că, într-adevăr, românii din Transilvania
s-au înmulţit mult, dar ei constituie în această provincie doar 43% din populaţie, majoritatea fiind
formată din maghiari, saşi şi secui. Autorul mai
pretinde că populaţia română din Transilvania a
fost şi este susţinută de stat, care a înfiinţat scoli
româneşti, a sprijinit biserica lor greco-ortodoxă şi
că analfabetismul românilor transilvăneni este inferior celui din România.
La toate aceste „argumente”, ar fi de pus cel
puţin două întrebări. Prima: „Dacă românii din
Transilvania au dus-o şi o duc atât de bine, de ce
istoria lor este presărată de răscoale împotriva
stăpânirii?”. (Amintim aici doar pe Gheorghe
Dozsa, în 1514; Horia, Cloşca şi Crişan în 1784;
Avram Iancu în 1848); a doua întrebare: „De ce,
cu tot binele şi drepturile pe care le aveau românii
din Transilvania, aceştia voiau, totuşi, unirea cu
România?”.
La puţin timp după articolul de mai sus, mai
precis la 28 martie 1919, acelaşi neobosit dr. Béla
Leffler publica, de data aceasta în ziarul „Svenska
Dagbladet”, un material menit să lămurească şi
mai bine pe cititorul suedez de nedreptatea pe cale
de a se face Ungariei la Conferinţa de Pace de la
Paris. Articolul este intitulat „Tragedia noii Republici Maghiare” şi autorul încearcă să explice
cauzele dezastrului implicând, de data aceasta, şi
pe unguri. El scrie:
„Politica maghiară a fost mereu împovărată
de problema naţională, căreia vechea clasă parlamentară nu i-a dat importanta cuvenită să o rezolve. Politica şovinistă a românilor, cehilor şi
sârbilor s-a plâns mereu de asuprirea maghiară,
dar se uită să se adauge că este vorba de o clasă
dominantă care opresa subclasa maghiară la fel de
aspru ca pe oricare alta de naţionalitate diferită...
Românii sunt obsedaţi de Sebenburger, cu toate
protestele social-democraţilor români şi au pretenţia, în afara acestui ţinut, la încă o bucată din
pământul Ungariei, aproape jumătate din Ungaria.
Acest teritoriu a fost de altfel „anexat” de regele
Ferdinand printr-un decret [este vorba de 1 Decembrie 1918, Alba Iulia – n.n.], fără a aştepta un
plebiscit sau Conferinţa de Pace. Din păcate, protestele social-democraţilor români nu au primit
sprijin de la colegii lor din Ţările Antantei... La fel
de agravantă este situaţia şi cu cehii şi cu sârbii”.
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mat autonomia ţinutului şi, în continuare, unirea
cu România. În privinţa Bucovinei, ea a fost răpită
de austrieci în urmă cu 150 de ani şi, atât această
provincie, cât şi Transilvania şi Banatul
Timişoarei, au luptat încă înainte de război pentru
neatârnare faţă de dubla monarhie austro-ungară.
„După dizolvarea acesteia – continuă articolul – românii din aceste ţinuturi şi-au exprimat
dorinţa de a se uni cu România. În cererea lor, ei se
referă la regiunile româneşti mărginite de fluviile
Dunărea, Tisa, Nistru, precum şi de la Carpaţi la
Marea Neagră”.
Articolul se încheie cu următoarea frază,
menită să completeze cunoştinţele cititorului suedez despre tara noastră: „După cum se vede, nu
este vorba mai puţin decât de o Mare Românie,
care să se compună din părţi ale teritoriilor foste
austro-ungare şi ruseşti, în care românii se află în
număr mare”.
Un articol din „Svenska Dagbladet” din 23
decembrie 1918, nesemnat – dar uşor de presupus
originea şi simpatiile autorului – intitulat, „Noua
plăsmuire”, se referă la urmările dezastruoase ale
războiului pentru marile imperii, cum ar fi cel
Austro-Ungar, de exemplu. Autorul deplânge
faptul că, în loc ca pacea să aducă la o situaţie în
care diferitele etnii să se unească într-un „Stat
Federal Universal Austro-Ungar”, care le-ar fi
asigurat o dezvoltare paşnică şi o convieţuire în
armonie, aceste grupuri rătăcesc acum pe drumuri
separate, în căutarea unui destin nesigur, luând cu
ele câte o bucată din pământul Ungariei: slavii din
sud, cehii, – şi românii care, citez, „în bună înţelegere cu Antanta, sunt gata să muşte o mare
bucată din preţioasele pământuri ale coroanei
Sfântului Ştefan”.
O singură întrebare am avea de pus autorului acestui articol: „De ce nu s-a purces la
aceasta federalizare de care vorbeşte Domnia Sa,
înainte de război? S-ar fi evitat, poate, multe nenorociri şi curgere de sânge inutil”.
Pe aceeaşi linie, în „Svenska Dagbladet”,
nr. 26 din 7 februarie 1919, p. 9, a apărut un lung
articol, semnat de data aceasta de dr. Béla Leffer
(niciun dubiu asupra naţionalităţii dumisale), intitulat sugestiv „Trebuie Ungaria să fie sfârtecată în
bucăţi?”.
Autorul se leagă de toate etniile nemaghiare
din Imperiul Austro-Ungar, criticându-le pretenţiile lor „absurde” de libertate şi autonomie, dar
cel mai cuprinzător spaţiu îl acordă românilor, în
primul rând, pentru că ei vin cu argumente
„departe de adevăr” pentru a-şi justifica pretenţiile
lor politice şi teritoriale. Autorul susţine că istoria

119

FAMILIA ROMÂNĂ

IANUARIE 2017-DECEMBRIE 2019

FAMILIA ROMÂNĂ

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

120
Nici Uniunea Sovietică nu era mulţumită de
integrarea Basarabiei în Regatul României şi cel
puţin în două articole pe care le-am depistat în
presa suedeză, apărute, unul în timpul Conferinţei
de la Paris şi altul mai târziu, noii conducători de la
Moscova îşi exprimau dorinţa de a se organiza în
ţinutul dintre Prut şi Nistru un referendum în care
populaţia să opteze pentru una din următoarele trei
variante:
1. Basarabia să fie integrată în Uniunea
Sovietică;
2. Basarabia să fie integrată în Regatul
României;
3. Basarabia să fie o republica autonomă.
Moscova pretindea că Declaraţia de unire a
Basarabiei cu România din 27 martie 1919, era
nelegală şi fusese obţinuta numai datorită prezentei armatei române în acea perioada în
Basarabia.
După cum se ştie, forurile internaţionale nu
au sprijinit o astfel de iniţiativă, dar Moscova nu a
lăsat-o uitată şi a reactivat-o atunci când a considerat că a sosit momentul potrivit, în maniera
cunoscută.
Din cele relatate până acum, se observă că
procesul de recunoaştere a României Mari de către
forurile internaţionale nu a fost chiar atât de uşor şi
statele învinse au încercat în perioada Conferinţei
de Pace să acţioneze mai ales prin presă – după
cum s-a văzut şi din cele relatate de noi – să
salveze ce se mai putea salva din poziţiile lor
anterioare.
Dar România? Ca ţară făcând parte din grupul învingătorilor, problemele ei erau total diferite
de ale celorlalţi. Pe plan intern, reorganizarea vieţii administrative, economice şi, de fapt, a tuturor
sectoarelor de activitate, cerea un efort extraordinar, în fata unei situaţii inedite în care suprafaţa
ţării aproape se dublase şi populaţia de asemenea.
Pe plan extern, trebuiau reînnoite legăturile
diplomatice şi comerciale şi adaptate, acestea din
urmă – şi ele – noilor condiţii. În acest sens, am
depistat în presa suedeză a timpului un articol,
considerăm, important, în care autorul, un diplomat, fost ministru al României în Suedia, prezintă
situaţia tarii, problemele ei şi, ceea ce interesează
în mod deosebit, dezvoltarea relaţiilor comerciale
dintre România şi Suedia în noua situaţie de după
război.
Articolul a apărut la puţine zile după încheierea armistiţiului dintre Puterile Antantei şi Tripla Alianţă, în marele cotidian „Dagens Nyheter”
din 18 noiembrie 1918 şi este intitulat „România
după sfârşitul războiului”, cu subtitlurile
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următoare: „[România n.n.] devine o tară neobişnuit de bogată cu circa 14 milioane locuitori”
şi, dedesubt: „Ministrul Derussi invită Suedia din
tot sufletul la încheiere de tratate comerciale directe şi imediate”.
Iată pasajele mai importante:
„Victoria Antantei a produs puternice reacţii în România. Starea de lucruri din tară este cu
totul schimbată – subliniază fostul ministru al
României la Stockholm, dl. Derussi, cu care un corespondent al ziarului «Dagens Nyheter» a avut o
convorbire axată asupra situaţiei prezente, a
perspectivelor de viitor, precum şi a posibilităţilor
de dezvoltare a relaţiilor comerciale dintre România şi tara noastră”.
Urmează o relatare despre situaţia internă a
României, cu schimbările de guverne şi venirea la
locuri de frunte, citez, „a unor politicieni de înaltă
calitate şi închinaţi cauzei româneşti, ca Ion I. C.
Brătianu, Take Ionescu, Nicolae Titulescu etc.,
care niciodată nu s-au îndoit de viitorul României
şi s-au angajat cu toate puterile să o ducă la
triumf”.
„România” – continuă dl. Derussi – intrând
în război de partea Antantei, a obţinut promisiunea
că, în caz de victorie, va obţine toate acele ţinuturi
din Austro-Ungaria care sunt locuite de români în
majoritate. Acum, când ziua victoriei a sosit,
aliaţii noştri – pentru care înţelegerile dintre state
nu au fost niciodată vorbe goale – trebuie să-şi
amintească de ele şi de suferinţele îndurate de noi
– şi să ni le accepte.
Cu toate că noile graniţe nu s-au fixat încă,
nu este nicio îndoială că cele două milioane şi
jumătate de români care au aparţinut ex-monarhiei
Austro-Ungare, în scurt timp şi pentru totdeauna
se vor uni cu Regatul României. În acest fel se vor
şterge pentru totdeauna sutele de ani de nedreptate
pe care stăpânirea habsburgică a exercitat-o, datorită triumfului principiului naţionalităţilor pe
care îl sărbătorim acum”.
În continuare, dl. Derussi ne-a declarat:
„Viitoarea Românie, întregită cu Transilvania,
Bucovina şi alte regiuni româneşti din AustroUngaria, precum şi cu Basarabia care şi-a proclamat deja unirea cu Tara, va forma un stat cu cel
puţin 14 milioane locuitori şi cu un pământ dintre
cele mai roditoare.
Este neîndoielnic faptul că bogăţiile naturale ale pământului – agricultura, pădurile, minele
etc. – vor asigura ţării o mare înflorire”.
„Pornind de aici – ne spune dl. Derussi – aş
dori, ca fost reprezentant al României în Suedia, să
adresez un cald apel către instituţiile financiare şi

boi, a atins culmea gloriei, a devenit simbolul
României Mari şi numele lui răsună peste tot ca o
fanfară naţională”.
Reporterul scrie în continuare că, dată fiind
marea aglomeraţie de pe mijloacele de transport
public spre Alba Iulia, şeful presei din Ministerul
Afacerilor Externe l-a invitat în maşina lui pentru
a-l duce la locul festivităţilor; ocazie deosebită
pentru a vedea comod traseul parcurs, pe care îl
descrie apoi compatrioţilor săi. El începe cu zona
petroliferă de lângă Ploieşti şi Câmpina, continuă
apoi cu Sinaia, „staţiunea de relaxare a bucureştenilor”, Crucea de pe Caraiman, pe care o descrie
ca fiind, fără îndoială, „unul din cele mai frumoase
monumente de război din lume”, Bucegii. De la
Braşov, „capitala saşilor”, el descrie frumosul
drum spre Sibiu, care merge în paralel cu lanţul
Carpaţilor Meridionali, pe care întâlneşte destul
de des turme de oi cu ciobanii lor, aceştia purtând
pe ei cojoc gros de lână, chit că este vară în toată
regula.
În fine, Alba Iulia! Ziaristul nostru descrie
nemaipomenita aglomeraţie din oraş, unde sosesc
musafiri încontinuu, din toate colturile ţării şi
chiar de peste hotare, cu trenuri şi autocare supraaglomerate, cu căruţe, ţărani călare şi pe jos – cei
mai din apropiere – toată lumea îmbrăcată de
sărbătoare, cei mai mulţi, în costumele naţionale
din zonele respective. Cu toată aglomeraţia de pe
străzi şi cu toată circulaţia haotică, lumea este bine
dispusă, veselă, cântă şi fâlfâie steagurile, plină de
viaţă; restaurantele sunt atât de înghesuite de
consumatori, încât – ne asigură suedezul nostru –
„instrumentiştii nu mai pot cânta, căci nu mai au
loc să-şi mişte braţul cu arcuşul în sus şi-n jos pe
vioară, iar unui bătrânel care se plângea că este
călcat pe bătături de atâta lume câtă n-a mai văzut
vreodată, prietenul său însoţitor îi spune că trebuia
să-şi lase picioarele acasă! Greu de închipuit un
conglomerat de oameni atât de diferiţi, într-un
spaţiu atât de limitat: ciobani cu faţa arsă de soare
şi cojoace pe umeri, turci din Dobrogea, cu turbane roşii, tinere românce în costume şi bluze
brodate, militari în uniforme verzi-cachii şi cu
floare la bonetă, un mozaic de oameni şi îmbrăcăminte greu de imaginat.
Deschiderea oficială a festivităţilor are loc
într-o capelă [Catedrala Încoronării – n.n.] în care
familia regală, corpul diplomatic, oficialităţile şi
ziariştii invitaţi iau loc.
Îmbrăcat în alb, regele Mihai în vârstă de
şapte ani stă atent între mama sa, prinţesa Elena şi
regina Maria, prinţul-regent Nicolae, regina
Greciei, prinţesa Ileana, patriarhul Miron Cristea
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industriale suedeze să încheie convenţii comerciale cu ţara mea”.
Domnia Sa arată apoi ce produse anume
poate să exporte România în Suedia şi ce nevoi are
România şi, în continuare, sugerează ca transportul mărfurilor să se facă pe apă:
„Până acum – completează dânsul – steagul
suedez a fost un musafir rar la Constanţa şi pe
Dunăre, dar, prin aranjamente diplomatice şi
financiare potrivite, traficul ar putea începe foarte
curând”.
Dl. Derussi încheie astfel: „În ce mă priveşte, eu aş fi încântat dacă astfel de relaţii comerciale ar putea fi puse în practică şi dezvoltate.
Acest război ne-a apropiat; ospitalitatea de care
numeroşi români s-au bucurat în frumoasa voastră
ţară şi contactele personale pe care le-au încheiat
sunt amintiri durabile şi rămân durabile! Iar acum,
când pacea revine şi situaţia ne permite să reluăm
munca paşnică, am dori cu cea mai vie simpatie să
salutăm reluarea legăturilor noastre, fapt care ar
corespunde istoricei prietenii care leagă Suedia şi
România”.
Despovărată de interdicţiile pe care le impunea neutralitatea, Suedia, după război, a reluat
relaţiile normale cu România, arătându-şi deschis
sentimentele de prietenie pentru ţara noastră.
La a zecea aniversare a reîntregirii
României, serbată în luna iulie 1929, un reporter
special al celui mai important cotidian suedez,
deja de mai multe ori citat în relatarea noastră,
„Dagens Nyheter”, a participat la festivităţile care
au avut loc la Alba Iulia cu un fast deosebit, pe
care le-a relatat apoi amplu, în aproape două pagini mari, în ziarul sus-amintit din 14-07, p. 9 şi 17.
Reportajul este intitulat Till Alba Julia –
„La Alba Iulia” şi are ca subtitlu explicaţiile
următoare: „România Mare a sărbătorit jubileul
său de 10 ani cu mari festivităţi în oraşul Alba Iulia
din Transilvania. În articolul de mai jos se descrie
o călătorie de la Bucureşti la locul adunării
naţionale”.
Corespondentul îşi începe reportajul astfel:
„Ne întâlnim la Alba Iulia!”. De peste o
săptămână am auzit acest salut de la ziariştii
români şi străini, funcţionari de legaţii şi domni
din Ministerul de Externe de la Bucureşti.
Vitrinele magazinelor de pe Calea Victoriei
sunt împodobite cu culorile drapelului românesc,
iar afişele de la ieşirile din prăvălii pe care stă
scris: «La revedere!», sunt completate cu «la Alba
Iulia!»”.
„Alba Iulia – continuă reporterul – vechiul
oraş Karlsburg, din Transilvania, care, după răz-
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şi ex-regele Greciei. De asemenea, prim-ministrul
Iuliu Maniu, cu o bandă largă de mătase al unui
ordin, peste piept, în diagonală; un domn simpatic,
al cărui zâmbet oficial devine cald atunci când
descoperă în mulţime vreun cunoscut. Scurta lui
cuvântare la împlinirea a zece ani de la făurirea
României Mari se face auzită peste întregul spaţiu
festiv, unde peste 150.000 oameni stau încordaţi şi
ascultă”.
Cu subtitlul „30.000 de oameni la paradă”,
ziaristul suedez continuă: „Locul pentru defilare
se lărgeşte în spatele noii Biserici a Încoronării;
tribuna regală şi celelalte au vederea spre dealurile
din zare. De partea cealaltă a tribunelor, fiecare
locşor, cât de mic ar fi el, este ocupat, spaţiile sunt
înţesate de lume, ramurile copacilor nu pot ţine pe
toţi spectatorii.
Prinţul Nicolae, care este îmbrăcat în uniformă de colonel de artilerie, ţâşneşte călare înaintea tribunei, pentru a primi parada naţională.
Timp de două ore trec prin faţa noastră pestriţe grupuri de oameni din diferite provincii româneşti, îmbrăcaţi în costumele lor populare, studenţi, elevi. Muzica este asigurată de două
orchestre care alternează. Acum vin veteranii războiului din 1877, urmaţi de o delegaţie de transilvăneni care odată s-au ridicat şi au cerut autonomie şi au fost pedepsiţi cu închisoare; apoi trece
un alai ca un val, în care steagurile româneşti
fluturânde sunt purtate alături de drapelele americane de o delegaţie de români din Statele Unite,
veniţi anume de peste Atlantic la sărbătorirea jubileului de zece ani de la înfăptuirea României
Mari.
Cu adevărat impunătoare este procesiunea
festivă care evocă vechea istorie a românilor, cu
neamurile care au trecut peste ei: goţi, marcomani,
longobarzi şi alţii, cu conducătorii lor, îmbrăcaţi
în costume de epocă; primele manifestări ale
creştinismului în aceste locuri au fost evocate de
un grup de teologi purtând crucifixe şi toiege sacerdotale, după care trec câteva zeci de ţărani,
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însoţind pluguri de lemn, cum se utilizau în timpurile vechi, trase de boi puternici. Un grup de
păstori din munţi, cântând doine din fluiere, sunt
urmaţi apoi de un cioban vârstnic care se mişcă
greoi alături de oile sale, care primeşte nepăsător
aplauzele vii ale mulţimii, poate şi pentru catârul
care îl însoţeşte, animal care, prin aceste părţi,
constituie escorta obişnuită a turmelor.
Două grupuri de tinere fete vin dansând în
piaţa festivă şi se unesc în fata tribunei regale într-un
dans naţional, un simbol al unirii Moldovei cu Ţara
Românească sub Alexandru Cuza.
Primul ministru Maniu, el însuşi un fiu al
Transilvaniei, străluceşte de fericire urmărind
dansul.
Parada militară, care încheie festivitatea,
impresionează prin ţinuta militarilor şi atrage
aplauzele frenetice ale mulţimii”.
Acesta este rezumatul marelui reportaj publicat de ziaristul suedez, care semnează doar cu
„Hed.”, adresat cititorilor din tara sa acum aproape un secol. Trebuie recunoscut că materialul este
bogat în informaţii, bine documentat, atractiv şi
uşor la lectură, scris de un profesionist cu multă
sensibilitate. După ale noastre cunoştinţe, nu ştim
ca în afara României să mai fi fost publicată în
presa altei ţări, în acea perioadă, ceva similar.
Ceea ce ni se pare şi mai interesant, însă,
este faptul că, citindu-l astăzi, la atâţia zeci de ani
de la apariţia lui, reportajul nu ne lasă indiferenţi;
el reuşeşte să reînvie în memoria noastră
atmosfera de entuziasm a momentului şi amintirea
a o seamă de personalităţi pomenite chiar fugar,
cum ar fi regele Mihai la şapte ani, regina Maria
sau Iuliu Maniu, figuri dintre cele mai de seamă
din istoria noastră, fără a mai vorbi de via evocare
a multor scene de la festivităţile jubiliare de la
Alba Iulia, puţin cunoscute chiar de mulţi dintre
noi, românii de astăzi.
Ceea ce este bine pentru sufletele noastre de
români, chiar dacă evocarea ne-o face un suedez
care a trăit acum un secol.
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UN SECOL DE LA MAREA NOASTRĂ UNIRE
- ÎN DEZBATERE ROMANUL CAPODOPERĂ
„SACRIFICIUL”, EPOPEE A MARII UNIRI

Sacrificiul – romanul jertfei
în serviciul unui mare ideal
Mihaela ALBU

Atrăgând atenţia că aceasta este prima frază a unei analize serioase, aplicate, obiective,
bazate pe o lectură atentă, o analiză ce depăşeşte
ceea ce se înţelege de obicei prin „prefaţă”,
devenind un studiu de sine stătător, vrem să
subliniem, îndeosebi, anvergura întregului demers narativ care a generat un astfel de studiu.
Tema centrală a romanului Sacrificiul, un
roman bine structurat epic, este descreşterea
unui imperiu şi drumul către crearea unor state
independente, drumul spre recâştigarea locului
lor pe harta Europei. Focalizarea, desigur, pe
soarta României este una firească pentru un
autor român.
Ilie Bădescu atenţionează, de asemenea,
cititorul (tot din primele rânduri) că „un roman
despre zbaterea unui imperiu la ceasul scufundării sale, imperiul dualist austro-ungar, şi despre ţâşnirea neamurilor spre lumina renaşterii
/…/ este un fenomen aparte într-o cultură”, Sacrificiul fiind, poate, printre rarele – dacă nu
chiar singurul – astfel de roman (cel puţin în
literatura română). Şi de bună seamă, fenomenul
istoric unic, de mare amplitudine, se cerea consemnat (şi) literar. Sarcina şi răspunderea, duse
la cote înalte prin rezultat, şi le-a asumat
scriitorul român Mihail Diaconescu, autor bine
cunoscut al altor mari realizări epice, dacă nu
vom aminti decât Culorile sângelui, Adevărul
retorului Lucaci ori Marele cântec.
Romanul Sacrificiul, structurat în trei părţi distincte – sugestiv intitulate Iluzia, Tenebrele
şi Lumina –, este epopeea ridicării românilor
ţinuţi în „tenebrele” unui imperiu ce încă se mai
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omanul Sacrificiul, semnat de scriitorul Mihail Diaconescu, poate deruta – prin dimensiune – cititorul
timpului modern, timpul vitezei, al specializării
şi, în consecinţă, al superficialităţii inerente.
Trăim, totodată, din nefericire, şi timpul în care
nepăsarea faţă de trecut, ignorarea acestuia, necunoaşterea – în ultimă instanţă – a istoriei înseamnă, mai presus de toate, o îngrijorătoare
nepăsare faţă de valorile identitare.
Scriu aceste rânduri în prima zi din anul
care deschide (sau ar trebui să deschidă!) mintea
şi inima românilor către marea sărbătoare a centenarului Marii Uniri.
Scriu aceste rânduri având în mână un tom
voluminos, încărcat de sensuri şi simboluri, un
roman al cărui titlu deschide dintru început calea către o simbolistică înţeleasă, mai cu deosebire, la lectură.
Autorul evocă – în maniera narativă apropiată de cea a unei epopei – condiţiile care au
dus la cel mai însemnat act istoric din istoria
modernă a ţării noastre – realizarea, nu fără
sacrificii, a unirii provinciilor româneşti şi a
înfăptuirii României Mari. Războiul dus de
armata română, războiul în care românii din
Transilvania au fost împinşi împotriva fraţilor
lor a lăsat urme adânci.
Aşa cum subliniază în deschiderea la cuvântul-înainte, intitulat „Amurgul unui imperiu”, Ilie Bădescu, „romanul lui Mihail Diaconescu este o scriere despre un sfârşit şi o
renaştere: sfârşitul Imperiului Austro-Ungar şi
întoarcerea Transilvaniei la România renăscută
în graniţele fireşti.
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amăgea cu „iluzia” dăinuirii. Măreţia lui aparentă, luxul, dar şi kitchul, semnele treptate ale
„descreşterii” (ca la orice fenomen care cuprinde inerent cele două stadii – corsi e ricorsi) se
desprind din succesiunea narativă, reliefate (şi)
prin evenimente particulare ale unor personaje
(fictive ori reale). Autorul le surprinde prin
acţiuni care au marcat evenimente decisive în
istoria noastră (în cazul celor reale), cele fictive
având rolul de a conduce firul narativ, dar şi de a
sprijini autorul în demersul său de a descrie
atmosfera timpului respectiv, situaţia românilor
din satele şi oraşele transilvane, lupta lor pentru
câştigarea unor drepturi fireşti. Un exemplu,
printre atâtea altele, este Laura, nepoata săracă a
avocatului Ciurdariu-Ciordaş. Aceasta, dorind
să se angajeze ca învăţătoare, merge şi vizitează
mai multe şcoli, prilej pentru narator de a descrie situaţia învăţământului în limba română în
timpul Imperiului.
Un personaj central – sprijin şi martor în
economia epicului este Romulus Brad, tânărul
student la Drept la Viena, ajuns apoi locotenent
în armata românească, moştenitor al unui manuscris vechi, scris de un strămoş al său, preotul
Stan Brad. Manuscrisul consemnează date referitoare la „răscoala lui Horea, uciderea lui la
Bălgrad şi strămutarea unor sate întregi. /…/ În
relatarea făcută de acest strămoş, Horea, martirul, suferise şi se jertfise pentru mântuirea neamului românesc”. (p. 44). Ca un corolar şi o
revanşă peste timp ale acelei jertfe, spre finalul
amplei fresce epice asistăm la izbânda eliberării
oraşului Beiuş. Românii transilvăneni îşi află
descătuşarea şi, odată cu aceasta, afirmarea
identitară. Şi astfel, nu întâmplător, pe străzi
defilează triumfal batalionul ce poartă numele
martirului de odinioară, Batalionul Horea,
„având în compunere moţi de la Brad şi mulţi
tineri din satele de pe Crişul Negru şi Crişul
Repede, trecuţi peste linia demarcaţională ca să
se angajeze în luptă. Defilarea lor pe străzi, către
centru, se transformă într-o sărbătoare exaltată a
tuturor orăşenilor care strigau, râdeau şi plângeau îmbrăţişându-se şi sărutându-se într-o copleşitoare revărsare de bucurie”. (p.745).
Simbolul steagurilor româneşti (care)
„apărură la uşile magazinelor şi la ferestrele
caselor” este cât se poate de grăitor în economia
desfăşurării evenimentelor, culminând cu intonarea cântecului Pe-al nostru steag de către
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„mulţimea care cânta odată cu corul, de la o
margine la alta a oraşului”. (p. 747).
Episodul este, însă, prefigurat cu mult
timp înainte, imediat după atentatul care a dus la
declanşarea războiului, când, în acelaşi oraş
transilvan, „zeci de mii de bărbaţi treceau mereu
prin Beiuş, pe la centrul de recrutare, în drum lor
tainic, spre zări neştiute”. Erau zile în care parcă
nicicând Beiuşul nu cunoscuse o asemenea
aglomerare, dar „lucrul cel mai uimitor care se
petrecea de câteva zile aici / …/ era plăcerea cu
care tinerii, părinţii şi ceilalţi însoţitori ai lor
cântau imnul Deşteaptă-te, române! /…/ Cânta,
de fapt, toată lumea, cu o dăruire necunoscută
mai înainte”. Entuziasmul este cu atât mai mare,
cu cât abia acum se permitea intonarea, de vreme ce „până nu demult” fusese interzisă orice
manifestare de afirmare identitară, iar cei ce
îndrăzneau să cânte imnul erau consideraţi
„instigatori contra statului maghiar, ameninţaţi
şi batjocoriţi, târâţi prin procese, judecaţi sumar,
condamnaţi la ani grei de temniţă, prigoniţi”. Iar
explicaţia naratorului se instituie ca o concluzie
firească: „Poate de aceea cântecul răsuna acum
cu atâta înverşunare. Se simţea în el o mânie
zăcută, stăpânită cu greu”. (p. 289, 291, 292).
Şi astfel, cele două imnuri – Deşteaptă-te,
române şi Pe-al nostru steag (e scris unire) –
prin înseşi titlurile şi, desigur, conţinutul textelor, se pot considera cele două axe simbolice
pe care se sprijină desfăşurarea narativă. De la
îndemnul „trezirii” la lupta pentru recunoaşterea naţiunii române în Transilvania şi câştigarea
drepturilor ei fireşti de populaţie autohtonă, dominantă numeric, dimpreună cu faptele urmărite
treptat ale unor reprezentanţi personaje ce susţin
epicul şi până la Unirea simbolizată de tricolorul românesc, drumul este unul anevoios şi
presărat cu victime. În atmosfera generală de
bucurie a eliberării Beiuşului, omorârea avocaţilor români Nicolae Bolcaş şi Ioan Ciurdariu-Ciordaş, de exemplu, reaminteşte de „închisoarea popoarelor”, dar subliniază şi
sacrificiul neprecupeţit în slujba unui ideal –
eliberarea, independenţa şi unirea cu fraţii de
peste Carpaţi. Acest „fir roşu” pe care se bazează, de fapt, întreaga trilogie se va sublinia în
roman prin intermediul personajului Romulus
Brad, sublocotenentul transilvan din armata română, care îşi rememorează (lângă cadavrele
celor doi) discuţia de odinioară cu ei despre
„ideea de sacrificiu ca suport al vieţii şi al ori-

Să nu-i uităm, să ne amintim de cei care
s-au sacrificat pentru idealul dintotdeauna al
românilor!
Este ceea ce ne îndeamnă şi Mihail
Diaconescu prin această „lecţie” de istorie înfăţişată într-o naraţiune de amplitudine, o „lecţie”
spusă prin intermediul unor personaje bine conturate, al căror rol în evenimentele desfăşurate a
devenit un rol istoric. Istoria mare, împletită cu
istoria mică, personalităţi cunoscute din istorie,
alături de atâţia anonimi care au primit astfel o
identitate, determinând cititorul să participe
afectiv şi să înţeleagă astfel mai bine trecutul.
Acesta este rolul unui roman istoric, rol pe
care un scriitor ca Mihail Diaconescu, având
talentul şi ştiinţa de a creiona personaje, de a
descrie un timp, atmosfera şi tensiunile existente în unele momente majore ale istoriei, îl
cunoaşte foarte bine.
Sacrificiul o dovedeşte pe deplin.
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cărui act de creaţie, inclusiv al creaţiei istorice şi
politice”. Iar înţelesul major i se revela tânărului
ofiţer abia acum, când ştia că sacrificiul românilor nu fusese în zadar. Căci „abia acum
înţelegea câtă dreptate avusese dr. Bolcaş când
îi spusese că viaţa fără un ideal mai înalt, care
este al tău, dar şi al celorlalţi oameni, gata să
creadă în tine şi cu care comunici adânc sufleteşte, este lipsită de sens”. (p. 753)
Sacrificiul în numele unui ideal, cea mai
importantă năzuinţă a românilor – unirea în aceleaşi graniţe a tuturor provinciilor româneşti –
se va înfăptui după război. Cum jertfa atâtor şi
atâtor patrioţi nu trebuie uitată, simţind datoria
înaltă a luptei împotriva uitării, scriitorul Mihail
Diaconescu ne-a dat „o mărturie despre nişte
oameni şi despre destinul lor tragic. Dar mai ales
despre puterea memoriei”.
„Să nu uităm, să nu uităm împreună!”, ne
ceruse cândva Monica Lovinescu.
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in monumentala operă a scriitorului, istoricului şi criticului literar
Mihail Diaconescu, o însemnătate
aparte, prin actualitatea temei, o are romanul
Marii Uniri a românilor, Sacrificiul, a cărui primă ediţie a apărut în anul 1988, la Editura Cartea
Românească (706 pagini), iar cea de-a doua
ediţie, în 2010, la Editura Magic Print, Oneşti
(760 pagini). Sacrificiul continuă, de fapt, un alt
roman semnat de Mihail Diaconescu, intitulat
Speranţa şi apărut până acum în trei ediţii (începând din anul 1984 la Editura Eminescu).
Acesta este dedicat personalităţilor politice şi
oamenilor de cultură paşoptişti care au luptat
pentru Unirea Principatelor Române la 1859,
sub glorioasa domnie a lui Alexandru Ioan
Cuza. O bună înţelegere a romanului Sacrificiul
presupune o lectură atentă a celuilalt roman,
Speranţa, considerat una dintre capodoperele
literaturii române şi europene.
Având o arhitectură epică de proporţii impresionante, romanul Sacrificiul aduce în faţa
cititorilor evenimente hotărâtoare petrecute în
preajma şi pe timpul prăbuşirii Imperiului
Austro-Ungar, care au dus la edificarea statului
naţional unitar în urmă cu aproape o sută de ani.
Perioada 1867-1918 constituie o epocă în care
antiromânismul promovat de autorităţile ungare
a atins cele mai înalte cote. În acelaşi timp, se
intensifică şi lupta românilor pentru afirmarea
drepturilor lor naţionale, luptă purtată alături de
celelalte naţionalităţi asuprite − sârbi, slovaci,
cehi ş.a. Luptă susţinută constant, material, politic, cultural de către vechea Românie, stat independent din 1877.
Autorul posedă, atât arta narării literare,
cât şi metoda cercetării riguros ştiinţifice a
documentelor istorice, reuşind să descrie în chip
magistral lupta românilor ardeleni, bucovineni,
maramureşeni şi bănăţeni, aflaţi sub ocupaţia
austro-ungară, pentru apărarea fiinţei naţionale

şi spirituale în faţa agresivei politici de deznaţionalizare duse de oligarhia maghiară
împotriva popoarelor aflate sub dominaţia imperiului bicefal. Evenimentele relatate de autor
în partea de început a romanului se petrec în
timpul mişcării memorandiste, cea mai
importantă acţiune naţională care a pregătit
Marea Unire de la 1918. Aceasta a îndreptat
linia tactică a Partidului Naţional Român spre
activismul politic şi a întărit sentimentul
naţional împotriva dualismului austro-ungar,
proiectând problema românească în conştiinţa
europeană. Autorul relevă că răul absolut al
românilor la începutul secolului al XX-lea erau
imperiile care le contestau libertatea şi unitatea
statală. Cu acelaşi rău se confruntau în epocă
finlandezii, estonienii, letonii, lituanienii, cehii,
polonezii, croaţii, slovacii.
Evenimentele descrise în acest roman fluviu de excepţie se desfăşoară pe o amplă arie
geografică, pornind din Ţara Beiuşului, din satele şi oraşele de pe Valea Crişului Negru, ajungând în acele locuri în care s-au produs fapte
măreţe, demne de luat în seamă şi de pomenit de
către generaţiile viitoare. Prin faţa cititorului
trec sute de personaje, selectate dintre personalităţile istorice reale ale epocii, din medii sociale
orăşeneşti, rurale, burgheze, politice, intelectuale, militare, diplomatice, curtene, bisericeşti,
jurnalistice, economice, româneşti şi străine, cu
acţiuni paralele şi răsturnări dramatice de situaţii, cu evocarea unor capitale europene ale
începutului de secol XX − Viena, Budapesta,
Praga, Bucureşti −, dar şi a unor oraşe transilvănene şi a satelor sărace din Bihor.
Autorul relatează fapte de o atrocitate
deosebită, precum represaliile militare antiromâneşti ce a au avut loc în anul 1904 la Aleşd,
unde o puternică mişcare ţărănească, cu participarea a peste 4.000 de ţărani a fost reprimată
sângeros de autorităţile guvernului de la Buda-

Seghedin şi Cluj ori duşi la muncă forţată în
mine şi în uzinele din jurul Budapestei. Au fost
intensificate, totodată, măsurile vizând împiedicarea legăturilor dintre românii de la nord şi
miazăzi de Carpaţi. Fruntaşii românilor transilvăneni şi bucovineni, aflaţi în România şi
retraşi, o dată cu factorii responsabili ai Ţării în
Moldova, au decis, la Iaşi, pe 20 ianuarie 1917,
înfiinţarea Comitetului Naţional al Românilor
Emigraţi din Austro-Ungaria, în fruntea căruia
se găseau Vasile Lucaciu, Octavian Goga, Ion
Nistor, Sever Bocu ş.a. Comitetul a declarat
război monarhiei dualiste, „pentru a alipi
Ardealul la patria mamă, la România”, declaraţie transmisă Vienei de prim-ministrul Ion I.C.
Brătianu.
În acest cadru istoric, acţiunile întreprinse
de personajele principale ale romanului reflectă,
în sacrificiul pe care şi-l asumă, jertfa tuturor
românilor din Transilvania, în strădania lor de a
înfăptui Unirea cu Ţara. Cei doi avocaţi din
Beiuş, dr. Ioan Ciurdariu-Ciordaş şi dr. Nicolae
Bolcaş, se implică, atât în apărarea pe cale legală a drepturilor românilor din Transilvania,
cât şi în complicatele şi periculoasele demersuri
diplomatice dintre Comitetul Partidului Naţional Român şi Curtea Imperială de la Viena.
Strădaniile lor se opun şi se izbesc de multe ori
de impunerea tiranică a politicii ungureşti de
deznaţionalizare sau de interesele mercantile şi
la fel de tiranice ale austriecilor. Jertfa celor doi
conducători ai românilor, ca şi cea a tinerei
învăţătoare şi martire Laura, sunt transfigurate
epic în Sacrificiul, în pagini pline de gravitate şi
de insistente reflecţii existenţiale.
Pe parcursul întregului roman, personajul
care poartă tensionatul fir epic al acestuia este
Romulus Brad, martor supravieţuitor al evenimentelor, cel ce priveşte detaşat şi analizează lucid întâmplările pe care le traversează sau situaţiile pe care le observă. Peste voinţa lui (era
obsedat de starea de martor neimplicat), el devine participant activ la imensa desfăşurare evenimenţială, militară, socială, diplomatică, psihologică şi istorică a războiului. Toate personajele
portretizate în romanul Sacrificul, fie ele oameni de rând, ţărani, târgoveţi sau intelectuali,
militari, negustori, fie personalităţi politice
reale, implicate în structurile şi ierarhiile sociale
şi în activităţile politice şi diplomatice evocate,
au propria contribuţie la copleşitoarea jertfă pe
care se va construi Marea noastră Unire, de la

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

pesta. Firul naraţiunii continua cu atentatul de la
Sarajevo (supranumit şi „Împuşcătura care s-a
auzit în toată lumea”), din 28 iunie 1914, şi cu
„încăierarea” imperiilor pentru refacerea sferelor de influenţă şi de dominaţie a naţiunilor.
Planurile liderilor Partidului Naţional Român se
năruiesc, odată cu asasinarea prinţului de
coroană austriac, arhiducele Franz Ferdinand,
iar compromisul pe care îl tot amânau, din raţiuni politice, îşi dezvăluie inutilitatea. Raţiunea
şi strategiile politice se confruntă cu hazardul
unei lumi în agonie, în care schimbarea necesară
este cea mai puternică motivaţie şi cel mai eficient instrument pentru realizarea acesteia.
Izbucnirea războiului în vara anului 1914 a făcut
ca mulţi locuitori din Transilvania să treacă
munţii în România – ţară care se declarase
neutră – deoarece nu doreau să lupte în armata
austro-ungară. Mulţi români din Ardeal, Banat,
Crişana, Maramureş, Bucovina şi Basarabia,
spoliaţi, batjocoriţi şi persecutaţi la ei acasă,
şi-au găsit limanul salvator la Bucureşti sau în
alte oraşe din „Regat”.
În anii 1914-1916, fruntaşi ai românilor de
peste munţi – Vasile Lucaciu, Octavian Goga,
Simion Mândrescu ş.a. – refugiaţi în ţara liberă,
au militat, alături de imensa majoritate a oamenilor politici din Vechiul Regat, pentru intrarea statului român în război împotriva
Austro-Ungariei, spre a elibera fraţii asupriţi din
Bucovina şi Transilvania. După semnarea tratatului din 4/17 august 1916, dintre România, pe
de o parte, Franţa, Italia, Marea Britanie şi
Rusia, pe de alta, prin care Antanta recunoştea
drepturile României asupra străvechilor sale pământuri ocupate de Austro-Ungaria, în noaptea
de 14/27 spre 15/28 august 1916, primele unităţi
ale armatei române au pătruns în Transilvania
pentru eliberarea acestui teritoriu, angajând apoi
mai multe bătălii cu trupele austro-ungare şi
germane. Aliaţii Austro-Ungariei − Germania,
Bulgaria şi Imperiul Otoman, au declarat, la
rândul lor, război României, ajunsă în stare de
beligeranţă cu întregul bloc al Puterilor
Centrale.
În Transilvania, după intrarea României în
război, s-au intensificat acţiunile represive împotriva populaţiei româneşti, noului val de teroare căzându-i victime mii de ţărani şi intelectuali, internaţi în lagăre de concentrare (cei
mai mulţi în lagărul de la Sopron), întemniţaţi la
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sacrificiul vieţii la suferinţe şi lupte, la pierderea
celor dragi, la autoexilări, la moartea în tranşeele războiului. Foarte atent reliefate epic în roman sunt personaje bine cunoscute precum Iuliu
Maniu, Alexandru Vaida-Voevod, episcopul vicar Roman Ciorogariu, dr. Aurel Lazăr, generalul Ioan Boeriu, generalul-erou Traian
Moşoiu, Miron Cristea episcopul Caransebeşului şi multe altele care au făcut din idealul libertăţii sociale şi naţionale un mod de viaţă.
Sunt evocaţi în roman şi oamenii politici social-democraţi Ion Flueraş, Iosif Jumanca şi
Tiron Albani, principali promotori ai acţiunilor
politice ale muncitorilor de la Budapesta, în
scopul susţinerii idealurilor unioniste ale românilor, fondate pe doctrina dreptului de liberă
dispunere a popoarelor. Cazuri dramatice de
conştiinţă – aşa cum declara chiar Mihail Diaconescu – toate aceste personaje ne sunt înfăţişate în plină evoluţie a caracterului lor sub
impactul unor evenimente copleşitoare, în care
sunt prinse. Ele se orientează după principii şi
valori specifice spiritului românesc. Tocmai acest
specific îşi propune romanul Sacrificiul să-l ilustreze, ca şi celelalte romane ale lui Mihail
Diaconescu.
În partea finală a romanului, prin ochii
personajului dr. Nicolae Bolcaş, este înfăţişată
desfăşurarea Marii Adunări Naţionale de la
Alba Iulia, din ziua de 1 Decembrie 1918, în
dimensiunile ei copleşitoare, istorice, decisive
şi emoţionante, mai ales. Evocarea epică într-un
roman a acestui moment istoric este singulară în
literatura noastră de până acum. Alba Iulia nu a
fost aleasă întâmplător pentru un asemenea eveniment. În primul rând, s-a avut în vedere faptul
că, pe 1 noiembrie 1599, Mihai Viteazul intrase
în Cetatea de la Alba Iulia, care a devenit capitala domnitorului în timpul scurt cât reuşise să
săvârşească Unirea Ţărilor Române. Mai apoi,
în 1784, pe platoul Cetăţii, Horia şi Cloşca au
fost frânţi pe roată în urma condamnării lor.
Marea Adunare Naţională a fost pregătită cu
minuţiozitate, discuţiile purtându-se îndeosebi
în jurul Rezoluţiei Unirii, redactată de Vasile
Goldiş. Unii au cerut ca Unirea să se facă pe
baza proclamării autonomiei Ardealului. Tineretul a solicitat unirea fără niciun fel de condiţii.
Socialiştii se temeau de stările politice din vechiul Regat al României. În cele din urmă, s-a
adoptat formula unei autonomii provizorii.
Romanul descrie atmosfera de sărbătoare
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din 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia, unde au
venit 1.228 de delegaţi oficiali, reprezentând
cele 130 de cercuri electorale din comitatele
româneşti. Alegerea delegaţiilor pe plan local
s-a realizat în cadrul unor adunări populare,
fiind desemnaţi reprezentanţi ai tuturor categoriilor sociale (profesori, învăţători, preoţi, ţărani,
funcţionari, avocaţi, studenţi, militari etc.), care
urmau să prezinte adeziunea la unirea cu România a locuitorilor din mii de localităţi de pe
cuprinsul întregii Transilvanii, a delegaţilor
unor organizaţii politice, societăţi şi instituţii
bisericeşti, culturale, profesionale etc. Acestora
li s-au adăugat episcopii, delegaţii consilierilor, ai
societăţilor culturale româneşti, ai şcolilor medii şi
institutelor pedagogice, ai reuniunilor de meseriaşi, ai Partidului Social-Democrat Român, ai
organizaţiilor militare şi ai tinerimii universitare.
Pe lângă toţi aceştia, s-au adunat peste
100.000 de oameni, care au sosit cu trenul, cu
căruţele, călări, pe jos, cu steaguri tricolore în
frunte, cu table indicatoare ale comunelor ori ale
ţinuturilor. Drumul spre Cetăţuia de la Alba
Iulia era flancat de şirurile de ţărani români
înveşmântaţi în sumanele de pănură albă şi cu
căciulile oştenilor lui Mihai Viteazul. Pe porţile
Cetăţuii flutura drapelul tricolor. De pe opt tribune se explica maselor populare măreţia vremurilor pe care le trăiau şi importanţa adunării.
Concomitent, în sala Casinei Militare, delegaţii
au ţinut şedinţa. Prin aceasta, adunarea de la
Alba Iulia a căpătat caracterul unui plebiscit al
tuturor românilor. Deputaţii au decis în unanimitate cu privire la unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu patriamamă România, pe baze democratice, cu păstrarea unei autonomii locale şi cu egalitatea naţionalităţilor şi a religiilor. Unirea Transilvaniei
cu România a încheiat procesul de făurire a
statului naţional unitar român, proces început în
1859, prin unirea Moldovei cu Ţara Românească, continuat prin unirea Dobrogei în 1878, a
Basarabiei în martie 1918 şi a Bucovinei în
noiembrie 1918. În baza hotărârilor luate la
Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia, statul român
unitar şi-a asigurat frontierele sale fireşti.
Evocând realităţile istorice de la începutul
secolului al XX-lea, Mihai Diaconescu se adresează lectorului de azi, publicului contemporan.
„El înţelege evenimentele care au dus la Marea
Unire a românilor din perspectivele oferite de
ştiinţa istoriei, de sociologie, de psihologie, de

Pe lângă semnificaţia istorică, romanul
Sacrificiul are o impresionantă dimensiune teologică, filosofică şi morală. De-a lungul timpului, numeroasele exegeze ale acestei capodopere au afirmat cu putere noua direcţie pe care
el o dă literaturii române şi importanţa lui în
istoria literară naţională şi europeană. Dintre
acestea menţionăm amplul studiu al eminentului
sociolog prof. dr. Ilie Bădescu, Amurgul unui
imperiu, apărut în 2010. Dar poate cea mai cuprinzătoare caracterizare a dat-o părintele profesor Dumitru Stăniloae, care a văzut în Mihail
Diaconescu pe „cel mai reprezentativ scriitor al
spiritualităţii româneşti, începător al scrisului
nostru viitor”. Ne raliem întrutotul acestei opinii, convinşi fiind că romanul Sacrificiul şi celelalte capodopere ale scriitorului Mihail Diaconescu vor căpăta noi valenţe şi un interes sporit
din partea cititorilor, a publicului larg din ţara
noastră şi nu numai, acum în pragul întâmpinării
Centenarului Marii Uniri a românilor.
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psihologia persoanei, de culturologie, de psihologia maselor, de teologia dogmatică ortodoxă, de principiile politologiei şi diplomaţiei,
ale etnografiei, ale etnologiei, ale ştiinţei militare şi ale axiologiei”1 – arăta un distins sociolog exeget al operei scriitorului şi istoricului
Mihail Diaconescu, într-o lucrare de curând
apărută. Cu mijloacele specifice oferite de arta
narativă, întemeiat pe o copleşitoare erudiţie
istorică, Mihail Diaconescu demonstrează că
Marea Unire a fost rezultatul unui îndelungat
proces istoric şi a reprezentat victoria strălucită
a mişcării de eliberare a întregii naţiuni române.
Deciziile de Unire din 1918 au fost luate în
cadrul unor adunări naţionale, cu caracter plebiscitar, ele exprimând clar şi definitiv voinţa
colectivă a naţiunii române, în vederea unirii
provinciilor istorice cu patria-mamă. Aceste hotărâri au fost confirmate şi recunoscute, în baza
dreptului internaţional, de către marile puteri şi
forumul păcii de la Paris, care a urmat conflagraţiei mondiale.
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Dr. Iuliu Hossu (episcop greco-catolic de Gherla) − în prezenţa episcopului ortodox de
Caransebeş (Miron Cristea) şi a preşedintelui Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Banatului şi
ţinuturilor româneşti din Ungaria (Iuliu Maniu) − citeşte poporului adunat la 1 Decembrie 1918,
la Alba Iulia, rezoluţia Constituantei prin care se decide unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei,
Sătmarului şi Maramureşului cu România. (Fotografie de Samoilă Mîrza)

1

Aurel V. David, Naţiunea în stare de veghe. Note şi comentarii sociologice la romanul Marii Uniri, Editura Magic
Print, 2017, p. 168.
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Jertfelnicia întregului neam
la temelia Marii Uniri
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ntr-o lume bântuită de nelinişti şi de o
îngrijorătoare confuzie a valorilor, cărţile domnului Mihail Diaconescu provoacă cititorul la profunde reflecţii privind
împletirea trecutului cu prezentul, într-o vizionară
prefigurare a viitorului.
Se spune că oamenii înţelepţi care vor să ştie
ce va fi, trebuie să cerceteze şi să cugete bine la
ceea ce a fost. Poate de aceea scrierile inspirate din
trăirile şi frământările neamului nostru trebuie cunoscute şi bine înţelese, fiindcă ele devin izvor de
învăţăminte pentru urmaşi. Aducând la lumina
cunoaşterii trecutul atât de încercat în vârtejurile
vremii, romanele istorice ale lui Mihail Diaconescu (prozator, istoric şi critic literar, eseist, gazetar), se înscriu, după cum mărturiseşte autorul,
într-un sistem coerent al „literaturii teziste... cu
program”, care lansează spre dezbatere raportul
dintre cauza şi efectul dramaticelor evenimente
istorice, în relaţia oamenilor cu puterea şi cu timpul.
Între numeroasele scrieri ale autorului, căruia „îi priesc construcţiile masive, riguroase, cu
structuri puternice şi coloane de susţinere”
(Alexandru Condeescu), fie ele beletristice, eseistice sau teologice, remarcăm consecvenţa viziunii
sociofilozofice, bazate pe antinomiile care ne marchează vieţile, ca persoane şi ca popor, traversând
o diversitate de conjuncturi istorice. Binele-răul,
sacrul-profanul, morala- imoralitatea, demnitatea-impostura, generozitatea-egoismul, dar, mai
ales, sentimentul datoriei faţă de ţară şi faţă de
semeni − opus interesului personal şi ipocriziei
păguboase, reprezintă scări de referinţe a ceea ce
este durabil sau, dimpotrivă, perisabil, supus
dezintegrării.
Dacă toate categoriile estetice pozitive sunt
tangenţiale transcendentalului din aura unicului
Creator, categoriile opozabile sugerează decăderea umană, drapată după înşelătoarea aparenţă a
puterii şi a valorilor materiale, care generează o
falsă şi temporară supremaţie, degenerând în nedreptăţi, abuzuri, violenţe şi crime ale potentaţilor
asupra supuşilor, conducând inevitabil, în final, la

prăbuşirea puterii, a imperiilor şi la o dreaptă reaşezare a istoriei.
Un loc aparte, bine delimitat între operele
literaturii române şi, implicit, ale domnului Mihail
Diaconescu, ocupă romanul Sacrificiul.
Ediţia a III-a a acestui roman a apărut cu o
impresionantă prefaţă sugestiv întitulată „Amurgul unui imperiu”, în care sociologul Ilie Bădescu
decriptează simbolurile şi mesajul cărţii despre
„zbaterea unui imperiu la ceasul scufundării sale... şi
despre ţâşnirea neamurilor spre lumina renaşterii”.
Este evident faptul că actualitatea acestui
roman istoric se circumscrie viziunii Stolnicului
Cantacuzino, convins de faptul că „toate câte se
află pe lume au şi aceste trei stepene: urcarea,
starea şi coborârea”.
Conceput în şapte secvenţe cu generice sugestive, amplul studiu al domnului Ilie Bădescu
sondează, cu mijloacele sociologului, istoricului şi
filozofului, relaţia dintre trecut, prezent şi viitor în
vârtejurile vremii, concluzionând un adevăr dureros, concentrat într-o propoziţie interogativă
aptă să trezească decidenţii din euforia puterii:
„Unde sunt elitele acelea ale Ardealului?”.
Pendulând printre conceptele la modă ale
geopoliticii panideilor şi ale agresării identităţilor,
autorul prefeţei aduce trecutul în prezentul derutant al Mitteleuropei, cu faţetele care nu se suprapun − cea culturală, benefică, şi cea expansionistă a „inversaţilor”, convinşi că „miturile
politice nu mor, ci doar hibernează”.
Or, romanul domnului Mihail Diaconescu,
în cele treizeci şi trei de capitole, se asamblează
într-o adevărată trilogie a drumului spre împlinirea dorinţei de libertate şi de unitate a românilor,
fiind „un roman despre opoziţia şi revolta la nedreptate şi asuprire, dar şi despre luptă şi victorie
în numele omeniei, al unor înalte principii civice şi
morale”. (Aurel V. David, Naţiunea în stare de
veghe. Note şi comentarii sociologice la romanul
Marii Uniri).
Din punct de vedere compoziţional, acest
roman cu subtilităţi de interpretare sociologică

Fondul moral sănătos şi frumuseţea caracterului le-a trezit amândurora profundul sentiment
patriotic al responsabilităţii şi al demnităţii. Şi ei,
ca şi alţi intelectuali şi politicieni, înţeleg friabilitatea sistemului economic, politic şi juridic
anacronic al Imperiului dualist şi sunt revoltaţi de
şovinismul puterii, care îngenunchease populaţia
din teritoriile ocupate.
Periplul celor doi tineri prin Budapesta şi
Viena e un prilej de cunoaştere a păienjenişului de
relaţii ale potentaţilor, în mod special ale celor din
cercul contelui Tisza Ştefan, prim-ministru al
Ungariei, şi al amantei sale Erszebet, personaje cu
abilităţi ipocrite derutante, admirabil surprinse de
scriitor.
Viaţa iresponsabilă de lux şi huzur a puternicilor zilei − grofi trufaşi, baroni, moşieri, arendaşi, colonei − e surprinsă la dineul de la impunătorul castel din Mădăras, dar şi la balul
domnului Mavrocordat, ministrul plenipotenţiar
al României la Viena. Detaliile arhitecturale,
descrierea interioarelor somptuoase, a ţinutei celor prezenţi, dar şi rafinamentul meniurilor de la
recepţiile protipendadei, unele secvenţe muzicale
sau de cultură generală, abil însăilate compoziţional, susţin platforma epică a romanului.
Alternanţa planurilor narative, descriptive
şi dialogate, fie la Budapesta, la Viena sau la
Praga, pune în lumină atmosfera de tensiune şi de
prelungită aşteptare a rezolvării conflictelor mocnite sau dezlănţuite între diferitele categorii sociale − ale stăpânirii duale şi ale celor stăpâniţi şi
umiliţi printr-o diversitate de modalităţi, precum:
deznaţionalizarea prin şcoală şi biserică, maghiarizarea forţată a naţionalităţilor sub ocupaţie, procese tendenţioase intentate presei şi pretinşilor
vinovaţi, abuzurile administrative, corupţia electorală, deposedarea de pământ a ţărănimii, permanentul război dintre guvern şi reprezentanţii
poporului român, care cereau vot universal şi reforme politice etc.
Alternând naraţiunea cu pasaje descriptive
(gara Viena, Palatul Hofburg, Budapesta, Praga)
şi cu divagaţii complementare, autorul aduce informaţii suplimentare despre precipitarea evenimentelor care sufocaseră aspiraţiile naţionale ale
popoarelor aflate sub dominaţia austro-ungară.
Un mare rol în crearea atmosferei au portretele minuţioase, detaliile vestimentare, gesturile reflectând fizionomia morală a personajelor
care defilează prin faţa lui Nicolae Bolcaş, dar şi
subtilele discuţii care urmăresc atragerea tânărului
între renegaţii, care şi-au trădat neamul din dorinţa
promovării în ranguri sau a avantajelor materiale.
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ancorate nu numai în istoria românilor, ci şi a altor
popoare din Europa, are trei părţi, cu generice
sugestive: Iluzia, Tenebrele, Lumina − unite prin
evenimentele în desfăşurare, prin profunzimea reflecţiilor, dar şi prin personajele-simbol angajate
în acţiune.
Genericul primei părţi admite deopotrivă
două semnificaţii, fie referindu-se la iluzia supremaţiei de durată a opresorilor, fie la iluzia celor
care sperau că eliberarea se poate realiza pe cale
paşnică, prin artificii politice pacifiste. Este înfăţişată faza pregătitoare a Marii Uniri, radiografiind revolta mocnită împotriva nedreptăţii şi angajarea intelectualilor în găsirea soluţiei optime
pentru eliberarea naţională şi socială a Transilvaniei.
În complexitatea realităţilor istorice de la
începutul secolului al XX-lea din Imperiul
Austro-Ungar, descifrate în fluxul narativ, dar şi
în comentarii istorice, morale, sociologice, sentimentale, filozofice şi eseistice, autorul opune
eşafodajului pe care se clădeşte absurditatea şi
egoismul deşănţat al puterii, forţa imprevizibilă a
sacrificiului celor mulţi, rodind în lumina iubirii
de neam şi ţară.
Continuitatea epică se ţese în urzeala adevărurilor istorice, a căror aglomerare de detalii
(personaje reale şi imaginare, denumirea multor
localităţi, date şi evenimente istorice, documente
etc.) susţin mesajul scrierii.
Pe lângă intelectualii seniori, precum dr.
Ioan Ciurdariu − Ciordaş, preşedintele Partidului
Naţional Român, filiala Beiuş, Vasile Goldiş, directorul ziarului „Românul” din Arad, dr.
Coriolan Pop, directorul Băncii „Bihoreana” din
Oradea, părintele Petru Popp etc., autorul aduce în
atenţia cititorului doi tineri patrioţi, solidari cu
marea masă a românilor din mijlocul cărora s-au
ridicat, preocupaţi de rolul lor în făurirea viitorului
ţării.
Cei doi prieteni constituie liantul capitolelor
cărţii. Romulus Brad este exponentul tinerilor bursieri, susţinuţi material din ţară pentru a-şi finaliza
pregătirea juridică şi teza de doctorat la Facultatea
de Drept din Viena, în perspectiva atragerii ulterioare în viaţa social-politică a Transilvaniei. Dr.
Nicolae Bolcaş îi reprezintă pe tinerii răzbătători,
care-şi valorifică disponibilităţile profesionale şi
morale pe plan local, angajându-se în acţiuni şi
procese cu conotaţii politice, revoltat de abuzurile
şi nedreptăţile stăpânirii. Nu întâmplător i se încredinţează misiunea diplomatică de a fi emisarul
secret la Budapesta şi la Viena, unde e secondat de
prietenul său Romulus.
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(Renegatul arhimandrit Vasile Mangra, răvăşit de
zbucium sufletesc, îşi motivează acceptarea de a fi
în reţeaua puterii prin adeziunea de circumstanţă,
ca să-şi poată servi semenii, deşi cumplitele procese de conştiinţă ale trădării şi ale vinovăţiei îi
provoacă, în final, moartea).
Putreziciunea dualismului austro-ungar,
unde în vogă erau psihanaliza şi sexologia, e metaforic sugerată de atmosfera decadentă a Vienei,
prin repetarea simbolurilor sugestive: baia, bordelul,
restaurantul, prin care se consuma depravarea elitei, excentrică şi îmbuibată, în opoziţie cu viaţa
chinuită a supuşilor, abuzaţi şi obligaţi la privaţiuni inumane.
Divagaţiile filozofice ale profesorului
Masaryk de la Universitatea din Praga încearcă să
explice motivele pentru care „politica împăratului
Franz Joseph şi pangermanismul prusac însetat de
expansiune şi de dominaţie mondială n-au nimic
comun cu valorile eticii şi ale demnităţii umane,
cu respectul faţă de naţiunile înrobite”. Imperiul
ţarilor... „este o altă închisoare a popoarelor, mai
rea, mai primitivă decât toate, mai sângeroasă”.
Profesorul este convins că „principiile morale pot
şi trebuie să fie luate în discuţie atunci când vrem
să explicăm evoluţia statelor, inclusiv a celui de-al
doilea Reich şi a monarhiei habsburgice”.
Nominalizarea personalităţilor marcante ale
Partidului Naţional Român din zona Aradului şi
Bihorului (părintele Roman Ciorogariu, profesor
şi director la Preparandia Episcopiei Ortodoxe de
la Arad, dr. Aurel Lazăr etc.) contribuie la înţelegerea contextului social-istoric, care, fie că a
pregătit Unirea pe cale diplomatică (dr. Alexandru
Vaida-Voevod, dr. Iuliu Maniu, părintele Vasile
Damian), fie prin sacrificiul militarilor aruncaţi în
plin război al marilor puteri, declanşat în urma
atacului de la Sarajevo, al cărui beneficiar principal era contele Tisza, vinovat în bună măsură şi de
declanşarea „măcelului universal”.
Cu asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand
„muriseră şi proiectele lui de reformare radicală,
pe cale paşnică, a monarhiei” prin instaurarea unui
nou guvern.
Partea a doua a romanului este centrată pe
tenebrele Primului Război Mondial, insistând pe
ororile de pe front, cu faţa hidoasă a încleştărilor,
în care soldaţii din armata austro-ungară sunt chinuiţi de grave probleme de conştiinţă, fiind angajaţi stupid în lupte fratricide. La început, decretul imperial impunea mobilizarea generală a
celor apţi de armată, spre a lupta alături de
Austro-Ungaria contra Serbiei. Războiul se extinsese, însă, rapid în est (implicând Rusia) şi în vest
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(antrenând Franţa, Anglia, Germania, Italia), dar
şi în sud. Din dorinţa respectării adevărului, autorul introduce o abundenţă de date şi de informaţii istorice privind derularea evenimentelor,
tactica şi strategia militară a beligeranţilor, pe fondul instabilităţii internaţionale, marcate de arestarea ţarului şi a familiei imperiale şi de instaurarea guvernului provizoriu de la Petrograd.
Independenţa Poloniei şi a Finlandei, continuarea războiului alături de Antantă, contribuie
la clătinarea Imperiului.
Impresionează evocarea epică apocaliptică
din războiul în care soldaţii, seceraţi de gloanţe şi
explozii ucigaşe, îndurau cumplite suferinţe. Cutremurătoarele imagini ale trupurilor sfârtecate, în
descompunere, sunt realizate în tuşă naturalistă,
zguduitoare. Autorul reuşeşte proiecţii halucinante vizând pedepsirea dezertorilor din armata
austro-ungară, conştienţi de absurditatea încleştărilor, dar surprinde şi dramatismul furibund al
furiei dezlănţuite împotriva celor de acasă, acuzaţi
de „pactizare cu inamicul şi de trădare a patriei”.
Fanatismul lui Tisza declanşase prigoana
împotriva celor care refuzau să semneze declaraţiile de fidelitate faţă de guvernul maghiar. Pe
front şi în spatele frontului, mulţi sunt executaţi
prin spânzurare sau prin împuşcare, închişi în
temniţe sau în lagărele de muncă forţată de pe
domeniile grofilor. Pe lângă suferinţele celor sfârtecaţi şi mutilaţi în tranşee, e înfăţişată şi revărsarea de ură şi cruzime faţă de suspecţii de acasă.
După protocolul impresionant de la funeraliile regelui Carol I şi după atmosfera de măreţie
solemnă de la depunerea jurământului regelui
Ferdinand, intrarea României în război e condiţionată de speranţa eliberării Transilvaniei,
Banatului, Crişanei, Maramureşului şi Bucovinei
şi de înfăptuirea Marii Uniri. Romulus plecase în
Bucureşti, ajunge sublocotenent de infanterie în
armata română şi trăieşte entuziasmul victoriilor
de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz „care marcaseră
profund şi definitiv mersul războiului în Europa”.
Rigoarea documentării, pasiunea cercetătorului, vocaţia narativ-descriptivă în prezentarea
scenelor de luptă sunt valorificate şi înfăţişate de
Mihail Diaconescu cu o viguroasă forţă epică,
dublată de profunzimi analitice, insistând pe dramatismul evenimentelor, pe starea de spirit a
combatanţilor şi a celor de acasă.
Cea de-a treia parte a romanului, conform
genericului, aduce Lumina împlinirii dorinţei întregului neam de Unire cu Ţara. Teroarea disperată a stăpânirii şubrezite înmulţea numărul
dezertorilor de pe majoritatea fronturilor, dar şi al

grofeşti declanşaseră sălbatice masacre, disperaţi
că vor pierde domeniile şi avantajele. Îi căutau,
mai ales, pe cei implicaţi în actul istoric al Unirii,
împuşcându-i, spânzurându-i, batjocorindu-i,
desfigurându-i, îngropându-i de vii. Victimă colaterală cade şi Laura, inimoasa învăţătoare, precum şi alţi nevinovaţi. Sacrificiul conştient al patrioţilor devotaţi măreţelor idealuri puse în slujba
semenilor e întruchipat şi în tânărul dr. Bolcaş, dar
şi în dr. Ciurdariu-Ciordaş, maltrataţi şi ucişi cu
bestialitate de bandele grofeşti.
Pasaje filozofice pe tema sacrificiului, dezbateri de idei, abundente informaţii istorice, complementare descrieri de natură confirmă disponibilităţile autorului, care evită monotonia narativă,
punctând aspecte esenţiale.
Pe parcursul cărţii, sunt valorificate formulări succinte, referitoare la libertate şi egalitate (de
neconceput în afara demnităţii naţionale), onestitate (nu are grade: ea este sau nu este), patriotism
(nu poate fi niciodată impus din afară. El are
rădăcini sufleteşti mai adânci decât ideea de
necesitate), noţiuni care, în acel context politic,
dobândeau valori multiple.
În lumina sănătoaselor tradiţii ale poporului
nostru, autorul introduce detalii privind ceremonialele unor evenimente sensibile, dar şi secvenţe
lirice învăluite în miracolul iubirii dintre Nicolae şi
Laura sau dintre Romulus şi Felicia.
Epilogul evidenţiază ideea că la fundamentul solid al Marii Uniri stă jertfelnicia întregului
neam, opusă absurdităţilor expansioniste şi aberantelor orgolii ale puterii imperiale.
Mesajul cărţii pare a constitui un memento
pentru prezentul prins uneori între ambiţii dăunătoare intereselor naţiunii.
Şi în acest amplu roman, domnul Mihail
Diaconescu relevă zbuciumul adevăraţilor patrioţi, solidari cu neamul lor, mereu în căutarea
identităţii şi a adevăratei libertăţi, în lumina moralei creştine şi a tradiţiilor strămoşeşti, care ne
girează existenţa ca naţiune. Acest roman istoric,
de idei şi concepte, răspunde numeroaselor întrebări ale contemporaneităţii, insistând pe eroismul şi jertfele predecesorilor, stimulative în rezolvarea contradicţiilor prezentului. Este subliniată
speranţa într-un viitor care să confirme adevărul că
„nicio jertfă pe lume nu este zadarnică”. Evocând
trecutul, romanul Sacrificiul, apărut în preajma
Centenarului Unirii, îndeamnă prezentul să-şi
regândească viitorul, fiindcă legăturile de sânge şi
de limbă, tradiţiile păstrate din moşi-strămoşi conferă viabilitatea etnică unei naţiuni solidare, aptă
să facă faţă eventualelor agresiuni ce-i ameninţă
independenţa.
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celor de acasă fugiţi în păduri, de teama jandarmilor şi a repercusiunilor. Sătenii colaborau cu
dezertorii şi cu evadaţii prin păduri şi se vorbea de
culpa celor care târâseră Europa în cel mai sângeros război din istoria lumii. Veştile neaşteptate
se întretăiau, precum că Rusia, devenită sovietică,
semnase armistiţiul cu Germania şi cu AustroUngaria. În regimentele slovace şi cehe se recursese la condamnarea la moarte în masă pentru
dezertare. Parisul fusese bombardat de trupele
germane. Pe toate fronturile se instalase „confuzia, panica şi debandada”. Războiul declanşat de
orgoliile şi egoismul potentaţilor se zvârcolea, Imperiul se prăbuşise pe dinăuntru, iar „monarhia
bicefală se clătina”.
Se organizau frecvent acţiuni politice de
către socialişti, lansându-se ideea autodeterminării naţionale. Fruntaşii social-democraţiei române
militau pentru independenţa faţă de Imperiul
Austro-Ungar. În acest climat de revoltă şi de ură
din întreaga Europă, Alexandru Vaida-Voevod a
citit în parlamentul maghiar de la Budapesta Declaraţia Comitetului Executiv al Partidului, vizând
independenţa faţă de Imperiu. Comandanţii militari români au organizat la Viena şi apoi la Budapesta depunerea jurământului militar de credinţă
în serviciul naţiunii române, exonerându-i de
culpa trădării pe soldaţii şi ofiţerii care plecau
înspre ţară, în exclamaţii de bucurie. Hotărârea şi
curajul generalului român Boeriu şi ale altor decidenţi în luarea unor hotărâri cruciale de independenţă veneau în întâmpinarea dorinţei de eliberare a soldaţilor români.
Pregătirile premergătoare Unirii de la Alba
Iulia, buna organizare şi efortul intelectualilor de a
explica tuturor oamenilor, din sate şi oraşe, importanţa evenimentului dorit de întreaga naţiune,
delimitarea cercurilor electorale, adunările de alegere a delegaţilor cu credenţional declanşează o
emulaţie surprinsă de autor în detalii elocvente
pentru starea de spirit contaminantă din preajma
Unirii cu Ţara. „Oamenii, ca un fluviu care ieşise
din matcă, nu mai puteau fi stăviliţi”. Detalierea
momentelor zilei de 1 Decembrie 1918 înfioară
parcă cititorul, devenit martor al emoţiei declanşate
de „valurile aclamaţiilor”, când „exaltarea şi bucuria echivalau cu un cutremur sufletesc prelungit”.
După anii de nedreptăţi şi de cumplită înrobire, eliberarea de sub abuzurile puterii bicefale
şi Unirea cu fraţii de peste munţi împlinea patriotica speranţă a schimbării. În zilele care-au
urmat au fost alese conducerile administrative
provizorii, deşi guvernul de la Budapesta
declarase că nu recunoaşte deciziile luate. Bandele
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Sacrificiul întemeietor
sau despre un roman necesar
Rodica LĂZĂRESCU
Bucureşti
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upă ce evocase, într-o scriere de largă respiraţie epică, Unirea Principatelor Române de la 1859
(Speranţa, 1984), Mihail Diaconescu continuă seria romanelor istorice dedicate unităţii naţionale
cu Sacrificiul1, de data aceasta fiind vorba de
Unirea cea Mare. Şi aici, ca şi în celelalte romane
istorice, profesorul Mihail Diaconescu se dovedeşte acelaşi adept al documentării exhaustive,
minuţioase, al reconstituirii până la cele mai mărunte detalii, practic epuizând toate aspectele epocii pe care o reînvie, de la relaţiile sociale şi
politice, de la teoriile epocii, până la gusturile în
materie de modă ori cele culinare. Şi de data
aceasta, paginile romanului său sunt populate de
figuri proeminente ale istoriei naţionale (luptătorii
ardeleni pentru Marea Unire) ori europene, alături
de personaje mai puţin cunoscute ori de „fiinţele
de hârtie”, ce-i servesc scriitorului primele la evocarea evenimentelor istorice, celelalte la edificarea amplei construcţii romaneşti. Scriind despre
performanţa romancierului din Sacrificiul, criticul
şi istoricul literar Nicolae Oprea constata „invazia
documentului în ficţiune”, deşi s-ar putea vorbi la
fel de bine şi de invazia ficţiunii în document!
(Dacă ar fi să vizualizăm realizarea profesorului
Diaconescu, cred că cea mai sugestivă imagine ar
fi aceea a unui vas preistoric reîntregit din cioburile găsite de arheologi, închegate în totul
originar cu ajutorul unor adausuri moderne).
Dar, aşa cum s-a mai remarcat, cu toată
mulţimea personajelor, scriitorul nu pune în
prim-plan interesul pentru ce se întâmplă cu
oamenii, pentru trăirile individuale, nu se apleacă
asupra dramelor psihologice, ci urmăreşte mişcarea, evoluţia ideilor epocii pe care o reconstituie.
Nu Omul şi dramele lui interioare, ci Istoria,
despre care Marin Preda zicea că e „înceată şi
nepăsătoare”, dar pe care Mihail Diaconescu o
scoate din fundalul scrierii şi o face protagonistul ei.
1

Scrierea profesorului Mihail Diaconescu,
catalogată drept roman, deşi la fel de bine i s-ar
putea spune epopee, singurul roman dedicat Marii
Uniri de la 1 Decembrie 1918, este cronica unui
sfârşit (prăbuşirea unui imperiu) şi a unui început,
moarte şi naştere, pusă sub semnul sacrificiului
întemeietor, acela din plămada căruia s-a zămislit
cândva şi Monastirea Argeşului, monument arhitectural şi mit fundamental.
Liantul amplei construcţii epice – concepută în trei părţi (I. Iluzia, II. Tenebrele, III. Lumina) şi un Epilog – sunt cele două personaje
simbolice – ardelenii dr. Nicolae Bolcaş şi
Romulus Brad, primului revenindu-i rolul jertfelnic, celui de-al doilea cel de martor mărturisitor
(„un martor este totdeauna un caz de conştiinţă, o
problemă morală”, p. 45).
Spune personajul Nicolae Bolcaş, teoretizând, la începutul romanului: „Un sacrificiu este
un izvor de putere. […] Idealurile devin realitate
numai când includ în ele un sacrificiu sau o sumă
de sacrificii… Viaţa, creaţia, inclusiv creaţia istorică şi politică, sunt de neconceput fără ideea de
sacrificiu”. (p. 61). Pentru ca, în finalul părţii a
treia, într-un amplu monolog interior, în faţa morţii iminente, să aibă revelaţia christică a faptului că
numai „unii oameni sunt sortiţi durerii şi sacrificiului”, amintind atât de pregnant de trăirile lui
Apostol Bologa din Pădurea spânzuraţilor: „lumina aceea interioară, legată de ideea de pătimire
şi sacrificiu, îi era acum călăuză şi sens”. Gândeşte
dr. Bolcaş, aflat acum la capătul unei teribile experienţe personale, pe deplin asumate: „Intrat prin
moarte în memoria oamenilor, sacrificiul e o realitate vie, actualizată mereu, un continuu prezent,
proiectat în eternitate. Datorită acestei permanente
prezenţe a sacrificiului în toate etapele vieţii,
moartea nu mai poate avea o putere deplină. Eliberat de ceea ce este durere personală, subiectivă,
sacrificiul devine în oameni o retrăire continuă a

Mihail Diaconescu, Sacrificiul, roman, ediţia a III-a cu studiul-prefaţă Amurgul unui imperiu de Ilie Bădescu,
Editura Magic Print, 2010, 758 p.

Romanul – îi voi spune aşa, căci formal
scrierea respectă convenţiile speciei, deşi prin
documentare păşeşte serios în teritoriul istoriei –
are drept punct de plecare (una dintre convenţiile
romaneşti des uzitate!) „două dosare groase, legate cu sfori de bumbac, însumând însemnările şi
documentele” strânse de unul dintre personajele
(„fiinţele de hârtie”) imaginate de autor –
Romulus Brad.
Unul dintre artificiile naratorului face din
cele două personaje-liant un fel de dispecerat către
care converg, unde se arhivează şi se prelucrează
informaţiile ce vin din toate sursele posibile – de la
necunoscuţi ce vorbesc pe stradă, la cafenea ori la
restaurant, din presă, de la răniţii întorşi de pe
front, de la rude şi de la cunoscuţi, din casele
(unele la un nivel foarte înalt) unde sunt introduşi
la sindrofii ori în audienţă, ca mesageri ş.a.m.d.
Spre a-şi îndeplini misiunea, Bolcaş şi Brad
se plimbă prin tot Imperiul, apoi, odată cu declanşarea războiului, primul rămâne în Transilvania, al doilea trece („dezertează”) în Regat
(alternativa în care s-au aflat toţi tinerii români
transilvăneni!), oferindu-i astfel romancierului
posibilitatea să-şi lărgească aria de evocare nu
numai până la Bucureşti, ci şi în Moldova, acolo
unde se refugiase clasa politică, inclusiv familia
regală.
Frescă a Primului Război Mondial şi a Marii
Uniri, scrierea profesorului Mihail Diaconescu este un
exhaustiv documentar implicând o uimitoare
desfăşurare de erudiţie – o scriere enciclopedică,
fără doar şi poate! Găsim aici confruntări de idei,
pe teme abstracte de maximă generalitate, referitoare la istorie, filozofie, teologie, literatură,
muzică, presă, modă, dar şi o analiză pertinentă, la
obiect, a instituţiilor celor mai diverse – Biserica
Ortodoxă Română (p. 379), şcolile săteşti (p. 251),
plusurile şi minusurile domniei lui Carol (p. 334),
spitalele de campanie (p. 347), armata (p. 400), familia Habsburgilor cu tarele ei (p. 208), librăria (p.
236), baia (p. 238), poeţii şi curentele literare ale
vremii (p. 72), sistemul bancar etc. etc. Scriitorul,
plimbându-şi personajele de-a lungul şi de-a latul
Imperiului dual, dar şi în Regat, deschide toate
uşile instituţiilor prin diverse artificii narative:
Laura, de pildă, în căutarea unui post de învăţătoare, vizitează şcolile din câteva sate transilvane, Brad, rănit, zace într-un spital militar, intrând în librăria de pe Stubenring cei doi prieteni
„inventariază” volumele expuse la vânzare, trecând apoi prin faţa unei construcţii măreţe, „adevărat palat de piatră şi marmură”, pe care scria cu
litere imense de bronz Urania Bad, Romulus îi
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speranţei. Un sacrificiu conştient, pe deplin asumat, este o retrăire a tuturor speranţelor lumii. […]
Desigur, acolo unde e sacrificiu e moarte. Dar este
şi sens, şi comuniune cu oamenii, şi viaţă infinit
potenţată. O viaţă trăită ca dăruire continuă se
împlineşte firesc în sacrificiul suprem. […] Înţeleasă ca dragoste pentru oameni, ca dăruire, moartea e bucurie, e sfântă, e împlinire înaltă. E viaţa
însăşi cu toate puterile ei” (p. 736).
Aceasta este una dintre tezele pe care îşi
propune a le demonstra cărturarul Mihail Diaconescu în monumentala sa construcţie epică – alegerea titlului, extrem de sugestiv, îndreptăţindu-ne
a afirma că sacrificiul întemeietor este, de fapt,
principala teză a romanului.
De remarcat faptul că şi cu Romulus Brad se
petrece acelaşi proces de transformare (în fond,
caracteristica de bază a oricărui personaj de roman!), de trecere de la starea de detaşare din începutul romanului („starea de martor, cu o conştiinţă
activă, dar mereu detaşată, favorabilă meditaţiei şi
reflecţiei lirice sau teoretice, este incompatibilă cu
angajarea lui mai adâncă în chestiuni care nu-i
spuneau mare lucru”, p. 46), la implicarea profundă în evenimentele la care participă.
Simbolic, dintre cele două „fiinţe de hârtie”,
sacrificiul suprem îl face acela care crede în actul
jertfelnic şi care parcurge drumul golgotic de la
seaca teorie la iluminare şi acesta este dr. Nicolae
Bolcaş, în vreme ce Romulus Brad, asumându-şi
calitatea de martor, rămâne în viaţă tocmai pentru
a depune mărturie! Desigur, transferându-i autorului calitatea de martor, după cum ne lasă
acesta a înţelege în epilogul Sacrificiului: „Romanul a fost scris pentru că el era aşteptat. // El
este, înainte de toate, o mărturie despre nişte oameni şi despre destinul lor tragic. Dar. mai ales.
despre puterea memoriei care ne marchează definitiv şi profund pe noi toţi”. (p. 758).
Puterea memoriei – sintagma-memento din
finalul Epilogului este, de fapt, un crunt avertisment – istoria se poate oricând repeta, din nebăgare de seamă ori din alte motive, dacă îi ignorăm lecţia. Doar câteva cuvinte (peste care se
poate trece uşor, tot din nebăgare de seamă)
exprimă foarte sugestiv această posibilitate, devenită realitate atât de curând după grozăviile începutului de secol 20, „pe timpul terorii hortyste,
în anii celui de al Doilea Război Mondial”. (p.
757). Iar în zilele noastre suntem parcă mai
aproape ca niciodată de această repetare! (A se
vedea, de pildă, discuţiile despre raportul naţional
– global (p. 164), atât de actuale în condiţiile
globalizării).
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povesteşte amicului său despre rolul acestei „instituţii” având, alături de bordel şi de restaurant,
„acelaşi măreţ Lusprinzip ca temei filozofic” (p.
239) etc, etc.
Erudiţie deloc ostentativă, informaţia
„curge” logic, se încadrează textului, nu îl încarcă,
nu oboseşte, oricât de tehnice ar fi datele, fie că e
vorba de desfăşurarea unei mari bătălii, fie de
titlurile cărţilor dintr-o bibliotecă de înaltă ţinută
intelectuală…
Fiindcă a încerca să scrii despre Sacrificiul
cu intenţia de a cuprinde/inventaria întreaga problematică e, cum bine zic vorbele unui cântec,
blowin in the wind, vânare de vânt, mă opresc în
cele ce urmează la câteva aspecte referitoare la
modul în care o scriere istorică, bine susţinută
ştiinţific, depăşeşte riscul de a rămâne document
sec, cu alte cuvinte, la arta de a camufla documentul în literatură. Mai întâi aş face precizarea că
ştiinţa/abilitatea cu care scriitorul edifică monumentalul său edificiu romanesc se datorează, fără
doar şi poate, formaţiei sale de arhitect. Dar, dacă
ridicarea edificiului epic ţine de arta arhitecturii,
„însufleţirea” documentului ţine de arta cuvântului!
Romanul e viu, trăieşte, respiră, odată cu
personajele sale animate dintr-o trăsătură de condei. Astfel, unul dintre artificiile de însufleţire a
documentului îl reprezintă portretizarea. Personaje cu existenţă reală (Doamna Masaryk e
„frumoasă, firavă, cu părul albit pe la tâmple”, p.
185, maiorul Moşoiu are „făptura masivă, figura
bronzată şi ochii negri, lucioşi”, p. 322, Carol al
României cu „faţa lui prelungă, cu nasul ascuţit şi
fruntea înaltă, cu barba bogată, tăiată scurt, avea
un aer încruntat şi măreţ”, p. 324, căpitanul Traian
Popa e „slab şi vânjos, nu prea înalt, demonstrând
orice cu o voce domoală, lipsită de relief”, p. 601,
Elie Miron Cristea e „nu prea înalt, dar bine legat,
cu ochii blânzi şi pătrunzători”, p. 217) ori „fiinţe
de hârtie” (un medic oarecare e „bătrân cu bărbuţă
albă şi ochelari cu rame de aur”, p. 599, un flăcău
rănit are „ochi albaştri şi părul bălai”, p. 442), un
sublocotenent e „tânăr, frumos, cu un aer copilăresc şi o ţinută ireproşabilă”, p. 324, un ofiţer
tânăr poartă „o manta nou-nouţă şi decoraţii pe
piept”, p. 622, un general oarecare e „mustăcios”,
p. 622 ş.a.m.d.) – toate sunt atent portretizate,
naratorul apelând la toate mijloacele artistice, de
la trăsături fizice, îmbrăcăminte, gesturi, până la
mediul în care trăiesc, astfel încât cititorul se
mişcă într-o lume reală, cu oameni vii, palpabili…
Câteodată, personajul e descris din mai
multe perspective, care fie se completează, fie
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contrastează. Iată-l, de pildă, pe prinţul August
Wilhelm von Hohenzollern: mulţimea vede „un
tânăr, nu prea înalt, cu mustăţile subţiri şi cu favoriţi bogaţi, lăsaţi peste fălci”, „îmbrăcat într-o
uniformă de ofiţer prusac [purtând] câteva decoraţii strălucitoare”. Ochiul expert al dr. Nicolae
Bolcaş, însă, „îi surprinse luminile pupilelor cenuşii. […] Prinţul avea o faţă prelungă, uşor asimetrică, cu nişte ochi tulburi, de ins exaltat şi
nebun, pe care uniforma croită ireproşabil şi ţinuta
solemnă o făceau parcă şi mai stranie”. (p. 242).
Surprins în două momente temporale diferite, contele István Tisza (simbol al imperiului
dualist) e descris la începutul romanului în toată
măreţia sa: „Faţa rotundă, osoasă, cu nasul proeminent şi fruntea înaltă, prelungită într-un început de chelie, mustăţile groase, terminate cu
vârfuri subţiri, perfect răsucite şi pomădate, îi
dădeau un aer decis şi energic. Vestonul de catifea
imitând uniforma husarilor, prins elegant în
nasturi de smarald, împodobit bogat cu ceaprazuri,
ţinte strălucitoare şi găitane, îi venea ca turnat.
Pantalonii vânătoreşti vârâţi în cizmele roşii şi
centura de plăci de argint care-i strângea mijlocul
îi subliniau eleganţa falnică de o pregnanţă autentic aristocratică”. (p. 94-95). Pentru ca, mai
târziu, fizionomia contelui să se schimbe, ochiul
atent al romancierului înregistrând decăderea lui
fizică: „Obrajii căzuţi, ochii injectaţi, privirea
veştedă arătau cât de mult se schimbase de la
începutul războiului. La cel cincizeci şi cinci de
ani, câţi avea, părea prăbuşit, ruinat”. (p. 377).
De cele mai multe ori, oamenii se armonizează cu spaţiul în care trăiesc. Mă rezum la
câteva exemple: mai întâi, apartamentul închiriat
al lui Alexandru Vaida-Voevod, aflat la primul
etaj al unei vile impunătoare, într-un cartier
nobiliar al Budapestei, „liniştit, plin de tei bătrâni
şi de flori prin curţi şi grădini”. „Încăperea […] era
o veche sufragerie cu ferestrele dând spre miazăzi,
pe cât de elegantă şi de impunătoare, pe atât de
spaţioasă […]. Numeroase ziare, cărţi şi reviste, în
special Unirea de la Blaj patronată de domnul
Iuliu Maniu, pagini tipărite, şpalturi corectate sau
necorectate, aduse din redacţia Luptei, organul
clubului parlamentar român de la Budapesta, file
manuscrise sau dactilografiate se vedeau răspândite peste tot – pe masa de scris, pe scaune, pe
covoare, pe căminul de marmură roşie sau pe
suporturile de marmură de la ferestre. Mirosea
puternic a cafea şi a fum de ţigară”. (p. 120-121).
Iată şi camera de primire a cărturarului ceh
Thomas Masaryk: „o încăpere largă, cu pereţi
acoperiţi de rafturile grele ale unei biblioteci pline

produsele/preparatele fiind prezentate, obligatoriu, în „ambientul” lor – sugestie a opulenţei şi a
rafinamentului din casa contelui István Tisza, de
pildă: în porţelanuri de Meissen, având alături
tacâmuri strălucitoare de argint, printre sfeşnicele
aprinse şi vazele cu flori, pe masă sunt etalate
„piept de curcan în aspic, felii subţiri de salamuri
uscate, cârnăciori vienezi aduşi calzi, care se mănâncă fără furculiţă, de-a dreptul cu degetele, ouă
umplute cu stafide şi maioneză, alte variante
Vorspeisen de bună tradiţie vieneză”, având alături rachiu de piersici şi vin alb sau roşu (p. 96), iar
mai apoi „fripturile de clapon şi de pulpă de porc
împănată cu usturoi”. (p. 97). La masa arhiducelui
sunt aduse „felii de nisetru prăjit, rasol de şalău şi
caşcaval afumat. Un alcool foarte fin, cu gust
amărui şi mireasmă minunată de răşină de brad,
pregătit de călugării benedictini”, „friptura de viţel cu sos de roşii servită pe platouri mari de
porţelan de Nymphenburg” (p. 218), „vinul, un
Tokay vechi cu irizări de cristal şi de chihlimbar”,
„prăjiturile servite în farfurioare prelungi”. (p. 220).
La Erzsébet sunt etalate „felii subţiri de salamuri
fine, uscate, şuncă de Praga, bucăţi mici de
caşcaval de Olanda în platouri mari de Meissen,
chifle proaspete, coşuleţe cu bomboane de ciocolată, sticle şi pahare de coniac şi şampanie, ceşti de
cafele, linguriţe de argint, chisele de zahăr” (p. 261).
În contrast cu bogăţia culinară de la mesele
nobilimii, acasă, în Transilvania, Bolcaş găseşte
pe masă „o bucată rece de friptură de pasăre,
câteva felii de pâine proaspătă şi nişte prăjituri
mici cu miere şi mere văratice”. (p. 549).
În altă parte, dăm peste un alt contrast
extrem de sugestiv, care spune despre austeritatea
în care trăiau personajele mai mult decât ar fi
făcut-o o grămadă de vorbe: pentru Romulus
Brad, în vizită la familia Morărescu, refugiată la
Iaşi, în timpului războiului, „Felicia pregătise un
ceai frumos parfumat, pe care îl aduse într-un
serviciu de porţelan albastru de Meissen”, alături
de care pusese şi „câţiva biscuiţii săraţi şi chiar
câteva urme firave de zahăr pierdute pe fundul
unei chisele de cristal de Boemia”. (p. 635).
Plimbându-şi personajele prin marile oraşe
ale Imperiului, autorul nu ratează ocazia de a prezenta şi meniurile unor restaurante. Astfel, la un
restaurant de pe cheiul Dunării, la Budapesta, vicarul Oradiei ia „o porţie de Ragout vom Milchzicklein cu spanac, rozmarin şi boia de ardei” şi
„un pahar de vin alb de Eger”. (p. 377). La Viena,
într-un mic restaurant de pe Börsengasse se serveau „cârnaţi de porc cu maioneză sau cu muştar,
şniţel de viţel şi bere dulce de Muggendorf, dar şi
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de tomuri groase sub geamurile mari de cristal.
După titlurile aurite de pe cotoare, se putea uşor
vedea că o bună parte din ele erau în limbile slave
ale Imperiului, iar altele în germană, latină şi
greacă”. (p. 183).
Alteori, ambientul are rolul de a „împăca”
personajul cu sine însuşi ori cu ceilalţi. Dr. Aurel
Lazăr „avea în cuvinte şi gesturi ceva cordial şi,
totuşi, distant, străin oarecum de firea lui adevărată. O anumită încetineală, rigidă uneori,
lipsită, însă, de orice urmă de ostentaţie, îi sublinia
gesturile. Încăperea în care se aflau, bibliotecă şi
birou de lucru, împodobită cu icoane aurite şi
candele, perdelele bogate de la ferestre şi ramurile
înflorite de liliac risipite prin vazele de cristal
reuşeau să atenueze oarecum rezerva pe care cuvintele gazdei o provocau”. (p. 111).
Descrierea fizică a personajului subliniază/evidenţiază/dezvăluie caracterul acestuia, ca în
cazul amantei contelui Tisza, văduva Erzsébet dr.
Lányi, care, răspândind în jur un „parfum insinuant” (p. 94), expunându-şi „braţele goale, de o
rotunjime ispititoare” (p. 94), are „obrajii roşii,
rochia prea adânc decoltată, sânii mici şi obraznici, toată prezenţa ei plină de îndrăzneală şi
promisiuni nerostite sugerau acum o grabă cam
ieftină, lipsită de tact”. (p. 105).
O descriere complexă – incluzând detalii de
fizionomie, de vestimentaţie şi ambient, dar şi o
sugestie subtilă – este cea a familiei Siegescu: în
holul larg al locuinţei „se vedeau atârnând pe
fiecare perete portretele ţepene, în ulei, ale unor
bărbaţi şi femei”. În contrast cu înţepeneala rece a
chipurilor din tablouri, profesorul e „un bărbat
înalt şi frumos, bine legat, în plină putere la cei
patruzeci de ani ai săi. Pe pieptul fracului roşu, de
o impecabilă tăietură, purta aliniate frumos câteva
decoraţii imperiale – cruci şi medalii – din aur cu
pietre strălucitoare”, iar doamna – „micuţă,
subţire, un pic afectată şi un pic alintată, nu prea
frumoasă, dar cu un aer copilăresc plin de farmec,
împodobită strălucitor cu o rochie lungă de mătase
albăstrie, cu două pene de struţ prinse în decolteu
şi pe umăr, cu cercei, şiragurile de perle la gât şi
brăţările discrete de la mâini”, fumând dintr-un
„ţigaret lung de chihlimbar auriu”. Descrierea e
completată cu sugestii olfactive: în încăpere pluteşte „un parfum fin, ceva între Prinzessin şi
Primadonna, cu o nuanţă discretă de liliac înflorit”. (p. 135). Cu siguranţă, însă, peste ani
bărbatul şi femeia se vor „muta” în rame, aliniindu-se pe pereţii holului alături de „ţepenii”
înaintaşi!
Nu lipsesc nici amănuntele de ordin culinar,
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cafele sau prăjituri cu ciocolată şi frişcă” (p.
233-234), în vreme ce la Schwarzwald, „un restaurant destul de select de pe Singer Strasse”, „se
puteau servi Schweinerippe cu salată de varză
crudă, Rostbratwurst cu cartofi în ulei şi Ragoűt
fin cu Omelette Königin” (p. 266). La Cluj, la
restaurantul Hotelului Continental, se găseau
„celebrele paté de foie B la gelée, boulettes au
cervelle, ecrevisses B l’americaine şi îndeosebi
esturgen grillé, servit pe o tavă de argint împreună
cu câteva bucăţi mici de entrecôte de boeuf garnie
şi de filet piqué. Un vin roşu de Panciu cu miros
îmbătător de struguri proaspeţi, iar la desert o tarte
aux fruits şi o crPme Diplomat cu merigue glacé şi
parfait praline lângă ele”. (p. 326).
Anecdote narative, descrierile umplu spaţiile dintre evenimente, înveşmântează istoria în
aura realităţii. Descrierile acoperă toată paleta – de
la poezia naturii, unde Mihail Diaconescu a
învăţat bine lecţia sadoveniană („Călca la tot pasul
pe ierburi firave şi flori ieşite din mustul zăpezii.
Soarele palid al dimineţii se vedea printre spărturile norilor. Se auzeau păsările cântând, iar
tufele cu mugurii deschişi pâlpâiau într-un verde
puternic, aţâţător. Sălciile, alunii şi plutele înverziseră mai de mult. Aveau ramuri mici cu frunze
crude…”, p. 460), până la naturalismul cel mai
crud al imaginilor de pe front („de putred ce era,
trupul zemos, descompus, se rupsese şi căzuse
îndărăt la pământ”, p. 417; „când traseul tranşeelor trecea pe lângă aşa-zisele latrine […] umplute de mult cu fecale, mirosul insuportabil de
excremente plouate, dospite apoi de căldură, se
amesteca stăruitor cu duhoarea cadavrelor din
gropile de obuze” p. 318).
Un loc aparte îl ocupă acribia cu care sunt
descrise marile oraşe ale Imperiului, începând cu
„frumuseţea neasemuită a Vienei” (p. 157), strălucitoarea capitală imperială, cu „măreţia severă
sau, din contră, delicateţea plină de graţie a clădirilor” ei (p. 155) completată cu „eleganţa discretă sau ostentativă a femeilor”. Romulus Brad şi
Nicolae Bolcaş „umblară pe lângă Palatul
Trautson şi Palatul de Justiţie, ieşiră în Burgring,
lăsând în dreapta Muzeul de Istorie Naturală şi
Muzeul de Istoria Artei, iar în stânga Palatul Neue
Hofburg şi parcul din jurul Muzeului Etnografic,
după care o luară prin stânga Operei şi prin piaţa
de pe lângă Palatul Albertina, prin faţa Bibliotecii
Naţionale, ca să ajungă în celălalt parc, de lângă
Hofburg, şi, mai departe, la Hofburgtheater. De la
Hofburgtheater, ieşind prin Schottengasse şi
Näglergasse, o luară spre Stepansdom, unde se
gândeau să se oprească la un restaurant convenabil

IANUARIE 2017-DECEMBRIE 2019
ca să prânzească…”. (p. 155). Pe Mariahilferstrasse, îi încântă „demnitatea clădirilor imense”,
„frumuseţea austeră a bisericii Maria, ţinuta severă a clădirilor de la Stiftkaserne”. (p. 151).
Dar, dincolo de eleganţa, distincţia, rafinamentul Vienei, Romulus îi dezvăluie prietenului Nicolae faţa nevăzută a oraşului: „Ambasadorii, prelaţii, miniştrii, bancherii, capetele
încoronate, toţi escrocii şi samsarii politici care
acţionează ocult şi fatal au făcut din Viena una din
marile pieţe ale puterii din lumea de azi. Aici îşi
dau întâlnire Orientul misterios şi Occidentul trufaş. Aici se evaluează, se vând şi se cumpără
sisteme de alianţă, influenţe, teritorii, guverne şi
ţări… Se fac şi se desfac destine pentru neamuri
întregi…”. Aici, în oraşul „celor mai sordide tranzacţii, se decide o parte însemnată din soarta lumii
frumoase şi nebune în care trăim. Şi tot aici, ipocrizia morală şi egocentrismul înverşunat sunt mai
active şi mai patetice decât oriunde” (p. 155).
Romancierul nu ratează ocazia de a descrie
şi faţa „chinuită” a, cândva, trufaşului oraş:
„Viena golită de oameni, lipsită de cărbuni şi lumină electrică, amorţită de umezeală şi frig, arăta
o faţă sinistră. Casele şi palatele cu ziduri leproase
[…] păreau părăsite […] locatarii lor care migrau,
lihniţi de foame, spre sate după un cartof, o sfeclă
bună de supă sau o bucată de pâine” (p. 621).
„Viena chinuită, înspăimântată, asediată pe
dinăuntru, era atât de străină de trufia aurită,
sărbătorească, a capitalei imperiale de altădată!”
(p. 622).
La Praga, cei doi prieteni admiră „măreţia
demnă a urbei de aur”, care „avea în ea ceva tainic
şi ispititor totodată”, „urcară în Burg, intrară în
Sankt Veitsdom, apoi în biserica Mânăstirii
«Sankt Georg», după care coborâră spre Rathaus
şi Teynkirche. De la marea biserică Sankt Niklas
apucară pe o stradă care-i duse de-a dreptul la
Palais Waldstein, unde nu întârziară prea mult,
pentru că un vizitator le recomandă să nu uite de
Palais Toscana, de Loreta, de ctitoria Strahov a
premonastratensilor, de Uliţa Aurită şi de multe
alte locuri demne de privit” (p. 182).
Prin a doua capitală imperială, Budapesta,
Nicolae Bolcaş străbate „cheiul de piatră al Dunării”, urcă „sus la cetate, în Buda Veche”, merge
„pe poduri, pe lângă Universitate, pe marile bulevarde, îndeosebi pe Rákoczy cu şirurile neîntrerupte de magazine, hoteluri şi restaurante de
lux, spre Gara de Est cu marea cupolă de sticlă, pe
străzile care duc în spatele Parlamentului către
Operă, Muzeul de Artă şi statuile de la Mileneum,
înspre Cazarma «Franz Joseph» şi, de acolo, până

frac şi ţilindru, lenjerie de damă de pe timpul când
o astfel de marfă se comanda direct la Paris, parfumuri, tablouri cu peisaje şi castele grofeşti sau
cu femei în poziţii lascive, enciclopedii şi tratate
ştiinţifice legate în piele, monede imperiale de aur
[…], arme de vânătoare, pistoale, arme automate,
cristaluri, porţelanuri, piese mici de mobilă de salon cu intarsii”. (p. 590).
O descriere ce rezonează cu imaginea decăderii fizice a contelui Tisza…
Aş mai menţiona, fără să insist, densitatea
formulărilor aforistice, semn că profesorul Mihail
Diaconescu este – am mai spus-o şi cu o altă
ocazie – un scriitor moralist. Iată doar câteva
exemple din bogatul inventar apoftegmatic al romanului: „Interesul este stăpânul voinţei, al raţiunii practice” (p. 86), „Teroarea […] îi poate
separa uneori pe cei nedemni de cei buni” (p. 112),
„Justiţia este dreptatea în acţiune” (p. 674), „Iubirea începe totdeauna ca dorinţă. Dar continuă
numai ca o recunoaştere tot mai profundă a unuia
în celălalt” (p. 666), „Speranţa este, laolaltă cu
credinţa şi dragostea, una din marile virtuţi ale
omului” (p. 597), „Sinuciderea nu e altceva decât
gestul logic al aceluia căruia viaţa nu-i mai spune
nimic” (p. 594).
Crepuscular şi auroral, însumare de tragic,
eroic şi magnific, triptic, epopee, parabolă, roman,
Sacrificiul rămâne, la trei decenii de la scriere,
summumul romanului istoric al enciclopedistului
moralist Mihail Diaconescu. Iar acum, în Anul
Centenarului, ar trebui recitit cu şi mai multă aplecare şi înţelegere către lecţia pe care savantul patriot Mihail Diaconescu o transmite contemporanilor: „Mă simt eu însumi cu adevărat doar prin
conştiinţa limpede a identităţii mele specifice, prin
acceptarea diferenţelor faţă de ceilalţi oameni,
prin ataşamentul faţă de ţinutul meu de origine, un
ţinut românesc autentic, prin ideea de comuniune
cu ceilalţi români, prin ataşamentul faţă de propriul nostru trecut şi prin sentimentul participării
la un destin comun. Visez la o lume în care esenţa
şi existenţa mea să nu mai fie incompatibile”. (p. 165).
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departe, la Cimitirul Kerepes…” (p. 129). Ajunge
în cartierul din Pesta „în care se afla Alpár Utca”,
„de o eleganţă trufaşă, sever exclusivistă. Case
înalte, vile, palate cu steme nobiliare pe porţi sau
pe uşi, firme discrete ale unor cabinete medicale,
plăci metalice cu nume obişnuite de comercianţi
sau bancheri, cărora li se adăugaseră, însă, titluri
aristocratice, academice sau ecleziastice”, încărcat de „tei şi tufe de liliac înflorit”. (p. 133).
Nu lipseşte, nici în cazul Budapestei, reversul trufiei, al luxului fără margini, al măreţiei şi
rafinamentului. E antologică pagina în care este
descris talciocul budapestan, instalat (ce ironie a
sorţii!) „pe strada paralelă cu Dunărea, acolo unde
pe timpuri făceau promenade de neuitat doamnele
nobile însoţite de ofiţerii husari împodobiţi cu
fireturi şi decoraţii strălucitoare”. (p. 589). „O
lume înnebunită de frig şi de foame se înghesuia în
jurul obiectelor puse de-a dreptul pe pietrele
caldarâmului, se tocmea fără milă şi fără ruşine
pentru câţiva creiţari în plus…”. (p. 589-590).
Urmează o catagrafiere a obiectelor expuse într-o
devălmăşie dizgraţioasă – o bolgie a iadului ori
imaginea unei plaje devastate de furtuna care a
adus la mal toate mizeriile din adâncuri: „obiecte
casnice, rochii vechi […], uniforme şi chipie
ofiţereşti, decoraţii imperiale, lenjerie de pat, oale
de bucătărie şi oale de noapte, cristaluri, peruci,
cărţi de aventuri sau de educaţie sexuală, ţigări
franţuzeşti […], boia de ardei împachetată în
bucăţi de ziare, dicţionare, bijuterii de alamă,
umbrele, izmene trainice din dotarea armatei, pipe
cu muştiuc de argint, pălării de fetru pentru ocazii
solemne, bastoane, ciorapi bărbăteşti sau de damă,
cărţi de joc cu imagini obscene, zaruri, pături de
lână şi de bumbac, perdele, feţe de mese, pahare
ieftine…”. Mai încolo, „harnaşamentele de diferite mărimi, şei de lux pentru armăsarii grofeşti,
costume şi tolbe de vânătoare, căpestre, bice cu
coadă de fier” etc., în vreme ce „mărfurile cele mai
scumpe erau grămădite […] pe străzile apropiate
de Parlament [trufaşul Parlament!]”: „tacâmuri de
argint şi bijuterii de familie, costume bărbăteşti cu
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niversare centenară a Marii Uniri
de la 1 Decembrie 1918 – eveniment crucial pentru cristalizarea
unităţii naţionale şi statale a poporului nostru şi
unul dintre cele mai semnificative pentru procesul inexorabil al destrămării Imperiului
Austro-Ungar şi al eliberării naţionalităţilor
anexate şi asuprite – ne aduce în memorie şi un
mare roman istoric românesc ce a reflectat artistic acest dramatic şi, cel mai adesea, tragic
proces.
Evocând – sub titlul generic Sacrificiul –
criza în care, la începutul veacului trecut, a intrat, anacronică, monarhia Casei de Austria,
apoi marea hecatombă a Primului Război Mondial în care dualismul austro-ungar şi-a aruncat
popoarele conlocuitoare şi lupta, în acest timp,
tot mai fermă şi mai organizată, a acestora pentru
emancipare şi independenţă, îndeosebi lupta românilor din Transilvania pentru ruperea de
Ungaria Mare şi alipirea la ţara-mumă, România, acest roman (din 1988, reeditat în 1993 şi
2010) al prodigiosului scriitor Mihail Diaconescu realizează, cu mijloace artistice multiple,
o amplă şi zguduitoare frescă a realităţilor momentului istoric, implicând, deopotrivă, profunde reflecţii despre condiţia omului şi a etnosului
în istorie, inclusiv a etnosului românesc.
Romancierul Mihail Diaconescu, eminent
om de cultură de factură enciclopedică, s-a
ilustrat cu preocupări şi realizări deosebit de
valoroase şi în alte domenii, respectiv, ca istoric
literar (autor al masivei Istoria literaturii
dacoromane, în două ediţii: 1999 şi 2013, corelată şi cu Antologie de literatură dacoromană.
Texte comentate, 2003), dar, mai ales, ca un
estetician de stirpe rară (prin Prelegeri de estetica Ortodoxiei, în două volume şi în două ediţii:
1996 şi 2009, prin Teologia ortodoxă şi arta
cuvântului. Introducere în teoria literaturii, în
trei volume, 2013, precum şi prin albumul

Lainici. Capodoperă a artei româneşti şi europene, 2011, în care analizează valenţele artistice
ale programului iconografic realizat de pictorul
contemporan Grigore Popescu-Muscel la vechea mânăstire gorjeană).
Ca teoretician literar, scriitorul a resimţit
nevoia să statueze şi factura sa romanescă, prin
volumul Farmecul dialecticii şi fenomenologia
narativă (2001), iar aceasta, pentru că, într-adevăr, în istoria romanului istoric românesc, şi-a
dobândit un profil aparte. Astfel, conturând câteva linii de crochiu, putem remarca faptul că,
faţă de romanul „clasic” sadovenian, a cărui
apertură a cuprins întreaga istorie a poporului
nostru, de la începuturile învăluite în legendă şi
mit la frământatul Ev Mediu şi până la Primul
Război Mondial, Mihail Diaconescu, al doilea
scriitor important tentat de aceeaşi apertură, nu
adoptă factura romantică a extensiei ficţiunii în
raport cu documentaţia, dimpotrivă, într-o viziune modernă, echilibrează proporţiile, prevalenţa aparentă a imaginii realiste, documentare
fiind aşezată pe pilonii procedurilor artistice
care sunt apanajul ficţiunii; de asemenea, eroii
săi nu mai sunt cu precădere oşteni animaţi de
idealuri de libertate şi independenţă, de dreptate
şi armonie socială, ci intelectuali (cărturari şi
artişti), capabili (sau nu) să pună mâna şi pe
spadă, însă, mai ales, să reflecteze asupra sensului evenimentelor şi asupra relaţiei omului şi a
comunităţii etnice cu istoria (adeseori vitregă pe
pământurile noastre).
În această din urmă formulă, un model
pentru Mihail Diaconescu vor fi fost, desigur, şi
marii prozatori români care au evocat Primul
Război Mondial – Rebreanu, Camil Petrescu,
Cezar Petrescu − şi ai căror eroi deliberau dramatic în legătură cu grozăviile nemaiîntâlnite
ale războiului şi cu speranţele în zorii unei lumi
mai drepte şi paşnice; dar Mihail Diaconescu
instrumentează şi interpretează o documentaţie

XVI-lea, interesat să pună ordine în haos prin
instituirea unei pravile cu norme consacrate şi
care înclină, finalmente (şi jertfelnic), către
dreptatea şi puterea celor mulţi, prefigurând resuscitarea modernă a demos-ului. În acelaşi orizont temporal (secolul al XVII-lea transilvan) şi
într-un mod tematic corelativ, Marele cântec
(1987, 2007): Codex Caioni sau Cantionale
Catholicum este soluţia finală pe care compozitorul Ioan Căianu-Valachicus o alege pentru a
transcende din nimicnicia luptelor intestine,
confesional-politice, în planul eternităţii spirituale şi al perenităţii artei, printr-o operă care,
totodată, înscrie etnosul locului său în creaţia
religioasă universală.
Un alt artist, Pârvu Mutu Zugravul, pictorul ctitoriilor cantacuzine şi brâncoveneşti,
nemaigăsindu-şi – în romanul Culorile sângelui
(1973, 2004) – locul şi rolul specific în lumea
coruptă a domniilor fanariote, va alege şi el
recluziunea monastică, pentru a se pierde în
duhul rugăciunii, resimţind, mântuitoare,
(în)dumnezeirea, asemeni sihaştrilor care, de
veacuri, au configurat la noi un „pateric
carpatin”.
Aparent în contrapondere la aceste soluţii
individuale emblematice de frustrantă opţiune
pentru ieşirea din istorie prin creaţie artistică şi
viaţă spirituală (deşi, tot prin acestea, s-ar reveni
în istorie, dar la alt etaj al ei, conferindu-i şi
valenţe de nobleţe!), ultimele două romane istorice ale lui Mihail Diaconescu, Speranţa (1984,
1993, 1996) şi Sacrificiul (1988, 1993, 2010),
abordând istoria mai apropiată de noi şi mai
angrenantă, pun cu acuitate problema insului
modern de a alege între a fi sau a nu fi implicat în
istorie, cu consecinţele inerente pentru sine şi
comunitatea sa – aceasta fiind, de altfel, o condiţie a prozei istorice din secolul al XX-lea,
ilustrată notoriu, de pildă, în romanele lui
Thomas Mann.
Evocând, în primul roman, împrejurările
prin care, din frământări interne seculare actualizate şi din conjuncturi externe valorificate cu o
diplomaţie inteligentă, de un patriotism ardent,
s-a realizat Mica Unire a Principatelor Române,
la mijlocul secolului al XIX-lea, autorul îl aşază,
în mod neaşteptat, în centrul acestor împrejurări
preliminare, până către final, pe domnitorul
Grigore Alexandru Ghica al X-lea, pe care, cu o
putere de analiză psihologică impecabilă, îl
urmăreşte cum ajunge din primul plan în cel
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uriaşă, realizând o frescă a epocii, complexă, de
la un capăt la altul al conflagraţiei mondiale,
reliefând cauzalităţile, precum şi vectorii politici, militari, ideologici, economici, sociali şi
culturali în care sunt angrenaţi eroii săi, luptând
jertfelnic pentru sensul final: destrămarea Imperiului şi emanciparea naţionalităţilor prin
voinţă şi forţă proprie, în pofida conjuncturilor
nefaste.
O particularitate a operei romaneşti a lui
Mihail Diaconescu – şi care o deosebeşte de
marea majoritate a romanelor noastre istorice
(cu puţine excepţii, Creanga de aur de Mihail
Sadoveanu, între ele) – o constituie faptul că
subiectele alese pentru evocare de către acest
scriitor special sunt momente nodale în devenirea istorică a etnosului românesc, cu o dimensiune spirituală funciară ce influenţează evenimentele; în consecinţă, şi personajele
centrale, implicate inerent în acestea, rezonează
cu spiritul locurilor şi al vremilor, relevând trăsături şi marcând etape ale acestei deveniri, care
pe parcurs reliefează identitatea noastră etnică,
naţională şi statală în contextul civilizaţiei europene (şi nu numai).
Ca atare, în romanul Călătoria spre zei
(1982), Arhidamos, grec învăţat şi taumaturg,
sol al cetăţii Apolonia, străbate lumea Daciei
Felix până la Sarmisegetuza, unde Burebista îi
dă misiunea unei negocieri cu Cezar Imperator,
la Roma, de unde, întorcându-se, are revelaţia că
a asimilat, într-un proces de fericită iniţiere,
habitatul dacic, cu valenţele lui spirituale plenare şi ajunge să se considere în fiinţa lui get,
ridicând la potenţa individuală maximă prestigiul hiperboreilor în antichitatea greacă şi romană. Nu altfel, în romanul Depărtarea şi timpul (1986, 2003), călugărul dacoroman Dionisie
Exiguul, canonizat ulterior, evocă nostalgic armonia spirituală a Daciei Pontice din care
descindea, valorificându-şi, în cetatea Romei a
Evului Mediu Timpuriu, potenţialul intelectual,
estimând cu precizie naşterea Fiului lui
Dumnezeu ca Om şi iniţiind calendarul creştin –
contribuţie de excepţie a lumii daco-romane
(natale) la cultura universală.
Vremile trecând, Evul Mediu Târziu se
vădeşte zbuciumat, polarizat şi conflictual între
interesele diferite ale ţărilor mari şi ale celor
mici, între autocreaţie şi clasele supuse, încât
Adevărul retorului Lucaci (1977, 1991) profilează un cărturar moldovean din secolul al
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secund, întrucât, fire sceptică, bolnăvicioasă,
trăind cu spectrul morţii unchiului său ucis în
secolul trecut pentru a se săvârşi răpirea Bucovinei de către Casa Imperială a Austriei, se
dovedeşte, chiar dacă simpatizant şi sprijinitor
al partidei unioniste moldovene, ezitant, lipsit
de energie în implicarea până la capăt pentru
cauza Unirii şi iese din istorie insignifiant, prin
sinucidere. Astfel, demonstrând cât de nefericită
este ideea neimplicării (totale) în istorie, mai
ales în momentul crucial, când se poate împlini
o năzuinţă seculară, Mihail Diaconescu reliefează cu atât mai mult fapta patriotică a generaţiei paşoptiste luptătoare pentru idealul Unirii,
pentru care, deşi având adevărate şi mari personalităţi, acţionează ca un personaj colectiv, în
numele poporului pe care-l reprezenta cu onoare, demnitate şi spirit de sacrificiu.
Într-un mod analog se realizează evocarea
(şi interpretarea) momentului istoric „astral” în
romanul Sacrificiul: cu toate că, în aparenţă,
acţiunea se desfăşoară urmând periplul a două
personaje de plan secund, care (după o „reţetă”
tradiţională în romanul istoric) iterează prin
toate mediile antrenate, trăind autentic în ele,
actanţi şi martori deopotrivă, vectorii ei sunt
purtaţi până la victoria finală de către marele
personaj colectiv reprezentat de ţăranii, orăşenii, intelectualii şi clericii Ardealului, angrenaţi
în conflagraţia militară, sprijinitori ai Partidului
Naţional Român şi ai celorlalte forţe politice
progresiste, ca şi de militarii din Regat, eliberatori ai Ardealului, de guvernul regal şi
diplomaţii săi care au reuşit finalizarea actului
istoric din decembrie 1918.
Astfel, aducând în prim-plan voinţa şi
forţa de acţiune a personajului colectiv (în fond,
acelaşi), ambele romane, dar fiecare în felul său,
reflectă năzuinţa seculară şi lupta jertfelnică a
neamului românesc pentru unitatea naţională şi
existenţa, pe pământul strămoşesc, în propriul
stat, care să-i asigure cu demnitate un loc şi un
rol al său binemeritat în istorie. Aceste romane
încheie, deocamdată, ceea ce şi-a propus să realizeze Mihail Diaconescu, anume o fenomenologie epică a spiritului românesc în dezvoltarea
sa istorică.
Prezentat (de noi) pe cât am putut mai
concis, conţinutul acestei „fenomenologii narative” poate părea unora „tezist” sau excesiv
ideologizat sau balansând mai mult spre etic şi
mai puţin spre estetic, dar, în realitate, autorul,
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„blindat” teoretic şi experimentat deja în construcţii literare monumentale, vădeşte o artă
literară temeinică, respectând canoanele genului
şi manifestând trăsături particulare care-l individualizează. Critici şi istorici literari, lectori
din alte branşe (istorici, sociologi, comentatori
politici, teologi ş.a.), poeţi şi prozatori au evidenţiat multiple faţete ale acestei arte literare,
dintre care vom relata câteva întâlnite şi în romanul Sacrificiul, care încununează opera de
romancier a autorului.
Pornind de la celebra teorie aristoteliană a
mimesis-ului, care postulează că: Datoria poetului nu e să povestească lucruri întâmplate cu
adevărat, ci lucruri putând să se întâmple în
marginile verosimilului şi ale necesarului, se
poate spune că poetul, cel epic/Homer şi, prin
extensie, prozatorul, fiind mai liber decât istoricul nevoit să se cantoneze în documentul concret, poate reconstitui, ajutându-se şi de „fantezie”/ficţiune, realitatea, pentru a-i conferi un
sens sau altul, însă, evident, „în marginile verosimilului şi ale necesarului”.
Or, Mihail Diaconescu impresionează
printr-o documentaţie ca şi exhaustivă şi exactă
despre „amurgul Imperiului Austro-Ungar” (cf.
Ilie Bădescu), despre destrămarea lui politică şi
militară, despre acţiunea criminală a conducătorilor Ungariei Mari, despre formele de emancipare şi reorganizare din ţară şi de pe fronturi,
despre dramatismul luptelor armatei române în
Moldova şi înaintarea ei protectivă în Ardeal,
pentru a facilita desfăşurarea normală a marii
adunări populare şi a hotărârii politice de Unire
cu Ţara-mamă, la 1 Decembrie 1918, despre
crimele abominabile ale oştilor grofilor unguri
în retragere, despre înfrângerea revoluţiei bolşevice de la Budapesta sau, cu alte cuvinte,
despre marele sacrificiu românesc pe temeiul
căruia s-a constituit primul guvern al statului
naţional român unitar.
Toate acestea sunt prezentate, însă, cu ajutorul ficţiunii, în secvenţe succesive, parcelate
pe traseul romanului, fiind expuse în lungi monologuri evocatoare ale multor personaje istorice reale, reunite cu diferite prilejuri de informare şi organizare, precum şi în discrete inserţii
ale vocii auctoriale (insinuată coparticipativ),
prioritară fiind decelarea înţelesurilor şi a
semnificaţiilor, de unde, implicită, orientarea
acţiunii etapă cu etapă.
Şi nu ne putem abţine de a nu remarca

loraşi două soluţii ipostaziate de crezul, faptele
şi destinul celor două personaje.
Observăm, în continuare, că tema alegerii
şi dezbaterea ei sunt reluate pe parcursul romanului, de mai multe ori, pe măsură ce dinamica realităţii impunea angrenarea tot mai
amplă a celor ce doreau emanciparea, alături de
cei ce o organizau şi implica ieşirea ţăranului
ardelean din habitatul lui tradiţional paşnic la
lupta politică şi militară în ceasul ce suna eliberarea de asuprirea şi abuzurile inumane ale
nobilimii ungare şi când mijeau zorii unirii tuturor românilor într-un stat naţional propriu.
Chiar Romulus Brad, fiind de bună-credinţă, va
ieşi (inevitabil!) din starea de martor şi se va
implica în actul militar, în şansa de a fi aghiotant
al generalului-erou Traian Moşoiu, şi relevând –
personal şi emblematic – faptul că fenomenologia evenimentelor este imprimată, pe traseu şi
finalmente, de spiritul românesc, pe de o parte,
paşnic, pe de alta, combativ în istorie, vectorul
său fiind, în ambele ipostaze, păstrarea fiinţei
naţionale pe pământul strămoşesc, vector care,
„în desfăşurarea sa istorică”, şi-a aflat, în anul
1918, ceasul „astral”.
Cu această finalitate istorică, rezultată din
„logica lucrurilor”, eşantionul romanesc pe care
e construit romanul Sacrificiul oferă un răspuns
concludent în dezbaterea privind implicarea sau
neimplicarea individului (şi a etnosului) în istorie, dezbatere cu conotaţii filozofice, dar şi pragmatice, instituită consistent în roman, în mod
explicit, prin vehicularea ideilor, dar, mai ales,
în mod implicit, prin bogăţia de exemple concrete, încărcate de semnificaţii, de care e plină
fenomenologia lui epică; astfel, prin imaginea
artistică narativă şi prin corelaţiile ei ideatice
explicite, Mihail Diaconescu satisface şi cu
acest roman conotaţia concluzivă a aceluiaşi mimesis aristotelian, în care se postulează că poezia (id est = literatura) este mai filozofică şi mai
aleasă decât istoria, pentru că (...) înfăţişează
mai mult universalul, câtă vreme istoria (id est
= textul istoricului), mai degrabă, particularul.
Mereu actuală (şi universală), tema alegerii între implicarea sau neimplicarea în istorie,
dimpreună cu dezbaterea adiacentă, comportă
imperios şi însuşirea învăţămintelor din momentele însemnate ale istoriei – aşa cum, de
pildă, pornind de la sugestiile romanului
Sacrificiul, sociologul Ilie Bădescu, în prefaţa la
ediţia a III-a (2010), avertizează în legătură cu
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faptul că această construcţie ficţională polifonică, în care, din planul apropiat al prezenţei
protagoniştilor în dialog, se proiectează, evocativ, un altul, de fundal, ansamblul evenimentelor, cu „vocile” lor compact-tunătoare, se
poate analoga cu unul din genurile muzicale
cele mai complexe, anume cu oratoriul, romanul
lui Mihail Diaconescu putând fi apreciat, în viziunea noastră, şi ca oratoriul literar al marelui
sacrificiu românesc pentru reîntregirea naţională şi statală.
Din toate acestea, însă, ar fi greşit să se
creadă că „fenomenologia narativă” a romanului este unidimensională, cuprinzând doar aprige confruntări civile, politice şi militare; dimpotrivă, toate romanele lui Mihail Diaconescu
fiind construite pe tema alegerii, un procedeu
substanţial folosit şi aici şi de esenţă ficţională
este instanţa deliberativă, individuală sau colectivă, care denotă acestei (şi acestor) problematice şi complexe opere literare un pronunţat
caracter de dezbatere, inclusiv din perspectiva
contemporaneităţii autorului, dezbatere din care
rezultă – indubitabil – sensul final imprimat
acţiunii.
Aşa se întâmplă şi în romanul Sacrificiul,
care se „deschide” cu un dialog esenţial între cei
doi protagonişti, colegi jurişti şi prieteni,
Nicolae Bolcaş şi Romulus Brad, pe tema implicării în istorie, primul susţinând ferm, mai
ales în confruntarea istorică ce se prefigura,
implicarea hotărâtă, chiar până la sacrificiu, iar
al doilea, din contra, optând pentru condiţia de
martor; finalul romanului îi regăseşte pe cei doi
într-o consecvenţă de sine care-i proiectează în
calitatea de simboluri: Nicolae Bolcaş este luptătorul implicat în istorie până la jertfă (ucis bestial, împreună cu mentorul său, „baciul Ioan”, de
o bandă a grofilor unguri), iar Romulus Brad,
supravieţuitor, refuzând implicarea în noul guvern şi întorcându-se în locurile natale văduvite
de pierderea părinţilor în marele sacrificiu românesc, rămâne continuatorul emblematic al
habitatului paşnic tradiţional, din care, cu refuz
al beligeranţei (prin care a trecut), îşi resuscitează condiţia de martor al istoriei, adică
forma „cuminţeniei pământului” românesc.
Astfel, „fenomenologia narativă” a momentului istoric în cauză se desfăşoară între
două „coperţi”, de început şi de sfârşit, ale romanului, care ilustrează concret aceeaşi temă a
alegerii, prilej de dezbatere perenă asupra ace-
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resuscitarea de azi a ideii revolute (şi revanşiste)
de Mitteleuropa, care ar afecta abuziv şi grav
independenţa statală a popoarelor emancipate
acum o sută de ani.
Comentariul nostru n-ar trebui să se încheie înainte de a sublinia calitatea imaginii
artistice narative a romanului, în care, cu talent
şi un meşteşug îndelung exersat, Mihail
Diaconescu reînvie o epocă extrem de complexă, conferind personajelor sale (din nivel
prim, secund sau terţ, din plan apropiat sau îndepărtat) o viaţă autentică, iar faptelor lor o
vibraţie interioară care se transferă în ritmul
când mai puţin şi când mai mult tensionat al
textului.
Dată fiind amploarea subiectului, această
imagine de ansamblu este secţionată în trei părţi
ce individualizează acţiunile şi sensul lor de la o
etapă la alta. Aceste trei părţi, denumite cu metafore simbolice, respectiv Iluzia, Tenebrele şi
Lumina, evocă, mai întâi, împrejurările ce marcau crepusculul Imperiului, deopotrivă cu iluzia
celor ce nu s-ar fi văzut implicaţi în acest proces
şi, mai ales, iluzia politicienilor că el se mai

poate păstra într-o formulă federativă, stârnind,
însă, împotrivirea guvernului ungar care întrevedea pierderea teritoriilor asupra cărora se
înstăpânise fără vreun drept; guvern care, în
speranţa/iluzia că îşi va consolida posesiunile, a
provocat Imperiul să declanşeze Primul Război
Mondial cu tenebrele sale cumplite din Vest,
Centrul şi Estul Europei, pentru ca, după un
nemaipomenit carnagiu şi pe temeiul marilor
sacrificii ale naţionalităţilor conlocuitoare, să
răsară pentru acestea lumina emancipării. Ca
atare, sacrificiul sutelor de mii de eroi ai acestor
popoare, inclusiv ai neamului românesc, întemeiază dreptul lor istoric inalienabil la independenţă naţională şi statală, împotriva oricăror
pretenţii ale vechilor stăpâni nelegitimi şi îndeamnă la vigilenţă şi întărirea suveranităţii –
acesta fiind mesajul profund al romanului şi
pentru ceasul centenar.
Şi, pentru a-l racorda firesc cu ontos-ul
artei, rememorăm propensiunea scriitorului-artist
Mihail Diaconescu pentru metaforă şi simbol,
pentru funcţia acestora de a transcende realitatea
exemplară în planul eterat al monadelor eterne.
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Sala Unirii din Alba Iulia. A fost construită între anii 1898-1900. Destinaţia iniţială a fost cazină militară. Aici a avut loc şedinţa Marii Adunări
Naţionale, care, la 1 Decembrie 1918, a hotărât Unirea Transilvaniei cu
România şi, prin aceasta, desăvârşirea statului naţional unitar român.
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Colaborarea social-patriotică dintre arhim.
Chiriac Râmniceanu şi Tudor Vladimirescu
Arhim. Veniamin MICLE

devenind „foarte deştept”8, cum adeveresc documentele vremii.
Cariera armelor a deprins-o de timpuriu;
la vârsta de 18 ani s-a înscris în corpul de oaste
al pandurilor, apoi este promovat mare comis,
vătaf de plai la Cloşani, funcţie administrativă
menţinută, cu mici întreruperi, până la anul
1820; comandant de panduri, porucic sau locotenent, zapciu la Plasa Muntelui de Sus, sluger şi
polcovnic. În timpul războiului ruso-turc
(1806-1812), se înscrie cu un mare număr de
panduri în corpul de voluntari din armata rusă,
organizat de generalul Miloradovici, având misiunea să cureţe Oltenia de turci9. Cunoscut şi
apreciat, pentru vitejia sa, de generalul Isaiev,
acesta atestă că: „Boierul băştinaş, slugerul Tudor Vladimirescu, de bună voie comandant
peste o mie de panduri la Cerneţi, a oprit timp de
un an de zile atacul turcilor asupra acestui ţinut”10. Distingându-se, la 10 martie 1811, în
luptele de la Rahova, Negotin şi Cladova, ocupaţia rusească îl numeşte zapciu, adică administrator de plasă11. De asemenea, cu ocazia încheierii păcii, la 16 mai 1812, dintre Rusia şi

Arhim. Veniamin Micle, Sfântul Antonie de la Iezerul – Zece ani de la canonizare, în „Telegraful Român”. Anul
150 (2002), nr. 43-46, p. 3, col. 3-4; p. 7, col. 1-4.
2 Idem, Arhimandritul Chiriac Râmniceanu (1778–1833), în „Mitropolia Olteniei” LV (2003), nr. 9-12, p. 135-146.
3 Idem, Un mare isihast român necunoscut, Cuviosul Chiriac Râmniceanu, în „Telegraful Român”. Anul 152
(2004), nr. 1-4, p. 4, col. 1-4; p. 6, col. 1-2.
4 Filocalia, traducere, introducere şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, vol. VIII, Bucureşti, 1979, p. 610-617.
5 Arhim. Veniamin Micle, Ierodiaconul Chiril Râmniceanu, elev al Şcolii din Mănăstirea Bistriţa, în „Telegraful
Român”. Anul 144 (1996), nr. 25-28, p. 8, col. 2-5.
6 Idem, Cine a fost duhovnicul lui Tudor Vladimirescu?, în „Vorba Noastră”. Revista românilor din Balcani.
Cercetare ştiinţifică, istorie, spiritualitate, dialog cultural, 14 (15) / 2013, p. 36-46; Idem, Arhimandritul Chiriac
Râmniceanu, duhovnicul lui Tudor Vladimirescu, în „Telegraful Român”. Anul 149 (2001), nr. 31-34, p. 4, col.
1-6; p. 5, col. 1-6.
7 Idem, Personalitatea religios-morală a lui Tudor Vladimirescu, în „Cultură Vâlceană”. Anul V, nr. 74, mai 2012,
apărut în 10 iunie, p. 6, col. 2-3; p. 7, col. 1-3.
8 A. Oţetea, Tudor Vladimirescu şi revoluţia din 1821, Bucureşti, p. 117.
9 Omagiu. Tudor Vladimirescu 1780-1980 – Documentar de Ion Mocioi, Dan Negulescu, Otilia Gheorghe, Florin
Popescu, Târgu-Jiu, 1980, p. 7.
10 Alexandru Cernatoni, Un om – un destin, în „Magazin istoric” V, (1971), nr. 4, p. 40-41.
11 Omagiu. Tudor Vladimirescu…, p. 8.
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rhimandritul Chiriac Râmniceanu,
strănepot al Sfântului Antonie de la
Schitul Iezerul – Vâlcea1, este o
personalitate reprezentativă a monahismului românesc2, de formaţie isihastă3, fiind inclus de
părintele Dumitru Stăniloae în Filocalia, la
capitolul Din istoria isihasmului în Ortodoxia
română, cu renumitul său text, intitulat: Rânduiala cea bună a vieţii de sine4. Născut în
Râmnicu-Vâlcea, el s-a format în centrele isihaste din mănăstirile Bistriţa olteană şi Cernica5,
acordând o importanţă majoră şi problemelor
patriotice, mai ales celor privind evenimentele
legate de Revoluţia din 1821, condusă de Tudor
Vladimirescu, fiul său duhovnicesc6.
Tudor Vladimirescu era personalitatea
strategică şi morală cea mai potrivită pentru
mobilizarea şi conducerea poporului în lupta de
eliberare socială şi naţională. Se cunoaşte caracterul său religios-moral7, precizăm că el avea
şi o pregătire militară şi organizatorică superioară, fiind şi un om de cultură. În serviciul
boierului Ioan Glogoveanu din Craiova, a învăţat multă carte, precum şi limba greacă,
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Turcia, Tudor este înaintat la gradul de locotenent (porucic) şi decorat cu Ordinul „Sfântul
Vladimir” cu Spade, iar ţarul Alexandru I al
Rusiei (1801–1825) îi oferă un inel gravat cu
iniţialele: T. W. P., adică: Tudor Vladimirescu
Porucic12.
În viaţa civilă, Tudor Vladimirescu s-a
ocupat cu comerţul şi arendarea de moşii13; comercializează vite, cereale şi peşte în Transilvania, reuşind să-şi formeze o însemnată avere,
cum se constată din diata sa. Deci, era o personalitate morală, bogată, înzestrat cu mari calităţi militare şi administrative. Boierul Ioniţă
Glogoveanu – care l-a sprijinit să-şi desăvârşească învăţătura – i-a încredinţat administrarea
moşiilor de la Baia de Aramă şi Glogova. Mai
mult, era un om cult, poliglot, citea germana şi
greaca, cunoştea realităţile sociale, viteaz şi bun
organizator militar.
La 9 februarie 1812, Tudor Vladimirescu
intră în legătură cu arhimandritul Chiriac Râmniceanu; probabil, relaţia s-a făcut prin intermediul lui Constantin Furtună, un grec din
Cerneţi, prieten al lui Tudor şi cunoscut al lui
Chiriac; acesta a rămas în prejma lui Tudor
aproape 10 ani, din 1812, când era vătaf de plai
la Cloşani, până la trădarea de lângă Goleşti şi
uciderea de la Târgovişte, în 182114.
Credem că nu întâmplător participă
Chiriac Râmniceanu, în anul 1812, la hramul
Mănăstirii Strehaia, unde au mers mulţi „boieri”
din Cerneţi. În anul acesta, se adună în preajma
ieroschimonahului Chiriac numeroşi cernăţeni,
majoritatea oameni cu funcţii, din clasa mijlocie. Astfel, la 4 iunie, chiar în ziua hramului,
scrie Pomelnicul dumnealui Armaşului Anastasie Iconomu, despre care precizează că, „se
află venit la Mănăstirea Strehaia, la hramul
Sfânta Troiţă, cu mulţi boieri cernăţeni”15. Probabil, din aceeaşi zi datează şi pomelnicele
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următoarelor personalităţi marcante din societatea cernăţenilor, adică: „treti logofăt Ioniţă
Burileanu”, „Ioniţă postelnic Grecescu”, „jupan
Barbu Hamărăzanul”, „chir Pătru Dilovici”,
„boiari ispravnici Argintuiani”, „logofăt Barbu
Elinescu”, „jupan Apostol Hangiu”, „Ilie, sin
Costandin Prăduţă”, „jupan Andrei Ioan”,
„Costandin Stavracu”, „jupan Nicola Boltaşu,
care acum se află în Târgul Jiului”, „polcovnicul
Istratie Sălişteanu” şi „jupan Gheorghe Ilie
Buzat”16.
În zilele următoare, Chiriac Râmniceanu
cunoaşte alţi cernăţeni. Astfel, la 9 iunie scrie
„Pomelnicul dumneaei jupâneasca Floarei Lupoaicei”, iar alt condei înscrie pe cel al gospodarului Nicolache Vardac, probabil tot din
Cerneţi; urmează altele, scrise la 10 iunie, aparţinând: „polcovnicului Zamfirache Caludi”,
„şătrarului Radu Caragea”, „şătrarului Ştefanică
Piciu” şi al „polcovnicului Petre Burleazu”. La
15 iunie, scrie „Pomelnicul jupanului Panaiot,
cumnatul lui jupan Costandin Furtună”.17 Probabil din aceeaşi zi, datează şi cel al lui „Ioan
Izvoranu”18, iar din 9 septemvrie, al „gospodarului Răducan Nicola Giura ot Cerneţi, sârbu,
Cladova”19.
Din anul 1813, se cunosc alte relaţii interesante încheiate de ieroschimonahul Chiriac
cu persoane marcante din Cerneţi. Astfel, la 30
ghenarie 1813, apare „Mihalache, nepot după
jupan Costandin Furtună”20 şi „Sfinţia Sa Părintele popa Mihai Arvătescu”21, care credem că
era tot din Cerneţi; la 4 februarie, „Ghiţă
Oprean, cumnatul lui Ioan armaşul Izvoranu”, la
10 februarie, „cocoana Stanca pităreasa Poruineanca”22, la 30 martie, „haginca Ilinca”, „jupan
Ioan Armeanu” şi „Dumitru Bucă”23. Despre
persoanele menţionate în Pomelnicul lui
Chiriac, prof. Constantin Erbiceanu afirma că,
„acestea sunt din Cerneţi, de unde a fost şi Tudor

12 Alexandru Cernatoni, art. cit., p. 41.
13 E. Vârtosu, Mărturii noi din viaţa lui Tudor Vladimirescu, Bucureşti, 1941, p. 21.
14 Arhim. Veniamin Micle, Cuviosul Chiriac Râmniceanu, monahul isihast, Sfânta Mănăstire Bistriţa, 2003, p. 314.
15 B. A. R., Ms. nr. 3469, f. 101v.
16 Idem, f. 64-99.
17 Idem, f. 102-106.
18 Idem, f. 113.
19 Idem, f. f. 97v-98.
20 Idem, f. 63v.
21 Idem, f. 64v.
22 Idem, f. 114v-115.
23 Idem, f. 120v-122.

Tudor, „exemplul sârbesc a fost hotărâtor”32. Se
pune întrebarea: Oare nu cumva, numirea lui
Tudor Vladimirescu, la 15 iunie 1815, polcovnic de poteră şi însărcinat cu paza judeţelor Saac
şi Prahova, a fost o măsură preventivă, pentru
a-l îndepărta de graniţa sârbească?33.
În vederea ridicării, la momentul potrivit,
a poporului împotriva asupritorilor, Tudor
Vladimirescu era conştient că trebuie să înfăptuiască o temeinică pregătire prealabilă. Cea
mai sigură cale de informare şi adunare a maselor erau emisarii. Această metodă au folosit-o
şi eteriştii; ei spuneau că „şi-au trimis soli pretutindeni pe unde sunt popoare robite, să le pregătească de răscoală, aşteptând numai semnul
când să pornească”34. La această metodă a recurs şi comandantul pandurilor.
Semnificativă este plecarea ieroschimonahului Chiriac Râmniceanu la Muntele Athos,
în anul 1814, fiind însoţit de doi monahi reprezentativi ai Mănăstirii Tismana: cunoscutul
ieromonah Parthenie economul, şi ieromonahul
Ştefan cărturarul, ambii „fii duhovniceşti” ai
săi, deci oameni de încredere. Ei trec prin Craiova, unde primesc „scrisori” din partea Caimacamiei, prin chir Hagi-Ianuş, şi de la arhimandritul Anthim, egumenul Mănăstirii Jitianu.
Ajunşi la Bucureşti, fac pregătirile necesare, cu
ajutorul ceauşului Iancu, fratele lui Chiriac.
Acesta le pune la dispoziţie „căruţă cu chirigiu
cu plată, şi arnăut şi scrisoare către capuchehaia
de la Dunăre, care „era prieten”35 al lui Chiriac.
De aici, se îndreaptă spre Schela Zimnicea, fiind
preluaţi de turci; au „trecut Dunărea cu caic
turcesc, având şi cai de călărie”, iar dincolo,
Chiriac spune, că „în marginea Sfiştogului cetăţii, ne-au luat la o casă de sfat a lor şi, cer-

24 C[onstantin] E[rbiceanu], Un manuscript românesc scris de Arhimandritul Chiriac Râmniceanu. Cuprinde în-
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34
35

semnări asupra genealogiei şi activităţii lui Tudor Vladimirescu, în „Biserica Ortodoxă Română” XIV (1890), p.
413.
Mic dicţionar enciclopedic, Bucureşti, 1972, p. 1462.
Mircea T. Radu, 1821. Tudor Vladimirescu şi Revoluţia din Ţara Românească, Craiova, 1978, p. 23.
Ibidem, p. 193, nota 90.
Ibidem, p. 193.
B. A. R., Ms. nr. 3469, f. 84v.
Idem, p. 211.
Idem, p. 193, nota 90.
Idem, p. 192-193.
Omagiu. Tudor Vladimirescu.... p. 8.
Paul Constant, Tudor Vladimirescu, Editura Tineretului, 1960, p. 59.
C. E., Scrierea ieroschimonahului arhimandrit Chiriac Râmniceanu, cuprinzând material pentru Istoria modernă
naţională şi bisericească a românilor, publicată după manuscriptul autograf. Istorisirea evenimentelor de la 2821
încoace, în Valahia, pe care însuşi le-a văzut, în „Biserica Ortodoxă Română” XIII (1889-1890), nr. 4, p. 222.
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Vladimirescu, şi mulţi dar, dintre ei, vor fi luat
parte la rebeliune contra grecilor”24. Într-adevăr,
documentele adeveresc opinia profesorului; unii
sunt bine cunoscuţi pentru rolul avut în timpul
Revoluţiei din 1821. Aceştia vor fi participat la
mai multe consfătuiri în vederea pregătiri evenimentelor.
Se ştie că, la începutul acţiunii de eliberare socială, Tudor Vladimirescu s-a orientat
după Miloş Obrenovici, sperând că va reuşi să-l
urmeze; acesta participase la răscoala antiotomană (1804-1815), apoi a condus-o pe cea din
181525, devenind cneaz al Serbiei (1815-1839;
1858-1860). În acest sens, s-a orientat şi Tudor,
dorind să imprime în viaţa ţării „o politică de
raia credincioasă”26 faţă de Imperiul Otoman.
Relaţiile dintre pandurii olteni şi sârbi sunt bine
cunoscute dintr-o serie de documente; e suficient să menţionăm scrisoarea din 1815 a negustorului armean, prinţul Manuc Bei, către Capodistria, în care precizează că, „domnul Ţării
Româneşti se teme de sârbi şi bănuieşte că ei se
pot alătura căpeteniei pandurilor din Oltenia şi
năvăli în ţară”27. De fapt, însuşi Tudor a recunoscut legăturile sale cu sârbii şi cu paşii
dunăreni, şi că urmează exemplul politicii sârbeşti28, iar monahul Daniil, călugărit de Chiriac
Râmniceanu la Schitul Cioclovina, ajunge mitropolit în Serbia29. De asemenea, secretarul
Consulatului Austriac, Udrizki, într-un raport al
său din 1821, preciza că, Tudor „nu declară
război Porţii, ci îşi manifestă adeziunea la politica sârbească faţă de turci”,30 şi că vrea să dea
Ţării Româneşti o constituţie ca a sârbilor, cu
care stă în legătură31. Însuşi Nicolae Iorga
afirma că, Tudor a luat modelul pentru mişcarea
sa, din cele petrecute în Serbia, scriind că, pentru
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cetându-ne unde voim a merge, prin acel tălmaci
arnăut al frăţine-meu, anume Ivancea, li s-a spus
la acele agale turci, cum că, tragem prin Ţara
Turcească la Sfitagora, cu ajutorul lui
Dumnezeu”36.
După perfectarea actelor necesare călătoriei, Chiriac relatează că, „l-am slobozit înapoi cu scrisoare către frate-meu, căruţa şi pe
Ivancea”37, informându-l astfel pe Iancu despre
tot cea au realizat până aici. Apoi, monahii au
pornit de la Sfiştog cu „un mic chervan ce mergea la Ianina de la Bucureşti, greci cu marfe
cordovane”, trecând pe la Iatropolea şi Plevna.
„Ducerea lor pe acele locuri grozave, era pentru
că ei, întâi, că trecea mai drept la ţara lor Ianina;
al doilea, se ferea şi de drumuri mari pentru
vămile mărfurilor ce aveau, sau că aveau şi ceva
tăinuite din Ţara Românească, ce le dedese stăpânii lor din Bucureşti, să ducă la locul şi ţara
lor, că foarte pe locuri rele mergeam”38. Trecând
Muntele Gogea Balcani, au „pogorât la Giumaia
şi la Dupniţa”39. Aici, monahii s-au „despărţit de
acei chervangii greci, care au trecut la Ianina”,
despre care spune că, „multe necazuri am pătimit cu ei, fiind varvaroşi, asuprindu-ne şi la
cererea chiriei cu asupreală, căci n-au voit să
tocmească întâi, ci cu gâlceavă mare au luat plată
pentru puţin calabalâc, câte o pereche desagi de
om, cărţi şi alte ceva, câte au cerut”. Fiind obligaţi,
le-au plătit, însă „i-a blestemat fratele Parthenie
iconomul şi, ei în urmă, au pierdut un cal de-ai lor
cu cordovane, şi nu l-au mai găsit”40.
Eliberaţi din „asupreala varvaroşilor greci”, călugării români s-au odihnit două zile la
Dupniţa. După aceea, „găsind chervan bun”, au
plecat la oraşul Seresul, care se află „înaintea
Sfitagorii, cale de trei zile”41. De aici, au „mers
tot pe uscat înlăuntru Sfântului Munte, până la
Conacul Sfintei Mănăstiri Hilindariul, care iaste
mai aproape de Heriso, adică de locul unde-şi au
sfintele mănăstiri plugurile şi vitele cu argaţii,
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 223.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 224.
Ibidem, p. 224-225.
Ibidem.
C. E., art. cit., în „B. O. R.” XIII (1889), nr. 6, p. 290.
B. A. R., Ms. nr. 1841, f. 203.

de-şi pun grâurile de hrană, unde iaste şi sat, la
Heriso, câmpii”42.
La Conac, Metocul Mănăstiri Hilandar,
monahii au fost conduşi de „un făcător de bine
frate”43, iar acolo „au găsit doi proestoşi omeniţi, sârbi, părinţi ai Mănăstirii Hilindariului,
unul cunoscut de la Metohul Hilindariului, ce-l
are aicea în Ţara Românească, Baia de Aramă,
în sud Mehedinţi, ce se apropie de Mănăstirea
Tismana, Metodie proegumenul, care adesea
venea la Tismana, unde ne aflam şi noi”44. De
acolo, trec la Mănăstirea Hilandar, odihnindu-se
trei zile, aşa cum citim în „Cronica” lui Chiriac:
„Iar noi, cei mai-nainte scrişi proschinitari părinţi, veniţi aicea, după trei zile ale mângâierii
ostenelii de drum – cum am pomenit mai sus –
ne-au poftit acei proegumeni a rămânea acolo,
dar, fiindcă întâi, obicei iaste, mosafirii să se
preumble pe la toate locurile Sfitagorii şi, apoi,
unde va socoti să se aşeze, având şi scrisorile
arhimandritului Anthim Jitianului, protosinghelul Craiovei, ca să tragem la Mănăstirea Sfântului Pavel din Sfitagora..., în patru-cinci ceasuri, ajungând la această sfântă Mănăstire”45.
Chiriac spune că, arhimandritului de la „Sfântul
Pavel”, „i-am adus scrisori de la boieri negustori, naş al meu, şi de la arhiereul Ioanichie
Stratonichia, cunoscut al nostru, pentru încredinţarea noastră”46.
Plecarea lui Chiriac Râmniceanu la
Muntele Athos este sprijinită de arhimandritul
Anthim Jitianul, epitrop al Mănăstirii „Sfântul
Pavel”. Despre acesta, se ştie că avea „cavalarii
muscăleşti”, adică decoraţii ruseşti, iar mănăstirea era sprijinită de ţarul Alexandru I al Rusiei.
Deci, loc potrivit pentru întrunirea celor care
organizau mişcarea de eliberare de sub jugul
Otoman. Chiriac era prieten cu capuchehaia de
la Dunăre şi cunoscut al călugărilor sârbi, întrucât mergeau de multe ori la Tismana; aceştia
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48
49
50
51
52
53
54
55

Dionisie Lupu egumeni: primul, la Tismana în
Gorj, iar al doilea, la Hotărani în Romanaţi.
Credem că, prin ieroschimonahul Chiriac,
Tudor Vladimirescu a ţinut legături permanente
cu elementele greceşti, cu adepţi ai Eteriei; primea şi transmitea idei, proiecte, planuri, privind
stadiul pregătitor al mişcării din ţară. De altfel,
şi eteriştii spuneau „că şi-au trimis soli pretutindeni pe unde sunt popoare robite, să le pregătească de răscoală, aşteptând numai semnul
când să pornească”51. Deci, şi Tudor trebuia să
facă o pregătire prealabilă, corespunzătoare,
pentru ca poporul să se ridice împotriva asupritorilor, la momentul potrivit. Dacă nu ar fi
existat această pregătire psihologică a poporului, mai dinainte, Proclamaţia de la Padeş nu ar
fi avut efectul cunoscut. Se ştie că cele mai
puternice mijloace de legătură şi cei mai siguri
propagatori de idei erau călătorii. Însuşi Chiriac
relatează despre acei „greci cu marfe cordovane”, că probabil „aveau şi ceva tăinuite din
Ţara Românească, ce le dăduse stăpânii lor din
Bucureşti, să ducă la locul şi ţara lor”52.
Arhimandritul Chiriac Râmniceanu scrie,
în „Cronica” sa, că se găsea la Mănăstirea
Neamţ „cu posluşania sfintei Mănăstiri a Sfântului Pavel ot Sfitagora”, unde ajunsese „la leat
1816”53. Însă, chiar la sfârşitul acestui an, consulul francez din Bucureşti, Formont, observa că
românii, întrucât nu mai pot suporta asuprirea
fanariotă, doresc o revoluţie, pentru izbăvire54.
Că ideile revoluţionare, propagate de mişcarea
lui Tudor ajunseseră şi în Moldova, o dovedeşte
teama domnului Mihai Şuţu (1819-1821), susţinător al Eteriei; el era informat despre răspândirea acestei „doctrine” în principatul său, şi
se temea ca nu cumva aderenţii lui Vladimirescu
să provoace şi aici o mişcare similară celei din
Ţara Românească55.
Pregătirile lui Tudor Vladimirescu erau în
plină desfăşurare în 1816. În acest an, cunoaşte
pe protopopul Stoica Nicolae, care scria despre
Tudor, după discuţiile avute cu el: „Şi împăraţii

Alexandru Cernatoni, art. cit., p. 41.
Ibidem.
Omagiu. Tudor Vladimirescu..., p. 9.
C. E., art. cit, în „B. O. R.” XIII (1889), nr. 4, p. 221.
Paul Constant, op. cit., p. 59.
C. E., art. cit., în „B. O. R.” XIII (1889), nr. 4, p. 223.
C. Erbiceanu, art. cit., în „B. O. R.” XII (1888), nr. 8, p. 531.
Mircea T. Radu, op. cit., p. 141.
Idem, p. 204.
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i-au întâmpinat la Metocul Hilandarului, renumita mănăstire sârbească din Muntele Athos.
Stabiliţi la Mănăstirea athonită „Sfântul
Pavel”, ieromonahul Parthenie este numit egumen, iar ieroschimonahul Chiriac, eclesiarh;
apoi sunt trimişi în procesiune cu Sfinte Moaşte,
prin ţările române. Timp de patru ani, Chiriac
oficiază slujbe, rosteşte cuvântări, întreţine legături, devenind astfel o persoană cunoscută.
În perioada iunie – decembrie a anului
1814, Tudor Vladimirescu s-a aflat la Viena,
delegat de boierul Nicolae Glogoveanu pentru
rezolvarea unei moştenirii rămase de la Elena
Glogoveanu, soţia sa, decedată acolo47. În capitala imperiului austriac, centru evenimentelor
politice europene, Tudor întreţine legături cu
Ambasada Rusă şi urmărea evenimentele politice. De acolo, la 28 iulie 1814, scria lui Glogoveanu: „Vremea pe aici este tăcere, nimic
mişcare. Se aşteaptă la octombrie, din toate părţile, miniştri pentru Congres, şi vine şi împăratul
Rusiei. Să sună că, atunci va fi ceva şi pentru
locurile acelea”48.
Tot în cursul anului 1814, ia fiinţă la
Odessa societatea secretă „Eteria”, având scopul de a uni toate popoarele creştine în lupta lor
pentru scuturarea jugului turcesc, cu ajutorul
Rusiei49. Deci, în acelaşi an, Tudor Vladimirescu pleacă la Viena, iar Chiriac Râmniceanu,
la Athos; două direcţii, urmărind acelaşi scop:
constatarea orientărilor, atât în privinţa imperialilor, cât şi a grecilor. Din viaţa şi activitatea
lui Chiriac, rezultă că Revoluţia din 1821 a fost
pregătită împreună cu mişcarea eteristă.
Cu privire la procesiunile efectuate prin
ţările române, arhimandritul Chiriac scrie, că a
fost, „în taxid, trimis cu încredinţări de scrisori
din Ţara Românească acolo, şi de acolo aicea”,
precum şi faptul că „multe foloase s-au pricinuit
din alergarea posluşaniei aceea şi din darul Sfintelor acelor Moaşte”50. El era însoţit de ieromonahul Parthenie şi monahul Pafnutie care, în
timpul Revoluţiei au fost numiţi de mitropolitul
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în Pariz, pace puseră. Cei trei aliaţi: Franţ I, Alexander I, cu Vilhelm II şi cu alţii, în Beciu,
Congres ţinură. Unde şi boieriu Tudor se duse,
de la mine pe poştă se puse. De la Beciu în
Bucureşti, de acolo, Ruşova. În Mehadia, cvartir
6 săptămâni şezu. La mine, în toate zilele venea;
bine se păzea: cuminte. Şi iar la Bucureşti se
duse”56. Din aceste relatări, par evidente multiplele preocupări ale pandurului, care denotă un
anumit caracter secret.
După numirea lui Tudor Vladimirescu
polcovnic de poteră peste 30 de panduri şi însărcinat cu paza judeţelor Saac şi Prahova, vedem că, la 10 mai 1817, ieroschimonahul
Chiriac adresează o scrisoare epitropilor bisericii din Sânger, judeţul Saac, adică pitarului
Grigorie Urlăţanu şi vătafului Mârza, „cinstiţii
boiari ai Patriei noastre fii”57, pe care îi numeşte
„ai noştri aleşi fii sufleteşti”58, pentru a înfiinţa
aici o mănăstire, deşi avea schitul său, la Tismana, despre care spune că, „am avut şi am şi
acum Schitul Cioclovina”59. Deci, el nu-l părăsise, ci îl avea încă după patru ani în grija sa,
ceea ce denotă că plecase într-o misiune la
Muntele Athos. De fapt, referindu-se la situaţia
athonită, el scria în 1817 că în aceste „rânduieli
ne-a adus şi pe noi vremea”60. Deci, ar rezulta
că, nu de bună voie a mers acolo, ci împrejurările l-au obligat. Tot în acest an, a avut mai
multe întâlniri, la Muntele Athos, cu patriarhul
ecumenic Grigorie al V-lea; prima are loc la
Mănăstirea Vatoped, cu ocazia hramului Bunei
Vestiri61; a doua, la Mănăstirea Iviron, de Adormirea Maicii Domnului, când patriarhul l-a
invitat la Marea Lavră, unde prezentându-se la 8
aprilie 1818, a fost hirotesit arhimandrit62.
În luna aprilie 1818, Comitetul Central al
Eteriei îşi mută sediul la Constantinopol, ca
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urmare a stării de efervescenţă, în care se găseau
popoarele din Balcani, şi grecii mai ales, iar
numărul eteriştilor era în continuă creştere63.
Atunci se reîntoarce şi Chiriac de la Muntele
Athos, dar nu merge la Schitul Cioclovina, ci se
stabileşte în Bucureşti, în casa fratelui său
Iancu, urmărind evenimentele politice. Printre
altele, menţionează o rebelie „în taină”, scriind
că, „toamna, la septembrie 29, la 8 ceasuri, frică
mare, făcându-se în taină rebelie, ticluindu-se
de către străinii făcătorii de rele, domnul
Caragea Gheorghe, cu ogeacurile curţii, ca în
chip de plimbare făcând, a ieşit la Mănăstirea
Ciorogârla a lui Samurcaş, încă şi cu două tunuri, şi pe a doua zi s-au pornit la Ţara Nemţească şi, întrând înăuntru, păzitorii i-a slobozit”64. De fapt, „tulburările din Ţara Românească, pe care autorităţile ţariste nu înţelegeau să le
tolereze, erau manifestările antifanariote ale boierilor pământeni la sfârşitul anului 1818”65.
Tudor Vladimirescu se dovedise o personalitate cu un orizont politic vast; călătorise
mult, atât în ţară, cât şi în străinătate, afirmându-se ca un element viguros al păturii mijlocii,
aflată în plină ascensiune economică şi politică66. În perioada dinaintea Revoluţiei, vizitase
în repetate rânduri Consulatul Rusesc din Bucureşti, fiind informat cu privire la evenimentele
din străinătate şi activitatea diplomatică a curţilor europene67. Datorită calităţilor sale militare,
este recomandat de consulul rus Pini superiorilor săi, devenind protejatul ruşilor, şi primeşte
brevetul pentru gradul de locotenent68. El avea,
de asemenea, bune relaţii cu Dionisie, egumenul
Tismanei; într-un Pomelnic scris de mâna sa, pe
un Penticostar, donat la 27 februarie 1819 bisericii
din Cloşani, primul este „Dionisie arhiereul”69.
La 20 Octombrie 1819, Tudor Vladimi-

Nicolae Stoica de Haţeg, Cronica Banatului, p. 304.
B. A. R., Ms. nr. 1841, f. 170.
Ibidem.
Idem, f. 171.
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C. E., art. cit., în „B. O. R.” XIII (1889), nr. 1, p. 26.
Idem, p. 25.
Alexandru Cernatoni, art. cit., p. 42.
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Mircea T. Radu, op. cit., p. 181, nota 59.
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lui Samurcaş76, or se ştie că acesta era unul
dintre fruntaşii Eteriei din Ţara Românească.
Samurcaş, împreună cu Iordache Olimpiotul
prezintă pe Tudor lui Alexandru Pini, consulul
Rusiei la Bucureşti77; el era văzut şi în compania
lui Dimitrie Macedonski, Ioan Farmache, Hagi
Prodan, polcovnicul Iova, nepotul lui Iordache,
bulucbaşa Ghencea, toţi fiind cunoscători ai planurilor Eteriei. De aici, Tudor urmăreşte principalele evenimente politice şi sociale. Dacă
mersul politic al curţilor europene le cunoştea
prin consulul rus, Pini, opinia poporului şi starea
lui de spirit o cunoştea de la duhovnicul său,
Chiriac Râmniceanu, care străbătuse Muntenia
şi Moldova, timp de patru ani, până în 1818,
când se credea că revoluţia va izbucni. De fapt,
de mai mult timp, el întreţinea relaţii cu eterişti
greci şi aderenţii români ai acesteia, întrezărind
mari posibilităţi de colaborare în lupta pentru
emancipare de sub stăpânirea turcească78.
Fiind la Bucureşti, Tudor află că, spre
sfârşitul anului 1820, la Constantinopol au avut
loc negocieri între Rusia şi Turcia, pe tema ameliorării administraţiei în Principate79, iar el vorbea chiar deschis prin Bucureşti şi la consulate
că, de nu vor înceta abuzurile, va fi răscoală80.
Arhimandritul Chiriac relatează şi unele prevestiri ale evenimentelor din 1821, prin „minunile şi semnele ce s-au făcut la în Sfitagora, la
leat 1820, mai înainte de Rebelia cea ştiută în
toată Europa, toamna, în septembrie”81. Monahii athoniţi le-au considerat adevărate profeţii
privind evenimentele ce aveau să se petreacă în
preajma Revoluţiei din 1821, care a avut un impact catastrofal şi asupra aşezămintelor şi a vieţii monahale din această zonă. Ele, i-au fost
„arătate de mulţi părinţi locuitori acolo, cum şi
fratele Chesarie ieromonahul... Iar acest părinte
Chesarie, când a povestit aceste înfricoşate
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rescu a fost numit vătaf de Plai la Câineni70, iar
Arhimandritul Chiriac se stabileşte la Mănăstirea Plăviceni, din judeţul Argeş, fiind o personalitate cunoscută. Nu revine la Tismana, unde
era ieromonahul Parthenie, fostul econom al
Mănăstirii şi împreună călător la Sfântul Munte,
numit egumen de mitropolitul Dionisie Lupu.
Întrucât evenimentele se precipitau, în
luna ianuarie 1820, eteristul Emanuel Xanthos
este trimis la Petersburg pentru a-i oferi contelui
Capodistria – grec din insula Corfu şi ministrul
de Externe al Rusiei – comanda supremă a
Eteriei; însă acesta respinge propunerea, ca fiind
incompatibilă cu poziţia sa oficială71. La 12
aprilie 1820, şef suprem al Eteriei este numit
Alexandru Ipsilanti, general în armata rusă şi
aghiotant al ţarului72.
La consfătuirea secretă a şefilor eterişti
din 1 octombrie 1820, s-a revenit asupra hotărârii care prevedea ca, semnalul revoluţiei să
se dea în Moreea, fixând ca punct de început al
răscoalei Principatele de la Dunăre; ei scontau
pe sprijinul direct al ţarului, dar şi al boierilor
români şi greci, care aderaseră la mişcare73. Se
ştie că, boierii români se iniţiau în tainele
Eteriei, potrivit comunicării căminarului Sava,
adresată în 29 octombrie 1820 lui Xanthos la
Chişinău, nominalizând, printre ei, pe Grigorie
Brâncoveanu74; de asemenea, în aceeaşi comunicare, citim: „Călugărul aşteaptă scrisorile patriarhiceşti, care urmează să fie trimise de
domnul Themelis din Constantinopol”75. Oare
cine era acest călugăr? Nu cumva, arhimandritul
Chiriac, cunoscut al patriarhului Grigorie al
V-lea de la Muntele Athos!?
În luna noiembrie 1820, Tudor Vladimirescu se găsea la Bucureşti, fiind găzduit în casa
lui Constantin Samurcaş, cu care avea legături şi
Chiriac Râmniceanu; între pomelnicele sale, se
păstrează şi cel al vistiernicului Nicolache, omul

151

FAMILIA ROMÂNĂ

IANUARIE 2017-DECEMBRIE 2019

FAMILIA ROMÂNĂ

FILE DE ISTORIE

152

IANUARIE 2017-DECEMBRIE 2019

semne, era egumenaş la Mănăstirea Bucovăţu
sud Dolj... în leat 1827, iulie 31”82.
Arhimandritul Chiriac prezintă relatările
athonite sub titlul: Arătare de minunile şi semnele ce s-au făcut în Sfitagora, la leatul 1820,
mai înainte de Rebelia cea ştiută mai în toată
Europa, din scociorârea grecilor, toamna în
septembrie83. Expunerea sa arată că, „la vârful
Sfântului Munte Athonul, a văzut un părinte al
Mănăstirii Rusicul, duhovnic, un foc mare,
noaptea, arzând, şi mulţime de călugări într-acel
foc se vedea, iar alţii, fugind dintr-acel foc cu
capetele aprinse, care s-au cunoscut că au fost
cei ce – de multa nevoie a turcilor, care îi gonea
– s-au dus pe la ostroave de s-au ras şi s-au
însurat; iar pe care i-au prins, pe unii i-au tăiat,
alţii în ţeapă i-au pus, alţii i-au spânzurat”84. De
asemenea, „la Peştera Mănăstirii Sfântului
Pavel, au văzut toţi părinţii acelei Mănăstiri, în
multe rânduri, un foc mare, ieşind, trecea peste
Mănăstire în vale, în partea unde scoteau cu
scripetele apă în Mănăstire, cu un vas de aramă
ce avea lanţ de fier şi, acolo, în valea aceea, care
merge spre Mare, mai mult se aprindea acea
vedere de foc”85. Iar „un părinte bătrân, shimonah al Mănăstirii Xiropotamul, bolnăvind, a
zăcut patru zile şi, răposând, la 24 de ceasuri a
înviat. Şi, zicând să se strângă toţi părinţii ai
acelei Mănăstiri, şi alţii, a arătat că, cât a fost
mort, i s-a arătat că, la Careia, unde iaste târgul
de părinţii Sfetagorii, era Iadul, şi pe toţi proestoşii mănăstirilor i-a văzut acolo în foc, muncindu-se, care după ale lor păcate şi, propovăduind pocăinţa cu lacrimi, iarăşi a adormit”86.
„La Mănăstirea Ivirului, un băiat, ca de
ani 15, la Vecernie, într-o sâmbătă seara, dintre
lucrătorii ce se aflau acolo, venind şi el la biserică spre închinare, mergând înaintea Icoanei
Maicii Domnului Hristos, a rămas acolo uimit
până dimineaţă că, deşi au voit ai bisericii a-l
scoate afară, n-au putut a-l dezlipi nimenea dinaintea sfintei Icoane, până dimineaţa la Sfânta
Liturghie. Iar, după: Blagoslovită iaste împărăţia Tatălui..., a strigat: «Cu adevărat, blagoslo82
83
84
85
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87
88
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vită iaste împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin». După aceea, a mers în mijlocul
bisericii şi a spus un cuvânt înfricoşat, fără a şti
carte, pentru a se pocăi fieştecarele, fiind zile de
primejdii mari, care aveau să sosească, arătând
părinţilor şi norodului, ce se afla acolo, cum că
aceea propovedanie nu iaste de la sineşi, ci altul
oarecine i le spune a grăi. După aceea, s-a dus
înaintea Icoanei Domnului Hristos, şezând iarăşi răpit până la vremea Heruvicului şi, mergând iarăşi în mijlocul bisericii, a spus alt
cuvânt groaznic, după vedenia ce a văzut, a se
îngriji fieştecarele om că, după păcatele noastre,
nu numai omenirea are a pătimi, ci şi sfintele
mănăstiri şi bisericile, cum şi morţii se vor dezgropa de vrăjmaşii ucigaşi, şi alte multe prăpădenii, după slobozirea lui Dumnezeu, va să se
facă mai în toată lumea, care n-au mai fost, şi aşa
a ieşit afară. Deci, îl întrebau afară mulţi, să mai
spuie aceleaşi cuvinte şi ce a văzut; şi a spus că,
nici ştie ceva, nici că ştie unde a fost. Din ceasul
acela, mai mult nu ţine minte nimic”87.
Altă prevestire: „Atuncea, toamna, a dat
întâi un potop înfricoşat, noaptea în vremea
Utreniei, încât s-a spăimântat toată Sfitagora,
când, din mulţimea ploii cei mari, ca şi când
turna, zice, cu buţile, s-au pornit toate izvoarele,
ca din Mare ieşind şi în Mare curgând, au adunat
şi au cărat toate grădinile; şi conacele din limanurile Mării, ce păstra bărcile, adică caicurile
mănăstirilor celor de pe lângă Mare, şi casele de
piatră, şi ziduri cu părinţi, au dărâmat. Atuncea,
şi toată cheresteaua de piatră, stâlpi, lespezi de
marmură le-au băgat în Mare la Sfântul Pavel, la
Sfânta Ana, Neia Schit, Cavsocalivi, la
Dionisiu, şi alte multe stricăciuni şi pagube, cu
pierderi de viaţă au făcut râurile ce veneau ca un
potop; iar din vârful Athonului, venea ca Dunărea, cutremurând şi tot locul, încât s-a socotit
că a sosit sfârşitul lumii”88.
În luna ianuarie 1821, Tudor Vladimirescu semnează un acord de colaborare cu Iordache
Olimpiotul şi Ioan Farmache, comandanţi ai
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„ori de ce neam ar fi”, să se ridice împotriva
tuturor asupritorilor. Proclamaţia, răspândită în
toată ţara, a înflăcărat spiritul revoluţionar al
clăcaşilor şi moşnenilor care au devenit răzbunători neînduplecaţi ai împilărilor şi nedreptăţilor boiereşti şi fanariote95. Printre multiplicatorii Proclamaţiei, se numără şi protosinghelul Ghenadie Pârvulescu96, originar din Cerneţi,
ierodiaconul de la Mănăstirea Bistriţa, care se
afla în strânse legături cu arhimandritul Chiriac
Râmniceanu. În acelaşi timp, prin Arzul înaintat
Porţii Otomane, Tudor arată că nu se răzvrăteşte
împotriva autorităţii sultanului, că „ridicarea
noastră nu este pentru altceva, nici într-un chip,
decât numai asupra boierilor, care ne-au mâncat
dreptăţile noastre”97, aşa cum procedase, mai
înainte, şi Miloş Obrenovici al sârbilor98.
Tudor Vladimirescu porneşte de la Padeş,
în fruntea pandurilor, îndreptându-se spre
Bucureşti; trece prin Baia de Aramă, Broşteni,
Cerneţi, Strehaia, Ţânţăreni, oastea sporindu-şi
rândurile cu încă 1500 panduri. S-a văzut că
arhimandritul Chiriac Râmniceanu avea numeroase familii, între fii săi duhovniceşti, din
aceste localităţi.
Boierii divaniţi nu şi-au închipuit că
mişcarea lui Tudor era aşa de bine pregătită.
Văzându-i amploarea, cu toate promisiunile lor,
peste două săptămâni încep opoziţia, prin învinuiri la Poartă, scuze la legaţia austriacă, porunci la ispravnicii de judeţe să asigure apărarea.
Consulul Pini transmite dispoziţii bancherului
Hagi Ianuş din Craiova, să vegheze la menţinerea liniştii şi ordinii în Oltenia99. Mai mult,
ei se adresează chiar sultanului, arătând că, „toată obştea locuitorilor pământului Ţării Valahiei”
solicită ajutorul Porţii pentru înăbuşirea revoluţiei lui Tudor, mitropolitul, episcopii, egumenii, boierii mari şi mici, căpitanii, mazilii, cer să
„chibzuiască mijlocul cel cuviincios spre
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gărzi domneşti şi membrii activi ai Eteriei; el se
angaja „să dea mână de ajutor lui Ipsilanti ca să
se înlesnească trecerea peste Dunăre a oştirilor
Eteriei”89. La 15 ale lunii respective, din porunca lui Alexandru Şuţu (1818-1821), grav
bolnav, care şi moare în noaptea de 18-19 ianuarie, se alcătuieşte un „Comitet de oblăduire”,
pentru rezolvarea treburilor urgente ale ţării,
format din Grigorie Brâncoveanu, Grigorie
Ghica şi Barbu Văcărescu, favorabili unei
mişcări de eliberare de sub dominaţia otomană
şi adversari ai regimului fanariot; ei conving pe
Tudor să ia conducerea insurecţiei şi îi promit
tot ajutorul pentru răscularea poporului. În acest
sens, ei declară: „Pe dumneata, sluger Teodore,
te-am ales să ridici norodul cu arme şi să urmezi
precum eşti povăţuit, şi noi ne jurăm din parte-ne... că la toate vom da ajutor cu mijloacele
folositoare şi cuviincioase şi vom lucra unde şi
la ce ni se va cuveni pentru obştescul folos,
puind toată silinţa la cele ce va cere această
delicată pornire”90. Deşi eteriştii aveau planuri
secrete pe care nu le descopereau lui Tudor, el le
cunoştea de la aceşti boieri, care erau iniţiaţi în
treburile Eteriei91.
Constantin Samurcaş, fost caimacam al
Craiovei în timpul lui Caragea-Vodă, îl cunoştea
bine pe Tudor; el îl informează pe consulul rusesc
că numai Tudor poate să ridice revoluţia peste
Olt. Acesta, după ce împrumutase de la eteristul
Pavel Macedonski suma de 20.000 lei pentru
nevoile apropiatei răscoale92, în noaptea de
18-19 ianuarie, în fruntea a 40 de arnăuţi, şi
însoţit de eteristul Dimitrie Macedonski, se îndreaptă spre Oltenia, unde dispunea de o largă
reţea de oameni devotaţi mişcării93. Mănăstirea
Tismana, unde era egumen Parthenie, „fiul duhovnicesc” al lui Chiriac, o transformă în cartierul său general94, iar la 23 ianuarie, lansează
cunoscuta Proclamaţie de la Padeş, program
prin care cheamă poporul din Ţara Românească,
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apărarea ţării despre aceşti tâlhari”100. În fond,
Arzul din 30 ianuarie exprimă starea de spirit a
boierilor, care scriau limpede că: „Temerea cea
mai mare ne este că acest Theodor, avându-şi
locuinţa şi casa în judeţul Mehedinţi, s-a ajuns
de mult cu vreunii din locuitorii acelui judeţ sau
şi cu alţii din alte vecine judeţe şi, având înclinare cu mai mulţi, se întinde acest rău obştii
vătămător”101. Deci, boierii au intuit corect că,
Tudor pregătise din timp mişcarea revoluţionară, că prea repede s-a adunat poporul, iar
conducerea judeţelor, cu toate mijloacele de
care dispuneau, n-au reuşit să-i oprească.
La scrisoarea boierilor divaniţi, prin care
îl „sfătuiesc” să părăsească asemenea fapte
pentru liniştea ţării102, Tudor Vladimirescu răspunde că nu va depune armele, întrucât revoluţia
a fost pornită de popor şi nu de el. „Eu de capul
meu nicidecum n-am plecat”, ci „ştiindu-mă norodul pe mine dintr-alte vremi că sunt un adevărat fiu al Patrii mele, cu silnicie m-au luat a le
fi şi la această vreme chivernisitor pentru binele
şi folosul tuturor”103. Însuşi consulul Austriei,
Fr. Fleischhackel von Hakenau, în raportul său
din 5 februarie înaintat Prezidiului cezaro-crăiesc al Transilvaniei, preciza că, Tudor „nicăieri, nu comite acte de violenţă, iar proprietatea,
atât a particularilor, cât şi a stăpânirii, rămâne
neatinsă”104.
La 11 februarie, înainte ca Nicolae Văcărescu să acţioneze împotriva taberei pandurilor,
cantonată la Ţânţăreni, este chemat la Bucureşti,
fiind înlocuit cu Constantin Samurcaş, unul
dintre membrii cei mai însemnaţi ai Eteriei greceşti. Acesta, în loc să lupte contra lui Tudor, îi
trimite prin Hagi Prodan, căpitan al arnăuţilor
domneşti, care va trece în tabăra lui Tudor,
90.000 taleri pentru nevoile oastei105. Urmează
la 16 februarie Cererile norodului românesc,
adevăratul program de revendicări sociale şi
politice.
După ce Alexandru Ipsilanti, conducăto100
101
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103
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rul Eteriei, trece Prutul la 22 februarie,
îndreptându-se spre Iaşi, a doua zi, Capodistria
comunică lui Alexandru Pini, consulul rus la
Bucureşti, că ţarul dezaprobă mişcarea revoluţionară a lui Tudor106. În acelaşi timp,
duşmanii pandurilor comit nenumărate acte de
compromitere a Revoluţiei. Unul dintre cele mai
grăitoare este cel săvârşit la Cula din Beneşti,
comuna Bălceşti-Vâlcea, despre care ne relatează Iordache Otetelişanu.
La începutul Revoluţiei, fraţii Iordache şi
Grigorie Otetelişanu s-au retras la moşia lor de
la Beneşti, unde aveau case întărite; acolo s-au
adunat două din trei surori, alte rudenii şi prieteni, fiind 31 de persoane, afară de vizitii, slugi
şi slujnice. De la Bucureşti a sosit Constantin
Samurcaş cu împuternicirea Divanului, sau să
împace pe Tudor, sau să-l prindă. Iordache i-a
scris lui Samurcaş ce a auzit, întrebându-l dacă e
bine să rămână, sau să fugă peste graniţă.
Samurcaş l-a asigurat să stea pe loc, că Tudor
„nici jefuieşte, nici omoară pe cineva; decât să
ne păzim de vreo 70 de hoţomani, ce s-ar fi rupt
de oastea lui Tudor, că aceştia, pe unde ajung,
jefuiesc”107. La Beneşti, era şi Petrache Poenaru
cu mama-sa Anica Poenăreasa, cu Safta, soţia
sa, şi cu fiul lor Nae, prunc de ţâţă. Petrache cu
două slugi, un român şi un arnăut, înarmaţi,
şi-au luat postul în clopotniţa bisericii. „Hoţomanii” au înconjurat curtea şi au pătruns în ea.
Iordache a slobozit un foc; cei intraţi au căzut
morţi, iar restul au fugit108. Petrache Poenaru a
coborât din clopotniţă şi s-a predat ostaşilor lui
Tudor; aceştia au slobozit şi pe Anica, mama lui
Poenaru, care au spus că au căpetenie pe Ivancea
ceauşu, sârb de naţiune, de la Cerneţi, fiind ai
dumnealor, şi să nu avem nici o teamă a ne preda
lor109. Deci, aici întâlnim pe acel Ivancea, arnăutul ceauşului Iancu Râmniceanu, care a condus
grupul de monahi tismăneni până dincolo de
Dunăre.
A doua zi, fiind 2 martie, a venit la Beneşti
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pandurului Călugăreanu, pe o carte, spune: „Noi
plecăm, că soseşte marea oaste din apus, tot de
la Tismana şi Cozia, şi mergem cu multul să
ridicăm, pe Tudor, vodă, domnul norodului, că
aşa s-a plănuit din Padeşul”115. Tot din însemnările acestui pandur, aflăm că, la SeacaMuşeteşti, eteriştii au încercat să-l captureze pe
Tudor, pentru a-l ucide, întrucât după cele întâmplate la Beneşti, eteriştii nu aveau altă soluţie, decât lichidarea lui. Din fericire, a fost
salvat de egumenul Mănăstirii, însă şi-a pierdut
„brâul cu semnele”, adică cifrul folosit de el.
Acest lucru îi va fi fatal ceva mai târziu, când
eteriştii îi vor intercepta scrisorile trimise
turcilor116.
Ajunşi la Slatina, Tudor Vladimirescu întruneşte „sfatul ostăşesc” din 6 martie, stabilindu-se, printre altele, următoarele măsuri militare şi organizatorice: Ioan Solomon este
trimis la Craiova, în vederea previzibilei confruntări cu turcii; Iordache Olimpiotul şi Ioan
Farmache primesc însărcinarea de a opri exodul
boierilor spre Braşov117, iar „asigurarea supravegherii liniei de comunicaţie ce ducea la Râmnicu-Vâlcea” revenea unui „detaşament format
din 100 de panduri călări, conduşi de Simion
Mehedinţeanu, ce trebuia să se instaleze la
Piteşti”118. Ulterior, piteştenii dau zapis, privind
întreţinerea ostaşilor căpitanului Simion Mehedinţeanu, rânduit acolo de Tudor pentru paza
oraşului119.
Arhimandritul Chiriac Râmniceanu era la
10 martie alături de Tudor Vladimirescu, întâlnindu-se la Piteşti. Despre acest moment, el notează: „Dimineaţa la dumnealui Theodor”,
urmând puncte de suspensie. Ce o fi tăinuit
Chiriac? Ce va fi considerat că nu poate scrie
atunci? Greu de ştiut! Apoi, continuă: „Lângă
Biserica Domnească, cheltuiala din Piteşti,
1821, martie 10”. Întrevederea cu Tudor are loc
în ziua când acesta porneşte cu oastea de la
Slatina la Bucureşti. Din nefericire, manuscri-
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altă căpetenie mai mare, Hagi Prodan, care se
dase de partea lui Tudor; el s-a jurat că nu le va
face niciun rău. Este adevărat, nu a făcut niciun
rău lui Petrache Poenaru, dar au luat din sipete şi
geamantane cât le-a plăcut, adică i-a jefuit, apoi
au plecat la casa lui Nicolae Otetelişanu, unde îl
aştepta Macedonski. După aceasta, îndată au
sosit două căpetenii, Iova şi Ienciu, cu ai lor.
Ienciu a ridicat iataganul asupra lui Poenaru; de
nu-l salva un arnăut care îl cunoştea, îi tăia
capul110. Când era să-i omoare, soseşte Tudor în
mahalaua satului unde erau casele lui Nicolae
Otetelişanu, poruncind ca nu cumva să se
omoare cineva dintre aceşti boieri.
Boierii Otetelişani erau de parte lui Tudor
Vladimirescu, de aceea au fost jefuiţi de arnăuţii
lui Prodan. Iordache Otetelişanu relatează că el
cunoştea mai dinainte pe Tudor, mărturisind că
„eu avusesem prilejul a-i dobândi cunoştinţa şi a
ne împărtăşi unul altuia sentimentele patriotice,
care ne-au fost legat oarecum şi mai înainte de a
ne vedea – şi acest prilej fusese în anul 1819,
septembrie 19, pe când Tudor se afla vătaf plaiului Cloşanilor”, când moşnenii din Podeni
s-au plâns domnului Şuţu, că nemţii le-au capturat moşia, iar caimacamia Craiovei l-a numit
boier hotarnic, stând câteva zile cu Tudor pe
munte”111. Tudor porunceşte ca boierii Otetelişeni să fie transportaţi de la Beneşti la Mănăstirea Hurezi, dându-le paznic pe Ivancea
ceauşu cu unsprezece ai săi112, iar pentru jafurile
de la Beneşti, porunceşte să se taie capul căpitanilor Iova şi Ienciu.
Pentru consolidarea puterii revoluţionare
în Oltenia, Tudor numeşte noi ispravnici şi comandiri în judeţele Dolj, Romanaţi, Mehedinţi
şi Vâlcea113, apoi ridică tabăra de la Ţânţăreni,
îndreptându-se spre Slatina. El străbate ruta către Drăgăşani, trecând pe la Mănăstirea SeacaMuşeteşti, zona cu cele mai multe mănăstiri,
care constituiau puncte strategice, de mare
importanţă, în caz de război114. O însemnare a
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sele lui Chiriac, cunoscute până în prezent, nu
mai fac nicio referire la această întâlnire. Probabil, Tudor s-a mărturisit duhovnicului său ori
au discutat alte probleme tainice, pe care autorul
avea intenţia să le relateze mai târziu. Cert este
că arhimandritul Chiriac rămâne la Piteşti două
săptămâni, însă nu singur, ci împreună cu unul
dintre căpitanii principali ai lui Tudor, Simeon
din Cerneţi, sau Mehedinţeanu, potrivit Pomelnicului „dumisale căpitanul Simeon, al dumisale slugerului Theodor, maior muscălesc, sud
Mehedinţi, cernăţean. Sud Argeş, Piteşti, 21
martie 22”120, pe care arhimandritul îl transcrie
în Pomelnicul său. La 24 martie, când îşi încheie
misiunea la Piteşti, Chiriac întocmeşte o listă cu
toate cheltuielile tăcute aici, care constau în:
„Taleri 5, la chiria casei; 32 taleri, 20 parale, car
fân; 1 taler, 5 parale, car lemne; 1 taler la cheltuială; 5 taleri, la scrisori Bucureşti, hagiului; 20
parale, 2 oca prune, 21 parale, 7 pâini; 12 parale,
1 oca pelin; 5 parale, oca vin feciorilor. Martie
24 joi”121. Cu privire la aceste cheltuieli,
Constantin Erbiceanu consideră că, ele se referă
la Tudor Vladimirescu, întrucât pe următoarea
pagină, autorul lor se referă tot la conducătorul
Revoluţiei122, iar la finele Pomelnicului căpitanului Simeon, notează: „Într-această vreme a
fost mare turburare în toată Ţara Românească, şi
jafuri şi morţi, asemenea şi în alte ţări au fost,
după cum ştiu toţi, adică mare amestecare şi
peristasis ale vremii”123.
După intrarea în Bucureşti, la 21 martie,
Tudor Vladimirescu poposeşte în casele Zoiţei
Brâncoveanu124, iar peste patru zile, Alexandru
Ipsilanti soseşte la Colentina, însă Tudor îl împiedecă să intre în capitală125. La finele lunii, are
loc întrevederea dintre cei doi comandanţi, Tudor
şi Ipsilanti, desfăşurându-se într-o atmosferă de
120
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reciprocă neîncredere126. Tudor i-a replicat lui
Ipsilanti, că „ce are a face Elada cu Dachia, şi să
meargă la Elada a rămânea în Dachia linişte”127.
Se ştie că, în caz de reuşită a mişcării revoluţionare, eteriştii intenţionau să organizeze „Grecia
Mare”, unde ar fi fost incluşi şi românii128. Înţelegerea formală era ca, îndată ce va ajunge
Ipsilanti la Târgovişte, Tudor să se stabilească la
Piteşti, zonă care avea caracter strategic.
La 31 martie, în Mănăstirea Cotroceni, cu
ocazia unei slujbe religioase solemne, oficiată
de episcopul Ilarion, Tudor s-a declarat domn al
ţării. Îndată după adoptarea insignelor domniei,
începu „nu mai puţin a şi porunci şi înăuntru şi
în afară, ca un stăpânitor”129. Din acest moment,
„nici un boier pământean nu mai dorea o colaborare reală, sinceră cu el”130; ei nu-l voiau
domn, pentru că era „den proşti”, iar grecii îl
duşmăneau, văzându-şi periclitată situaţia privilegiată din Ţara Românească. Mihail Cioran
scria că Prodan şi Macedonski, comandanţii
arnăuţilor, „lucrau neîncetat în oştirea lui contra
Revoluţiei”131.
Tudor Vladimirescu îşi retrage trupele la
marginea Bucureştilor, luând măsuri de fortificare a oraşului, iar la 1 mai 1821, cere marelui
vistier să dispună ca isprăvnicatele de Gorj şi
Mehedinţi să achite sumele împrumutate de el
pentru nevoile oştirii de la Ghiţă Opran şi Fota
Popovici, negustori din Ruşova132. Primul, după
cum s-a văzut, era unul dintre cunoscuţii arhimandritului Chiriac.
Văzând că turcii au intrat în ţară, Tudor
decide retragerea oştirilor sale în Oltenia, pentru
organizarea unei puternice rezistenţe133. Aici
dispunea de o serie de mănăstiri fortificate, ca
Tismana, Crasna, Polovragi, Hurezi, Bistriţa şi

C. E., Câteva notiţe privitoare la Tudor Vladimirescu, în „B. O. R.” XXVII (1903), nr. 2, p. 189.
Ibidem.
Ibidem.
Idem. art. cit., în „B. O. R.” XIV(1890). p. 413.
Alexandru Cernatoni, art. cit., p. 46.
Omagiu. Tudor Vladimirescu..., p. 11.
Ibidem.
Dârzeanu, la Iorga, Izvoare contemporane, p. 84, cf. Pr. Ion D. Ciucă, Prof. Domnica Ciucă, Prof. Ion M. Ciucă,
op. cit., p. 14, nota 31.
Pr. Ion D. Ciucă, Prof. Domnica Ciucă, Prof. Ion M. Ciucă, op. cit., p. 177.
Hurmuzaki III, N. S. P. 237, cf. Pr. Ion D. Ciucă, Prof. Domnica Ciucă, Prof. Ion M. Ciucă, op. cit., p. 14.
Pr. Ion D. Ciucă, Prof. Domnica Ciucă, Prof. Ion M. Ciucă, op. cit., p. 14.
M. Cioranu, Revoluţia lui Tudor Vladimirescu, cf. N. Iorga, Izvoare contemporane, p. 290.
Omagiu. Tudor Vladimirescu..., Document 25, p. 56.
Ibidem, p. 12.
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frăţine-meu, anume Ivancea”142, menţionat de
Chiriac, adică cel care a condus pe monahii
români până dincolo de Dunăre, îl întâlnim şi
aici; despre el, aflăm şi alte relatări în documentele Revoluţiei. Chiriac Popescu îl numeşte
Ivanciu Bitoleanu143, fiind originar din Bitolia,
oraş în sudul Serbiei, iar Iordache Otetelişeanu
spune că, Ivancea ceauşu, era sârb de naţiune, de
la Cerneţi144.
Implicarea arhimandritului Chiriac Râmniceanu în pregătirea Revoluţiei din 1821 rezultă şi dintr-o serie de fapte din viaţa sa, ca fuga
la Braşov şi repetatele reveniri asupra acestor
evenimente. Se ştie că Transilvania a fost un
refugiu sigur pentru mulţi apropiaţi ai lui Tudor
Vladimirescu145; Chiriac relatează că, „am fugit
şi noi de la Metohul Plăviceni, trăgând mare
necaz pe drum de frica jacmanilor; au venit
turcii, şi am şezut un an în Braşov, cu cheltuiala
lui Constantin Rătescu, al treilea logofăt”146. La
fel au procedat şi alţi egumeni, ca Parthenie de la
Tismana şi Theodosie de la Bistriţa, acuzaţi de
sprijinirea „rebeliei”147.
Faptul că, arhimandritul Chiriac Râmniceanu nu a fost străin de această mişcare de
eliberare socială şi naţională, rezultă şi din numeroasele reveniri în scris asupra acestor evenimente. Despre logofătul Mathei Gârdescu al
sfintei Mănăstiri Tismana, scria: „Acest Mathei
logofăt, l-au omorât hoţii în Rebelie, leat 1821,
mai”148, adică „Rebelia cea ştiută mai în toată
Europa, din scociorârea grecilor”149, „ce în zilele Şuţului a fost”150, „comandir fiind dumnealui slugerul Theodor ot Cerneţi”151. El se

S. I. Gârleanu, Şi-au făcut singuri dreptate, în „Magazin Istoric” V (1971), nr. 4, p. 60.
Omagiu. Tudor Vladimirescu..., p. 12.
Pr. Ion D. Ciucă, Prof. Domnica Ciucă, Prof. Ion M. Ciucă, op. cit., p. 20-21.
Omagiu. Tudor Vladimirescu..., p. 12.
Alexandru Cernatoni, art. cit., p. 48.
Pr. Ion D. Ciucă, Prof. Domnica Ciucă, Prof. Ion M. Ciucă, op. cit., p. 31.
Ilie Ceauşescu, Căpitanul de panduri Simeon Mehedinţeanu, 1966, p. 42.
Pr. Ion D. Ciucă, Prof. Domnica Ciucă, Prof. Ion M. Ciucă, op. cit., p. 253.
C. E., art. cit., în „B. O. R.” XIII (1889), nr. 4, p. 222.
Pr. Ion D. Ciucă, Prof. Domnica Ciucă, Prof. Ion M. Ciucă, op. cit., p. 163.
Ibidem, p. 62.
Ion Constantin Vasile, Note istorice răzleţe, în „Caietele Bălcescu” XI – XII, Râmnicu Vâlcea, 1986, p. 367.
C. E., art. cit., în „B. O. R.” XIII (1890), nr. 8, p. 414.
Arhim. Veniamin Micle, Arhimandritul Theodosie Bistriţeanul, „inginer” şi „rebelist”, în „Telegraful Român”.
anul 150 (2002), nr. 31-34, p. 6, col. 5-6; p. 7, col. 1-2.
B. A. R., Ms. nr. 3469, f. 86.
C. E., art. cit., în „B. O. R.” XIII (1889), nr. 8, p. 445.
Ibidem, art. cit., în „B. O. R.” XII (1888), nr. 8, p. 530.
Ibidem, art. cit., în „B. O. R.” XXVII (1903), nr. 2, p. 190.
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Cozia134. În drum spre Piteşti135, primeşte o scrisoare de la căpitanul Iordache Olimpiotul care îl
somează că, de va mai înainta, „cu trupul lui îl
va lovi”; citind scrisoarea în faţa lui Hagi Prodan,
Macedonski şi Alexandru, Tudor îi informează că
el l-a salvat pe Iordache, atunci când acesta trecuse
din Serbia prin Ţara Nemţească, încât „abia l-am
scăpat în casa mea din mâinile nemţilor”136.
Se ştie că, la 19 mai, are loc la Goleşti
încheierea unui acord între Tudor Vladimirescu
şi Iordache Olimpiotul, comandantul eteriştilor,
însă la 21 mai, acesta se adresează pandurilor,
după o prealabilă prelucrare, dacă îl mai vor
comandant pe Tudor, sau pe Hagi Prodan şi
Macedonski, spionii eteriştilor în oastea pandurilor. Mihail Cioran scrie că, pandurii l-au
părăsit pe Tudor, preferându-i pe aceştia doi.
Tudor este arestat şi trimis lui Alexandru
Ipsilanti, în Târgovişte137, unde va fi ucis la 27
mai 1821138.
După arestarea lui Tudor Vladimirescu,
pandurii, conduşi de Macedonski, pornesc spre
Piteşti139, iar un detaşament format din vreo 200
de ostaşi, sub comanda căpitanului Simion Mehedinţeanu şi a bulucbaşei Ivancea, luptă cu un
detaşament turcesc ce ocupase Slatina, victoria
fiind de partea pandurilor140. Însă, în ziua de 7
iunie 1821, eteriştii sunt înfrânţi la Drăgăşani.
De aici, s-au retras la Râmnicu-Vâlcea, unde
Alexandru Ipsilanti a înlăturat de la conducere
pe Macedonski şi Prodan, iar ei n-au voit să-l
mai ajute cu pandurii; apoi, împreună cu
Ivancea şi un grup de oameni, se închid în Mănăstirea Tismana141. Iată că, pe acel „arnăut al
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gândea şi la acel vestit schimonah din Schitul
Capsocalivi, Metodie Macroghenie, despre care
zicea, că „în vremea Rebeliei, împreună cu alţi
cinstiţi părinţi ai Sfântului Munte, care n-au
putut fugi, or fi pătimit rău de la turci, în
Thesalonic, la opreală, pentru bani, şi nu ştim ce
se va fi ales de viaţă-şi”152, „căci toată Sfitagora,
după plecarea noastră, s-a prăpădit cu totul”153.
Despre întâmplările petrecute la Muntele Athos,
după Revoluţia din 1821, Chiriac discuta şi în
anul 1827, cu ieromonahul Chesarie, stareţul
Mănăstirii Bucovăţ, fostul ucenic al lui Anthim
Jitianul154.
Mulţi istorici, specialişti în evenimentele
din 1821, afirmă că această mişcare revoluţionară a fost susţinută şi de monahii din mănăstirile athonite155. Contribuţia arhimandritului
Chiriac pare a fi recunoscută personal, atunci
când descrie procedeul numirii egumenilor la
mănăstirile athonite, în funcţie de pungile de
bani pe care le ofereau, zicând că: „În care
rânduieli ne-a adus şi pe noi vremea”156. De aici,
ar rezulta că nu a fost voia lui să accepte acest
compromis, dar împrejurările istorice l-au
constrâns să primească funcţia, în schimbul unei
sume de bani, pentru a-şi îndeplini misiunile
primite în ţară. El avea schitul său, Cioclovina,
unde era ctitor, cu scrisori de la „arhiereu”, deci
nu ar fi avut motive să plece acolo. De asemenea, era însoţit de doi călugări, ieromonahii
Parthenie şi Ştefan, ambii „fii de ispovedanie” ai
săi, personalităţi de vază din obştea tismăneană:
primul, econom, al doilea, cărturar, care, după
reîntoarcerea de la Athos, vor ajunge succesiv
egumeni ai Mănăstirii.
Un autor român scrie că, Sfântul Munte „a
susţinut direct sau indirect mişcările de rezis-
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tenţă naţională ale bulgarilor, sârbilor, românilor
şi albanezilor şi a sprijinit lupta acestor popoare
împotriva asupririi naţionale. Chiar mişcarea revoluţionară din 1821 a fost susţinută din Athos;
unii susţinători căzând jertfă pentru acţiunile
lor”157. De asemenea, un bun cunoscător al istoriei acestui centru monahal ortodox, preotul profesor Teodor Bodogae afirma că însăşi mişcarea
de redeşteptare revoluţionară din 1821 găseşte
între chiliile Athosului nu numai azil şi părtaşi,
ci şi premergători158. Dovada acestor afirmaţii
este faptul că „la Revoluţia grecească, în 1821,
turcii au cuprins Sfântul Munte”.159 În toamna
acelui an, guvernatorul Tesalonicului, Abdul
Robut (1821-1823), a năvălit cu armata asupra
mănăstirilor athonite, lăsând acolo 3000 de soldaţi, pe care monahii erau obligaţi să-i întreţină,
luând totodată şi ostateci 82 de monahi pe care
i-a ucis în Tesalonic160. El „avea ca scop, înjunghierea tuturor călugărilor pe care i-ar fi găsit în
calea sa, deoarece mulţi dintre aghioriţi, care
fugiseră, luau parte la Revoluţie”161, iar sultanul
Mahmud II voia să pornească represalii necruţătoare împotriva Athosului, fiind oprit numai
de intervenţia energică a ţarului Alexandru I162.
În urma evenimentelor din anul 1821,
adică, „după urâta şi groaznica apostasie ce,
după păcatele noastre, s-a întâmplat la leat
1821”163, arhimandritul Chiriac Râmniceanu
află din surse autentice, relatate de unii monahi
athoniţi că Sfântul Munte „s-a prăpădit cu totul;
iar când îşi va mai câştiga podoaba acel loc,
raiul pământesc şi duhovnicesc, Grădina Maicii
Domnului, Însăşi Sfinţia Sa va şti, şi cum va şti?
Căci mare lumină a lumii s-a stins; iar
Dumnezeul milelor are putere după întristare a
aduce şi bucurie”164.

152 Ibidem, art. cit., în „B. O. R.” XIII (1889), nr. 6, p. 291. Cunoscut în Muntele Athos, ca „stareţul cu barbă lungă de
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la Schitul Cavsocalivia”, schimonahul Metodie Macroghenie a decedat în anul 1835. Vezi: Antonie Ieromonahul,
File de Pateric din împărăţia monahilor, traducere de ieromonahul Evloghie Munteanu, Bucureşti, 2000, p. 372.
Ibidem.
C. E., art. cit, în „B. O. R.” XIII (1889). nr. 8, p. 445-446.
Pr. C. Cronţ, Din istoria Muntelui Athos, în „Glasul Bisericii” XXXIII (1974), nr. 9-10, p. 859.
B. A. R., Ms. nr. 1841. f. 166v.
Pr. C. Cronţ, art. cit., p. 859.
Pr. Teodor Bodogae, Tradiţia Sfântului Munte în viaţa popoarelor ortodoxe, în „Ortodoxia” V (1953), nr. 2,
p. 209.
Antonie Ieromonahul, op. cit. , p. 107.
Ibidem, p. 397.
Ibidem, p. 118.
Pr. Ion Mărgineanu, Slavii din Athos, în „Glasul Bisericii” XI (1952), nr. 8-10, p. 416.
C. E., art. cit., în „B. O. R.” XIII (1889), nr. 3, p. 167.
Idem, art. cit., în „B. O. R.” XIII (1889), nr. 6, p. 291.

Însuşi marele patriarh ecumenic Grigorie
al V-lea, cel care îl ridicase pe Chiriac Râmniceanu la rangul de arhimandrit, a fost spânzurat
în timpul celui de al treilea patriarhat, la 10
aprilie 1821, din porunca sultanului, în poarta
bisericii Patriarhiei din Constantinopol165, împreună cu doisprezece arhierei, acuzaţi de participare la Revoluţie166.
În documentele vremii, la 21 iunie 1823,
Tudor Vladimirescu este numit „apostatul”167,
iar revoluţionarii „tâlhari”168, motiv pentru care,
arhimandritul Chiriac Râmniceanu trebuia să fie
foarte prudent cu privire la redactarea memoriilor sale. Deci, în această atmosferă, potrivnică
Revoluţiei, este firesc să lipsească mărturii personale directe. O conspiraţie împotriva colosului turcesc avea sorţi de izbândă numai pre-
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Antonie Ieromonahul, op. cit., p. 402.
Paul Constant, op. cit., p. 198.
Omagiu Tudor Vladimirescu..., Document 38, p. 71.
Ibidem, Document 34, p. 66.
C. E., art. cit., în „B. O. R.” XIII (1889), nr. 8. p. 446.
Ibidem, p. 447.

gătită verbal, nu în scris. Documente, cum sunt
Cererile norodului românesc, apar când Revoluţia era deja declanşată, iar faptele deveniseră
vizibile.
Despre fostul episcop de Buzău, Costandie Filitti (1793-1819), înlăturat la 27 iulie
1819, arhimandritul Chiriac relatează că, „venise din Basarabia de la Chişinău, de peste Prut,
a se face mitropolit, fără voia părinţilor pământeni de aicea”. După moartea arhimandritului
Anthim Jitianu, „mai pe urmă a răposat şi Părintele Costandie, prin Buzău... Aceşti doi mari
părinţi greci, de mare ajutor era străinilor celor
ce nu aveau scopos bun pentru călugării români
şi, pe semne, neplăcând lui Dumnezeu, i-a chemat, a nu se mai face şi alte răscoale, după cum
s-a cunoscut că au avut scopos”169.
Referitor la episcopul Costandie al Buzăului şi la arhimandritul Anthim al Jitianului,
Chiriac Râmniceanu scrie că „le-au rămas mulţime de amaneturi şi bani, la moartea lor, sub
zaptul Canţalarii ruseşti, ca unii ce aveau şi
cavalarii muscăleşti, care şi acelea le-a oprit
Canţalaria, ştiute tuturor şi auzite. Iar mie mi-a
spus dumnealui domnul Simeon Andreiovici, al
doilea al Canţalariei”170. Deci, Chiriac avea cunoştinţe şi printre membrii Consulatului Rusesc
din Bucureşti. De asemenea, sprijinitorul său, de
a ajunge la Muntele Athos, arhimandritul
Anthim Jitianul era implicat în mişcarea eteristă, care luase fiinţă în Rusia şi era susţinută de
grecii din Ţara Românească.
Printre altele, trebuie remarcat şi faptul că,
pentru arhimandritul Chiriac Râmniceanu, renumitul duhovnic al pandurului, Tudor Vladimirescu
a fost totdeauna „dumnealui, comandirul Rebeliei” – aşa cum îl numeşte ori de câte ori îi
menţionează numele – ale cărui idei le-a împărtăşit şi chiar a contribuit, cu mijloace specifice misiunii sale, la aplicarea lor în viaţa socială şi naţională a poporul român.
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Portret al lui Tudor Vladimirescu făcut de
Theodor Aman după moartea lui Tudor şi
bazat pe mărturiile pandurilor
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Căzuţi pentru întregirea neamului
100 de ani de la luptele pentru eliberarea
zonei Buteni-Bârsa-Sebiş de sub armata bolşevică
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n pofida faptului că marile puteri învingătoare în Primul Război Mondial
validaseră hotărârea naţiunii române
din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş,
luată la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia, de a se
despărţi în totalitate de Ungaria şi de a se uni cu
Regatul României, guvernul de la Budapesta a
ignorat condiţiile care i-au fost impuse şi a refuzat să retragă armata, jandarmeria şi aparatul
administrativ din teritoriile pe care trebuia să le
cedeze României. Mai mult decât atât, în
noaptea de 15 spre 16 aprilie, în mod perfid, pe
un front larg, armata ungară a dezlănţuit un
furibund atac asupra armatei române, pe care, în
mod eronat, Cartierul General Ungar o considera inferioară armatei maghiare din toate
punctele de vedere.
Trupele româneşti, al căror comandant era
capabilul general Constantin Prezan, ofiţer cu
înaltă pregătire militară făcută în cadrul şcolii
Superioare de Război a Franţei, au contraatacat
imediat cu o forţă atât de violentă, încât linia de
atac ungară a fost în totalitate destrămată.
La rândul său, regele Ferdinand I a ordonat armatei sale să depăşească aliniamentul trecătorilor de la Ciucea, de pe Crişul Repede, şi de
la Ciuci (actualmente Vârfuri), de pe Valea
Crişului Alb.
Ofensiva militară românească pe valea
Crişului Alb a fost executată de Regimentele/
Batalioanele 2, 3, 10 Vânători şi Regimentul 35
Infanterie „Dunărea”, conduse de colonelul
Constantin Păulian, care au reuşit să cucerească
trecătoarea de la Ciuci, punct considerat ca inexpugnabil de către Comandamentul de Operaţiuni al Armatei Maghiare. A urmat bătălia de la
Buteni, în care ungurii au fost scoşi din cuiburile
de mitraliere, după lupte grele la care au luat
parte toţi gradaţii din cadrul celor patru

regimente mai sus menţionate. Ca dovadă a
acelui episod stă uciderea în bătălia din zona
Buteni-Bârsa-Sebiş a colonelului Constantin
Păulian. Să amintim desfăşurarea evenimentelor
cronologic.
Localitatea Căcărău (Tecarău, de la etimonul maghiar Tekerö) a primit numele de Joia
Mare, dat fiind faptul că a fost eliberată în dimineaţa acelei zile din Săptămâna Patimilor.
Pentru Buteni s-au dat lupte grele, căci graniţa
de est a Buteniului era apărată de dispozitivele
maghiare cu mitraliere. Au fost eliberate apoi
satele de pe malul drept al Crişului – Govojdia şi
Berindia.
După eliberarea Buteniului, colonelul
Păulian şi comandanţii celor patru regimente
amintite s-au oprit în Buteni pentru a inspecta
zona, urmând să plece în două direcţii: 1. SebişCărand-Beliu-Tinca, pe valea Crişului Negru şi
2. Bârsa-Bocsig-Ineu-Chişineu Criş, pe valea
Crişului Alb. Din Buteni fac deplasări pentru a
cunoaşte zona şi colonelul este informat că în
Sebiş, există un puternic nucleu de adepţi ai lui
Bela Kuhn (pe numele real Bela Kohen), care îi
întind o cursă. Sâmbătă, 19 aprilie, primesc comanda de înaintare pe cele două direcţii amintite. Conform mărturisirilor contemporanilor
acelor evenimente, colonelul Păulian înainta călare pe drumul spre Bârsa, când asupra lui se
trage din pipirigul şi stufărişul aflat pe dreapta
şoselei, la al doilea cap de pod, pe şoseaua spre
Bârsa, loc numit Valea Mică. Erau patru
persoane din Sebiş, în frunte cu bolşevicul Vass.
Colonelul este ucis, iar cei patru, urmăriţi de
soldaţi şi de localnicii aflaţi în apropiere, sunt
prinşi în dreptul Cimitirului Baptist, pe şoseaua
ce duce spre Cuied. Deşi urma noaptea Învierii,
care este noaptea Bucuriei, jalea a fost cumplită,
dar butincenii l-au privegheat şi l-au jelit până

Monumentul ridicat în faţa Bisericii Ortodoxe
din Buteni, în 1937, închinat celor
„Căzuţi pentru întregirea neamului”

Troiţa colonelului Paulian

satului, fiind originar din Cociuba. Cu sprijinul
Primăriei din Buteni şi al Prefecturii din Arad,
înaintează un memoriu guvernului. Prin Decretul 102/1996, publicat în MO din 20 mai
1996 satul revine la denumirea colonelului erou.
Troiţa colonelului Paulian a fost ridicată
de către Societatea Tineretului Intelectual Ortodox „Sfântul Gheorghe” din Buteni, în 1942, la
capul de pod unde a fost împuşcat mişeleşte
colonelul Constantin Paulian, general post-mortem. Sfinţirea ei s-a făcut cu deplasarea în procesiune religioasă a credincioşilor, cu fanfara
Bisericii Ortodoxe şi toate corurile, cu prapori şi
ripizi, în frunte cu protopopul Ştefan Lungu şi
cu preoţii Ioan Cosma şi Iuliu Bodea.
La instalarea regimului comunist în anul
1947, troiţa a fost tăiată şi aruncată sub capul de
pod. Preotul paroh de atunci al Buteniului, Petru
Bejan, a primit un telefon de la răposatul consilier eparhial Cibian din Arad, să dispună rezolvarea ei. Troiţa a fost dusă pe fundul căruţei,
acoperită cu fân, de către doi ţărani, în Cimitirul
Ortodox din Buteni şi aşezată la mormântul
celor trei eroi necunoscuţi, căzuţi la eliberarea
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când a venit familia, care l-a transportat în
ţinutul natal.
Amintirea sa a rămas neştearsă în inima
locuitorilor, căci după eliberare, în 1919, cetăţenii satului Govojdia au cerut ca satul lor să
poarte numele eroului, dorinţă devenită realitate
până în anul 1952.
Neuitat a rămas şi în inima butincenilor,
care, în anul 1937, ridică în faţa Bisericii Ortodoxe şi a Primăriei, un monument de marmură
roz în formă de cruce, inscripţionat cu litere
aurii, în memoria eroilor locali, cu genericul
„Căzuţi pentru întregirea neamului”. Primul în
şirul celor căzuţi în luptele din Primul Război
Mondial, este colonelul Păulian şi tot primul a
fost pomenit de atunci şi până în prezent de către
preoţii ortodocşi din Buteni, la Ziua Eroilor,
care nu întâmplător a fost fixată de biserica
strămoşească odată cu Înălţarea Mântuitorului
nostru Iisus Hristos la cer.
În anul 1993, profesorul de limba română
Galea Pavel, primul inspector general al nou
reînfiinţatului judeţ Arad, scrie un articol în care
readuce memoria colonelului, inclusiv prenumele Constantin, neştiut până atunci. De asemenea, cere să se revină la schimbarea denumirii Livada în Paulian, împreună cu locuitorii
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mormintele celor trei eroi necunoscuţi, din păcate, fără a mai apărea numele date de preoţii
ortodocşi, de-a lungul timpului, crucea de lemn
a dispărut, în locul ei rămânând Troiţa Colonelului Paulian.
Din Bucureşti au fost prezenţi: locotenentcolonel Constantin Zamfir, directorul Editurii
Militare Bucureşti, general de corp de armata
Aurel Golcea, preşedintele Asociaţiei Veteranilor de Război „Zărandul” Arad, doamna istoric Maria Muşat şi viitoarea academiciană
Cornelia Bodea, fiica fostului preot Corneliu
Bodea din Dezna. Pe vremea aceea nu s-a făcut
parastas. Au ţinut cuvântări doamna Maria
Muşat, general Aurel Golcea, primarul Cornel
Golomici şi preşedinta Organizaţiei de Tineret,
profesor Corina Vaşca.
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localităţii Joia Mare. În anul 1952, numele
satului Paulian a fost schimbat în Livada.
Un monument în formă de cruce a fost
ridicat în septembrie 1989, la capul elevului
sergent Nicolae Cornel Popovici, sublocotenent
post-mortem căzut în luptele crâncene de la Prunişor şi înmormântat de preotul Petru Bejan în
Cimitirul Ortodox din Buteni, alături de mormântul celor trei eroi din Primul Război Mondial.
Monumentul a fost ridicat de către Primăria comunei Buteni, primar comunist Cornel
Golomici şi viceprimar Roman Floare, fosta primăriţă din Chisindia. La ceremonie au participat
foştii colegi de la Şcoala de Ofiţeri din Bacău, în
frunte cu colonelul Chiricuţă, şeful Şcolii de
Ofiţeri din Bacău şi fratele eroului, cu nepoţii.
Pe latura stângă a monumentului, care era spre

Crucea-monument la mormântul
elevului sergent Nicolae Cornel Popovici
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Istoria, ca viitor
Ana Blandiana: Discurs la primirea titlului de
doctor honoris causa al Universităţii „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, 24 martie 2016
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pe care a făcut tot ce-a putut nu numai să le
respecte ea însăşi, ci să convingă şi pe ceilalţi să
le respecte – ea este obligată să se oprească din
goana iraţională a profitului şi progresului (un
elan vers le pire, spunea Cioran), să tragă aer în
piept şi să se judece, să se analizeze, să privească în trcut ca într-o oglindă retrovizoare – în
care şoferul vede pe cine a depăşit şi cine intenţionează să-l depăşească – pentru a putea înainta
corect. De altfel, Winston Churchill spunea:
„Mă uit în trecut, ca să am perspectiva drumului
pe care îl am de urmat”.
Iar în nesfârşitul trecut, crizele se înşiră ca
mărgelele pe aţă, una după alta, dar nu una lângă
alta, despărţite între ele de nodurile aţei, de
scurte perioade de pace, de linişte, care se văd,
privind în urmă, fericite, aproape miraculoase.
Atlantida, epoca lui Pericle, imperiul lui Augustus, la belle epoque, anii ‘60 ai secolului 20.
Mărgelele nu sunt de aceeaşi mărime şi unele au
forţa să se înşire din nou, să revină, iar altele nu.
Iar timpul nu mai are răbdare şi dă tot mai mult
senzaţia unui mixer care se învârte din ce în ce
mai repede şi ameninţă să se oprească prin explozie. Iată, n-au trecut decât 25 de ani de când
aveam sentimentul că s-a încheiat un capitol din
istoria omenirii şi ceea ce trăim pare să spună că
tot noi vom fi martorii încheierii capitolului
următor. Etape care în trecutul imemorial duraseră milenii şi în istoria civilizaţiei noastre
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ş vrea ca să încep rugându-vă să nu
priviţi ca pe o întâmplare stranie
faptul că un scriitor ca mine vine să
vă vorbească despre istorie. Numai din perspectiva finală a ultimului secol, care a apropiat
poezia mai mult de joc decât de religie, acest
lucru poate să apară nefiresc. În Grecia preclasică, dimpotrivă, aezii erau purtătorii din generaţie în generaţie ai memoriei colective,
devenită, în egală măsură, poem şi istorie, iar în
mitologie Memoria – Mnemosine – era mama
tuturor muzelor.
Titlul alocuţiunii pe care am pregătit-o
pentru acest prilej solemn – pe care n-aş fi
îndrăznit să-l visez niciodată în lungii ani în care
singura mea speranţă fără măsură era să devin
studentă a acestei prestigioase universităţi – este
Istoria, ca viitor, ceea ce nu înseamnă că voi
îndrăzni să mă erijez în istoric şi să prezint sub
acest titlu un studiu ci, mai degrabă, sau chiar
dimpotrivă, îi voi permite scriitorului care sunt
să privească istoria ca pe o sursă de subiective
proiecte de trecut, cu atât mai tulburătoare, cu
cât reuşesc să-şi întindă umbrele până la noi şi
mai departe.
Faptul că Facultatea de Studii Europene
este cea care a avut iniţiativa onoarei care mi se
face azi – iniţiativă căreia i s-au alăturat, atât
Facultatea de Litere, cât şi cea de Istorie şi
Filozofie – m-a determinat să aleg ca arie a
meditaţiei nu ţara, ci continentul căruia îi
aparţinem şi care, de altfel, este mai în cumpănă
şi mai ameninţat azi decât alteori. Nu există
nicio îndoială că omenirea de azi este în criză.
Dar există, oare, un singur moment al lungii sale
istorii când să nu fi fost? Etimologic, în greaca
veche, cuvântul criză vine din verbul krinein
care înseamnă „a judeca, a analiza”. Acest sens
şi consecinţele sale fiind, de altfel, şi partea de
câştig a încercării. Dacă în acest moment
Europa îşi vede puse sub semnul întrebării toate
principiile – care au făcut-o să fie ceea ce este şi
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secole, abia dacă se-ntind acum peste câteva
zeci de ani.
Un lucru este sigur: că istoriei recente
începe să-i lipsească nu numai răbdarea, ci şi
fantezia. Tot mai mult ceea ce ni se întâmplă are
aerul unei operaţiuni copy-paste, al unei reluări abia
dacă într-o nouă interpretare. Trăim catastrofe şi
tragedii cu un obositor sentiment de deja-vu, ca şi
cum ni s-ar fi dat o istorie second hand.
Nu e un secret pentru nimeni că epoca
noastră seamănă izbitor cu cea de la sfârşitul
Imperiului Roman. Acelaşi aer de sfârşit de sezon, de putere, de lume. Să ne amintim: Romanii
nu mai credeau în proprii zei şi nici nu mai ştiau
bine care sunt aceia, pierduţi în mulţimea de zei
împrumutaţi de la popoarele pe care le cuceriseră. De altfel, romanii înşişi se mai regăseau
cu greu în mulţimea de neamuri cucerite care
lunecaseră spre centru, cucerindu-l. Pe vremea
pătrunderii creştinismului, Roma se pare că nu
avea mai mult de 60.000 de romani la o populaţie de un milion de locuitori, ceilalţi erau
veniţi din alte regimuri ale globului. Nu mă refer
aici la popoarele migratoare, ci la procesul chimic de amestec al raselor şi etniilor pe care l-a
presupus uriaşul melting pot rezultat din cuceririle succesive ale Romei, devenită victima
propriilor ei victorii. Astăzi 50% din populaţia
Londrei este neengleză, iar în suburbiile Parisului sau ale Rotterdamului trebuie să îţi repeţi
unde eşti, pentru a nu uita că te afli în Europa. În
mod evident, în Antichitate, ca şi acum, cei
cuceriţi reuşesc să cucerească, vechile colonii
ocupă încet-încet centrul pe care în cele din
urmă reuşesc să-l dizolve printr-o subtilă subversiune, în care mentalităţile, credinţele, tradiţiile diferite sunt arme mai puternice decât
armele propriu-zise, mai ales când foştii cuceritori nu şi le mai respectă şi chiar nu şi le mai
amintesc pe ale lor. Şi pentru că se vede cu
ochiul liber cum istoria se repetă, n-ar trebui decât
să înţelegem ce a fost pentru a descoperi ce va fi.
Globalizarea nu este o descoperire a secolului 21. De-a lungul istoriei, de la hitiţi, perşi,
babilonieni, fenicieni, greci, romani şi până la
imperiul britanic sau cel sovietic, fiecare mare
putere a încercat să se mondializeze şi a făcut-o
pe măsura forţelor ei şi a dimensiunilor cunoscute ale lumii. Alexandru cel Mare şi Cezar au
fost cei doi europeni care au avut ambiţia şi
curajul să amestece populaţiile lumii cunoscute,
schimbându-le obiceiurile, înlocuindu-le limbile,
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influenţându-le religiile, transformându-le
pentru a le stăpâni sau chiar stăpânindu-le pentru
a le transforma. Astăzi nu se cunosc numele celor
care au hotărât amestecul: în mod paradoxal
democratizându-se şi liberalizându-se, noţiunea
de putere a devenit tot mai ocultă, iar dimensiunile ei, care nu mai sunt la scară umană, o
împiedică să se personalizeze. Dar chiar dacă ar
fi vorba de un proces obiectiv, determinat de
progresul tehnic, satul planetar strângând la un
loc nu numai informaţii, ci şi populaţii, asta nu
înseamnă că nu există o premeditare mai mult
sau mai puţin vinovată, chiar dacă numai pentru
faptul că îndrăzneşte să se joace de-a Dumnezeu. Un joc început odată cu turnul Babel, sfârşit
mereu prost şi reluat mereu, care pentru noi are
ca gen proxim Imperiul Roman spulberat în cele
din urmă de migraţiunea popoarelor.
Tot ce i se întâmplă Europei în ultima
jumătate de an este, dincolo de motivaţiile de
ordin politic, adesea oculte, un prilej de obligatorie meditaţie asupra ei însăşi, asupra condiţiei ei spirituale, acoperită, şi aproape pierdută
din vedere, în umbra groasă a obsesiei intereselor materiale. O gravă interogaţie asupra
definiţiei ei. Este evident că în implacabila ciocnire a civilizaţiilor, Europa pierde văzând cu
ochii − nu pentru că nu are resurse, ci pentru că
nu are credinţă. Şi nu mă refer numai la credinţa
în Dumnezeu, deşi, evident, şi despre asta e
vorba, ci pur şi simplu la puterea de a crede în
ceva. Încleştarea dintre unul care crede cu tărie
în adevărul credinţei sale, oricât de aberant ar fi
acel adevăr, şi unul care se îndoieşte de adevărul
idealurilor sale, oricât de strălucitoare, se va
termina întotdeauna cu victoria primului.
Ceea ce spun nu este o pledoarie pentru
fanatism, ci una pentru încredere şi fermitate. Să
ne amintim dezbaterile de acum nu mulţi ani în
urma cărora Uniunea Europeană a optat să refuze sintagma rădăcinile creştine al Europei,
infirmându-şi astfel propria istorie şi propria
definiţie culturală. Ni se va răspunde că Europa
crede în libertate. E adevărat. Dar libertatea este
o noţiune cu margini nesigure, în stare să
producă orice, dar nu şi să scuze orice. Din
nefericire, părinţii democraţiei, când au scris
Carta Drepturilor Omului, au uitat să scrie şi o
Cartă a datoriilor omului. Unde nu este datorie,
nu este drept, spunea Carol I, şi unde nu este
ordine nu este libertate. Ordinea europeană odată sfărâmată sub paşii milioanelor de emigranţi,

va sute de ani. Dar tot cenzurându-ne istoria, am
ajuns să nu o mai cunoaştem.
Dacă acceptăm că actuala perioadă istorică seamănă în multe privinţe cu perioada prăbuşirii Imperiului Roman, atunci – ducând comparaţia mai departe pe un teren de o consistenţă
oarecum diferită – putem accepta că fenomenul
pe care a reprezentat creştinismul în căderea
unuia, reprezintă lupta pentru drepturile omului
azi. Diferenţele dintre Noul Testament şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului sunt prea
mari, pentru ca paralela să nu apară riscantă şi,
totuşi, există două asemănări care o menţin în
planul logic. Acestea sunt altruismul şi capacitatea lor de a se lăsa manipulate. N-o să insist
asupra comparaţiei şi n-o să vorbesc despre
transformările pe care le-a suferit creştinismul
primitiv devenind religie de stat, dar nu pot să
nu subliniez că nu există moment mai greu în
viaţa unei idei decât acela în care ea pare că
învinge şi nu există idee mai disponibilă manipulării decât o idee victorioasă. Aproape religie
şi mai mult decât politică, corectitudinea politică a trecut drepturile omului de la condiţia de
credinţă la aceea de dogmă, o dogmă care, ca
orice dogmă, evoluează în afara spiritului critic
şi poate deveni, în situaţii neobişnuite, ameninţătoare. În actualele condiţii, potrivit Cartei
Drepturilor Omului, Europa ar trebui să primească pe toată lumea, dar dacă ar primi pe
toată lumea, Europa s-ar dizolva în propriul ei
demers şi ar înceta să mai fie Europa. Ceea ce
uită cei cărora o asemenea aserţiune li se pare
extremistă este că Europa este cea care a scris
Carta Drepturilor Omului şi, în măsura în care
Europa dispare, odată cu ea dispar şi drepturile
omului.
Un exemplu major al istoriei ca viitor porneşte de la întrebările legate de political correctness, un termen care se foloseşte, în general, în
engleză pentru că tradus şi-ar pierde încărcătura
ironică pe care citările o conţin. Corectitudinea
politică pare o locuţiune mai benignă, care poate
fi discutată, căreia i se pot pune întrebări (cine a
stabilit-o? în ce scop? respectarea ei face lumea
mai comprehensibilă? omul mai bun?) în timp
ce political correctness este pur şi simplu un
ordin care nu se discută, ci se execută, iar cei ce
nu o fac trebuie să se pregătească să tragă consecinţele. Mi-ar fi greu să precizez data cât de
cât exactă de când acest dictat politico-intelectual a început să funcţioneze. E clar, însă, că e
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libertatea Europei va rămâne o formă periculoasă cu un fond tot mai inexistent.
Îmi amintesc cât de impresionată am fost
când l-am auzit pe Lech Walesa mărturisind că,
după ce, ani de zile, muncitorul care a fost a
luptat pentru libertate, a descoperit, devenit preşedinte, că de libertate răul profită mai mult
decât binele. Şi nu pot să mă împiedic să consider acest tip de concluzie explicaţia faptului că
ţările membre ale Uniunii Europene, care au trecut prin experienţa traumatizantă a comunismului, sunt mai reticente, mai suspicioase şi mai
sceptice decât colegele lor occidentale, a căror
corectitudine politică învăţată de decenii pe de
rost se întinde iresponsabilă între egoism şi naivitate. Deceniile de represiune sălbatic organizată şi de savante şi diabolice manipulări i-au
învăţat pe estici să caute şi să descopere răul
programat, oricât de înşelătoare i-ar fi aparenţele.
Dar dincolo de argumentele convingătoare ale programării refugiului ca invazie şi dincoace de suspiciune, – privind nesfârşitele şiruri
de oameni obosiţi, cu copiii adormiţi în braţe
mergând de-a lungul liniilor ferate ale unui continent străin – nu poţi să nu fii sfâşiat de compasiune, iar obligaţia de a-i ajuta să nu devină o
nevoie nu numai a lor, ci şi a noastră, respectând
astfel nu doar drepturile omului, ci şi legea infinit mai veche şi mai adâncă a iubirii aproapelui
şi chiar a întoarcerii celuilalt obraz. Indiferent
cine, şi indiferent în cât de vinovat scop, a bătut
gongul acestui exod, noi nu avem dreptul la
indiferenţă nici faţă de această suferinţă omenească, nici faţă de explicaţiile producerii ei.
Pentru că aceste sute şi sute de mii de oameni
rătăciţi pe drumurile lumii nu suferă doar de
pierderea casei, de oboseală, de foame şi de frig,
ci şi de manipulare, de îndoctrinare, de fanatizare, iar aceasta îi face şi mai victime, de două
ori victime. Şi chiar dacă ştim că a fi victimă nu
e un certificat de bună purtare, ci rezultatul dramatic al unui raport de forţe niciodată nevinovate, ştim şi că nu avem dreptul să nu ne pese
şi că trebuie să găsim soluţii, atât pentru salvarea lor, cât şi pentru salvarea noastră. Iar
faptul că ne stârnesc compasiunea nu ne poate
împiedica să ne stârnească neliniştea şi aprehensiunea. În condiţii mai mult sau mai puţin
similare, Imperiul Bizantin şi Imperiul Roman
de Apus au plătit tribut popoarelor care lunecau
spre ele, reuşind să le oprească la limes şi amânând astfel mersul implacabil al istoriei cu câte-
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vorba de o perioadă de dinainte de 1989 şi că, la
data respectivă, noi nu numai că aveam alte
probleme şi priorităţi, dar eram prea terorizaţi de
cenzura, devenită cenzură interioară, şi prea
fascinaţi de strălucirea libertăţii occidentale,
pentru ca să observăm pete în soarele ei.
O dată cu libertatea, însă, după acomodarea cu lumina a ochilor exersaţi de decenii
să-şi ascută privirea în întuneric, s-a constat că
cei ce cunoscuseră dogmatismul de tip totalitar
puteau fi convinşi mult mai greu decât intelectualii occidentali să accepte un alt tip de dogmatism, oricât de nobile i-ar fi fost intenţiile. La
urma urmei şi comunismul a fost materializarea
tragică a unei frumoase utopii. Political correctness nu era pentru estici decât o altă formă a
cenzurii interioare, pe care am considerat-o
întotdeauna mai periculoasă decât cenzura pur
şi simplu. Şi ce era mai grav era faptul că, o dată
cu insistenţele dresării după nişte reguli care te
împiedicau să le judeci, apărea bănuiala că
istoria poate să se repete, că, iată, un sâmbure al
vechii societăţi – interdicţia de a judeca singur
cu propriul cap lumea prin care treci – fusese
implantat în visatele grădini ale viitorului, care
riscau astfel să se umple de bălăriile trecutului.
Mi-a plăcut întotdeauna să cred că istoria nu
face marche arriPre, dar descopeream acum că
– mai derutant încă – nu era vorba despre o
întoarcere ilicită în trecut, ci de prezenţa congenitală a germenilor trecutului în viitor.
O altă temă pe care prezentul o preia din
istorie, istoria relativ recentă de data aceasta,
este aceea a poziţiei faţă de ideea naţională.
Laborioasa construcţie a secolului 19 care a dat
coeziune şi sens statelor naţionale a fost introdusă în baia de acizi a demitizării şi deconstrucţiei, pentru a se putea înălţa pe terenul
pustiit un alt edificiu, dictatura mondială a proletariatului, ieri, sau satul planetar, azi. Satanizarea noţiunilor de naţiune, naţionalitate,
naţionalism de către internaţionalismul proletar
sau de către political correctness, chiar dacă are
scopuri diferite, se manifestă cu aceeaşi violenţă
şi are aceleaşi victime: tradiţia, mândria moştenirii din bătrâni şi solidaritatea cu cei din neamul tău, neamul însemnând, în acelaşi timp,
popor, dar şi familie. Pentru că, deşi pare că nu
are legătură, primele semne de îmbolnăvire gravă a unei societăţi apar la nivelul celulei ei de
bază, prin slăbirea legăturilor de familie despre
care vorbeşte David Cooper în Moartea fami-
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liei. Totalitarismele secolului trecut au încercat
să pună ideologiile deasupra coeziunii familiale,
temându-se de sâmburele dur al tradiţiei pe care
aceasta îl conţinea. Îmi amintesc cum învăţam la
şcoală despre eroul Pavlik Morozov, un elev în
clasa a VI-a, care îşi denunţase bunicul chiabur,
vinovat că încercase să ascundă, pentru a nu-i fi
confiscate de puterea sovietică, nişte grâne. Iar
în arhivele CNSAS se găsesc câteva sute de
dosare ale unor copii momiţi sau forţaţi să devină denunţători ai propriilor profesori sau ai
propriilor familii şi obligaţi să-şi mintă părinţii
păstrând secretul. Coeziunea familială era privită ca un potenţial oponent în cele mai irespirabile perioade ale represiunii, pentru că retragerea în interiorul familiei, ca în ultima redută
împotriva nebuniei, a fost cea mai generală formă de rezistenţă, pasivă, dar de neînfrânt. Cu
atât mai tulburător apare azi felul în care moleşirea, obosirea unei societăţi prea bine hrănite,
prea hedoniste, prea puţin spiritualizate se manifestă nu numai prin scăderea rigorilor morale
şi a tradiţiilor, ci şi prin scăderea natalităţii,
consecinţă directă a diminuării coeziunii familiale. Curios, în cazul Europei de azi, este felul
în care se reacţionează la această situaţie oarecum obiectivă şi, evident, periculoasă: în loc ca
statele să-şi intensifice programele de stimulare
economică a creşterii natalităţii (în condiţiile în
care cifra medie de copii pe familie este la europeni 1, 2, iar la islamici 8) ultimul trend politically correct în Europa este legalizarea căsătoriilor unor familii care în mod natural nu pot
face copii. Nu e singura dintre reacţiile europene
care face să-mi vină în minte misterioasa psihologie a balenelor care, din când în când şi din
motive necunoscute, înoată spre câte un ţărm şi
ies din lumea lor, sinucigându-se.
În orice caz, nu putem să nu recunoaştem
că cel de-al treilea mileniu a început mai curând
catastrofic. Abia începuseră să se estompeze
puţin ecourile nazismului şi comunismului, cele
două atât de ruşinoase nebunii ale secolului
douăzeci, că o altă absurditate şi mai totală –
terorismul – a inaugurat, s-ar putea spune, noul
secol printr-o crimă fără precedent în istoria
umanităţii – distrugerea turnurilor gemene, chintesenţă a născocirilor tehnice science fiction, a
intensităţii fanatismului de tip medieval şi a
perversiunilor sadomasochiste de serie neagră.
Dar caracterul spectacular conferit de transmisiunile în direct nu trebuie să şteargă în ochii

în care atât de multe lucruri se schimbă deodată
(sistemul politic, sistemul de comunicaţii, chiar
clima), este infinit mai greu să stabileşti ce trebuie continuat. Pentru că, până la urmă, problema memoriei este problema răspunsului la
întrebarea: ce, din ceea ce au trăit cei dinaintea
noastră, trebuie noi să continuăm. Şi, evident,
nu putem încerca măcar să răspundem decât
ştiind ce au trăit ei. De aici importanţa manualelor şi orelor de istorie din programa şcolară, de aici revolta că cineva ar putea urmări
nemaiajungerea la generaţiile tinere a memoriei
trecutului. Memoria este scheletul societăţii
omeneşti şi, în măsura în care ea este distrusă,
societatea devine un fel de monstru moale,
dezarticulat, remodelabil după dorinţa oricât de
criminală a celui mai puternic. În măsura în care
nu ştim ce a fost, nu avem cum să presupunem
ce va fi şi nici să recunoaştem în ce măsură
trecutul se oglindeşte în viitor. Cunoaşterea este
recunoaştere – spunea Aristotel.
Una dintre cele mai citate fraze în ultimul
deceniu al secolului trecut a fost fraza lui André
Malraux despre secolul 21 care va fi religios sau
nu va fi deloc. Se va fi gândit Malraux la religia
islamică? Pentru că, dacă da, este vorba de o
adevărată premoniţie a delirantelor războaie
programate pentru răzbunarea cruciadelor şi-a
credinţei fanatice într-un Dumnezeu căruia i se
aduc jertfă crime şi sinucideri. În orice caz, terorismul, având ca fundal sau ca pretext religia, a
devenit principala problemă a secolului 21. Sau
cel puţin aşa li se pare politicienilor care conduc
această lume. Pentru că, de fapt, zecile de atentate cu sutele sau chiar miile lor de morţi nu
reprezintă nici pe departe un pericol comparabil
cu cel al înaintării lente şi insidioase a milioanelor de emigranţi ferm hotărâţi să nu se integreze şi care vor dizolva din interior cultura şi
mentalităţile Europei secolului 21, înlocuindu-le cu imperativele unor convingeri de tip medieval. Este diferenţa dintre un proces fizic şi
unul chimic. Mai periculos decât terorismul
pentru definiţia şi supravieţuirea Europei este
bagajul spiritual şi cultural pe care îl aduc nouveniţii şi care – prin aplicarea libertăţilor europene şi prin dezechilibrul demografic fără speranţă dintre băştinaşi şi emigranţi – vor înlocui
cultura şi spiritualitatea europeană.
Înăuntrul nostru suntem la fel. Cultura
este cea care face diferenţa – observa cu mii de
ani în urmă Confucius. Europa se simte
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noştri filiaţia între crimele secolului trecut (care
era, din nefericire, al nostru) şi crimele noului secol.
Ura, ca un combustibil al istoriei, nu este o
descoperire de dată recentă: ura comunistă de
clasă şi ura nazistă de rasă sunt conectate prin
legături periculoase la ura sinucigaşă de tip mărturisit religios a teroriştilor. Amintiţi-vă că deschiderea, chiar parţială, a arhivelor sovietice a
arătat că teroriştii anilor ’70, ’80 se antrenau în
poligoanele ţărilor din Est şi că în atentatele din
Irlanda, din Ţara Bascilor sau din Orientul
Mijlociu se găseau mereu arme de producţie
cehă sau sovietică. Amintiţi-vă, mai ales, în ce
măsură, la o privire atentă, prin tragedia iugoslavă, care a încheiat secolul XX, se relevă epilogul
în acelaşi timp al comunismului şi al nazismului
şi prologul apocalipsei din 11 septembrie.
Pentru că, precum în cazul tinerilor educaţi să se
sinucidă, popoarele balcanice – care aveau aerul
de a se devora reciproc într-un război religios de
tip medieval – nu erau prada unei bruşte nebunii
naturale, ci a unei piese politice ai cărei actori nu
ştiau că erau numai actori, nici chiar atunci când
erau omorâţi pe scenă.
Islamismul ţine de ideologia politică nu
de credinţa religioasă – scrie Thierry Wolton,
autorul unei recente şi monumentale „Istorii
mondiale a comunismului” –, de aceea el a putut
înlocui comunismul falimentar şi deveni un nou
spaţiu pentru utopie. O observaţie subtilă şi ciudat de adevărată, căreia nu aş avea să-i adaug
decât observaţia că falimentarul comunism a
lăsat în urmă nu numai o jumătate de continent
în paragină, ci şi genialele metode de manipulare care continuă să funcţioneze chiar aplicate la ideologii de sens contrar. Iar dintre manipulări cea mai periculoasă şi cea mai
longevivă a fost şi este încercarea de a estompa
sau chiar de a şterge memoria. Societăţile din
secolele trecute, indiferent de forma lor politică,
şi cu precădere cele de dinaintea apariţiei comunismului ca idee, erau nişte societăţi bazate pe
memorie. Societăţile tradiţionale aveau memoria în centrul devenirii lor. O generaţie călca în
urmele paşilor generaţiilor precedente Erau
nişte societăţi tradiţionale în care fiii făceau
ceea ce făcuseră părinţii şi părinţii ceea ce făcuseră bunicii. Deci, într-un anumit sens, era uşor
să păstreze continuitatea, era uşor să descopere
ce este esenţial. De altfel, ceea ce era esenţial era
stabilizat, era tabuizat, era transformat în mit şi
trecea din generaţie în generaţie. Într-o perioadă
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ameninţată nu pentru că vin spre ea sute de mii
de fiinţe umane care au nevoie de adăpost şi a
căror primire reprezintă o scădere a propriului ei
nivel de viaţă, ci pentru că aceste fiinţe umane
au o mentalitate şi o cultură (religia fiind o importantă parte a acesteia) extrem de deosebite,
fără a avea intenţia şi poate nici capacitatea de a
se adapta la regulile de viaţă şi la formula culturală
a celor dispuşi să îi găzduiască. Însăşi toleranţa
europeană este privită nu ca o calitate, ci ca o
formă de slăbiciune şi chiar este, în măsura în
care în toleranţa faţă de ceilalţi nu se cuprinde şi
respectul faţă de propria noastră definiţie şi
curajul de-a ne-o apăra. În celebrul său discurs
intitulat Lumea sfărâmată, ţinut în 1978 la Universitatea Harvard, Alexandr Soljeniţân – cel
care reuşise să declanşeze nu numai sfârşitul
comunismului ca sistem, ci şi sfârşitul comunismului ca iluzie – vorbea despre declinul
curajului în Occident un declin sensibil mai cu
seamă în pătura conducătoare şi predominant
în lumea intelectuală. Chiar dacă o întâmplare
aberantă ca cea petrecută în urmă cu câteva
săptămâni în Italia, când statuile romane au fost
ascunse de paravane pentru ca nudurile antice să
nu jignească ochiul preşedintelui iranian, ar părea să îi dea dreptate, eu nu împărtăşesc pesimismul marelui scriitor şi cred, dimpotrivă, că
tot răul este spre bine şi criza de conştiinţă pe
care o traversează azi Europa va funcţiona ca un
factor regenerator. Pentru că eu sunt convinsă că
intuiţia lui Malraux se referea la nevoia de a ieşi
din exclusivitatea interesului material, pentru a
ne redescoperi valorile spirituale şi culturale,
religia fiind una dintre ele. Ne-am redescoperi
astfel definiţia legată întotdeauna de necesitatea
patetică de a crede cu adevărat în ceva, o credinţă în care să se cuprindă inclusiv încrederea
unuia în altul, manifestată nu prin like-uri date cu
uşurinţă şi indiferenţă din vârful tastelor, ci
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printr-o întoarcere la relaţiile umane directe, nemijlocite, în care atât de demodata, ridiculizata
noţiune de suflet să-şi recapete conţinutul şi stima.
Am citit undeva că în limba chineză, cuvântul criză este notat prin două semne: pericol şi
oportunitate. În cazul nostru pericolul nu mai trebuie demonstrat. Oportunitatea poate fi aceea de a
ne obliga să ne gândim la propria noastră definiţie
culturală şi la propria noastră conştiinţă istorică.
Pe acest fundal nesigur şi încărcat de nelinişte, noi – şi mă refer de data aceasta chiar la
români – asemenea fiecăruia dintre celelalte popoare, avem obligaţia nu numai să ne urmăm
destinul, ci să-l şi înţelegem. Suntem aşezaţi pe
o linie pe care harta Europei a fost îndoită de
multe ori şi este mereu ameninţată să se rupă.
Datoria noastră este nu doar să facem tot ce
putem pentru acest lucru să nu se întâmple, ci şi
să ne încăpăţânăm să rămânem mereu pe partea
dinspre Occident a eventualei rupturi. Pentru că
nu numai noi avem nevoie de Europa, oricât de
critic am privi-o, ci şi Europa are nevoie de noi,
oricât de puţin şi-ar da seama că în experienţa
suferinţei trăită de noi cei din Est, s-a conservat
o autenticitate umană – cu tot ce poate fi bine şi
tot ce poate fi rău într-o astfel de sintagmă – pe
care, prin integrare, o aducem ca pe o zestre
patrimoniului comun european.
Căci suferinţa este un patrimoniu, un patrimoniu care, în toate epocile, a fost în stare să
genereze cultură. Şi dacă, aşa cum spunea
Lovinescu, cultura este finalitatea tuturor societăţilor, şansa noastră, a noastră şi a Europei,
este să ne apărăm cultura, pentru ca să ne salvăm
prin ea. Rezistenţa prin cultură, eficientă ieri în
absenţa libertăţii, este încă mai necesară azi, în
overdoza de libertate, când nu mai este doar un
mijloc de a salva poeţii, ci chiar scopul în sine al
salvării civilizaţiei. Căci să nu uităm, poeţii nu
sunt creatorii lumii prin care trec. Dacă ar fi fost
creată de poeţi, lumea ar fi arătat cu totul altfel.
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Profesiunea de credinţă
a Anei Blandiana
Ioan ŢIPLEA

şi a moravurilor comunitare, de subminarea credinţei, de pervertirea tineretului ş.a.m.d.
Acelaşi filosof, împreună cu istoricul
Xenofon, evocând procesul şi condamnarea lui
Socrate, prin Apologia şi Apărerea lui Socrate,
ne-au semnalat că o parte din acuzaţiile aduse
autorului maximei „Ştiu că nu ştiu nimic” erau
izbitor de asemănătoare cu cele pe care Platon
însuşi le imputa poeţilor.
Oricum, bazându-se pe cele două categorii de pricini invocate în rândurile anterioare,
Platon a văzut în poeţi pe duşmanii cei mai
redutabili ai cetăţii sale ideale. Iar societatea
configurată în Republica, după cum argumenta
Karl Popper în Societatea deschisă şi duşmanii
ei, a reprezentat primul model teoretic de substanţă totalitară, model ce şi-a găsit întruparea în
Europa secolului XX, mai exact în fascism şi nazism, în bolşevism şi comunism.
Din fericire, însă, nici compatrioţii şi nici
contemporanii săi, după cum nici generaţiile
care s-au perindat prin istorie în cele 23 de
secole de când lumea citeşte această carte, cu
toată preţuirea de care s-a bucurat filosoful şi
care n-a fost tocmai de lepădat, n-au împărtăşit
viziunea sa despre poezie, refuzând să-i stigmatizeze şi să-i ostracizeze pe poeţi. Şi cred că
ar fi fost imposibil să se întâmple altfel, pentru
simplul motiv că duşmanii cetăţii lui Platon nu-s
altceva decât oameni. Şi ei, la fel ca filosofii pe
care autorul Republicii îi onora cu dreptul de a
cârmui cetatea, spun, scriu şi fac, atât lucruri
bune, cât şi rele. În plus, de când e lumea, aşa
cum au fost, sunt şi vor fi oameni şi oameni, tot
aşa au fost, sunt şi vor fi filosofi şi filosofi ori
poeţi şi poeţi. Aşa că, în virtutea calităţilor eminamente umane, atât filosofii, cât şi poeţii au
dreptul legitim de a locui într-o cetate.
Or, în virtutea acestui drept incontestabil,
cum se raportează ei la putere? Ce fel de relaţii
au cu cârmuitorii vremelnici ai cetăţii? Ce fac în
cetate? Ce aşteaptă ei de la guvernanţi? Pe cine
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ândindu-se la creaţia umană, vechii
greci au născocit verbul poiein/
poienin, care înseamnă a crea, a
zămisli, a plăsmui, a produce, a face ceva... nou.
Şi ştiu că din acest verb au odrăslit, printre
altele, două substantive definitorii din câmpul
literaturii. E vorba, fireşte, de cuvântul „poezie”
şi despre autorul ei, „poetul”. Aşadar, conform
etimologiei, poetul este prin definiţie un creator,
un demiurg, un plăsmuitor de lumi… ideale, cu
ajutorul cuvântului.
Gândindu-mă la acest domeniu emblematic al culturii, nu-mi pot imagina că, de pildă, un
eseist, un nuvelist, un romancier, un dramaturg
şi, de ce nu, un filosof, ori, în genere, orice
scriitor, n-ar putea revendica recunoaşterea calităţii sale de… creator.
Bunăoară Platon, cel dintâi autor al unei
cetăţi ideale, zugrăvită limpede şi expresiv în
dialogul Republica, a avut cam aceleaşi aşteptări. Şi el a pretins preţuirea publică a harului
său demiurgic. Însă demosul grec, probabil că
din cauza emoţiilor pe care le stârneau poemele
homerice ori cele ale lui Hesiod, acreditaţi ca
învăţători ai Eladei, rezona mai degrabă cu
mesajul aezilor, adică al poeţilor, decât cu cel al
filosofilor.
Şi cum, după câte se spune, anevoie pot
intra şi pot sta două săbii în aceeaşi teacă, Platon
a recurs la soluţia radicală, izgonind-i pe poeţi
din statul său ideal pe motivul că arta lor este
înşelătoare, că poezia e incapabilă să surprindă
şi să oglindească esenţa lucrurilor, că ea nu-i
altceva decât un mimesis al mimesisului, adică o
imitaţie a lucrurilor din realitatea sensibilă, lucruri care, la rândul lor, sunt, de fapt, imitaţii ale
Ideilor şi Formelor pure ce dau conţinut lumii
inteligibile.
Mai mult, acelaşi filosof îi acuza pe poeţi
că sunt autori de „mituri mincinoase”, că prin
plăsmuirile lor „batjocoresc zeii cetăţii”, că se
fac vinovaţi de sacrilegiu, de alterarea ethosului
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slujesc sau ar trebui să slujească? Ş.a.m.d. Sunt
întrebări legitime ce pot fi puse de orice om.
Indiscutabil, ele pot antrena răspunsuri pestriţe
şi contradictorii, pentru banalul motiv că interesele, dorinţele şi cunoştinţele noastre sunt la
fel de pestriţe. Şi dacă motivaţia este variată,
nici interacţiunile, inclusiv cu deţinătorii puterii, nu pot fi altminteri.
Ca orice fel de interacţiuni umane, şi interacţiunile cu puterea seamănă cu un păienjeniş
stufos, imposibil de descâlcit. În ciuda acestui
fapt, mă încumet să semnalez trei feluri de raporturi ce pot defini tot atâtea tipuri de cărturari.
Astfel, din punctul meu de vedere, primul tip se
defineşte prin laşitate şi anxietate, al doilea prin
slugărnicie şi linguşeală, iar cel de-al treilea prin
demnitate şi onoare.
Aşadar, în prima categorie de cărturari,
indiferent de numele şi renumele lor, s-ar încadra toţi cei care, invocând nobilul lor destin
creator, preferă să stea în banca lor, să se izoleze
în „turnul de fildeş” pe care îl construiesc singuri, asumându-şi eticheta de anahoreţi ai culturii, de autişti ai actului creator ce nu pot fi
dislocaţi din „vizuina” lor sublimă nici măcar
atunci când cetatea în care trăiesc se dezintegrează. Metaforic vorbind, acest soi de demiurgi seamănă cu acele fiinţe gingaşe, dar urecheate, cărora le e frică până şi de propria umbră.
Sunt „iepuri” ce ronţăie-ncontinuu… idei.
În a doua grupă îi regăsim pe toţi cărturarii
oportunişti şi veleitari care, cu toate că au talent
cu carul, n-au pic de onoare. În numele lui Mamona, călcându-şi demnitatea şi terfelindu-şi talentul, prin ceea ce spun, scriu şi fac, ei aleg să
se afle întotdeauna în slujba celor care dau
mai-marilor mult. Aşa că, din oameni care puteau să se bucure ori chiar s-au bucurat de preţuire publică, au ajuns simbriaşi ori valeţi cu
ştaif, aflaţi la cheremul mai-marilor zilei. Recurgând la acelaşi limbaj, metaforic, mă gândesc că, cu toată strălucirea operei lor, acest soi
de intelectuali sunt asemenea vâscului care se
hrăneşte din seva copacilor.
În fine, ultima categorie este reprezentată
de acei boieri ai minţii ori aristocraţi ai culturii,
pentru care demnitatea, onoarea, decenţa, modestia, altruismul, curajul sunt valori ce e musai
să se oglindească, nu atât în vorbe, cât, mai cu
seamă, în fapte de viaţă cotidiană. Această
categorie de oameni, tocmai datorită calităţii
lor, au în orice moment ocazia de a fi în graţiile
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puterii. Deşi sunt ispitiţi permanent de putere,
credincioşi propriilor valori, ei sunt refractari
oricăror privilegii şi oricăror forme de servitute
ce se nasc din interacţiunea cu deţinătorii vremelnici ai puterii politice.
Şi când spun aristocraţi, nu mă gândesc la
acei oameni care, în virtutea dreptului ereditar,
au fost/sunt beneficiarii unor titluri nobiliare, ci
mă gândesc la toţi cei care, prin vorbe şi fapte,
dau substanţă şi validează sensul originar al
acestui cuvânt. Conform etimologiei, substantivul aristocrat − care este compus din cuvintele
greceşti aristoi, ce semnifica „mai bun”, şi
kratos, ce însemna „putere” – avea înţelesul de
„puterea celor mai buni”. Dar oare cum ne
putem da seama dacă un om este mai bun decât
altul? Cred că, generic vorbind, numai atunci
când acesta îndeplineşte simultan două condiţii
ce se referă la excelenţa profesională şi morală,
oglindite în tot ceea ce spune şi face. Sau, cum
spunea Soren Kierkegaard, când acel om este
capabil de reduplicare sau concordanţă dintre
gând, cuvânt, faptă. Aşadar, când spun aristocrat, nu mă refer la o virtute moştenită, ci la una
dobândită cu multă trudă!
Iar dacă acceptăm acest sens al aristocratului, atunci, în lumea frământată a culturii,
el nu poate fi decât un autor (creator) incontestabil întrupat într-un om ce-şi doreşte a fi
integru. O fi real un asemenea model uman sau o
fi o ficţiune înşelătoare? Înclin să cred că-i real
şi mai cred că-l putem recunoaşte, de pildă, în
persoana regretaţilor Neagu Djuvara, Doina
Cornea, în cea a venerabilului Mihai Şora, a
mucalitului rafinat şi profund Andrei Pleşu ori
în cea a omului admirabil Ana Blandiana. Eu
asociez acest soi de oameni cu acele borne existenţiale ori focare axiologico-morale care, prin
puterea exemplului personal, sunt capabile să
stârnească, cel puţin în unii dintre noi, dorinţa şi
stăruinţa de a fi… cei buni, adică aristocraţi!
Survolând, de exemplu, empireul literaturii române contemporane, care-i populat cu
scriitori de toată isprava, poţi constata că o seamă dintre ei sunt incompatibili cu sensul originar al acestui cuvânt. Evident, sunt cei buni în
câmpul nostru literar, căci altminteri porţile
acestui empireu ar fi rămas închise! Dar oare
cum au stat/stau cu integritatea? Nu s-au înfruptat/ se înfruptă, unii chiar hulpav, din bucatele de pe masa puterii? Care o fi numărul lor?
Nu ştiu, şi oricum prea puţin contează câţi or fi.

Abandonând formulele metaforice, cu
toate că sunt ispitit să prezint, chiar şi succint,
fiecare text în parte, ceea ce n-ar fi nici neplăcut
şi nici anevoios, pentru a-mi susţine afirmaţia
anterioară, spicuiesc unele idei sau rostiri, ce-mi
par a fi memorabile. Astfel, în Convertibilitatea
suferinţei, primul text al volumului, analizând,
printre altele, diferenţele dintre sistemul democratic occidental şi cel comunist est-european,
ce tocmai îşi dăduse obştescul sfârşit, autoarea
conchide astfel: „În definitiv, diferenţa dintre
cele două sisteme stă în faptul că primul (cel
democratic − n.n.) este condus de cuvinte, în
timp ce celălalt era guvernat de cifre”. Tot aici,
discutând despre contribuţia ţărilor din Vest şi
Est la proiectul unităţii europene, Blandiana era
convinsă (atunci când a susţinut pentru prima
dată această conferinţă – 1993, la Sorbona) „că
noi (cei din fostul lagăr comunist − n.n.) aducem
acestei lumi mai fericite şi mai democratice un
dar preţios: suferinţa pe care am îndurat-o timp
de o jumătate de secol trăind într-o utopie care
s-a dovedit adesea tragică, exorcizând-o astfel şi
împiedicând Europa occidentală să reia, la
rândul ei, şi să repete pe cont propriu experienţa
şi drama noastră”. Până la urmă, ce-i suferinţa?
Indiscutabil, e o stare neplăcută pe care o poate
avea omul. Dar e cumva şi o valoare?
Hedoniştii, răsfăţaţii şi îmbuibaţii societăţii de
consum şi ai statului bunăstării generale ne-ar
răspunde că ea nu poate fi decât o valoare
negativă. Blandiana are o părere opusă. Eu
înclin să cred că suferinţa e mai mult decât o
valoare. E pedagogie! E şcoală! Şi încă una care
fortifică şi înnobilează!
În conferinţa despre Rădăcinile răului de
azi, analizând comunismul românesc, autoarea
semnalează două trăsături emblematice ale
acestui sistem opresiv. E vorba de spaima profilactică şi indulgenţa ocultă care, prin efectele lor
nocive, au intoxicat mentalul nostru colectiv
posttotalitar. În opinia sa, dacă pe timpul lui
Gheorghe Gheorghiu-Dej teroarea se exercita în
forme primitive, violente şi rudimentare, odată
cu venirea lui Ceauşescu, Securitatea şi-a rafinat
strategiile şi metodele, întrucât „a descoperit că
un perfect aparat represiv nu trebuie să reprime
revolta, ci să o împiedice prin simpla sa existenţă. S-a inventat astfel cea mai eficace, mai
otrăvitoare şi mai dizolvantă dintre spaime: spaima profilactică”. Cum se manifesta? Printr-o tea-
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Ştiu, însă, sigur că Ana Blandiana nu intră
în această categorie. Dimpotrivă, ea aparţine
aristocraţilor ce înnobilează acest neam şi cultura lui. Că acesta-i adevărul o dovedesc, atât în
egală măsură, cele peste 45 de volume de poezie, proză şi eseuri, cât şi valorile promovate
prin conduita publică, ante- şi post-decembristă.
Iar ultima carte, Istoria ca viitor şi alte
conferinţe şi pagini, publicată în 2017 la Editura
Humanitas, deşi nu era nevoie, îmi consolidează
convingerile despre calitatea incontestabil aristocratică a autoarei.
Aşa cum putem afla chiar din titlu, 13 din
cele 20 de texte cuprinse în acest volum au fost
iniţial conferinţe susţinute în universităţi de
prestigiu din ţară şi din străinătate în intervalul
1993-2016. Alături de ele mai găsim 6 articole –
4 au fost publicate în 1993, în „Frankfurter Rundschau”, şi 2 în 2016, în „Revista literară” şi în
„Vatra”, precum şi o prefaţă – „Rezistenţa prin
credinţă” – la volumul colectiv intitulat Şi cerul
s-a umplut de sfinţi, Editura Curtea Veche, 2012.
Luat în parte, fiecare text îmi pare a fi o
mică bijuterie literar-reflexivă, căci forţa lui de
seducţie e dată, în egală măsură, şi de eleganţa
rostirii, dar şi de substanţa axiologico-morală a
acestora. Cârcotaşii ar putea invoca ponciful,
care spune că un text e valoros dacă, după ce l-ai
parcurs, ţi-a rămas întipărit în minte cel puţin o
idee ori o vorbă memorabilă. Şi au dreptate. Dar
cred că şi eu am dreptate când afirm că textele
cuprinse în această carte sunt bijuterii literar-reflexive ce pot împodobi cununa spiritului
românesc.
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mă şi o suspiciune generalizate. Toată lumea se
temea că-i supravegheată şi că-i ascultată. Că
Securitatea are informatori peste tot. Că nimic
nu-i scăpa. Că până şi gesturile rarisime de revoltă şi curaj ale unor români au fost posibile,
întrucât erau îngăduite de autorităţile comuniste. În acest fel, din spaima profilactică s-a
născut suspiciunea generalizată, bazată pe
presupunerea că „pentru a supravieţui, într-un
fel sau altul, toată lumea a întreţinut o anumită
complicitate cu puterea”. Cu alte cuvinte, fiind
cu toţii complici, toţi am fost/suntem vinovaţi în
diferite grade. Aşa că, în virtutea acestei culpe
ipotetice, ce-şi găsea izvorul în spaima profilactică, s-a invocat frecvent în perioada
posttotalitară pericolul vânătorii de vrăjitoare.
Pentru a evita acest risc, se făcea frecvent apel la
mai multă îngăduinţă. În acest fel s-a născut
indulgenţa ocultă. „Chiar şi cei imaculaţi, chiar
eroii – dacă nu au devenit martiri – sunt maculaţi
de bănuiala acestui consimţământ ocult, a acestei
indulgenţe otrăvite”. În această atmosferă toxico-absurdă din România zilelor noastre, până şi
„vechii călăi cântau aria culpabilităţii universale”. Numai că, ţine să reamintească Blandiana
celor care, în numele reconcilierii, invocau indulgenţa creştină, adevărata iertare a păcatelor e
condiţionată de mărturisirea lor. Însă foştii torţionari şi călăi, ca Vişinescu ori Ciolpan, fredonând refrenul culpei generalizate, respingeau/
resping apriori orice idee de justiţie.
Într-un eseu tulburător, Memoria ca formă
de justiţie, publicat în „Frankfurter Rundschau”,
reiterând nevoia de justiţie, autoarea le răspunde
astfel acelor farisei ce clamau indulgenţa victimelor
faţă de călăii lor: „Renunţaţi la răzbunare! – li se
cere celor care vor justiţie, confundându-se cele
două noţiuni, iar din preocupare pentru drepturile omului-călău se pierd din vedere
drepturile omului-victimă”. Ea accentuează că
justiţia, în înţelesul ei cel mai înalt şi cel mai
curat, „nu este răzbunarea binelui împotriva răului, prin distribuirea de pedepse şi recompense,
ci sublinierea deosebirii dintre bine şi rău, delimitarea şi definirea răului, pentru a-i împiedica
repetarea”.
Convinsă de acest adevăr, pe care l-a repetat obsesiv în spaţiul public în ultimul sfert de
veac, Blandiana conchide că „exasperanta legătură dintre călăi şi victime nu poate fi ruptă dacă
nu se trage o linie de demarcaţie clară între cei
vinovaţi pentru ceea ce au făcut şi cei vinovaţi
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pentru ceea ce n-au făcut”. Asta înseamnă că
vina nu-i aceeaşi, că ea nu poate fi decât individuală şi particulară, situaţie în care victimele,
în numele suferinţei îndurate, sunt îndreptăţite
să ceară dreptate. Mai mult, dacă ne raportăm la
suferinţa îndurată, e imposibil să anihilăm memoria! Aşa stând lucrurile, „justiţia este ea
însăşi, în cele din urmă, o formă de memorie”.
Numai că, în acest răstimp, justiţia instituţionalizată din România, fie din neputinţă, fie din
complicitate ori din alte motive, aşa cum s-a
dovedit adesea în ultimii 25 de ani, a ignorat
acest adevăr, neizbutind să facă dreptate victimelor represiunii comuniste. „De unde se vede
că atunci când justiţia nu reuşeşte să fie o formă
de memorie, memoria singură poate fi o formă
de justiţie”. Eu cred că nu-i rău să ţinem minte
aceste cuvinte, întrucât, deocamdată, memoria
noastră nu poate fi… castrată!
În eseul Rezistenţa prin credinţă, titlu ce
trimite la soluţia propusă de Constantin Noica,
care-şi îndruma învăţăceii să adopte faţă de
sistemul opresiv strategia de rezistenţă prin
cultură, autoarea ne oferă o lecţie de smerenie şi
reflecţie pe tema Credinţei. Invocându-o, ea se
întreabă „în ce măsură credinţa a rămas vie,
pentru ca ea să poată rezista?”. Convinsă de
adevărul că fără credinţă dispare posibilitatea de
a da sens suferinţei umane, scriitoarea ne
semnalează că, în mod uluitor, „… în ţările din
est, victime ale acestei represiuni (comuniste –
n.m.), credinţa a rămas mai vie şi mai intensă
decât în marile democraţii occidentale, în care
nimic nu a fost îngrădit şi totul a fost îngăduit”.
Care-i explicaţia acestui miracol? Răspunsul ar
putea fi următorul: „Interdicţia a fost mai creatoare decât libertatea, dragostea şi dăruirea s-au
conservat mai bine în suferinţă decât în indiferenţă ori consum”. Oare acesta-i adevărul?
Într-o conferinţă Despre credinţă şi nevoia modelelor, susţinută în 2014, pornind de la
martiriul exemplar al lui Constantin Brâncoveanu, Blandiana pledează din nou pentru necesitatea cultivării memoriei „într-o lume amnezică, în care uitarea se naşte dintr-o indiferenţă
bine organizată”, aşa cum se întâmplă în lumea
de azi, o lume ce se conduce după/de principiul
carpe diem. Ea constată că în această lume se
cultivă un soi nou de uitare ce este îmbrăcat „în
cămaşa de forţă a corectitudinii politice”, o
practică perversă ce alimentează „uitarea criteriilor tradiţionale ale Binelui şi Răului”. Şi

cifică statelor democratice bazate pe economia
de piaţă, reiterând că, în democraţie, „libertatea
cuvântului a diminuat importanţa cuvântului”. E
adevărat, însă, numai în parte şi numai din
perspectiva receptorului. Câtă vreme toată lumea poate sporovăi la fel de îndreptăţit, în cine
să mai crezi? Sunt de părere că, mai cu seamă în
democraţie, chiar dacă scriitorul este supus cenzurii economice, întrucât − nu-i aşa? − piaţa
dictează, dacă acesta are conştiinţa responsabilităţii cuvântului scris, nu va scoate din ecuaţie propria autocenzură! Şi dacă autocenzura
lipseşte, lipseşte discernământul moral, iar
consecinţele pot fi la fel de funeste ca în cazul în
care se exercită cea mai neagră şi mai cruntă
cenzură ideologică.
Şi dacă nuanţa suav-moralistă am regăsit-o în textele analizate anterior, în Băşcălia la
români recursul la moralitate capătă accente tot
mai apăsate ce-mi par a fi întemeiate şi corecte.
Oarecum firesc, ca pretext şi temei al reflecţiilor
ulterioare, pentru a ilustra bogăţia semantică a
acestui cuvânt, autoarea se raportează mai întâi
la etimologie. Apoi ne prezintă propriile gânduri
despre băşcălie. Şi ce ne spun ele? Că, de pildă,
„rădăcina băşcăliei e scepticismul”; că „limba
română este cunoscută pentru felul băşcălios,
pentru ironia şi deriziunea prin care preia adesea
cuvintele altor limbi…”; că „băşcălia e folosită
de noi ca o formă de răzbunare a cine ştie căror
şi câtor umilinţe…”; că „ea se întoarce cu egală
virulenţă asupra autorului deriziunii”; că „în
epocile negre se poate transforma într-o alunecoasă manta de vreme rea care ne ajută să ne
strecurăm sub lovituri…”; că, în perioade dificile, „forţa vitală a băşcăliei a îngreunat spălarea creierelor la români”; că după 1989 am
descoperit cu stupoare că… „medicamentul
băşcăliei produsese o intoxicaţie la fel de periculoasă ca şi boala pe care încercase să o
trateze” ş.a.m.d. Cu alte cuvinte, dacă în dictatură băşcălia este/poate fi un liant generator al
solidarităţii, o supapă de defulare a frustrărilor şi
necazurilor ori o forma de evaziune existenţială
din acel infern totalitar, în democraţie ea are/
poate avea efecte letale, distrugând orice brumă
de încredere şi solidaritate între oameni. Prin
urmare, asemenea oricărui leac, băşcălia trebuie
administrată în doze rezonabile. Iar excesul de
băşcălie poate conduce la o sinucidere socială,
căci „băşcălia generalizată reuşeşte să dizolve
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care au fost aceste criterii? Unele de natură
exclusiv religioasă, pentru că numai printr-o raportare la Absolut se poate decanta limpede
Binele de Rău! În caz contrar totu-i amestecat,
totu-i relativ şi schimbător!
În Capcana, punând în discuţie ispita reală şi frecventă ce se exercită în cazul inteligenţei
creatoare, autoarea semnalează „capcana orgoliului nostru aproape sinucigaş care, ambiţionându-se să schimbe lumea, a început prin a o
distruge”. Din ce pricini? Din cauza libertăţii,
pentru că în democraţie, „paradoxal, libertatea
cuvântului diminuează importanţa cuvântului”.
Din reflecţiile cu iz aforistic, intitulate
modest Fragmente estetice de libertate, publicate în 1993, aş semnala propoziţia: „Solidaritatea este superlativul libertăţii”. E oare aşa?
Înclin să cred că acesta-i adevărul, întrucât un
ins solitar nu-mi pare a fi liber. După opinia
mea, Robinson Crusoe nu era liber cu adevărat
din cel puţin două motive: mai întâi, din cauza
spaimei insecurităţii sale permanente şi, în plus,
pentru că era văduvit de comunicarea şi comuniunea cu alteritatea, cu celălalt. Aşa că, adevărata libertate nu poate să răsară şi să crească
decât în societate! Paradoxal, cred că libertatea
nu-i solitară, ci solidară!
În De la cenzura ca formă de libertate la
libertatea ca formă de cenzură, punând în discuţie libertatea de expresie a scriitorului sub
toate regimurile, Ana Blandiana ne propune,
mai întâi, o succintă istorie a relaţiei sale cu
cenzura comunistă, când a fost interzisă de trei
ori. Astfel, în 1958, când avea 16 ani, s-a întâmplat prima dată, „pentru motivul că fiica unui
duşman al poporului” publicase în „Tribuna”
două poezii. Această interdicţie a durat 4 ani. A
doua oară a fost prin 1984, când autoarea dobândise notorietate naţională. Care au fost de
astă dată motivele? Patru poezii publicate în
revista „Amfiteatru”, poezii ce au „provocat un
mare scandal”. În fine, a treia oară s-a întâmplat
înainte de căderea lui Ceauşescu, când i-au apărut celebrele poezii despre motanul Arpagic,
poeme în care cititorii l-au identificat pe
Arpagic cu „geniul Carpaţilor”.
După această evocare onestă, în care
mărturiseşte că în urma celei de a treia interdicţii, în care n-a avut niciun merit, „a devenit
un simbol al curajului”, autoarea face distincţia
corectă dintre cenzura ideologică, definitorie regimurilor totalitare, şi cenzura economică, spe-

173

FAMILIA ROMÂNĂ

IANUARIE 2017-DECEMBRIE 2019

FAMILIA ROMÂNĂ

VALORI ROMÂNEŞTI

174
totul, asemenea unui acid capabil să şteargă
urmele şi să facă să dispară, la grămadă, atât
victimele, cât şi armele crimei”.
Iar dacă vocaţia de moralist este de-abia
sugerată în cele mai multe texte, în Între bine şi
rău ea este exprimată fără rezerve: „Nu cred că a
existat în istoria omenirii vreo epocă în care să
fie mai greu de stabilit decât astăzi unde e binele
şi unde e răul, cum este binele şi cum este răul,
ce este bine şi ce este rău”. Din ce pricină?
Pesemne că niciodată „confuzia nu a avut la
îndemână atâtea mijloace de exprimare, atâţia
subiecţi dornici să se exprime şi atâtea posibilităţi de a manipula această dorinţă de exprimare”, ca în zilele noastre. Prin ce? Prin ziare,
reviste, televiziuni şi Internet! În continuare,
autoarea constată cu groază că în lumea de azi,
prin intermediul acestor instrumente, „confuzia
este construită migălos, inventată cu neruşinare
în aşa fel, încât problema nu mai este aceea a
deosebirii binelui de rău, ci, mai radical, a travestirii răului în bine…”. Şi care-i soluţia? Deşi nu-i
formulată explicit, ea poate fi întrezărită: e musai
ca fiecare să judece cu capul său, să aibă discernământ şi să creadă în ceva sacru, ce este dincolo
de noi. Iar acolo nu poate fi decât Dumnezeu!
Lăsând cititorului, atât bucuria lecturii,
cât şi satisfacţia de a găsi pretexte de interogaţie
şi reflecţie, mai spicuiesc câteva gânduri din
Posteritatea sau încrederea în timp. După cum
ne spune titlul însuşi, în acest eseu, publicat în
revista „Vatra”, Ana Blandiana pune în discuţie
tema posterităţii, atât de râvnită de toţi, dar mai
cu seamă de scriitori. Admiţând că în cele din
urmă „posteritatea este o formă de supravieţuire
în conştiinţele altora”, pentru a evita amăgirea şi
regretul, e obligatoriu să ştim că trebuie „să
existe ceva de rămas”. Dar oare ce merită să
rămână în memoria celor ce vin după noi? Auto-
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mat, răspunsul nostru, cel puţin la prima vedere,
n-ar putea fi decât afirmativ. De bună seamă că
unele gesturi, vorbe, gânduri ori fapte ale noastre,
care sunt/pot deveni memorabile, merită/au
şansa de a rămâne în conştiinţa altora. Numai că
autoarea este de altă părere. Ea crede că „posteritatea nu înseamnă supravieţuirea unui nume, ci
a unui adevăr”. Ca expresie a dăinuirii în şi prin
timp, „posteritatea nu înseamnă salvarea numelui şi a persoanei tale, ci salvarea sâmburelui
de adevăr pe care-l conţii. Şi, în acest sens,
anonimatul nu i se opune, ci o susţine: modestia,
umilinţa pe care o presupune aceasta fac parte
din definiţia supravieţuirii…”. Aşadar, oare
cine este îndreptăţit la posteritate? Smeritul ori
trufaşul? Ana Blandiana ne dă răspunsul. Dar
noi avem unul? E una din întrebările care ar
trebui să ne pună pe gânduri! De fapt, aşa cum
am încercat să semnalez în aceste rânduri, cred
că toate textele din această carte, au, printre
altele, darul ne a ne pune pe gânduri! E mult, e
puţin?
Aşadar, pentru a închide cercul, revin la
Platon şi la rostul poetului în cetatea din care l-a
expulzat filosoful. Gândindu-mă, deopotrivă, la
poetul şi omul Ana Blandiana, cu toate că opinia
mea ar putea fi amendată, dacă am în vedere,
atât opera scrisă, cât şi cea public-nescrisă, cum
ar fi bunăoară Memorialul Victimelor Comunismului din Sighet, dacă am în vedere tot ceea cea
a spus, a scris şi a făcut, atât în timpul comunismului, cât şi în democraţie, atunci nu Platon,
ci Prima Doamnă a literelor româneşti validează sensul originar al cuvântului aristocrat.
Iar textele din această carte, tocmai în virtutea
caracterului lor confesiv, îmi par că oglindesc
profesiunea de credinţă a autoarei. Din acest
motiv Istoria ca viitor… e un veritabil testament
public al Anei Blandiana.
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Confluenţa literaturii cu mitul şi tradiţia
în opera lui Ion Agârbiceanu
Dr. Ioana Nadia DAT

1

Puternic identificat cu viaţa românilor ardeleni, Ion Agârbiceanu realizează o monografie vie a Ardealului, care evocă realitatea unei
lumi cunoscute. Satul ardelean trăieşte autentic,
iar oamenii se conduc după legi şi rigori ferme.
Totul musteşte de tradiţia populară şi de istoria
trecută. Satul din povestirile lui Agârbiceanu ne
dezvăluie o lume a spectacolului, trecând de la
feerie la degradare. Moartea este des întâlnită,
ea fiind o realitate implacabilă a acestei lumi.
Prozatorul Ion Agârbiceanu a recurs la
folclor, reuşind astfel să creioneze mentalităţi şi
spaţii arhaice. În romanul Strigoiul, o monumentală imagine a vieţii rurale, apar diferite
obiceiuri şi ritualuri erotice şi de trecere. Moartea, iubirea, naşterea, botezul, culesul, secerişul,
creşterea vitelor, pregătirea bucatelor pentru felurite evenimente, vorbele ce umblă din gură-n
gură împânzind satul, noutăţile transmise cu
simplitatea şi naivitatea ţărănească, graiul acela
dulce, portul popular purtat cu drag şi cu naturaleţe – toate împreună compun un amplu
izvor etnografic şi, mai mult decât atât, pagini de
viaţă brută, necosmetizată, absorbită chiar de la
originile sale. Întâlnim în roman obiceiurile specifice şezătorii: şezătoarea tinerilor şi şezătoarea
femeilor căsătorite. Ritualul morţii din Transilvania este surprins şi descris cu generozitate de
prozator. Spovedania, cuminecarea, pregătirea
mortului (închiderea ochilor, acoperirea cu văl),
ospăţul de la priveghi, bocirea, iertăciunile,
,,vierşul”, clopotitul, drumul şi pomana sunt
descrise cu minuţiozitate de Ion Agărbiceanu. Am
întâlnit în operă hora, ca ritual, la clacă, hora de
duminică ori din sărbătorile de peste an.
Şezătoarea din casa văduvei Nastasia,
,,de pe uliţa lor, a Câmpşorului – cea mai de vază
şezătoare din sat, căci aici locuiau familiile cele

Mircea Popa, Ion Agârbiceanu – povestitorul, în volumul Ion Agârbiceanu, Povestiri regăsite, Cluj-Napoca,
Ediţie îngrijită şi prefaţă de Mircea Popa, Editura Eikon, 2011, p. 8.
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on Agârbiceanu s-a născut într-un spaţiu
arhaic, în care tradiţia era respectată cu
sfinţenie, fapt ce se va reflecta mai târziu în creaţia sa, aceasta mustind de sevele tradiţiei
şi de specificul naţional. Familia sa a manifestat
respect pentru învăţătură, iar în acest climat se
integrează şi valorificarea surselor folclorice. Sistemul de învăţământ a contribuit la promovarea
textului popular, Ion Agârbiceanu făcând clasele
primare în mediul rural, în atmosfera îmbietoare a
tradiţiilor.
Din perspectiva selecţiei folclorice, creaţia
lui Ion Agârbiceanu s-a cristalizat în mai bine de
optzeci de volume. Cea mai mare întindere au
ocupat-o credinţele din ,,ţara de piatră a moţilor”
în duhul înspăimântător al pământului: Vâlva Băii,
Duhul Băii. Există numeroase povestiri, nuvele,
schiţe care prezintă detaliat mentalul băieşului,
dramele interioare, accidentele de muncă, precum
şi mizeria fizică şi morală în care trăieşte. Prozatorul nu va surpa credinţele norodului, ci va
alege calea empatiei specifice duhovnicului, fiind
mereu alături de ţăranul său. La toate acestea, se
adaugă detalii privind reprezentarea spaţiului, raportarea omului la moarte şi univers, adevărate
repere care conturează profilul moţului.
Creaţia lui Ion Agârbiceanu privilegiază
ilustrarea, pe de-o parte, a aspectelor arhaice
româneşti, a tradiţiilor şi cutumelor populare,
iar, pe de altă parte, a pătrunderii, oarecum forţate, în mediul sătesc a civilizaţiilor orăşeneşti, a
industriei care încearcă să distrugă modul de
viaţă ancestral; este, aşadar, un scris ,,performând în direcţiile arhaismului şi etnicismului
naţional, al unei tradiţii protectoare, urmărind să
se desolidarizeze de aspectele combinate ale
existenţei, precum: războiul, civilizaţia industrială şi îndepărtarea fiinţei umane de propria
moştenire ancestrală, biologică şi ereditară”1.
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mai fruntaşe din comună”1 dovedeşte respectarea cu sfinţenie a tradiţiilor şi datinilor populare. Aceasta se desfăşura într-o odaie mare,
cu laviţe împodobite cu desene florale, cu un pat
cu perne aşternute şi acoperite cu covoare
ţesute, cu pereţi încărcaţi de icoane pictate pe
sticlă, iar de o grindă atârna o lampă cu petrol.
La şezătoare participau cam douăzeci de fete şi
feciori şi era obligatoriu ca fiecare să-şi păstreze
locul. Râsetele şi chiotele participanţilor erau
acompaniate de sfârâitul fusului. Tinerii care
aveau gânduri serioase se aşezau lângă fete şi
povesteau perechi – perechi. În momentul în
care, feciorul lua fata pe genunchi era semn că
aceştia se înţeleg bine şi că au făcut un pas spre
căsătorie. Al treilea pas ce se făcea la şezătoare
spre căsătorie era ieşirea feciorului cu fata în
tindă unde stăteau o vreme numai amândoi în
întuneric. De această ieşire depindea căsătoria,
ieşire ce nu era considerată dezonorantă, dacă se
făcea întâia şi ultima oară. Ieşirea în tindă e un
ritual străvechi, considerat firesc, deşi nimeni
nu ştia ce se întâmpla în tindă între cei doi. Dacă
se întâmpla ca fata să rămână însărcinată în
urma ieşirii, ritualul nu era admis dacă lipsea
intenţia căsătoriei, iar aceasta era impusă de
părinţii şi rudele fetei.
În romanul Strigoiul, viaţa satului transilvănean, o superbă frescă a unei lumi dispărute,
se scurge ca un pârâu de munte, când lin şi
subţire, când învolburat. Ion Agârbiceanu
surprinde în detaliu principalele momente din
viaţa ţăranilor săi: naşterea, botezul, înmormântarea. Vestea morţii lui Moise-a Mărgineanului
o răspândesc întâi în sat clopotele trase de clopotarul Ilarie. Exista un adevărat ritual şi la
trasul clopotelor. Dacă întâi suna clopotul cel
mare, se ştia că a murit o persoană bătrână. Dacă
acesta era urmat de clopotul mijlociu, se ştia că
era femeie, iar dacă era tot clopotul mare, atunci
se anunţa că era bărbat. Clopotul mic anunţa
moartea unui copil sau al unei copile. Mortul a
fost îmbrăcat în haine de sărbătoare şi apoi
întins pe o laviţă şi se organiza priveghiul. La
priveghi se jucau cărţi, se ospătau şi se spuneau
poveşti cu strigoi. În ritualul înmormântării este
surprins bocetul, care era făcut de babe. Sunt
întâlnite în această operă credinţele despre strigoi. Sunt amintiţi strigoii care nu şi-au găsit
1
2
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liniştea până nu au fost dezgropaţi şi nu li s-a
înfipt în inimă un par ascuţit, strigoaicele care
umblau goale noaptea pe câmp şi stricau semănăturile sau furau laptele vacilor din grajd,
babele capabile, prin vrăji, să lege şi să dezlege
căsătorii etc. În fiecare poveste istorisită erau
date nume de bărbaţi şi de femei, iar întâmplările
s-au petrecut cândva, în sat. Aceste întâmplări
istorisite aveau rolul de a spori misterul din jur.
Bocetul de la priveghi apare şi în nuvela Faraonii,
unde ţigăncile, prin graiul lor ţigănesc, îşi manifestă durerea pricinuită de moartea Rusalinei.
Spovedania apare în creaţia lui Ion
Agârbiceanu ca fiind obligatorie în spaţiul rural
transilvănean înaintea marilor evenimente din
viaţa oamenilor. Când Moise-a Mărgineanului
agoniza, Vasile, fiul acestuia, a fugit să-l aducă
pe popa pentru a-l spovedi pe bătrân. Dacă
cineva murea nespovedit, se considera păgân. În
nuvela Jandarmul, apare spovedania înainte de
cununie. Catarina Albu, după obiceiul străvechi,
deşi neînsoţită de Dumitru Bogdan, a mers la
biserică să se spovedească înainte de cununie.
Taina Sfântului Maslu este prezentă în creaţia
lui Ion Agârbiceanu şi e oficiată cu scopul de
aduce vindecare şi uşurare. Această slujbă este
oficiată în casa lui Moise Mărgineanu pentru
uşurarea sufletului, dar şi în casa Veronicăi Roşu,
căreia nimeni nu-i găsea leac. Mama acesteia
pendulează între sacru şi profan, apelând, atât la
preot, cât şi la descântece pentru a aduce vindecarea fiicei sale.
Nuvela Faraonii surprinde cântecul cununii. Acest cântec era cântat de ţigani când se
întorceau de la seceriş. Secerătorii, bărbaţi,
femei, fete, feciori, după ce terminau de secerat,
împleteau în cruce o cunună de spice şi se întorceau la gazdă cântând: ,,Stăpâne, stăpâne,/ Gată
cina bine,/ Că cununa vine,/ Şi nu te-ntristare/
Că la spic e mare”2. Cei care stăteau în poartă să
privească alaiul, aruncau cu apă peste cel care
purta cununa, un fecior fruntaş, în semn de belşug.
Tot în această nuvelă apare şi cântecul fierarului în
care este invocată cifra magică şapte: ,,Haideţi,
şapte fraţi,” pentru a aduce spor, iar sunetul ciocanelor să alunge strigoii şi spiritele rele.
Datina colindatului este descrisă în povestirea Bunica Iova, unde bunica îi învăţa pe
copii să colinde. Pe cei mai mici îi învăţa

Ion Agârbiceanu, Opere 12, Romane, Editura Minerva, 1980, p. 19
Ion Agârbiceanu, Opere 6, Povestiri şi nuvele, Editura Minerva, 1971, p. 286

În nuvela Jandarmul, apare spovedania,
care era necesară şi obligatorie înainte de
cununie. Catarina Albu, după obiceiul străvechi,
deşi neînsoţită de Dumitru Bogdan, a mers la
biserică să se spovedească înainte de cununie.
Taina Sfântului Maslu este prezentă în creaţia
lui Ion Agârbiceanu şi e oficiată cu scopul de
aduce vindecare şi uşurare. In această nuvelă
apare un personaj arhaic, ,,gura satului” cu un
rol semnificativ în comentarea faptelor. Acest
personaj colectiv emite presupuneri argumentate solid şi alimentate de comportamentul neobişnuit al străinului. Acest străin poate fi considerat un Sburător din mitologie, deoarece
pune pe jar inimile fetelor şi dispare. Prezenţa
jandarmului în sat tulbură tihna sătenilor stârnind forfotă şi incertitudine. Acesta este înzestrat cu puteri demonice, având forţa de a hipnotiza cu privirea, astfel femeile devenind victime
fără scăpare. Dumitru capătă trăsăturile unui
strigoi, fiind considerat de către săteni o fiinţă
necurată, satanică. Natura demonică a lui Dumitru
este amplificată de gura satului, mereu informată şi fantezistă, care pendulează personajul
între strigoi şi zburător .
Întâlnirea dintre Veronica şi jandarmul
Bogdan este descrisă plastic de Agârbiceanu:
„Într-o seară, [Veronica – n. n.] ducea apă de la
fântâna din uliţă, când simţi deodată cofele prea
grele şi avu părerea că i se pironesc, în ceafă,
două cuie înroşite în foc. Puse cofele jos, răsuflă
din greu şi, întorcându-şi capul, se uită în urma
ei. La a treia casă, dinaintea portiţei, stătea
drept, ca un brad, Dumitru Bogdan şi o aţintea
cu privirile. Femeia, înfiorată, îşi întoarse repede capul, păli ca moartă şi abia mai avu putere
să-şi ridice cofele. O spaimă rece îi cuprinse
toate mădularele şi, după ce intră în casă, îşi
şterse sudorile de pe frunte”2. Veronica cere
ajutor divin pentru a-şi alunga relele presimţiri:

„Îşi făcu cruce spunând, parcă în neştire: „Doamne, fereşte şi apără!” Apoi începu să se
închine la icoane. Era singură acasă. Bărbatul încă nu sosise de la plug.
Dar închinându-se, simţi, încet, ca o răscolire de foc în tot trupul, în locul spaimei de mai
înainte. Chipul lui Dumitru i se năzărea mereu. Ce ochi frumoşi şi trişti avea! Şi câtă patimă în ei!
— Nu! Strigă ea tare, în faţa icoanelor. M-a privit ca pe o pradă! S-a uitat la mine ca un
strigoi care-ţi ia sânge! Nu!
Şi iar începu să se închine bătând mătănii: «Doamne, fereşte şi apără de rău!»
1
2

Ion Agârbiceanu, Opere 2, Schiţe şi povestiri, Editura pentru Literatură, 1962, p. 2
Agârbiceanu, Ion, Opere, în colecţia „Opere fundamentale”. Coordonatorul ediţiei: acad. Eugen Simion, ediţie
îngrijită, tabel cronologic, notă asupra ediţiei, bibliografie, note şi comentarii, referinţe critice de Ilie Rad, vol. IV;
Povestiri şi nuvele (1902-1910), Bucureşti, Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2014:
Jandarmul, p. 740
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colindul cel mai scurt: ,,Doi oameni bătrâni,/
Hai de daţi la câni,/ Că de ne-or muşca,/ Voi de
dracu-ţi da”1. Cei mari râdeau de acest colind,
însă bunica îşi încuraja nepoţii. Cei cinci copii
mergeau la colindat în ajunul Crăciunului sub
atenta supraveghere a bunicii.
De-a lungul celor patru ani, cât Agârbiceanu a fost preot la Bucium-Şasa (1906-1910),
tânărul paroh va cunoaşte viaţa extrem de grea a
locuitorilor din Ţara de Piatră. Din experienţa
vieţii pastorale s-au născut cele mai multe nuvele şi povestiri ale sale, scriitorul fiind impresionat de suferinţa din viaţa sătenilor, stârnindu-i sentimente de compătimire.
Personajele luate din ţărănime au o forţă
expresivă şi originală, fiind figuri impozante în
naraţiune. Oamenii din nuvela Popa Man sunt
harnici, gospodari, întreprinzători şi, totuşi, umbriţi de o tristeţe anume. Motivul este repede
dezvăluit de narator; de foarte mulţi ani satul nu
are preot, în ciuda repetatelor încercări de a-şi
aduce un „păstor” care să le rezolve problemele
fixate de tradiţii şi practici religioase moştenite
de la străbuni. Teleguţenii devin ţinta ironiilor
sătenilor din împrejurimi şi peste sat se aşterne
tot mai mult convingerea că locul este blestemat. Misterul învăluie de la început fiinţa personajului, îi asigură acea seducţie a frământărilor
şi a incertitudinilor, conferindu-i un aer de legendă. Relatările accentuează dimensiunea legendară a preotului şi hrănesc misterul, curiozitatea şi interesul. Firuţa, fata bădicului Ioniţă,
cade în mrejele seducătoare întinse de popa Man
şi se îmbolnăveşte. Ea tânjeşte după popă, care
capătă aici trăsăturile Sburătorului. Intervin aici
credinţele populare, prezenţa personajului folcloric, care, fură inimile tinerelor fete, acestea
ajungând să tânjească după el. Pentru popă,
iubirea pentru Firuţa devine un lucru predestinat, o iubire căreia nu i se poate sustrage.
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O durea capul. Îşi stinse cărbuni şi se spălă cu apă de leac. Zadarnic. Toată noaptea se
zvârcoli, ca pe jar.
Peste trei zile, aceleaşi piroane de foc în ceafă. Peste o săptămână, iar. Şi, de câte ori
întorcea capul, vedea ochii arzători ai lui Dumitru Bogdan pironiţi asupra ei. A doua oară era
pe câmp, a treia oară la ea în grădină”1.

Deşi jandarmul plecase în război şi nu se acestuia, crede că îi aude, într-o sâmbătă noapte,
auzea nicio veste de la el, Catarina Albu, soţia paşii în casă. Acest lucru o înspăimântă:
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„Nu aprinse lumânarea, nu se mişcă de pe scaun. Deodată auzi paşi în tindă, paşi apăsaţi,
aşa cum numai jandarmul păşea, paşi cunoscuţi de tot satul.
Inima-i sări la loc şi răsuflarea i se opri. Mai auzi paşii cunoscuţi de câteva ori, apoi se
făcut linişte.
Înnebunită, crăpă puţin uşa tinzii, cu inima la gură şi întrebă, cu glas scăzut:
— Tu eşti, Dumitre?
Dar întrebarea rămase fără răspuns şi se pierdu în noapte. Îşi adună toate puterile,
deschise mai larg uşa şi întrebă iar:
— Tu eşti, Dumitre?
Niciun răspuns, numai o linişte de moarte, care o îngheţă de frică. Se încleştă cu mâinile
de uştiori, să nu cadă: înlemnise, nu se mai putea mişca din gura uşii”2.

În această nuvelă, Ion Agârbiceanu lasă să
plutească, intenţionat, o aură de mister, pe care îl
împleteşte cu fantasticul, astfel încât cele două
să nu poată fi dislocate una de cealaltă. Motivele
de inspiraţie religioasă (cuiele înroşite în foc, pe
care le simte Veronica în momentul în care privirile jandarmului sunt aţintite asupra ei) lasă să
se înţeleagă faptul că fantasticul îşi are, şi după

concepţia scriitorului, originea într-un sentiment religios arhaic.
,,Agârbiceanu reflectă realităţile ardeleneşti, mai cu seamă pe cele rustice, cu atâta
fidelitate, cu atâta adecvare, încât pare că se uită
aproape pe sine, pare că s-a suprimat singur ca
subiect cunoscător şi povestitor, spre a prezenta
doar obiectul naraţiunii sale: oameni şi locuri
aspre, măcinate de cotropitoare dureri ce se sfârşesc uneori cu moarte”3.
Contactul cu fabulosul folcloric, cu pitorescul obiceiurilor, cu natura, cu îndeletnicirile
oamenilor din sat, cu imaginea părinţilor şi a
bunicilor constituie un fundament al experienţei
de viaţă. Ion Agârbiceanu a cultivat o proză
încărcată de substanţă umană, cu concluzii morale şi sociale în spiritual unei filozofii a bunuluisimţ popular. Acesta a fost mai îndrăzneţ în
proiecte epice decât Ioan Slavici, mai puţin profund în analize psihologice decât Liviu
Rebreanu, dar mai liric decât amândoi.
Radiografia satului implică, de cele mai
multe ori, în opera lui Ion Agârbiceanu observaţia
socială şi dezvăluirea unor stări conflictuale în
mediul rural. Fefeleaga este o creaţie reprezentativă în care apare satul ardelean măcinat de
interese egoiste. Maria Dinului poartă ani în şir
piatră la cei bogaţi, trudindu-se peste măsură,
deşi de multe ori rămânea nerăsplătită. În raport
Fotografie a scriitorului Ion Agârbiceanu, cu de- cu bogătanii, care o numesc batjocoritor Fefedicaţie şi autograf pentru diplomatul şi scriitorul leaga, personajul dovedeşte demnitate, tenaciromân Ion Brad (n. 1929, Pănade, judeţul Alba). tate, superioritate morală.
Sursa: Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj
1
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3

Ibidem, p. 740.
Idem, Ibidem, p. 768-769.
Alexandru Dima, Arta lui Agârbiceanu, în „Tribuna”, Cluj, an I, nr. 32, 14 septembrie 1957.

Ion Agârbiceanu îşi înscrie opera într-o
tradiţie distinctă, aducând o notă specific ardeleană. Universul rural dovedeşte originalitate,
satul transilvan fiind evocat autentic. ,,Masivitatea cantitativă a creaţiei, vasta ei geografie,
varietatea tipologică şi îndelunga prezenţă în
mişcarea literară a secolului îl impun pe Ion
Agârbiceanu ca pe unul dintre prozatorii români
cei mai semnificativi, prin viziune, etos şi specific naţional”2. Opera scriitorului Ion Agârbiceanu se încadrează cu uşurinţă în grila tradiţională, prin respectul pentru tradiţie şi promovarea
specificului naţional. Scriitorul N. Steinhardt
sublinia următoarele: „Niciun text nu are valoare
în sine, decât atunci când relaţionează într-un fel
sau altul cu realitatea, fie că porneşte de la ea, fie
că ajunge la aceasta prin semnificaţii finale”3.
,,Patriarh al literaturii române”, Ion
Agârbiceanu, prin întreaga sa operă, contribuie
la promovarea realismului, acesta identificându-se cu propria sa creaţie în care a semănat
dorinţa sa nesecată de bine, de adevăr, de frumos. Dintotdeauna a iubit omul şi şi-a declarat
dragostea şi încrederea în frumuseţea acestuia,
în forţa lui de reînviere spirituală. A avut mereu
credinţă în virtuţile educative ale literaturii şi în
forţa acesteia de a modela caractere.

Bibliografie:
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Ion Agârbiceanu a fost creator de literatură şi preot, iar misiunea sa nu vine în conflict
cu vocaţia sa de scriitor. Bun cunoscător al sufletului românesc, el va ilustra în proza sa,
aspecte nemaiîntâlnite în proza românească de
până atunci, într-un mod neobişnuit. Dacă contemporanii săi l-au privit ca pe un tradiţionalist
(de cele mai multe ori ca pe un sămănătorist), cei
mai importanţi analişti ai operei sale, Mircea
Zaciu sau Mircea Popa, sunt de părere că Ion
Agârbiceanu este un scriitor realist, evidenţiindu-i, totuşi, apartenenţa prozelor de debut la
mişcarea sămănătoristă. Mulţi critici au scos în
evidenţă eticismul său. După cum observa
George Călinescu în a sa Istorie a literaturii
române, Ion Agârbiceanu, însă, evită predica şi
scoate în evidenţă virtutea.
Prin tot ceea ce a scris, scriitorul este legat
de viaţa Transilvaniei, rămânând ataşat locurilor
natale, fiind ,,în multe privinţe, exponentul unei
provincii, căreia i-a simţit din plin frământările,
istoria, dimensiunea morală. În egală măsură,
însă, a rămas şi robit de o anumită mentalitate
transilvană şi de realitatea ei. De aici tendinţa
unor critici de a-l considera ca pe un scriitor provincial de redusă circulaţie, cu un timbru minor al
operei, aproape un epigon al lui Ioan Slavici”1.
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Liviu Rebreanu – atitudini publicistice
Dr. Alina DORLE
Baia Mare

Factorul naţional în cultură
ste de remarcat faptul că opera publicistică a lui Rebreanu este în mare
parte, formată din articole cu o tematică literară variată, desfăşurată pe teritorii
culturale întinse – de la nuvele japoneze, la Sarath
Kumar Ghosh, Washington Irving sau Gorki şi
până la numele consacrate ale culturii europene,
cum ar fi Zola, Balzac, Tolstoi sau Nietzsche,
oprindu-se sporadic şi asupra valorilor culturii
noastre. Acestea sunt, însă, articole succinte, chiar
lacunare, mici notaţii de lectură, fără pledoarii
exagerate sau pretenţii exegetice exprese, dând
adesea impresia de mici „popasuri” printre ţări şi
culturi. Există, însă, o serie de articole, cum ar fi
Europenism sau Românism?, Cumplita nesimţire
religioasă a poporului nostru?, Presa şi cultura,
Xenofilie, Comploturi, Tradiţionalismul, Patria
Românească, Marea înviere, Moartea parlamentarismului şi altele, care abordează teme socioculturale şi politice, vizând în mod special
realitatea frustă a anilor ‘30 şi ‘40. Aceste articole
reflectă atitudinile şi poziţiile ferme ale autorului
pentru afirmarea specificului naţional şi, mai ales,
pentru formarea unei conştiinţe naţionale care să
reverbereze benefic şi fecund în cultură şi în viaţa
politică şi socială.
Opiniile şi dezideratele ce răzbat aici corespund îndeaproape viziunii idealiste şi spirituale
a tinerei generaţii de intelectuali, intraţi cu prospeţime în dezbaterea de idei a anilor ‘20 – în mare
parte, criterioniştii de mai apoi – drept pentru care,
până la un punct, mai exact până în momentul în
care această grupare intelectuală alege activismul
politic, ideile lui Rebreanu se armonizează cu concepţia despre misiunea noii generaţii, asumată fervent în termenii unui ideal spiritual românesc:
emanciparea culturală a României, prin preeminenţa spiritului naţional.
Romancierul pledează, aşadar, pentru promovarea ideilor ce alcătuiesc, în fond, substanţa
retorică a ideologiei de dreapta, cultivată acerb de
către tinerii înflăcăraţi, fără, însă, a se ralia formal
la activismul lor şi fără a face parte din structurile
specifice generaţiei lor, nici măcar ca îndrumător
sau inspirator, cum au fost, de pildă, Nae Ionescu
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sau Nichifor Crainic. Rebreanu nu se angajează în
emiterea unor teorii politice sau concepte ideologice distincte – spiritul său creator rămâne fidel
literaturii –, dar atitudinile şi ideile sale răspund,
prin prisma observaţiilor obiective, realităţilor sociale şi politice reclamate nestingherit de noua
generaţie. În acest sens, articolele menţionate
abundă în pledoarii pentru ideea specificului naţional, pentru respingerea internaţionalismului, a
formelor occidentale ale capitalismului brutal sau
pentru anihilarea corupţiei şi a politicianismului
din sânul partidelor consacrate, pentru valorificarea tradiţiei ca pondere primordială în afirmarea
civilizaţiei sau angajarea presei pe linia culturii
naţionale. Nu îi este străină nici ideea, de succes în
epocă, atât în cercurile de dreapta, cât şi în cele de
stânga, a „omului nou”, ca deziderat-panaceu ce
reclamă imperios schimbarea mentalităţii individuale şi colective.
În unele articole sporadice, ca de pildă în
Asta-i literatură..., critica la adresa corupţiei şi a
politicianismului veros se ascute într-o ironie usturătoare, frapantă, de-a dreptul neobişnuită
pentru stilul autorului. Nervul sarcastic, care în
acest articol aminteşte de retorica celor mai impetuoşi activişti ai extremei drepte, este vizibil
accentuat: „Din nenorocire, trăim în epoca Pşepelinsky. Sute şi mii de Pşepelinsky se lăfăiesc în
averile stoarse de azi pe mâine, din favoruri
politice sau din gheşefturi murdare, patronate şi
încurajate de politică. Şi, de la înălţimea sacilor de
bani, toţi Pşepelinsky se uită cu dispreţ la cei
jupuiţi de ei şi, simţindu-se la adăpost de orice
primejdie, zbiară fără pudoare: – Asta-i lite-
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iniţiale şi adoptarea strategiilor comerciale, de
sorginte americană, care cultivă curiozitatea
patologică a senzaţionalului, mai ales prin
scandalurile politice sau mondene. În acest context, informaţia dobândeşte valoare doar dacă e
„tăvălită în noroi”, iar presa nu mai poate fi
altceva decât „o licitaţie vajnică înspre dibuirea
tuturor josniciilor omeneşti”6. Soluţiile propuse
de autor pe un ton cald, condescendent, contrastând oarecum cu gravitatea analitică a articolului, orientează din nou opinia publică pe
drumul, considerat izbăvitor, al culturii: „Dând
cuvenita atenţie frământărilor culturale, presa
va fi cel mai puternic element de cultură şi cea
mai bună călăuză a consolidării naţionale”7.
Temperarea vocii sarcastice în finalul articolelor sau găsirea unor soluţii care trimit invariabil la cultură sau la ameliorarea situaţiilor
critice prin „o vorbă bună!”, căci „bunătatea
potoleşte pornirile nesocotite”8, devin o notă
distinctivă a stilului său publicistic. Este o dovadă
în plus a prudenţei şi a stăpânirii de sine instinctive
ale celui care scrutează minuţios realitatea care-l
înconjoară, supunând-o unei analize acerbe, fără a
trece, însă, pragul afectiv al implicării totale.
Respingerea formelor occidentale de civilizaţie, chiar şi cea a europenismului se află în
viziunea lui Rebreanu în strânsă corelaţie cu ideea
afirmării specificului naţional ca temelie în emanciparea şi dezvoltarea culturii române. Este factorul primordial care asigură, în fond, consolidarea
spirituală a Unirii de la 1918 şi afirmarea identităţii naţionale ca destin istoric şi cultural în traiectoria existenţială a Europei momentului. Găsim
aici un punct tangenţial cu viziunea lui Cioran asupra destinului unei culturi fără istorie, care se naşte
în umbra marilor civilizaţii şi care îşi reclamă
dreptul la existenţă proprie.
Momentul istoric de după Unire, aureolat de
vitalitatea şi entuziasmul juvenil al emancipării
naţiunii – „neamul românesc de-abia îşi începe
viaţa”, exclamă încrezător romancierul, „azi iese
la lumină ca un adolescent barbar, gol şi strălucitor
de frumos”9 – ar corespunde cu ceea ce, peste

Liviu Rebreanu, Asta-i literatură, în Opere 16, p. 206.
Idem, Calvarul profesorilor, în Opere 16, p. 212.
Idem, Presa şi cultura, în Opere 16, p. 223.
Ibidem.
Ibidem, p. 222.
Ibidem, p. 223.
Ibidem, p. 224.
Liviu Rebreanu, Calvarul profesorilor, în Opere 16, p. 213.
Idem, Zorile, în Opere 16, p. 214.
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ratură... pentru ceata de Pşepelinsky care, ca nişte
lipitori, sug vlaga ţării, toate năzuinţele cinstite ale
celor fără bani sunt... literatură. Fiindcă ei, în loc
de suflet au burtă... (...) Neamul Pşepelinskilor
stăpâneşte în parlament şi în guvern şi în toate
marile demnităţi ale ţării. Având puterea în mâini,
au posibilitatea să se înmulţească în mod prodigios, să cuprindă în mrejele lor trecutul, prezentul şi viitorul, să pervertească însuşi sufletul
poporului românesc. Încercările de împotrivire
sunt dezarmate vertiginos în toate domeniile şi
prin toate mijloacele. Idealul lor este să transforme, cât mai curând, România întreagă într-o
imensă burtă fără cap...”1.
Privirea scrutătoare a publicistului se opreşte
şi asupra domeniilor profesionale, în special asupra
celor care au legătură directă cu domeniul cultural
şi condamnă subordonarea lor la politic:
„Profesorii nu sunt ai partidelor, ci ai ţării şi ai
viitorului neamului”2 – exclamă autorul în articolul foarte sugestiv intitulat Calvarul profesorilor.
Pe acelaşi ton şi cu acelaşi simţ al observaţiei
critice, Rebreanu condamnă şi aservirea presei
faţă de politic: „Politica a cucerit toate paginile
ziarului românesc şi la noi, politica e sinonimă
cu ticăloşie, fiindcă e prezentă în toate fraudele,
în toate relele”3. Consecinţele directe ale acestui
fenomen duc la răsturnarea valorilor şi la deturnarea rolului informativ al presei, chiar glisarea
acestuia înspre o tendinţă manipulatoare, deoarece „pe măsură ce politica, sub nenumăratele ei
forme specific româneşti, acaparează presa,
dispar din ce în ce preocupările culturale. (...)
Gazetarul român de azi are, în general, un dispreţ profund pentru orice problemă culturală.
Ultimul reporteraş, care de-abia poate concepe o
informaţie anodină, se crede mult superior celui
mai bun scriitor”4. Şi astfel, din ceea ce presa ar
fi trebuit să fie, în concepţia sa, şi anume „canalizatorul fericirii omeneşti”, căci „s-a născut
din setea de cultură a mulţimii”, ea devine „un
redutabil factor de descompunere socială”5. Autorul observă că factorul degenerator al valorii
în presă este chiar îndepărtarea ei de scopurile
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câţiva ani, Cioran numeşte intrarea în istorie.
Rebreanu evidenţiază premisele spirituale, culturale şi civilizaţionale ale noii configuraţii statale,
învederând ca prioritate valorificarea fibrei autentice a specificului naţional pur, arhaic, nepervertit
de tentaţiile civilizaţiei occidentale şi animat de
proiecţiile vizionare ale unei conştiinţe creatoare:
„Sufletul românesc nu porneşte din oraşele de
operetă, pete de murdărie pe veşmântul curat al
neamului. Oraşele româneşti se vor ridica din cultura românească, mâine sau poimâine, simbolizând-o, reprezentând-o. Sufletul românesc porneşte spre viaţă din câmpiile, văile, munţii noştri
unde s-a plămădit şi a suferit. Acolo sunt milioanele descătuşate din care izbucneşte irezistibil
şi impetuos, naiv şi falnic... Mâine va clădi din
nimic oraşe, şi catedrale, şi artă, şi ştiinţă, toate
potrivite cu firea lui adevărată, nouă, sănătoasă...
sufletul românesc nu cunoaşte Occidentul, dar se
simte în stare să se realizeze deplin printr-o viaţă
proprie”1.
Entuziasmul prozatorului îşi are germenii
într-un puternic impuls al conştiinţei Unirii care,
înfăptuită ca un act fundamental geopolitic, necesită pentru consolidarea ei, un aport psihospiritual şi social considerabil, în stare să îi asigure
coeziunea şi fiabilitatea. E un impuls natural, organic care apare ca un stimulent esenţial în mentalitatea epocii şi pe care, de altfel, l-au cultivat şi
teoretizat – în conceptele unei ideologii de nuanţă
naţionalistă, asimilată ulterior de forţele de
dreapta – tinerii intelectuali ai Generaţiei 30: „Cea
dintâi misiune a tinerei generaţii – afirmă, de pildă,
unul dintre membrii ei de vază, filosoful Mircea
Vulcănescu – este să asigure unitatea sufletească a
românilor, uniţi politiceşte prin sacrificiul generaţiei de foc. Să şteargă deosebirile regionale în
măsura în care înseamnă altceva decât nuanţarea
unui aceluiaşi suflet naţional.”2
Românism vs. europenism
Evocând „declinul Occidentului”, pe linia
filosofiei lui Spengler, mult comentată în epocă,
Rebreanu respinge cu vehemenţă influenţele civilizaţiei şi culturilor apusene, a căror decadenţă se
resimte, mai ales, în scepticismul şi nihilismul
modernităţii, perceput ca element nefast şi

1
2
3
4
5
6
7

IANUARIE 2017-DECEMBRIE 2019
distrugător pentru evoluţia spirituală a unei culturi
naţionale în creştere organică. „În Europa miroase
a mort – constată emfatic publicistul, într-o peroraţie plauzibilă pe marginea unor notaţii de filosofie a culturii. O lume se stinge după o viaţă
glorioasă de un mileniu. (...) Şi acum obosită,
istovită, fără credinţă adevărată, fără speranţe, cariată de scepticism, se zvârcoleşte în spasmurile
agoniei”3. Drept pentru care, autorul pledează
pentru primatul etnicului, „izvorul vieţii noastre
proprii”, care ţâşneşte din „adâncurile sufletului
românesc”. El sugerează, în nuanţe alegorice,
efectele distructive ale occidentalismului asupra
tinerei culturi naţionale: „nu mi-e ruşine de goliciunea noastră şi trebuie să ne mândrim cu barbaria care e diagnosticul sănătăţii noastre puternice. A ne agăţa de carul civilizaţiei apusene ar
fi ca şi când am vrea să culcăm în patul somptuos al unui moşneag muribund pe un flăcău
voinic de abia coborât din creierii munţilor”4.
Cu toate acestea, tentaţia occidentalizării este
foarte mare şi generează indubitabil dileme şi
ispite în rândul celor care „încă nu au conştiinţa
puterilor neamului”, căci „ispitele apusului le
stau în cale şi le împleticesc paşii... E o şovăire
în toată viaţa românească, parcă ne-am simţi la o
răscruce de drumuri şi n-am şti ce să alegem”5.
Într-unul dintre articolele sale de primă importanţă, Europenism sau Românism, publicat în
1924, în revista „Drum nou”, Rebreanu accentuează entuziasmul augural al sufletului pur românesc şi capacitatea acestuia de a crea o cultură
proprie distinctivă, reprezentativă pentru destinul
istoric al poporului, căci „viaţa unui neam înseamnă o cultură proprie, suficientă în toate domeniile.
Prin ce realizează specific un popor, ia parte adevărată şi progresul omenirii”6. În acest sens, autorul pare să combată teoriile sincronismului lovinescian, potrivit cărora culturile naţionale, în
procesul lor evolutiv, prezintă necesitatea sincronizării cu literatura şi arta europeană, în virtutea ideii că „valoarea artei nu stă în puritatea
caracterului ei etnic, ci în alte condiţiuni estetice”7.
Liviu Rebreanu se poziţionează, însă, pe
linia promovării autohtonismului ca bază a progresului culturii, cu toate implicaţiile acestuia

Idem, p. 215-216.
Mircea Vulcănescu, Tânăra generaţie. Crize vechi în haine noi. Cine sunt şi ce vor tinerii români?, Editura
Compania, Bucureşti, 2004, p. 72-73.
Liviu Rebreanu, Zorile, în Opere 16, p. 214.
Ibidem, p. 215.
Ibidem.
Liviu Rebreanu, Europenism sau Românism, în Opere 16, p. 220.
Ibidem, p. 526.

1
2
3
4
5
6
7

genţa unor coordonate frecvente în opera publicistică a lui Rebreanu şi care constituie o bază a
operei sale literare: tradiţia, religiozitatea, nu
lipsită de un oarecare iz patriarhal, rămân în
cadrele existenţei sale o constantă, deseori
exprimată în articole sau notaţii, precum În ce
cred?, Hristos a înviat! sau Puterea credinţei – în
fond, universul tradiţional arhaic românesc. Tributar, într-o oarecare măsură, ideilor teoretice
ale lui Nichifor Crainic, Rebreanu consideră că
specificul naţional, denumit în epocă românism,
îşi trage seva vitală tocmai din aceste valori
permanente ale spiritualităţii autohtone: „religiozitatea e tocmai trăsătura cea mai caracteristică a poporului românesc, că ea e însăşi
temelia fiinţei noastre etnice şi naţionale”4.
Creştinismul românesc (în speţă ortodoxismul
şi „catolicismul unit” – aici prozatorul diferenţiindu-se de mentorul „Gândirii”) a dat coloratura specificităţii neamului, prin faptul că s-a
constituit pe teren autohton, printr-un îndelung
proces formativ, organic, interior, adaptat la ritmurile psihosociale ale mentalităţii colective,
străvechi, arhaice: „Creştinismul nostru a luat
culoarea noastră, s-a prefăcut în sângele nostru,
s-a dospit în sufletul nostru. Învăţăturile lui Hristos
s-au amestecat puţin cu credinţele străvechi, dând
naştere unei religii anume pentru inima noastră”5.
În aceeaşi termeni este percepută şi tradiţia,
sufletul unui neam6, care generează formele de
manifestare ale acestuia, prin faptul că înmagazinează „suma tuturor amintirilor, veşnic vie
în subconştientul poporului”7 şi care devine
astfel matricea creatoare a civilizaţiei ca „totalitate de forme ale vieţii unui popor, totdeauna
specifice”, în care să se reflecte imaginea „sufletului acelui popor”. Respinsă cu asiduitate de
moderniştii progresişti, de aceia care deplâng
lipsa civilizaţiei, suprimând trecutul modest,
lipsit de spectaculozitatea unui destin eroic, tradiţia reprezintă, în opinia publicistului, însuşi
focarul prim al civilizaţiei. Ca urmare, în raportul dintre tradiţie şi civilizaţie, Rebreanu
postulează primatul tradiţiei: „tradiţia singură
creează civilizaţiile” care asigură înflorirea unei

Liviu Rebreanu, Europenism sau Românism, în Opere 16, p. 221.
Ibidem, p. 219.
Ibidem, p. 223-224.
Idem, Cumplita nesimţire religioasă a poporului nostru?, în Opere 16, p. 218.
Ibidem, p. 219
Idem, Tradiţionalismul, în Opere 16, p. 246.
Ibidem.
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vizând tradiţia, spiritualitatea religioasă, filosofia
de viaţă a ţăranului român, mentalitatea arhaică.
Este calea sigură de exprimare a sufletului românesc printr-o cultură viabilă, care să asigure
progresul, temelia civilizaţiei sau chiar universalismul, după cum crede Mircea Eliade. În accepţia lui Rebreanu, imitaţia Occidentului în oraşele
româneşti nu este decât „o spoială ridicolă de
civilizaţie”, „caricaturism occidental”. La fel cum
şi aplicarea pe teren autohton a diferitelor sisteme
economice, sociale sau politice împrumutate din
Occident nu duce decât la încorsetarea spiritului
nostru şi la reprimarea unei evoluţii naturale, organice: „Constituţia noastră belgiană, legile noastre
franceze, parlamentarismul nostru britanic au rămas vorbe goale care se repetă papagaliceşte, la
întruniri şi prin ziare; literatura şi artele, cu cât mai
extravagante, cu cât mai izolate şi fără nicio
înrâurire asupra celor cărora se adresează; democraţia noastră nu trăieşte decât în ideologia
câtorva naivi, precum capitalismul nostru e un
nume nou pentru vechea robie a celor mulţi de
către o mână de îndrăzneţi”. Publicistul înfierează
cu vigoare tendinţele politice şi culturale puternice
ale vremii, de capitulare necondiţionată în faţa
modelului occidental şi de renunţare la tradiţia
naţională şi la valorile proprii: „Europenizatorii
noştri cu orice preţ au oroare de tradiţie. De dragul
lumii străine ar vrea să înăbuşe glasul trecutului.
Nu vor să lase tânărul suflet românesc să se dezvolte normal, ci se căznesc să-i lipească barbă şi
mustăţi false, cărunte, să-l împopoţoneze cu straie
gata făcute de alţii pentru alţii şi îşi închipuie că,
astfel sclivisiţi, vor înşela lumea. Românismul
pentru ei înseamnă şovinism, iar religiozitatea înseamnă prostie”1.
Foarte aproape de viziunea etnocratică a lui
Nichifor Crainic, anticipând chiar frenezia spirituală a generaţiei ’30, în momentul afirmării ei prin
Itinerariul spiritual al lui Eliade, Rebreanu are intuiţia unui destin auroral, marcat de puritatea spiritului tânăr, energic intrat pe făgaşurile cristalizării
sale: „Azi sufletul românesc descătuşat, tânăr, puternic, simte imperios nevoia de a se realiza în întregime, de a-şi împlini menirea ce i-a fost hărăzită”2.
Viziunea exclusivistă a romancierului asupra „românismului” – „numai românismul poate fi
aducător de cultură pentru noi”3 – implică emer-
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civilizaţii specifice, a cărei caracteristică elementară să fie „culoarea românească”1.
Conştientizarea faptului că „acum sufletul
românesc trebuie să înceapă a-şi realiza viaţa”2,
atrage după sine limpezirea perspectivelor de
acţiune la nivelul mentalităţii şi al percepţiei
colective asupra fenomenului românesc.
Rebreanu resimte necesitatea unei schimbări în
psihologia poporului care să reverbereze mai
apoi în cadrul sistemelor politice şi sociale. Situaţiile critice ale politicii nu scapă de privirea
analitică şi exploratoare a publicistului, care
constată cu pertinenţă că politica familiară, în
mediul căreia „luptele politice româneşti utilizau negreşit violenţa verbală” şi „certurile erau
vehemente şi permanente”, trebuie eliminată din
tabloul României de după Unire. Noile realităţi
ale ţării reclamă necesitatea unor noi cadre ale
vieţii politice, bazate, în primul rând, pe „o profundă seriozitate.” Autorul este conştient că
„schimbarea nu se poate face de pe o zi pe alta.
Întâi trebuie să se transforme însăşi mentalitatea
noastră, care, apoi, va schimba, fără îndoială,
sistemul”3. Ideea de schimbare a mentalităţii a
creat o adevărată emulaţie în epocă, glisând uşor
înspre noţiunea de om nou, pe care o întâlnim şi
în dezbaterile polemice ale lui Eliade sau Cioran
ori la ideologii dreptei naţionaliste. Luat ca atare, conceptul a dobândit un perimetru ideatic,
mai mult speculativ, care, ulterior, în concepţia
extremei drepte legionare, s-a cristalizat în paradigmele unei misiuni primordiale, de mistică
naţională, asumată cu fervoare. Conceptul va fi
preluat, de altfel, şi de către ideologia de stânga
a regimului comunist după instaurarea acestuia
la cârma ţării. Revenind, însă, la începuturile
vehiculării acestui termen pe teren românesc –
el a fost exploatat la maximum în Europa, atât
de către ideologia nazistă sau fascistă, cât şi de
comunismul internaţional – se constată faptul că
sensul său utopic în fond, vizează tocmai schimbarea din temelii a mentalităţii individuale şi
colective, privite ca premise în dezvoltarea şi
progresul social. De mare succes în rândurile
intelectualilor vremii, noţiunea este percepută,
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de fapt, ca un rezultat imaginat în urma unor
transformări interioare ale individului, de natură
psihologică, morală, spiritual religioasă, care să
construiască, mai apoi, o nouă atitudine socială.
Aspectul este strâns legat de emanciparea tinerilor intelectuali ai generaţiei ’30 care, cuprinşi de frenezia şi patosul trăirii experimentale, încercau o „revizuire de valori” şi
depăşirea limitelor perimate ale vieţii sociale şi
politice: „De abia acum începe să fie înţeles
sensul acestei revoluţii creştine, care încearcă să
creeze o Românie nouă creând întâi un om nou,
un creştin perfect − şi care înlocuieşte vechea
«viaţă politică», printr-o «viaţă civilă», adică
restaurează raporturi de omenie şi de creştinătate
în sânul aceleiaşi comunităţi de sânge”4.
Iminenţa prefacerilor sociale.
Lumea veche/ lumea nouă. Omul nou
Energetismul tinerei generaţii, entuziasmul
exploziv şi elanul ei creator vor declanşa în
conştiinţa lui Rebreanu un soi de contaminare – pe
care o remarcă criticul Mircea Muthu5 – scriitorul
manifestând un interes aparte pentru paradigma
omului nou şi „a lumii de mâine”, vizibil mai
ales în volumul său memorialistic Metropole.
Frământările lumii, „avalanşa de crize”,
„zbuciumarea şi combustia întregului meu suflet, un zbucium pe care, fatal, îl simte orice
conştiinţă de astăzi”6, îl determină să resimtă
premonitoriu iminenţa unei transformări profunde prin tensiunea unei revoluţii spirituale şi
sociale: „O simt şi eu lumea nouă. Vine. Nu e
gata. E încă în aer sau în măruntaiele pământului. Se pregăteşte... lumea noastră, cea în care
ne-am născut noi, cei de azi, se duce iremediabil. Îi auzi parcă trosnind crăpăturile anunţătoare de prăbuşire”7. Interesul faţă de subiect
va lua, însă, amploare – după unii critici – în
ultimul său deceniu de viaţă, când, prin romanul
Gorila, autorul va transfigura artistic omul nou
şi mentalitatea acestuia: „Pe omul vechi îl voi
face, desigur, pe omul nou va fi mai greu – îl
simt numai un pachet de nervi, de fanatism, de
misticism”8 – notează prozatorul în Jurnalul său.
Viziunea societăţii polarizate între „lumea

Ibidem, p. 247.
Idem, Europenism sau Românism, în Opere, 16, p. 220.
Liviu Rebreanu, Comploturi, în Opere, 16, p. 256.
Mircea Eliade, Texte «Legionare» şi despre «Românism», Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 51.
Mircea Muthu, Liviu Rebreanu sau paradoxul organicului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1993, p. 89.
Niculae Gheran, Andrei Moldovan, op. cit., p. 256.
Mircea Muthu, op. cit., p. 91.
Ibidem, p. 93.
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blematica socială, acesta rămânând pe linia observaţiei detaşate, fără tentaţia unei implicări
directe, în ciuda dorinţei înverşunate de desluşire a
fenomenului, în toate aspectele sale: „Însemnările ulterioare lui 1931 dovedesc faptul că
Rebreanu e preocupat să clarifice, în continuare,
conceptul de om nou. O face, însă, în felul său,
mai moderat şi exploratoriu, renunţând, în acelaşi timp, la profetismele en vogue sau la ralierile,
clamate în epocă, la ideologiile extremiste”6.
Însă, ca teren de observaţie pentru „lumea care
vine” şi pentru mutaţiile ei sociopolitice, Rebreanu
se declară observatorul ei fidel, analizând-o „şi
din afară şi dinlăuntru, cu interes şi simpatie”,
fără să excludă de altfel, o preocupare mărturisită pentru ideologiile politice extremiste, de
stânga şi de dreapta: „Astfel privind lucrurile,
evident că mă interesează deopotrivă în
momentul de faţă şi fascismul şi comunismul”.
Observă, însă, cu mare acuitate, iremediabilul
paradox al acestora: „E curios că amândouă
doctrinele acestea sunt mişcări de masă şi, totuşi,
îngrădesc deopotrivă libertatea individuală”7.
Un echivalent al termenului de om nou este
cel de om-sinteză, ce apare mai frecvent în
sistemul conceptual al lui Rebreanu, în deceniul al
4-lea. Omul-sinteză este, în fond, proiecţia unui om
cu „posibilităţi de viaţă în toate dimensiunile”8, pe
care Mircea Muthu îl interpretează din două
perspective esenţiale în definirea termenului:
„Mai întâi, omul sinteză e tentativa de a gândi
viitorul incert în cunoscutele dimensiuni ale
organicului; în al doilea rând, întâlnim iarăşi, în
subtextul «spovedaniei», sugestia de a lărgi limita ontologică a omului”9. Revoluţia din Rusia
îi dă autorului senzaţia de precipitare a „ritmurilor lumii noi”, aflate în chinurile naşterii,
după cum şi revoluţiile spiritual-ideologice din
Germania şi Italia contribuie în egală măsură, în
opinia mult prea încrezătoare a autorului, la
„zidirea acestei lumi”, la care „lucrează, de fapt,
omenirea întreagă, sub diverse forme. Toate revoluţiile care se înfăptuiesc, s-au înfăptuit sau se
vor înfăptui de aici înainte nu sunt decât momente din această sforţare de clădire a lumii

Liviu Rebreanu, Comploturi, în Opere. 16..., p. 256.
Liviu Rebreanu, Jurnal I, Editura Minerva, Bucureşti, 1984, p. 505.
Mircea Muthu, op. cit., p. 90.
Ibidem, p. 91.
Liviu Rebreanu, Jurnal..., p. 505.
Mircea Muthu, op. cit., p. 90.
Liviu Rebreanu, Jurnal I, p. 505.
Ibidem.
Mircea Muthu, op. cit., p. 91.
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veche” şi „lumea nouă”, desăvârşită, de altfel, în
romanul Gorila, apare sporadic în publicistica
prozatorului, al cărui acut simţ de observaţie îl
determină să constate că „frământările puternice
de azi sunt, în realitate, lupta dintre mentalitatea
veche agonizată şi cea nouă în devenire”1. Ideea
este reluată într-unul din interviurile sale, când
Rebreanu îşi subliniază opinia faţă de dinamica
amplă a transformărilor politice şi sociale ale
lumii, de după Primul Război Mondial: „Poate
că războiul mondial a fost un cataclism mult mai
grav decât ne închipuim, în general. În afară de
ravagiile materiale pe care le-a făcut, a distrus
complet sufletul omenirii, a răsturnat toate
valorile, încât astăzi omenirea se vede în nevoia
de a-şi reface din temelie viaţa. De aceea se
produc frământări necontenit pe tot cuprinsul
planetei. Trebuie să ne dăm seama că ceea ce a
fost nu poate să mai fie. E o iluzie că vremurile
dinainte de război s-ar mai putea întoarce sub o
formă oarecare. Se clădeşte azi o lume nouă”2.
În studiul său exegetic, Liviu Rebreanu sau
paradoxul organicului, criticul Mircea Muthu, urmăreşte atent receptarea diacronică a conceptului
de om nou, în universul ideatic al gândirii şi al
creaţiei literare rebreniene. Astfel, criticul
constată că un prim impact al acestui concept
asupra scriitorului se realizează în contextul inedit, de emulaţie intelectuală a Generaţiei ‘30, al
cărui „spirit exploziv şi agresiv”3 prozatorul îl
regăseşte în Occidentul frenetic al anilor ‘20. În
Metropole, de pildă, impresiile de călătorie trădează interesul aparte pentru lumea nouă ce se
întrezăreşte în „zvârcolirile de astăzi ale omenirii”4. Rebreanu, în optimismul său expres, manifestă un real entuziasm în faţa proiecţiilor
cvasiutopice ale acestei lumi noi, în a cărei
venire „eu cred cu patimă – mărturiseşte romancierul – lume clădită de bunătatea omului
care va înstăpâni mai multă bucurie şi mai puţină suferinţă pentru toţi oamenii deopotrivă,
care va înfrumuseţa viaţa cu farmecul deplinei
solidarităţi umane”5. Criticul literar remarcă
modalitatea de raportare a scriitorului la pro-
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noi”1. Criticul dezvăluie, însă, dificultăţile întâmpinate de Rebreanu în încercarea sa de a
clarifica, într-o oarecare paradigmă teoretică,
acest concept incert, problematic, cu un nedisimulat risc interpretativ şi remarcă sinuozităţile autorului în viziunea sa atinsă deja de
vibraţiile îndoielii şi ale limitelor teoretice:
„Dar surdina ce urmează («cum va fi lumea
aceasta nimeni n-ar putea spune») trădează impasul în care ajunsese scriitorul în elaborarea şi
fixarea conceptului. Iar axiomatizările de tipul
«civilizaţia nu poate să dispară, poate să se
transforme» nu adaugă nimic, obliterează chiar
desenul şi aşa nebulos al «omului nou». Faptul
acesta – consideră criticul – îl va decide probabil pe prozator să renunţe, tacit şi definitiv, la
«cartea cea mai dureroasă a vieţii mele.»”2.
Adevărata realizare a lui Rebreanu, vizavi
de conturarea viziunii sale asupra acestor aspecte
ideologice, rămâne, fără îndoială, creaţia sa
literară Gorila, care – în opinia aceluiaşi exeget –
este „fructul acestui efort prelungit şi însoţit,
simptomatic iarăşi, de justificările repetate nu oricum; ci cu obstinaţia celui care intuia insuficienţa
fixării şi definirii teoretice”3.
Pe linia aceloraşi preocupări pentru omul
nou, utopic în esenţă, se remarcă intenţia lui
Rebreanu de a realiza un proiect literar vast, mai
exact un roman de ficţiune, Minunea Minunilor,
rămas, din păcate, în stadiul de proiect, care ar fi
avut o importanţă aparte pentru concretizarea, în
plan ficţional, a unei viziuni prospective şi proiective în acelaşi timp, asupra viitorului. Rebreanu
însuşi afirmă că „este un roman utopic, cu un
subiect îndrăzneţ”, care îl obsedează mereu4. Este
vorba despre o lume nouă, bazată pe ştiinţă, cu
oameni ce dobândesc o gândire nouă, un comportament ideal pentru societate, dar care, însă,
îşi pierd atributele individuale. Universul ficţional al acestui proiect romanesc este dezvăluit
de autorul însuşi într-un interviu: „Mai am pe
şantier o carte care mă frământă de mult:
Minunea Minunilor. Aceasta e un roman fantastic, o povestire a efectelor glandelor endocrine,
a serului lor aplicat sistematic într-o ţară şi a
consecinţelor acestui ser. Savantul care a in1
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ventat acest ser s-a gândit să găsească formula
prin care să normalizeze, mai bine spus să egalizeze pe toţi cetăţenii ţării, să-i aducă la acelaşi
numitor comun de disciplină obştească, de
onestitate, de bunătate. Regele şi primul ministru sunt de acord, se votează o lege specială
pentru a putea aplica invenţia. Regele cu familia
sa sunt primii inoculaţi. Experienţa are un răsunet mondial, deoarece, datorită acestui ser,
oamenii devin deodată normali, nu mai comit
crime, sunt salvaţi de la pericolul nebuniei,
într-un cuvânt devin normali. Ţara devine ea
însăşi un model de cinste şi de ordine, se desfiinţează puşcăriile, producţia e pusă în valoare. În
urma experienţelor acestora miraculoase, trimişi speciali ai unor mari puteri fac propunerea
să li se treacă şi lor serul, dar sunt refuzaţi. Însă
la un bilanţ mai atent al urmărilor serului său, inventatorul însuşi se arată nemulţumit. El observă cum poporul se standardizează şi devine o
turmă informă de oi. Noroc că experienţa e hotărâtă numai pe o perioadă de doi ani. Căci, după
primele rezultate, savantul însuşi recunoaşte că
ordine şi disciplină socială nu se poate aplica în
mod biologic, prin ser”5.
Criticul George Achim, unul dintre exegeţii
utopiei, încadrează proiectul în categoria „contra
utopiilor cu substrat ştiinţific”6, mai ales datorită
problematicii pe care o propune aici Rebreanu,
corespunzătoare, de altfel, subiectelor specifice
acestui domeniu literar. Minunea Minunilor reprezintă – remarcă acesta, în studiul său teoretic
despre utopie şi distopie în cultura română –
„intenţia autorului de a se apropia de un subiect
precum manipularea şi standardizarea biologică
ce îşi găsise prin Huxley, încă din 1932, odată cu
apariţia Minunatei lumi noi, pe marele său
autor”7.
Scriitorul renunţă, însă, la încercările sale
utopice şi va scrie Gorila, ca un reflex al preocupărilor pentru prezentul sociopolitic, resimţit ca
tensionat şi instabil, datorită trepidaţiilor vieţii
politice, neprevăzute şi cu atât mai frapante în
epocă, drept pentru care această operă literară a
fost receptată de către critica momentului ca un
„roman de actualitate, un roman cu cheie”8.

Liviu Rebreanu, Jurnal I..., p. 505.
Mircea Muthu, op. cit., p. 93.
Idem.
Liviu Rebreanu, Jurnal II..., p. 370.
Liviu Rebreanu, Jurnal I,..., p. 507.
George Achim, Iluzia ipostaziată, Editura Limes, Cluj-Napoca, p. 200.
Ibidem, p. 201.
Niculae Gheran, Andrei Moldovan, op. cit., p. 247.
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Victor Ravini – Mioriţa, izvorul nemuririi
Dr. Monica DUŞAN
Ribiţa, Hunedoara

absolvă liceul suedez şi apoi Facultatea de Ştiinţa
Religiilor la Universitatea din Göteborg şi Management la Scandinavian International University.
Devenind cetăţean suedez, îşi legalizează numele
Victor Ravini, format din primele silabe ale numelui său complet Ra… Vi… Ni…
Victor Ravini, autorul lucrării monografice
Mioriţa, izvorul nemuririi, la care vom face referire în rândurile de mai jos, a fost contrariat,
revoltat de faptul că mitul nostru naţional, Mioriţa,
este prezentat de specialiştii noştri ca un poem
închinat unor criminali. Cercetarea sa amplă, documentarea şi analiza pe care o face în cursul
lucrării sale monografice, vin să modifice, cu argumentele de rigoare, această înţelegere asupra
Mioriţei.
De la început el acordă tot girul său culturii
populare, valorii de excepţie pe care aceasta a
avut-o pentru cultura modernă, pentru deşteptarea
noastră ca neam, pentru constituirea României Mari,
alăturându-se, astfel, lui Constantin Brăiloiu, pe
care îl şi citează în motto-ul cărţii: „Numai prin
cultura noastră ţărănească vom însemna şi noi
ceva în lumea asta mare”. Valorile spirituale ţărăneşti au o valoare decisivă, spune Ravini, în istoria
României şi în succesul cultural al ţării în lume,
amintindu-i pe G. Enescu, C. Brâncuşi, C. Porumbescu, Marcel Iancu, E. Ionescu şi alţii, ca perso-
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mediat după ce a fost publicată, Mioriţa a
stârnit un val de discuţii aprinse, vrajbă,
certuri, controverse, strigăte şi lamentaţii din partea intelectualilor noştri, a specialiştilor din varii domenii. S-a ajuns până acolo, încât să
se ceară scoaterea ei din cărţi, uitarea. Prin anii
cincizeci, în perioada implementării comunismului „luminos”, chiar a fost interzisă, alături de
numeroase alte opere literare valoroase, fundamentale pentru cultura naţională.
Intelectuali români de notorietate nu pot
admite că ţăranii noştri ar fi creat ceva atât de
luminos, de sublim, reducând compoziţia lirică de
excepţie a Mioriţei, ce are o tematică religioasă de
o subtilitate incredibilă, la simpla relatare în versuri a unui omor ordinar, săvârşit din invidie,
pentru însuşirea bunurilor celui omorât. Doar atât
să însemne Mioriţa?
Mioriţa nu relatează o simplă crimă. Totul
în Mioriţa este simbol şi alegorie. De fapt, unii
cercetători români plasează astăzi Mioriţa printre
cele patru mituri fundamentale ale poporului român, alături de Traian şi Dochia (de formare a
poporului român), de cel al Meşterului Manole
(mit al creaţiei) şi de cel al Zburătorului (erotic).
Mioriţa este mitul care ne vorbeşte despre existenţa noastră pastorală de milenii în jurul arcului
carpatic.
Mircea Eliade spune despre mit că povesteşte o istorie sacră, un eveniment care a avut loc
în illo tempore, un timp fabulos al începuturilor
omenirii. Mitul este şi „una dintre cele mai vechi
stări culturale ale minţii omeneşti”.
Aşadar, dacă acceptăm faptul că Mioriţa
este unul dintre miturile fundamentale ale poporului român, atunci şi analiza pe care o facem
versurilor sale trebuie să fie adecvată mitului şi nu
analiza seacă a unei întâmplări petrecute cândva la
una dintre stânele din Carpaţi.
Acest lucru îl face, cu o competenţă şi o
documentaţie de excepţie, Victor Ravini, membru
al Uniunii Scriitorilor din Suedia.
Radu-Victor Niţu s-a născut la Caracal. A
absolvit Facultatea de Filologie din Timişoara.
Pleacă din ţară în anul 1985, în Suedia. Aici
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nalităţi care au făcut să triumfe cultura română în
lume.
Mioriţa defineşte, după Ernest H. Latham
jr., mentalitatea şi cultura română, fiind la fel de
importantă pentru conştiinţa de sine a românilor,
precum Iliada şi Odiseea pentru greci, El Cid
pentru spanioli, Beowulf pentru anglo-saxoni sau
Nibelungenlied pentru germani.
În anul 2001 existau 123 de traduceri ale
Mioriţei în limbi străine. Lexicon der Weltliteratur
afirmă că Mioriţa este „un punct culminant în
cultura română”, iar testamentul ciobanului are un
bogat conţinut metafizic. Kindlers Neues Literatur
Lexicon apreciază Mioriţa ca fiind una dintre
„marile creaţii clasice din literatura universală”.
Atunci când Mioriţa a fost descoperită şi
tradusă în America şi Europa, ea a şocat omenirea,
trezind interesul şi simpatia Occidentului pentru
cioban, pe care îl identificau cu poporul român.
Acest val de simpatie îndreptat către poporul român, spune autorul, a facilitat crearea statului naţional în anul 1859.
În prezent, primele versuri din Mioriţa sunt
tipărite pe toate bancnotele din Republica
Moldova, ca semn al identităţii naţionale. „Încă o
dată, Mioriţa este o problemă în politica românească şi europeană”, spune Ravini.
Pentru început, în demersul său analitic,
Ravini trece în revistă cercetătorii români care
s-au aplecat asupra versurilor din Mioriţa, fiecare
dintre aceştia având propriile-i păreri.
Cel mai amplu studiu dedicat Mioriţei este cel
al folcloristului Adrian Fochi. Din păcate, aceasta nu
este şi cea mai obiectivă lucrare, deoarece în paginile sale interpretarea este făcută în spiritul politicii de moment a partidului comunist, iar scriitorii
neagreaţi de regim sunt denigraţi şi respinşi,
pentru că au ajuns la concluzii „neştiinţifice şi
duşmănoase poporului”. Aşadar, în primul rând,
A. Fochi urmăreşte în lucrarea sa, o înţelegere „politic corectă” a Mioriţei. El consideră, de asemenea,
că deţine adevărul absolut, dezvoltând orientarea
antimistică şi antimetafizică a lui Brăiloiu, afirmând că Mioriţa nu poate fi înţeleasă altfel, decât
din „perspectivă folcloristică şi etnografică”. Orice
alte abordări spune el, „sunt duşmănoase poporului” , iar cei care au o altă părere sunt etichetaţi ca
„duşmani ai poporului”, demonstrându-şi astfel,
solida orientare marxist-leninistă.
Concluzia lui Fochi este clară şi de necontestat din punctul său de vedere: Mioriţa s-a
născut în perioada feudală, având ca punct de
plecare omorârea unui cioban, ca pedeapsă pentru
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nerespectarea „legii” păstoreşti sau pentru a i se
„lua” turma de oi. Mai sunt aduse în discuţie cauze
sociale, economice, amoroase.
Eliade descoperă un paralelism între situaţia
ciobanului şi situaţia politică a României. El
ajunge la concluzia că Mioriţa oglindeşte victoria
românilor asupra sorţii tragice a ţării. Dar resemnării şi fatalismului românilor aflaţi sub „teroarea
istoriei”, cum afirmă Eliade, i se opune teoria lui
Blaga, conform căreia românii au „boicotat istoria”,
o istorie pe care au făcut-o străinii în ţara noastră.
Astfel, Blaga descrie atitudinea dârză şi
activă a românilor, atitudine îndreptată împotriva
puterilor străine care au încercat, milenii la rând,
să ne „înghită” şi nu au reuşit. Prin renunţare, fatalism şi pasivitate, nu pot să cred nici eu că astăzi ar
mai fi existat o ţară cu numele de România, că s-ar
mai fi vorbit limba română pe acest teritoriu dintre
Carpaţi, Dunăre şi Marea Neagră. Poate că am
deţinut arta de a ne „pleca” sau „ridica”, exact în
momentele cheie ale istoriei noastre. Dacă am fi
fost mereu nişte „resemnaţi şi fatalişti”, n-ar mai fi
avut sens nici măcar să ne încălţăm opincile pentru
a ajunge la Călugăreni, Rovine, Oituz, Vidin sau
Mărăşeşti. Am fi rămas lângă vatra focului, lângă
nevastă şi copii şi am fi acceptat să fim supuşii
unui strălucitor Baiazid, Mehmed sau cum s-or
mai fi numit toţi cei care au vrut „pământ” din ţara
noastră şi au venit însoţiţi de oşti fără număr care
întunecau zarea. Am fi putut accepta să fim astăzi
maghiari, ruşi sau germani. Am fi putut să
acceptăm „lumina de la răsărit”, împreună cu tot
cortegiul său de binefaceri, fără să opunem o
rezistenţă acerbă în munţi timp zece ani, conştienţi
fiind că este fără sorţi de izbândă lupta. Trebuia să
ne resemnăm şi să ne acceptăm soarta de popor
„mic” asuprit mereu de popoare „mari”, dacă
Mioriţa acest lucru ni-l spune. Eu cred că nu am
făcut-o.
Revenind la interpretări ale Mioriţei, O.
Densusianu vede în aceasta „o concepţie de misticism cu largi orizonturi poetice”, iar Călinescu o
consideră „un mit fundamental”. Kernbach spune
că Mioriţa este „expresia unui mit”, cu un text din
categoria „parabolelor ezoterice”. Din punctul de
vedere al cercetătorilor amintiţi mai sus, Mioriţa
ar avea o dimensiune mistică, mitologică, ezoterică şi metafizică. Tocmai această dimensiune
„sacră” a Mioriţei doreşte Ravini să o aprofundeze.
Deoarece Mioriţa are o vechime de mii de
ani, înţelesurile sale profunde s-au pierdut. Astfel,
de la înţelegerea „sacră”, s-a trecut la cea „pro-
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acceptă moartea, seninătate care pe unii cercetători i-a impresionat, i-a entuziasmat, iar pe alţii
i-a revoltat.
Tot referitor la sacrificiu, Nugent spune că
„sacrificiul este cea mai veche instituţie religioasă
din lume. (…) Sacrificiul de sine este ceva universal, în toate culturile religioase”4. Prin sacrificiu,
cel jertfit intră în eternitate, reuşind, totodată, o
contopire, o unire metafizică cu divinitatea supremă.
După un capitol amplu şi foarte documentat,
referitor la sacrificiul ritual, misticism, totemism,
experienţe ezoterice, topirea sinelui, trecerea de la
o lume la alta etc., autorul începe o analiză concretă a versurilor din Mioriţa, argumentând de ce
nu poate fi vorba de un simplu omor, în celebra
creaţie populară.
O. Densusianu, Amzulescu, Fochi, Chiţimia, Eliade şi Vrabie sunt câţiva dintre cercetătorii
români citaţi de autor, care susţin că în versurile
Mioriţei se vorbeşte despre o reglare de conturi
între ciobani şi aplicarea unor legi păcurăreşti
pentru sancţionarea ciobanului vinovat.
Caracostea şi Bârlea sunt împotriva acestei
interpretări. Chiar dacă orientarea juridică a cercetării susţine că Mioriţa „consemnează pur şi
simplu… un fapt divers”, Vulcănescu, susţinătorul
acestei idei, spune că nu găseşte în versurile Mioriţei nici măcar o faptă pentru care acesta să fie
condamnat la moarte.
Interpretarea juridică nu poate fi justă,
pentru că, în nicio variantă ciobanul nu este interogat şi acuzat, nicio variantă nu ne arată infracţiunea şi cauza condamnării, iar pedeapsa este
comunicată de mioară şi nu de judecători. Totul
este lipsit de logică. Pe lângă toate aceste „dezacorduri”, ni se spune despre cioban că este „cel
mai bun” dintre cei trei.
Dacă interpretarea din punct de vedere juridic a Mioriţei pare lipsită de logică, prilejuind
nedumeriri, Ravini ne demonstrează că din cele
mai vechi timpuri cuvântul „lege”, „legiuire” este
folosit în sens religios.
În cele mai multe variante ale Mioriţei ni se
vorbeşte despre „lege”, în expresii mai greu de
înţeles: „legea i-o face”, „pă lege i-o făcut”, „gre
lege i-o gătat”, „lui pre lege”, „îl legiuia”, „ei se
legiuiau” etc.
În Mioriţa, cuvintele „lege” şi „legiui” au

Victor Kernbach, Miturile esenţiale, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978, p. 5.
Ibidem, p. 6-7.
Victor Ravini, Mioriţa – izvorul nemuririi, Bucureşti, Editura Alcor Edimpex, 2016, p. 44.
Ibidem, p. 50.
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fană”, interpretare care a dus la adăugarea, în timp,
a unor versuri mai noi şi mai puţin reuşite, pe care
le găsim în unele variante.
Pentru rezultate cât mai veridice în analiza
interpretării, Ravini utilizează 973 de variante ale
Mioriţei, realizând, astfel, cea mai amplă analiză
de până acum.
În cercetarea sa, autorul porneşte la studiul
Mioriţei din perspectiva de mit a acesteia, considerând-o o relatare istorică cu profunde semnificaţii religioase, iar limba, ca o exprimare figurativă fabuloasă.
Kernbach spune despre mit că este „una
dintre cele mai vechi stări culturale ale minţii
omeneşti”1, o stare care a hrănit, de-a lungul secolelor, creaţiile literare, precum şi alte forme de
artă, situându-se „înăuntrul evoluţiei spirituale a
omenirii”, după cum susţine J.G. Frazer, tot el
distingând trei etape fundamentale ale mitului ca:
magie, religie, ştiinţă2.
Feuerbach susţine că spiritualitatea unui
popor se reflectă îndeosebi în poezia sa populară şi
în religia sa: „prima şi cea mai nobilă înfăţişarea
spiritualităţii unei naţiuni e arta şi îndeosebi
poezia populară”3.
Pornind de la mit şi religie ca una dintre
etapele „evoluţiei spirituale a omenirii”, aşa cum
susţine Frazer, Ravini demonstrează în monografia sa că în Mioriţa este vorba de un ritual religios,
un ritual în care ciobanul „ortoman” este supus
unui sacrificiu.
Pentru că într-o societate primitivă toate
activităţile se fac într-un mod ritual, având la bază
ceremonii complexe care întăresc şi susţin valorile
deja existente în societatea respectivă. Ceremoniile sunt importante pentru ca valorile grupului să
fie continuate.
Astfel, în unele cazuri, în aceste comunităţi,
pentru perpetuarea valorilor era necesar sacrificiul
celui mai bun, mai pur, din colectivitatea respectivă. Posibil ca în Mioriţa să se povestească
tocmai un astfel de ritual.
Pentru a demonstra acest lucru, Ravini
citează mulţi antropologi, sociologi, filozofi, istorici etc. Astfel, Durkheim arată că „sinuciderea
religioasă este expresia unei solidarităţi locale”,
iar modul în care un om suportă durerea relevă
măreţia acestuia. Acest fapt rezidă în balada
noastră tocmai din seninătatea cu care ciobanul

189

FAMILIA ROMÂNĂ

IANUARIE 2017-DECEMBRIE 2019

FAMILIA ROMÂNĂ

VALORI ROMÂNEŞTI

190
legătură cu o ceremonie sau acţiune bine pusă la
punct de ciobani. De aceea poate fi vorba de o
ceremonie sacră. Ravini îl citează pe Durkheim,
care susţine că în unele ceremonii se foloseşte un
limbaj special, neutilizat în activităţile profane, un
limbaj ce ţine de o limbă veche, o limbă sacră.
Limba sacră sau sfântă foloseşte un limbaj special,
limbaj prin care încearcă să transmită o informaţie, dar şi să o ascundă, aceste trăsături fiind
caracteristice limbajului ezoteric.
Tot aici este menţionată părerea lingvistului
M. Vinereanu, care spune că „leg- cu sens de lege
a putut exista într-o traco-dacă, având în vedere
forma Belagine-s codul de legi ale dacilor instituit de Zamolxe (cf. Iordanes), care pare să fie
compus din doi radicali bel-alb, frumos (bălan)
posibil cu sens de frumos în traco-dacă şi lag cu
sens de lege”1.
Cuvântul „lege” apare încă din primele
scrieri ale secolului al XVI-lea, dar şi la cronicari.
În toate aceste scrieri cuvântul „lege” este utilizat
cu sens religios, niciodată juridic.
La fel în dicţionarul lui Tiktin, înţelesul religios este mai vechi decât cel juridic, dar şi în toate
celelalte dicţionare este explicată folosirea
cuvântului „lege” în textele vechi şi cultura orală,
numai cu sens religios.
Concluzia ar fi, că în Mioriţa, „lege” şi
„legiuire” se referă strict la o cutumă religioasă şi
nicidecum la o regulă juridică, fiind vorba de un
ritual şi nu de o crimă.
Astfel, Ravini susţine că „legea” şi moartea
ciobanului din Mioriţa sunt metafore poetice care
pot fi comparate cu spusele apostolului Pavel din
Biblie, referitor la legea divină şi la propria sa
moarte simbolică: „Căci eu prin Lege, am murit
faţă de Lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu”2.
În Transilvania, găsim Mioriţa mai ales sub
formă de colind. Aceasta se colindă în cor, de
aceea este mult mai mică posibilitatea să apară
modificări, în timp, ale textului. Acest fapt ne face
să credem că versurile colindului sunt mai aproape
de original, mai bine păstrate.
Dar de ce se colindă Mioriţa în preajma
Crăciunului? Pentru că atunci este o perioadă de
înnoire a timpului cosmic. De la naşterea Universului, Ordinea tinde să se transforme în Haos.
Prin moartea Anului Vechi, destabilizat de Haos şi
1
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îmbătrânit, şi naşterea Anului Nou, pur şi tânăr,
împrospătat cu noi energii, ne întoarcem la
Ordine, la perfecţiunea Lumii de la începutul
Creaţiei. Iar moartea ciobanului din Mioriţa ar fi
realizată, tocmai pentru reinstaurarea Ordinii în
Univers.
Blaga consideră colinda un „ritual religios
provenit dintr-un cult precreştin”, iar Oişteanu, ca
„un ritual obligatoriu prin care Cosmosul este
menţinut pe spirala ontologică ad infinitum”3.
Revenind la versurile Mioriţei, Ravini susţine că apelativul „străinel” se referă la faptul că
ciobanul nostru, cel mai bogat dintre cei trei, cel
mai frumos, ar fi un iniţiat, o persoană care a trecut
printr-un ritual sacru de iniţiere, având astfel acces
la cunoştinţe pe care cei din jurul său nu le au, sau
chiar la contacte cu lumea invizibilă. Altfel, versurile Mioriţei ar fi lipsite de logică, pentru că în
multe variante ni se spune că cei trei sunt „verişori,
„frăţiori”: „Cei trei ciobănei/Tustrei verişori/Că-s
din trei surori”4.
Ciobanul este descris ca un ideal de frumuseţe, portretul lui fiind obţinut prin comparaţii
cu patru elemente din natură. Acest portret poate fi
o descriere indirectă a stării sau a statutului său social şi religios. Cele patru elemente (sămne în
unele variante) pot garanta că el are o relaţie specială cu natura şi cu sfera divină.
Despre cuvântul „ortoman”, utilizat în
Mioriţa, Ravini concluzionează că ar avea „un
înţeles abstract şi descrie o însuşire lăuntrică manifestată ca o strălucire personală. (…) Ortoman
poate fi printre cele mai vechi cuvinte păstrate în
Mioriţa, cât a mai rămas din limba aşa numitei
Urballade”5.
Iar cuvântul „mândru”, căruia Vinereanu îi
atribuie origine prelatină, poate avea sensul de
„înţelept” sau „nobilă încredere în meritul său”.
Puritatea ciobanului, spune Ravini, trebuie
privită ca o metaforă pentru curăţenia sa morală,
spirituală, sufletească: „Ciobanul are cele mai frumoase însuşiri şi e cel mai de seamă reprezentant
al societăţii sale. În el se reflectă armonia naturii şi
se face văzută fiinţa divinităţii, altminteri invizibilă. El este cel mai potrivit să fie ales erou
mitologic şi să fie sacrificat, spre a restabili armonia naturii. El e un microcosmos a cărui armonie poate fi transmisă asupra macrocosmosu-
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ţepuşe” sunt sinonime parţiale cu „suliţă”, iar în
străvechime, susţine Ravini, nu se deosebeau prea
mult.
Dacă în relatarea sa, Herodot vorbeşte
despre un sacrificiu uman adevărat, în Mioriţa se
vorbeşte despre planificarea unui sacrificiu, care
de fapt, nu apucă să se întâmple. Că este vorba
doar de un ritual şi nu de un omor adevărat, reiese
din versurile unei variante în care se spune că
păcurarii trâmbiţează: „Tri păcurari trâmgiţând”.
Dacă ar fi vorba de o crimă, păcurarii nu ar anunţa
întreaga comunitate de omorul lor, prin intermediul trâmbiţelor. Trâmbiţele pot anunţa, însă, începerea ritualului religios.
Ciobanul alege cum să fie ucis şi unde să fie
îngropat, dar nu poate alege când să fie omorât. O
simplă crimă se putea înfăptui oricând, dar pentru
un ritual sacru era necesară alegerea unui timp
sacru pentru înfăptuirea lui. Sacrificiul este planificat pentru: răsăritul soarelui, amiază, sau cel
mai adesea „la apus de soare.”
În unele variante, ciobanul este omorât de
trei ori, în trei momente diferite ale zilei. Uciderea
în trei momente diferite ale zilei, nu poate fi decât
ritualică.
Este posibil ca rituxul de sacrificiu din
Mioriţa să fie legat de cultul Soarelui: „Pornind de
la Eliade, eu consider că omorârea ciobanului la
apusul soarelui este legată de cultul soarelui şi de
credinţa că soarele îl va călăuzi în ritul de
iniţiere”3.
Marele nostru poet şi filozof Lucian Blaga
situa satul românesc în Centrul Universului, subliniind faptul că el, satul „se prelungeşte în mit”. Ce
semnificaţie au afirmaţiile respective? Ţăranul
nostru, în cazul de faţă ciobanul, era conştient că
trăieşte „pe guri de rai”, în locuri în care lumea
noastră se întâlneşte cu „cealaltă”, materialul cu
spiritualul, Pământul cu Cerul, cele trecătoare cu
cele veşnice. Trăia în mit.
Referitor la simbolismul Centrului, Eliade
susţine că acesta poate fi reprezentat de Muntele
Sacru, Arborele Cosmic, Axul Lumii, Scara etc. În
cazul de faţă, muntele pe care-şi duce existenţa
ciobanul (ciobanii în general) este un Centru al
Lumii, Muntele Sacru, simbol al Coloanei Cerului, al Axului Lumii (Axis Mundi), coloană care
face legătura între Pământ şi Cer, între materie şi
spirit, între trăirile chtonice şi cele uraniene, locul
de întâlnire dintre lumi.
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lui”1, de aceea, aceste însuşiri de excepţie îl fac apt
pentru un rol principal într-o „liturghie precreştină”.
La indo-iranieni ca şi la protoindo-europeni,
spune B. Lincoln, exista credinţa într-un mit al
creaţiei. În acest mit se povesteşte că lumea lua
fiinţă în urma jertfirii unui om sau a unui taur. În
Mioriţa este vorba de sacrificiul unui om, într-un
ritual religios. Acest fapt nu era considerat un
omor. Nu se considera că viaţa respectivă este
distrusă, ci din contra, el, sacrificatul, se înălţa în
sfera sacră, unindu-se cu divinitatea, devenind,
astfel, nemuritor.
Ciobanul doreşte să fie îngropat în stână sau
lângă vatră. Deoarece stâna este locul central al
activităţii ciobanilor, poate să aibă şi un caracter
sacru, iar vatra poate fi echivalată cu un altar pe
care se aprinde focul sacru al sacrificiilor ritualice,
locul unde se aduc ofrandele pentru zei, dar şi loc
sacru sub forma Centrului Lumii, aşa cum consideră Eliade vatra caselor.
Elementele naturii, pe care ciobanul le enumeră, pot să descrie stările suprasenzoriale prin
care trece sufletul său în perioada extazului mistic,
extaz provocat tocmai de frumuseţea naturii înconjurătoare pe care el o simte, o percepe altfel
decât cei din jurul său.
Ravini afirmă că „ciobanul este pe deplin
solidar cu grupul şi veghează asupra bunăstării
oilor şi intereselor colectivului. El se simte, totuşi,
atras spre o lume mai înaltă şi mai luminoasă − o
lume pe care el o descrie cu aceiaşi termeni poetici
pe care îi folosesc şi alţi poeţi sau oameni de
seamă din diferite religii”2.
Mai departe, Ravini vorbeşte despre modul
în care trebuie „să moară” ciobănaşul, concluzionând că poezia poate fi considerată o piesă de
teatru cu caracter sacru, în care sunt prezentate
ritualuri religioase teatrale şi nicidecum o moarte
adevărată.
Referindu-se la modul de ucidere prezent în
unele variante ale Mioriţei, care apare spre
exemplu în versul: „Ori să-l puie-n tri ţăpuşe”,
Ravini face legătura cu vechiul ritual al dacilor
consemnat de Herodot, ritual prin care dacii îşi
trimiteau un sol la zeul lor Zamolxis, prin aruncarea lui în trei suliţe.
„Ţăpuşă” este diminutivul de la „ţeapă”,
cuvânt de origine traco-iliră, cum susţine Vinereanu, sau preindo-europeană la Paliga. „Ţăpuşă,
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În frumuseţea peisajului exterior, ciobanul
din Mioriţa percepe, prin intermediul trăirilor extrasenzoriale, frumuseţea lumii nevăzute. De asemenea, prin descrierea peisajului paradisiac din
jurul său, el poate să explice trăirile interioare de
extaz mistic, de accedere într-o altă dimensiune.
Exemplu: „gură de rai”, „picior de plai”, „frunză
umbroasă”, „iarbă pletoasă”, „preoţi munţii mari”,
„paseri lăutari” etc.
Că este vorba de un ritual, o demonstrează şi
faptul că îngroparea se va realiza „cât mai sus pe
munte”, în trei locuri diferite, în funcţie de variante: „strunga mieilor”, „mijlocul stânii”, „furca
fântânii” etc. Şi aceste locuri de îngropare au o
încărcătură simbolică, bine stabilită: strunga mieilor – naştere, renaştere, început, schimbare; mijlocul stânii – vatra, loc sacru, Centrul Lumii; furca
fântânii – Coloana Cerului, Arborele Cosmic,
Axul Lumii, cel care face legătura între pământ şi
cer, stâlpul sau scara pe care se urcă sufletele
morţilor la cer (cf. Eliade). Vulcănescu spune că
„furca fântânii reprezintă stâlpul soarelui şi al
lunii”1.
Într-o altă variantă a Mioriţei se spune că
ciobanul ar trebui îngropat „La poteca sfântă/ De
vânt nebătută/ De ochi nevăzută”, ceea ce poate să
reconfirme faptul că nu este vorba de un loc real,
ci de „o cale” metafizică, care este specifică unei
călătorii în spirit şi nu în trup fizic.
După ce a demonstrat în capitolele anterioare că în Mioriţa nu este vorba de un omor juridic, de o crimă banală, de o reglare de conturi
între ciobani, ci de un sacrificiu ritualic, în capitolul 9, Ravini argumentează că, de fapt, sacrificiul a fost doar mimat şi nu înfăptuit. Care ar fi
argumentele autorului?
În primul rând, toţi „actorii” (mioara, ucigaşii, ciobanul) vorbesc de un omor viitor, iar
verbul este la modul prezumtiv − uciderea este
părelnică şi nu a avut loc. În alte variante, ciobanul
cere imperativ să fie ucis, dar omorul nu se realizează niciodată.
Ravini identifică, după modul verbului din
variante, o a treia categorie, puţin reprezentată, în
care verbul apare la indicativ trecut, deci omorul
este îndeplinit.
Făcând referiri la Turner şi la Vulcănescu,
Ravini consideră „că omorul din Mioriţa este o
acţiune de teatru popular, un omor simbolic, o
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dramă religioasă cu temă mitologică despre tainele psihicului, cu funcţie rituală, liturgică, ce se
poate repeta. Scopul liturghiei este de a restabili
echilibrul şi armonia în natură, cât şi dintre om şi
natură şi totodată din sufletul omului, ca să fie
împăcat cu sine însuşi că a făcut tot ce trebuia
făcut, conform legii divine, numită în Mioriţa
lege”2.
Aşadar, ciobanul din Mioriţa nu este o victimă, ci un ales al comunităţii, un reprezentant de
seamă al acesteia, pentru executarea ritualului sacru. El sacrifică materialul (corpul fizic) pentru
spiritual, pentru a atinge nemurirea, dar şi pentru a
readuce Ordinea Creaţiei Primordiale în comunitatea din care face parte.
Mai departe, Ravini adaugă că Mioriţa
poate oglindi perioada de trecere dintre mezolitic
şi neolitic, de la matriarhat la patriarhat, făcând
referire la versurile care vorbesc despre „măicuţa”
ciobanului.
Astfel, mama este echivalată cu Zeiţa Mamă
din paleolitic, cu autoritatea magică a femeii din
perioada respectivă. Brâul său distinctiv este posibil să simbolizeze o ierarhie economică şi socială. Mama ciobanului toarce tot timpul. Rangul
său social poate avea cauze economice şi religioase. Ea are cunoştinţe despre lumea supranaturală şi poate comunica cu aceasta. Cunoaşte, de
asemenea, puterile magice ale plantelor şi poate
vindeca rănile fiului său, îl poate chiar readuce la
viaţă. Ea deţine, ceea ce Jung numeşte „autoritatea
magică a femeii”3.
Referitor la „nunta cosmică” din Mioriţa,
care până acum a fost interpretată ca o imagine
alegorică a morţii, Ravini susţine că acest pasaj
poate fi o transcriere metaforică a unor trăiri spirituale copleşitoare, de o mare frumuseţe, trăiri pe
care le experimentează misticii din orice religie.
Politella spune despre mistici: „Misticul
este extrem de conştient de moştenirea sa dumnezeiască şi că viaţa este o rătăcire prin labirintul
materiei, iar strădaniile lui se orientează spre întoarcerea acasă. Întoarcerea în sfera divină este
adeverirea Sinelui”4.
Nunta din Mioriţa este folosită ca o metaforă, pentru a ilustra o nuntă sfântă, o hierogamie. Această nuntă sfântă poate avea loc între
două divinităţi, sau între divinitate şi om. Ciobanul nostru are sentimentul unirii cu „mândra

vârşite în vârful unui munte, ambii eroi fiind păstori. Mioriţa a putut uşura răspândirea şi integrarea creştinismului înainte de formarea limbii şi
poporului român”2.
În concluzie, lucrarea monografică de excepţie a lui Ravini, dedicată Mioriţei, demolează,
demontează cuvânt cu cuvânt, întreaga construcţie
monstruoasă a modului în care a fost privită, înţeleasă Mioriţa, iar prin prisma ei, întregul popor
român, mentalitatea noastră, existenţa noastră ca
neam printre alte neamuri.
Am fost acuzaţi mereu de pesimism, fatalism
şi lipsă de acţiune. Ravini, prin lucrarea sa,
schimbă fundamental acest mod de a privi
Mioriţa, citând-o printre mulţi alţii pe scriitoarea
franceză Adelaide Filleul, care, întrebată care este
optimismul absolut, a răspuns: „Aş începe testamentul astfel: Dac-o fi să mor.” (Commencer ainsi
son testament: Si par hasard je meurs)3. Nu mai
trebuie să adaug faptul că ciobanul nostru îşi
începe la fel testamentul, pentru acest mod de
exprimare fiind hulit de mulţi.
Chiar făcând abstracţie de spusele de mai
sus, Ravini demonstrează cu asupra de măsură
faptul că „Mioriţa poate fi una dintre cele mai
importante relatări din literatura universală despre
principala problemă existenţială a omului, despre
cunoaşterea eternităţii universului şi rolul omului
în lume. Ciobanul din poem nu poate fi o persoană
concretă, el este un personaj literar şi reprezintă
simbolic omul în general, de oriunde din lume”4.
De aceea, „Mioriţa este şi va rămâne pentru toţi
oamenii, din toată lumea, ca un ghid spre izvorul
nemuririi. Nemurirea nu este pentru mai târziu, e
pentru clipa de faţă, s-o trăim acum, aici. Ciobanul
se impune literaturii universale ca o metaforă, ca o
alegorie emblematică, un model de urmat, cu care
să se identifice oricine caută fericirea şi nemurirea
aici, măcar şi pentru o clipă în viaţă (…). Acest
lucru poate speria pe cei slabi de inimă. Mioriţa ne
învaţă că fericirea şi nemurirea nu sunt un scop în
sine, ci un mod de viaţă”5.

Bibliografie:
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. Ravini, Victor, Mioriţa − Izvorul nemuririi, Bucureşti, Editura Alcor Edimpex, 2016.
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crăiasă”, o zeitate ce stăpâneşte întreg universul,
chtonică şi uraniană în acelaşi timp. Astfel, prin
această unire în spirit cu divinitatea, ciobanul din
Mioriţa are acces la frumuseţile şi bucuriile
nepământene ale lumii suprasenzoriale, scăpând,
chiar dacă doar pentru un timp, de limitările lumii
materiale şi contopindu-se în spirit cu divinitatea,
gustând din nemurire.
Geels afirmă că „nunta spirituală este cel
mai înalt stadiu de experienţă mistică. Iubirea
dintre suflet şi divinitate duce la aceea că misticul
simte cum divinitatea îl umple şi îl ridică afară din
sine şi în divinitate, printr-o logodnă sau nuntă
spirituală”1.
Specific misticului este şi faptul că acesta e
tentat să preamărească mai mult moartea decât
viaţa. De aceea, „clipa în Mioriţa se opreşte şi
devine eternitate”.
Ravini susţine şi argumentează faptul că
alegoriile şi conţinutul Mioriţei au asemănări fundamentale cu unele dintre cele mai cunoscute
opere literare şi religioase din lume: Cântarea
Cântărilor, rubaiatele lui Omar Khayam, Divina
Comedie, Cartea morţilor tibetană, Epopeea lui
Ghilgameş, Biblia (sacrificiul lui Iisus). Însă, concepţia despre viaţa de după moarte a ciobanului
nostru este diferită, încărcată de mult optimism,
seninătate, frumuseţe. Concepţia lui despre viaţa
de după moarte este mult mai optimistă decât în
alte religii sau opere literare şi poate fi o moştenire
din credinţa precreştină a geţilor, credinţă care îi
făcea să cânte şi să joace la moartea unui confrate,
să plângă la venirea pruncilor în lume.
Ravini face o paralelă între sacrificiul lui
Iisus şi sacrificiul ciobanului din Mioriţa, citându-l pe Eliade. Astfel, Eliade susţine că Mioriţa
ar fi fost unul dintre factorii importanţi care au dus
la acceptarea creştinismului în Dacia de timpuriu,
fără frământări sociale şi fără vărsare de sânge, aşa
cum s-a petrecut în alte părţi ale Europei. Dacii
noştri au făcut analogia între „sacrificiul lui Iisus
şi sacrificiul ciobanului din Mioriţa, ambele să-
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ocalitatea Apşa de Jos este atestată amplasate şi ordonate în casa lui Ion Mihai
documentar la 1387. Până la 1 De- Botoş, situată pe strada Borcaniuca din satul
cembrie 1918 a făcut parte din Co- Apşa de Jos, denumită în popor Drumul Ţării.
mitatul Maramureş, Regatul Ungariei, iar din La inaugurarea muzeului, cunoscutul etnolog
1867 din Imperiul Austro-Ungariei. În perioada maramureşean dr. Mihai Dăncuş, fost decenii
1 Decembrie 1918-26 iulie 1921, aceasta a făcut multe director al Muzeului Etnografic al
parte de facto şi de iure din statul român, iar ul- Maramureşului, a spus următoarele: Muzeul
terior a intrat, pe rând, în componenţa Cehoslovaciei – până
în 1938, a Ucrainei Carpatice
– până la 24 martie 1939, a
Ungariei horthiste – până la
20 octombrie 1944, când a
fost înglobată de Uniunea Sovietică, în structurile administrative ale căreia a rămas până
în 24 august 1991, dată la care
trece în subordinea Ucrainei
independente.
O instituţie emblematică pentru românii de peste
Tisa funcţionează de o bună
bucată de vreme în această loIon M. Botoş, fondatorul şi coordonatorul Muzeuluide Istorie şi
calitate – Muzeul de Istorie şi
Etnografie al Românilor din Transcarpatia, Apşa de Jos
Etnografie al Românilor din
Transcarpatia, coordonat de soţii Botoş (Ion M. care s-a deschis acum este rezultatul unei munci
Botoş – director şi soţia, Ileana – director ad- asidue şi perseverente în care s-a angajat domjunct şi bibliotecar). A fost deschis la 18 ia- nul Botoş cu ani în urmă. Patrimoniul muzeului,
nuarie 2004, dar inaugurarea sa oficială a avut care cuprinde mii şi mii de obiecte de o mare
loc abia în data de 27 septembrie 2014, sub varietate, l-a achiziţionat şi colectat de-a lungul
egida Uniunii Regionale a Românilor din anilor şi de abia acum a reuşit să-l ordoneze,
Transcarpatia „Dacia”, în cadrul Simpozionului să-l claseze şi să-l expună de aşa natură, încât
internaţional „90 de ani de la fondarea primei să fie accesibil vizitatorilor, să-şi îndeplinească
societăţi cultural-religioase româneşti „Sfinţii menirea şi destinul urmărit: să devină o instiArhangheli Mihail şi Gavril”. La festivitatea de tuţie patrimonială, un muzeu. Muzeul domnului
deschidere au participat numeroşi intelectuali Botoş are mai multe componente, sectoare
români din Ujgorod, Cernăuţi, Baia Mare, foarte bine delimitate. În interiorul casei, în
Sighetul Marmaţiei, Bihor, Satu Mare, Cluj- saloane speciale, dedicate istoriei zonei în conNapoca etc., fiind prezent şi consulul general al textul Centrului European, expune mii de doConsulatului General al României de la cumente istorice, majoritatea originale, emise
Cernăuţi. Această instituţie muzeală are, însă, o de cancelariile ţărilor care au stăpânit acest
istorie mult mai veche, achiziţionarea pieselor teritoriu, colecţii de presă şi carte veche ce s-au
expuse fiind declanşată în anul 1984, ele fiind tipărit aici, colecţii de fotografii vechi, colecţii
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toare la etnografie, arhitectură veche, industrie
ţărănească, muzeografie etc., reuşind să pună
bazele unei instituţii muzeale unice în zonă, care
contribuie, prin documentele expuse, prin obiectele achiziţionate, prin explicaţiile competente ale celor doi fondatori, la accentuarea conştiinţei de neam a românilor din dreapta Tisei,
fiind un mijloc eficace de educaţie patriotică, o
sursă importantă de cunoaştere şi de afirmare a
valorilor identitare româneşti şi atrăgând numeroase aprecieri admirative. Cu ocazia unei
recente delegaţii la românii din Transcarpatia,
vizitând muzeul, domnul dr. Teodor Ardelean,
fost senator în Parlamentul României, actualmente director al Bibliotecii Judeţene „Petre
Dulfu” Baia Mare şi consilier judeţean, a
subliniat, în cuvinte alese, importanţa uriaşă pe
care o are Muzeul de Istorie şi Etnografie din
Apşa pentru menţinerea vie acolo, peste Tisa, a
flăcării românismului: Acest muzeu este unul
dintre semnele de identitate româneşti cel mai
frumos ridicate în văzul lumii, care trebuie să
ştie că aici este pământ şi suflet românesc. În
urmă cu câţiva ani, îngrijorat fiind şi eu de
modul în care românii din dreapta Tisei îşi fac
aceste case uriaşe, am întrebat dacă nu cumva
este o risipă de resurse, la care Ion Botoş mi-a
răspuns: Nu, eu cred că fiecare casă este o
cetate de apărare! Aici, acasă la Ion, avem o
cetate a vieţii româneşti. Am reuşit, astfel, să
înţeleg că românii rămaşi aici au trăit sentimente de multă stranieritate, din vremuri imperiale. Ceea ce a realizat doctorul Ion Botoş la
casa lui din Apşa de Jos este, cu adevărat, o
reunire reprezentativă a tuturor mostrelor ca
într-o arcă a lui Noe, în care Ion a adunat tot ce
a crezut că poate fi cu adevărat grăitor, vestitor
peste timpuri, cu privire la civilizaţia românească a acestor locuri, care nu şi-au pierdut
identitatea lor funciară şi identitatea lor convenţională. Ne bucurăm că a valorificat acest
patrimoniu adunat de el. Acest muzeu ar trebui
să fie un Punct al nostru, un Punct de Memorie.
Dr. Ion Botoş este cel mai important român din
dreapta Tisei!”2. Cu aceeaşi ocazie, cunoscutul
poet şi jurnalist maramureşean Gheorghe Pârja
a spus: Pe mine m-a uluit în iarna lui 1990, când
am trecut pentru prima dată graniţa, să descopăr aici un Maramureş autentic, un spirit

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Uniunea regională „Dacia” Românilor din Transcarpatia, Muzeul de
Istorie şi Etnografie a Românilor din Transcarpatia, Apşa de Jos, 2018, p. 5.
Florentin Năsui, Muzeul de Istorie şi Etnografie a Românilor din Transcarpatia, „Graiul Maramureşului”, serie
nouă, anul XXXI, nr. 8989, p. 12.
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de bancnote şi numismatică, ştampile şi sigilii.
Sectorul de memorialistică cuprinde, în primul
rând, o bogată colecţie de corespondenţă şi
documente de familie ale marilor personalităţi
ce s-au afirmat de-a lungul sutelor de ani în
acest spaţiu locuit, în special, de români. O
foarte bogată bibliotecă cuprinzând cărţi
apărute în toate centrele europene. O parte din
colecţia etnografică, foarte bogată şi variată,
este amplasată în casa care a devenit expoziţie
permanentă. Aici sunt expuse costume populare
specifice diferitelor zone şi localităţi din
Maramureşul din dreapta Tisei, numeroase
ţesături de mare valoare artistică: feţe de masă,
şterguri, lepedee (cearceafuri – n.n.), dar şi
covoare într-o mare varietate (toate acestea
sunt de ordinul sutelor şi fiecare în parte cu
caracteristici proprii şi valoare artistică documentară deosebită). Expoziţia etnografică
continuă în spaţiul din curte şi grădină, unde au
fost găsite modalităţi ingenioase de expunere,
de aşa manieră, încât să fie şi bine puse în
valoare obiectele, dar şi protejate de intemperii
şi de alţi factori de risc. Prin prelungirea
acoperişului construcţiilor existente, dar în special prin spaţiile nou construite special pentru
adăpostirea obiectelor muzeale, patrimoniul etnografic şi-a găsit locul cel mai potrivit. Colecţii întregi de unelte folosite în practica diverselor meşteşuguri sunt expuse cu ingeniozitate spre a fi văzute şi studiate: unelte folosite
în mica industrie de confecţionare a textilelor şi
ţesăturilor, în special (războaie de ţesut, vârtelniţe, răşchitoare, sucale etc.); unelte folosite
în tâmplărie, rotărie, dulgherie; o bogată colecţie de obiecte de uz casnic şi gospodăresc,
dar şi cazanul de fiert ţuică cu tot instrumentarul şi cu posibilităţi de demonstraţii practice
etc. Restaurarea unei porţi maramureşene provenite din Maramureşul din stânga Tisei ne sugerează deschiderea şi circulaţia valorilor
materiale şi spirituale ale maramureşenilor de
peste tot şi pentru totdeauna de pe cele doua
maluri ale Tisei1.
De atunci, familia Botoş au investit bani,
timp, muncă multă şi, mai ales, suflet, reuşind să
adune mii de exponate, să le ordoneze tematic,
să le clasifice, să le organizeze în secţiuni etc. În
paralel, şi-au pus la punct cunoştinţele referi-
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maramureşean nealterat. Acum, în acest muzeu,
am descoperit vocea interioară, extraordinară
a lui Ion Botoş, cum nu am mai cunoscut-o până
acum. O asemenea consecvenţă, calitate umană
şi pricepere de a aduna spiritul românesc nu mi
s-a dat să văd până acum. Ioane, ai făcut o faptă
uluitoare! Acest fenomen ar trebui să primească
mai multă atenţie şi din partea celor aflaţi la
cârma judeţului Maramureş, din stânga Tisei.
Mă bucur că şi acum, sunt aici vechi prieteni ai
românilor din dreapta Tisei, care, în toate calităţile lor, v-au fost alături. Unii au venit, au
plecat. Noi am venit, am rămas şi vom rămâne
alături de Ion Botoş, întemeietorul acestui muzeu al timpului istoric din Maramureş. Maramureşul din dreapta Tisei trebuie cunoscut şi de
generaţiile care vin după noi1. Iar dr.
Gheorghe Mihai Bârlea, consilier judeţean,
fost senator, a ţinut să adauge: Muzeul acesta şi
colecţiile deţinute dovedesc cât de îndrăgostit
este domnul Botoş de neamul lui. A adunat aici
un tezaur de memorie, cu eforturi personale, cu
un sprijin nu tocmai generos venit din partea
instituţiilor din România2.
La rândul să, istoricul dr. Viorel Ciubotă,
fost director al Muzeului de Istorie din Satu
Mare, are cuvinte de înaltă apreciere a întreprinderii dificile, costisitoare şi profund patriotice în care s-au lansat soţii Botoş: Muzeul de
Istorie şi Etnografie al Românilor din Transcarpatia este o realizare a domnului Ion M. Botoş,
cunoscut conducător al Asociaţiei Româneşti
„Dacia” şi un împătimit cercetător şi culegător
de date, documente istorice, fotografii, cărţi,
obiecte istorice şi etnografice ce au aparţinut
populaţiei româneşti din dreapta Tisei. Nota
bene: Domnul Botoş şi-a pus la dispoziţia muzeului o parte a casei sale pe care a amenajat-o
după toate regulile muzeologiei ştiinţifice.
Muzeul conţine o gamă largă de valori
cultural-istorice: colecţii de artă populară,
icoane, obiecte de cult, carte veche, textile, costume populare, obiecte de uz gospodăresc etc. şi
repune în circuitul public un valoros patrimoniu
artistic, etalat într-o concepţie modernă, coerentă, atât sub aspect cronologic, cât şi stilistic,
într-un spaţiu corespunzător, fiind structurat pe
următoarele secţii: Secţia ţăranului român; Sec1
2
3
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ţia de etnografie; Secţia de carte veche; Documente; Numismatică; Medalistică; Bibliotecă
şi Arhivă3, care pun în valoare identitatea culturală şi continuitatea populaţiei româneşti din
aceste zone.
Întins pe aproximativ o mie de metri pătraţi – în interior şi în aer liber, muzeul este rodul
multor ani de căutări de obiecte vechi în perimetrul localităţilor situate în dreapta Tisei,
unele fiind achiziţionate prin efortul financiar al
soţilor Botoş, iar altele prin donaţii de la prieteni, instituţii publice, religioase etc., care au
înţeles pe deplin necesitatea unui astfel de demers cultural iniţiat de cei doi intelectuali interesaţi de istoria neamului românesc, de obiceiurile şi cultura românească. Prin bogăţia şi
diversitatea exponatelor , muzeul surprinde toate aspectele esenţiale ale vieţii social-economice şi culturale a românilor din Transcarpatia.
În interiorul casei (în sectoare bine delimitate) se află un spaţiu de istorie (mii de
documente istorice originale), colecţii de presă
şi carte veche, colecţii de fotografii vechi, colecţii de bancnote şi numismatică, ştampile şi
sigilii. Biblioteca reprezintă o bază de date
pentru cercetătorii care studiază comunitatea românească din Ucraina şi conţine cărţi apărute în
importante centre europene de cultură, iar spaţiul memorialistic conţine colecţii de corespondenţă şi documente de familie ale marilor personalităţi ale zonei. Expoziţia etnografică, cu
spaţii în curte şi în gradină, conţine obiecte valoroase (protejate), precum şi costume populare
specifice zonei şi localităţilor din dreapta Tisei,
ţesături valoroase şi covoare variate. De asemenea, pot fi admirate unelte folosite în mica
industrie a textilelor şi ţesăturilor, unelte de
tâmplărie, în rotărie şi dulgherie.
Referitor la piesele expuse, dr. Ion M.
Botoş a ţinut să menţioneze următoarele: Muzeul este rezultatul unei muncii asidue şi
perseverente şi cuprinde mii şi mii de obiecte de
mare varietate achiziţionate şi colectate de-a
lungul anilor, iar majoritatea exponatelor sunt
foarte vechi şi cu caracter de unicitate. În acest
sens, a exemplificat, cazul covoarelor expuse,
care sunt rare şi au o vechime de 50-80 de ani,

Ibidem.
Ibidem.
Vezi, Muzeul de Istorie şi Etnografie al Românilor din Transcarpatia, broşură editată sub egida Ministerului
Românilor de Pretutindeni şi a Uniunii Regionale „Dacia” a Românilor din Transcarpatia, p. 4.

bucurie de o familie, care, practic a jertfit muncă, timp, bani, bunuri materiale etc. pentru o
idee măreaţă – aceea a evidenţierii vechimii,
dăinuirii şi forţei elementului românesc.
Nu puţini au fost vizitatorii care au ţinut
să-şi exprime sentimentele de uimire şi admiraţie faţă de munca migăloasă a familiei Botoş,
care, animată de o puternică dragoste de neam,
generoasă şi stăpânită de un acut spirit de mecenat, specific doar oamenilor de mare valoare
şi de mare caracter, dovedind un devotament
fără egal faţă de istoria şi tradiţiile româneşti,
reuşeşte să salveze şi să transmită generaţiilor
viitoare un tezaur inestimabil, pe care vitregiile
vremurilor tind să-l distrugă.
Am reţinut şi câteva însemnări, care par a
avea subînţelesuri aparte: „Dacă ar fi aşa de
români ca Botoş şi cei din Departamentul românilor de pretutindeni, de mult am fi fost toţi
românii împreună într-o singură ţară”, iar reprezentanţii Consulatului General Român din
Cernăuţi recunosc că „este multă nevoie de
oameni precum Ion Botoş pentru supravieţuirea
ideii româneşti”
Alături de activitatea expoziţională, extrem de eficace şi organizată după principii moderne, Muzeul de Istorie şi Etnografie al Românilor din Transcarpatia se implică în
numeroase acţiuni dedicate punerii în valoare a
patrimoniului românesc de dincolo de Tisa şi
cinstirii memoriei marilor înaintaşi ai locului.
Sub egida acestei instituţii se organizează simpozioane, conferinţe, întâlniri cu personalităţi
din România, se derulează proiecte cu conţinut
istoric şi cultural, se lansează cărţi, se vernisează expoziţii etc. O bună parte din aceste evenimente se organizează în parteneriat cu
instituţii de cultură din Ucraina sau din
România. Demn de amintit, în acest context,
este proiectul „Patrimoniu identitar în comunităţile româneşti din Transcarpatia cercetare,
achiziţii, conservare şi valorificare muzeală în
Muzeul de Istorie şi Etnografie al Românilor din
Transcarpatia, Apşa de Jos, Ucraina”. Derulat în
perioada aprilie-noiembrie 2018 şi finanţat de
Ministerul Românilor de Pretutindeni, proiectul
vizează, în principal, „cercetarea patrimoniului
material din comunităţile româneşti din localităţile din dreapta Tisei, Ucraina, în vederea
identificării obiectelor de patrimoniu cu certă
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fiind caracterizate printr-un colorit foarte viu,
intens, în care nuanţele cromatice fiind obţinute
din plante, aspect specific zonei rupte de România
care şi-a păstrat identitatea culturală românească.
După deschiderea oficială, muzeul a fost
vizitat an de an de personalităţi dintre cele mai
reprezentative pentru comunitatea românească,
atât din dreapta Tisei, cât şi din stânga acesteia.
Impresionaţi de frumuseţea şi valoare inestimabilă a obiectelor expuse, aceştia şi-au lăsat
gândurile în cartea de onoare a muzeului, care
oferă un spaţiu pentru refugiu şi reflecţie şi
păstrează consemnate între filele sale bucuria
vizitatorilor de a admira opere de certă valoare.
Parcurgând cartea de onoare a muzeului,
rămânem plăcut impresionaţi de reacţiile vizitatorilor, al căror număr, după aprecierea domnului Ion M. Botoş, se apropie de trei mii şi care
provin din Ucraina, Republica Moldova, Rusia,
România, Polonia, Germania, Ungaria etc. Între
aceştia identificăm personalităţi culturale, oameni politici, demnitari la diferite niveluri, ambasadori, consuli, numeroşi turişti, elevi, studenţi, cadre didactice etc. Sunt scoase în
evidenţă bunul-gust şi ataşamentul fondatorilor
faţă de tradiţiile româneşti, apreciindu-se importanţa covârşitoare a muzeului pentru păstrarea şi
transmiterea acestora către generaţiile următoare. În percepţia multor vizitatori, Muzeul de
Istorie şi Etnografie al Românilor din Transcarpatia, este un veritabil colţ de Românie, un
centru dinspre care iradiază românismul pentru
cei care, dintr-o neglijenţă diplomatică, au rămas în afara patriei-mamă, este altarul sfânt al
românilor din dreapta Tisei, un adevărat rai, un
leagăn al românismului, un catalizator al spiritualităţii româneşti, un sanctuar de românism,
un univers de cultură şi spiritualitate românească, o comoară pentru comunitatea românilor de
peste Tisa, o minunăţie şi un exemplu concludent pentru cei care-şi iubesc moşii şi strămoşii,
un adevărat panteon al fiinţei româneşti, un act
de mare cultură, o adevărată minune, realizată
de un om la fel de minunat, o instituţie care are
menirea de a menţine vii flacăra şi spiritul românismului în Transcarpatia, un colţ de rai românesc, o filă din cartea de identitate a neamului
nostru, un muzeu de legendă, o mărturie excepţională despre ce poate face un român adevărat
pentru neamul său, un muzeu sfinţit cu trudă şi
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valoare muzeală, reprezentative pentru moştenirea culturală românească de pe teritoriul
Transcarpatiei”1. Pe întreg anul 2018 Muzeul a
derulat un alt proiect important, finanţat, de asemenea, de Ministerul Românilor d Pretutindeni
şi intitulat „Casa Memorială Ilieş Filip, delegat
cu drept de vot la Marea Adunare Naţională din
1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia: cercetare,
achiziţie, conservare şi valorificare muzeală în
Muzeul de Istorie şi Etnografie al Românilor din
Transcarpatia, Apşa de Jos, Ucraina”. Conform
acestui proiect, a fost achiziţionată casa în care a
locuit Ilieş Filip şi amplasată în curtea muzeului.
Recondiţionată şi primind o înfăţişare identică
cu ce originară, casa a devenit, practic, o piesă
de rezistenţă a complexului muzeal din Apşa de
Jos, în ea fiind expuse colecţiile de fotografii şi
clişee vechi şi noi care formează o impresionantă fototecă (o întoarcere în timp şi un studiu
pentru cercetători), care pun în valoare importanţa istorică, culturală şi arhitecturală a zonei,
iar expoziţia permanentă cu tema „Personalităţi

ale culturii româneşti din Transcarpatia”
readuce în memorie imagini ale unor lideri care
şi-au jertfit viaţa pentru identitatea naţională.
Amenajată în stil românesc, casa întâmpină vizitatorii cu icoanele pe sticlă ale Mântuitorului
şi Maicii Sfinte, cu ştergare măiestrit brodate de
mâini de maramureşence creştine şi iubitoare de
ţară, precum şi cu tradiţionala rudă încărcată cu
cergi şi covoare specifice locului.
Fără îndoială, vizitând Muzeul de Istorie
şi Etnografie al Românilor din Transcarpatia
„Ion M. Botoş” din Apşa de Jos (căci asta ar
trebui să fie denumirea instituţiei despre care
vorbim), maramureşenii noştri de dincolo de
Tisa se vor întâlni cu istoria lor multimilenară,
vor realiza mai acut cine sunt, de unde vin şi
încotro trebuie să se îndrepte…, iar sentimentele
de apartenenţă la un neam măreţ, pe care
valurile – de multe ori vitrege – ale istoriei nu
l-au putut strivi, ci, dimpotrivă, l-au întărit, se
vor revitaliza generând optimism şi aşteptând
gesturi reparatorii din partea istoriei…
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Muzeul de Istorie şi
Etnografie al Românilor
din Transcarpatia,
Apşa de Jos

1

Vezi detalii la Florentin Năsui, Patrimoniu identitar în comunităţile româneşti de dincolo de Apă, în „Graiul
Maramureşului”, 20 august, 2018.
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„Întâlnirile mele cu Blaga”
Dr. Viorel HODIŞ

1

2

Afirmând că ştiam puţine lucruri despre
marii oameni de spirit, mă refer, desigur, în
primul rând, la cei care făuriseră gloria „Literelor” clujene, alungaţi de la catedrele lor după
infama „Reformă a învăţământului” (1948)
săvârşită de partidul comunist cu ordin de la
Moskva, ca toate celelalte acte şi reforme
antinaţionale dictate tot de acolo. Au fost
păstraţi în funcţii câţiva, ce-i drept, unii care
bănuim c-ar fi putut face, probabil, cât de cât
vreun „gest de supunere/ împăcare” cu noul regim de ocupaţie sovietică totală1, nu doar militară, a ţării.
Alţii au făcut, spre a se salva, chiar mai
mult decât acest presupus minim „gest”. Astfel,
printre foştii noştri profesori, se aflau psihologul
Al. Roşca, filologul Liviu Onu, romanistul Ilie
Tcaciuc.
Psihologul Al. Roşca, imediat după instaurarea ocupaţiei sovietice a ţării, s-a pus bine „la
adăpost” devenind – alături de alţii, din alte centre universitare (Al. Graur, I. Iordan, C. I. Parhon
ş. a.) – membru fondator al unei Asociaţii…,
numită… de prietenie cu Uniunea Sovietică (a
se citi: „de trădare”, alias „prietenie cu ocupantul”!): ARLUS, încă din noiembrie 1944!
Astfel a rămas în post, „neatins” de Reformă,
precum „neatinşi” au rămas toţi ceilalţi, ajungând (ca şi toţi ceilalţi „fondatori” suspomeniţi!), şi membru al Academiei (1963).
Filologul Liviu Onu, un mare specialist în
istoria limbii române literare şi lingvistică generală, „bântuit” pur şi simplu de duhul rău al
Securităţii comuniste (cică în urma vreunui denunţ) – incapabil de „gesturi” umilitoare – s-a
salvat pur şi simplu „fugind” (fugind mereu spre
a i se pierde urma2) din universitate în uni-

Intrând în cea mai mare librărie a Clujului (azi „A Universităţii”), constatai dintr-o ochire că ea de-adevăratelea se
numea „Cartea Rusă”, pentru că ambele sale „raioane” (raion, cuvânt preluat din rusă, nu din rayon-ul francez)
cuprindeau exclusiv cărţi scrise în limba rusă, respectiv traduceri din limba rusă. Nimic româneşte, ca şi cum
româna ar fi fost „ştearsă” dintre limbile existente pe globul pământesc! Acest „statut” era impus întregii ţări,
oricărui domeniu de activitate: material-economic, spiritual-artistic, politic, religios, istoric, turistic...
„Fuga (o fi) ruşinoasă, dar (şi) sănătoasă” face parte din înţelepciunea proverbială a poporului român!

FAMILIA ROMÂNĂ

L

a începutul studiilor mele la Facultatea de Filologie, Istorie şi Filozofie, Secţia română din Cluj (19541958) ştiam puţine despre marii oameni de spirit
din ţară şi, evident, şi mai puţine despre cei din
afară. (Mă refer, desigur, la „marii români”). Şi
mai dureros era faptul că nu ştiam mai nimic
despre cei trăitori alături de noi în Clujul postbelic, dar pe care ştiam de ce nu-i mai puteam
avea dascăli. Ştiam că Securitatea statului,
construită „după chipul şi asemănarea” celei
sovietice, făcuse ravagii: destituiri din învăţământ, condamnări, detenţii (puşcării, Canal,
deportări) printre marii intelectuali, dascăli ai
naţiunii, care aduseseră la strălucire pe plan european şi mondial Universitatea clujeană.
În ce mă priveşte, ca fiu de ţărani,
n-aveam „rădăcini” în cultură – stare de fapt
comună celor mai mulţi din generaţia noastră –,
nici din familie (unde eram primul „bacalaureat”), nici din liceul parcurs „ruseşte” (în trei
ani: 1951-1954), cu manuale traduse (cele mai
multe) din rusă. Cu o istorie „fabricată” de
evreul sovietic M. Roller în marele zavod (rus.
„uzină”) de minciuni, specializat în ştergerea
identităţii tuturor popoarelor „captive” din lagărul (lagăr în sens propriu) sovietic, fals botezat „al păcii şi al socialismului”. (Socialismul
de tip sovietic era la antipod faţă de cel occidental, era o primitivă, sălbatică dictatură). Cu o
literatură română din care – de la Eminescu
(dureros amputat) încoace – toţi marii literaturii,
ca şi ai întregii spiritualităţi româneşti, erau total
excluşi. Liceu cu o echipă de profesori, elegant
spus, improvizată, căci adevăraţii dascăli de vocaţie populau mai mult puşcăriile decât şcolile şi
universităţile.

VALORI ROMÂNEŞTI

Cluj-Napoca

FAMILIA ROMÂNĂ

VALORI ROMÂNEŞTI

200
versitate: Cluj, Timişoara, oprindu-se la cea din
Bucureşti, unde a avut „norocul”, de tot rar, să
se pună „în slujba” marelui savant lingvist (fonetician) şi scriitor român (de bună viţă boierească) Al. Rosetti, membru al mai multor
academii europene, adversar al participării
României la războiul antisovietic, tolerat, ba
chiar agreat de noul regim.
Ilie Tcaciuc, cel mai „poliglot” în limbi
romanice, care ne-a predat literatură universală
câţiva ani (din moment ce limbile romanice/
„surori” erau prohibite, ca „occidentale”!), ne-a
surprins din al doilea an de predare cu noul său
nume: Racoveanu. Cică era cât pe ce să devină
ambasador (cu nume „obligatoriu” românesc,
după „canon”, nu ucrainean!) al Republicii Populare Române într-una din republicile bananiere ale Americii de Sud. Credibil. Doar că
acest năzdrăvan adverb cică (provenit din „se
zice că”), „indicând convingerea de valabilitate
a contrariului”1 l-a afectat şi pe el, rămânând
fără ambasadă, doar cu numele schimbat, dar
continuându-şi cariera didactică până la pensie.
Atotputernicei Securităţi din vremea aceea nu-i
trebuiau multe „dovezi”; ajungea un oricât de
firav cică/ denunţ ca să-i stopeze (respectiv anuleze) oricui orice carieră, ba chiar şi libertatea
personală. Şi – cine nu ştia?! – cel mai „eficace”
denunţ era ăla cu „legionarii” („ăla a fost legionar”!). Acesta – dovedindu-se, probabil,
prea firav – o fi fost „motivul” cel mai plauzibil
al pierderii postului diplomatic!
Şi-n cazul precedentului cică, „se zicea”
(pe ici, pe colo) că „fugitivul” profesor Liviu
Onu şi-ar fi pierdut postul de la Universitatea
„V. Babeş” din Cluj din cauza denunţului similar al unui nevolnic „turnător”, care i-l râvnea şi
care, astfel, l-ar fi chiar dobândit. Dar, până la
urmă, caz fericit, „fugarul” s-a ales, precum
văzurăm, cu o „cădere în sus”, statornicindu-se
la o universitate mare, sub protecţia unui „boier
mare”. Altfel, Securitatea l-ar fi „ajuns”, oricum, din urmă…, „braţul revoluţiei (precum se
ştia!) fiind lung”!
Un alt exemplu de „mai mult decât minimul gest” este însuşi marele istoric C. Daicoviciu al cărui sluj grosier (în faţa dictatorilor
1
2
3
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Gh. Dej şi Ceauşescu), devenit notoriu, l-a propulsat imediat rector (mai multe legislaturi),
academician (1955), dar şi în înalte funcţii
oficiale, printre care cea de „vicepreşedinte al
Consiliului de Stat” (o „sinecură”, s-ar putea
spune, dar, oricum, una „de stat”!). După pensionarea sa, înalta demnitate a rămas „moştenire” universităţii: următorii rectori au fost „unşi”,
decenii la rând, în aceeaşi funcţie/sinecură „de
stat”, ceea ce chiar putea însemna ceva pentru
universitatea clujeană.
Simţim nevoia unei scurte precizări: nu
avem dreptul să ne instituim oricare dintre noi
ca judecători ai predecesorilor. Şi nici nu e cazul
aici. Au făcut-o alţii. Nu ne-ncumetăm, deci, să
cântărim cât de mare psiholog, respectiv istoric
erau Al. Roşca şi C. Daicoviciu. Căci, să recunoaştem cinstit, nu marile lor merite, existente, desigur – pe care înseşi ştiinţele servite de
ei le recunosc şi le afirmă! – i-au salvat de
„tăvălugul sovietic”, păstrându-i la catedrele
lor. Şi nu doar ele i-au condus spre Academie şi
spre înalte demnităţi oficial-politice, în loc de
puşcării şi „claustrare”, ca pe cei excluşi pe
nedrept din Universitate (să-i numim aici pe un
alt mare psiholog Nicolae Mărgineanu, respectiv pe filozoful/poet Lucian Blaga, pe Ion I.
Russu, pe Liviu Rusu ş.a.!), ale căror egale (sau,
posibil, chiar mai mari?!) merite nu le-au fost de
niciun folos să-şi apere, nici catedrele, nici
libertatea.
Altora li s-a păstrat „locul de muncă” la
Universitate, nu şi disciplina/disciplinele în care
au strălucit şi care au adus faimă Universităţii
clujene. Este cazul marelui filozof D. D. Roşca,
menţinut spre a preda, nu filozofia, ci pedagogia
(mai precis pseudopedagogia politrucilor kulturnici sovietici Kairov2 şi Makarenko3) sau/ şi
discipline „paliative”, de „umplutură” a normei
didactice. Spre exemplu, anului de studenţi din
care eu făceam parte, filozoful i-a (ne-a) predat
logica formală, curs util, de altfel, indiscutabil.
În afara marelui istoric al literaturii române, Ion Breazu, şi a marelui lingvist toponomast, academician Ştefan Paşca, rămaşi „nevătămaţi” de Reformă, în funcţii – ilustrul literat
D. Popovici tocmai murise (1952) –, „Literele”

V. Noul dicţionar enciclopedic al limbii române, Bucureşti, ed. a treia, Editura Litera Internaţional, Bucureşti,
Chişinău, 2008, s.v. cică. În continuare: NDUR/08.
După unii români, care „au avut fericirea de a studia în URSS” (precum I. Ilici/Iliescu), un mare pedagog sovietic.
Cel care a fundamentat „ştiinţific” făurirea „omului de tip nou”, homo sovieticus.
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clujene resimţeau un mare „gol”. Gol umplut cu
„vârfuri” ale proaspetelor promoţii de absolvenţi de după infama Reformă (1948), care i-au
înlocuit. Ai noştri tineri dascăli erau… tinerei de
tot, cu cel mult doi-patru-cinci ani mai „vârstnici” ca noi, studenţii lor. Şi-i apreciam, pe câţiva-i chiar iubeam. Au fost şi asistenţi, la alte
facultăţi, numiţi chiar dintre studenţii la zi consideraţi (fireşte, după criteriile de atunci!) „excepţionali”: asistent şi student în acelaşi
timp1…!

*

1

2
3

Marele poet şi filozof îşi trăia cu demnitate claustrarea impusă de „organele” care-l
supravegheau sever, ferindu-l de orice comunicare cu publicul, în special cu tineretul studios. În locul catedrei universitare furate, i se
crease un post de bibliotecar/ cercetător într-un
obscur cabinet izolat, aproape secret, într-o aripă a Bibliotecii Centrale Universitare (care azi îi
poartă numele!), statut pe care Lucian Blaga îl
fructifica din plin, traducând din operele marelui poet şi filozof german Goethe, printre care,
în primul rând, celebrul poem dramatic „Faust”,
integral tradus atunci acolo, în acele condiţii.

*
Între timp, claustrarea şi supravegherea
lui Blaga (probabil, şi a altora!) mai slăbiseră;
ne aflam ani buni după moartea (în 1953 a)
dictatorului criminal sovietic I. V. Djugaşvili,
autosupranumit Stalin3.
Eram, cred, în ultimul din cei patru ani de

Aflându-mă la o „specializare” de o lună la Universitatea Bucureşti, am fost beneficiarul fericit al unei conferinţe a
marelui logician matematician Gr. C. Moisil, ţinută (în „epoca de aur” ceauşistă) la Casa Universitarilor de acolo.
Cu Ministrul Învăţământului Mircea Maliţa în primul rând de auditori ai sălii arhipline, marele Moisil perora
gesticulând: „Când eu am fost numit asistent la Catedra de algebră, decanul Facultăţii mi-a zis: «Te duci trei ani
[trei!] în Europa şi te-ntorci greu de algebră ca stupul de miere, ca să poţi conduce un seminar!». Să ia aminte
tovarăşul ministru că şi-n universităţile din România aceasta a noastră [!] ar trebui să fie la fel...!”. Sărmanii noştri
miniştri de după sinistra Reformă! „De după sinistra...” suntem până-n România asta a noastră de azi!
Aluzie, desigur, la unul din Psalmii lui T. Arghezi: „Vreau să te pipăi şi să urlu: Este!”.
Rus. stal’ = „oţel”; deci, însuşi se considera „tare ca oţelul”!
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Lucian Blaga împreuna cu fiica sa
Sursa http://www.radio-arhive.ro/
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Aflarăm, totuşi, că trăiam, cum afirmam
mai sus, sub acelaşi cer întunecat (de ţară aflată
sub ocupaţie militară şi totală sovietică) alături
de un mare poet şi filozof ca Lucian Blaga,
alături de un mare istoric ca Ioan T. Lupaş,
alături de un mare folclorist ca Ion Muşlea,
alături de un mare filolog şi istoric român de
talia unui Ion I. Russu…
Dar, mai ales, marele poet şi filozof
Lucian Blaga, intrat deja în legendă, era mereu
şi obsedant prezent în discuţiile noastre. De cunoscut personal, însă, nimeni dintre apropiaţii
mei colegi, cei de la Secţia română, nu-l cunoştea, (iar dacă l-ar fi cunoscut careva, cumva
– practic şi „politic” era să nu se „laude” cu asta,
căci nu exista grupă de studenţi fără „şoptitori”/
„informatori” angajaţi devotaţi Securităţii).
„Legenda” trăia foarte retrasă şi, desigur, foarte
supravegheată, ca nu cumva să se-nfiripe relaţii
cu tânăra generaţie… Auzisem despre unul din
studenţi, mai curajos, că l-ar fi căutat pe L.
Blaga mult şi insistent. Şi că l-ar fi chiar găsit.
Voia să vadă cu ochii lui „legenda”, despre care
se vorbea-n secret, s-o „atingă”, s-o „pipăie”, ca
să se convingă că – vorba unui alt mare poet –
„este”2. Dar, cică ar fi fost imediat după aceea
chemat să dea explicaţii unui obscur „oficial al
Secu’” şi atenţionat foarte sever „să-şi vadă doar
de bibliografia obligatorie”! Din care, neîndoielnic, „legenda” era exclusă.
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studii (1954-1958). Mă întorceam de la Biblioteca Centrală Universitară la orele prânzului
spre Căminul/Cantină „Avram Iancu” (azi Facultatea de Drept), pe str. Jókai Mór(!), azi
Napoca, stradă pe atunci bordată de nişte bătrâni
copaci (duzi sau/ şi tei). Văzui de departe un
petec de hârtie (înfipt c-un bold în scoarţa unui
asemenea copac) – practică de „mică publicitate” frecventă pe-atunci –, pe care, scris cu
stiloul (căci pixul n-ajunsese încă până la noi),
citii laconicul anunţ:
„Astăzi la orele 17,00, la BCU, Lucian Blaga
va ţine conferinţa pe tema:
ÎNTÂLNIRILE MELE CU GOETHE”.
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Dup-atâta claustrare, în acel „obsedant
deceniu” securistic, o surpriză mai mare nici că
se putea imagina. De-a dreptul fantastic! Ani de
zile am aşteptat clipa acestei întâlniri!
Bănuiam că sala de conferinţe (azi „Ion
Muşlea”) va fi arhiplină, motiv să mă-ndrept
spre BCU c-o oră mai devreme. Slabă judecată!
La ora 16,00 nu doar sala, ci şi ambele scări de
acces de la parter spre etaj erau ticsite şi-n urma
mea soseau alţi şi alţi doritori auditori. Şi-a-nceput o busculadă cum n-am mai văzut în viaţa
mea şi nici nu mi-o puteam închipui pân-atunci.
Presiunea pe scări de jos în sus, exercitată de cei
nou sosiţi, în scopul de a fi cât mai aproape de
uşa de intrare cu ambele canaturi deschise era
atât de puternică, încât – fără să te poţi opune –
erai, practic, „dus de val în sus”. Astfel, am
ajuns în „golul uşii” de intrare, reuşind să văd –
într-un chinuit unghi forţat oblic – faţa roşie a
mesei prezidiului, deocamdată goală, fără microfon. Forţa de împingere a celor din spate,
care nu contenea, a fost, cum spuneam, atât de
puternică, încât scaunele din apropierea uşii –
deşi fixate prin solide şuruburi în podea – au fost
pur şi simplu „măturate”, duse de val cu ocupanţii lor cu tot. Am auzit ţipete şi urlete ale
celor dinăuntru cauzate de ruperi de picioare de
scaune şi, presupun, fracturări de picioare umane, gemete de femei (poate chiar şi de copii!)
călcate/ călcaţi în picioare. Inimaginabil vacarm, nebunie, infern!
La ora 17:00 fix, ca printr-o magie, toate
ţipetele/ gemetele/ urletele s-au stins brusc.
Pe unde, pe neunde, la masa prezidiului a
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apărut conferenţiarul, însoţit de un bărbat, directorul (securist) al BCU, cred, care i-a făcut o
foarte scurtă prezentare.
Lucian Blaga mi-a părut foarte trist şi palid, foarte slab, foarte absent.
A-nceput a vorbi. Vocea-i era atât de stinsă, atât de „ştearsă”, încât, în lipsa microfonului
– absenţă care, în contextul dat, mi s-a părut a fi
încă una din multele mizerii „regizate” de Securitatea omniprezentă şi omnipotentă – nicio
propoziţie n-am putut s-o percep întreagă. (Conferinţa am citit-o mult mai târziu, printre scrierile lui). Atunci acolo, cu profund regret, nu-mi
mai rămânea decât să-i văd şi să-i „citesc” fiecare detaliu al fizionomiei, mimica dureros de
expresivă şi pantomimica-i anemică, palidă,
inertă. Prin întreaga-i înfăţişare, mi s-a părut,
repet, foarte slăbit, foarte apatic şi absent, parcă
„sătul de viaţă”. Multă vreme am purtat în memorie şi-n suflet această tristă emblemă de Crist
umilit, batjocorit, învins, „ducându-şi crucea”.
Cum a putut acest om, dar, oare, cum a
putut acest întreg popor să rabde atât de îndelungat timp atât de multe umilinţe?! Cât de
crâncen a putut fi jignit acest popor, silit să-şi
vadă geniile atât de ofensate şi batjocorite de
nişte brute, de nişte criminali anchetatori (cazuri
multe cunoscute!, dar necondamnate!!), care
meritau ocna pe viaţă!
La câţiva ani a şi murit (1961), prea devreme, supravegheat tot timpul din umbră de
atotputernica Secu’, supraveghere şi moarte
despre care s-a scris foarte mult.

*
Aceasta a fost prima mea „întâlnire cu
Blaga”, cea fizică, (la conferinţa sa despre „întâlnirile lui cu Goethe”). Întâlnire faţă-n faţă,
dar despre care nu pot spune că „ne-am văzut”
(întrucât l-am văzut doar eu pe el!), iar de auzit,
la fel, date fiind circumstanţele descrise, nu pot
spune că l-am auzit! Succesul „Forţei Răului”
de a construi o asemenea „închisoare fără ziduri” în jurul lui era total. Şi, din păcate, nu
numai în jurul lui.
Celelalte, multe, adevărate, reale întâlniri,
ca cititor, cu el, de-a lungul carierei, respectiv cu
moştenirea inestimabilă a operei lui, de-abia
de-aici au început. Dar despre acestea, cu o altă
ocazie...
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Scriitori dacoromani de valoare universală,
modele sublime de viaţă spirituală
Interviu cu romancierul şi istoricul literar Mihail Diaconescu
Dr. Costel Silviu N. MORĂRESCU

a fost legată de probleme teologice, respectiv doctrinare, organizatorice, misionare, catehetice şi
sinodale. Ei sunt doi mari scriitori teologi, modele
sublime de viaţă spirituală.
A fost o colaborare deosebit de fructuoasă,
pe multiple planuri. Nu trebuie uitat faptul că
ierarhul de la Tomis a fost un strălucit om de
cultură şi un mare scriitor bisericesc, unul dintre
cei mai importanţi din istoria literaturii noastre în
epoca dacoromană. De aceea, în Istoria literaturii
dacoromane i-am dedicat un capitol special în
cuprinsul secţiunii intitulate Şcoala literară de la
Tomis.
— Pentru că vorbiţi de literatura noastră în
epoca dacoromană, vă rog să încercaţi să descrieţi personalitatea Sfântului Ierarh Theotim I
Filosoful, Episcopul Tomisului!
— Sfântul Theotim I, Filosoful Episcopul
Tomisului s-a născut undeva, într-o localitate, fie
sat, fie oraş, dintre Dunăre şi mare, aşadar în Dacia
Pontică, înainte de mijlocul secolului al IV-lea, şi
a murit, în mod sigur, pe când deţinea scaunul său
ierarhic, în jurul anului 403. El a fost scriitor
bisericesc, misionar pe ambele maluri ale Dunării
de Jos, una dintre cele mai importante personalităţi intelectuale ale epocii dacoromane.
Faptul că Sfântul Theotim I Filosoful, Episcopul Tomisului era născut undeva într-o localitate
dintre Dunăre şi mare rezultă din opera lui Sozomen, respectiv din Istoria bisericească (VII, 27),
care îl numeşte Scitul pe ierarhul nostru.
Sozomen, pe numele său întreg Salaminius
Hermias Sozomen, a fost un important scriitor
bisericesc din secolul al V-lea. Era preocupat,
obsedat aş zice, de exactitatea informaţiilor pe
care le-a pus în lucrarea sa. A trăit la Constantinopole şi a dedicat lucrarea sa împăratului
Teodosius al II-lea, augustus al Imperiului Roman
de Răsărit.
Peste secole, Sfântul Ierarh Theotim I, Filosoful, Episcopul Tomisului este numit Scitul şi de
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— Stimate domnule profesor Mihail Diaconescu, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat 2015 Anul Omagial al parohiei
şi mânăstirii azi şi Anul Comemorativ al Sfântului
Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori sufleteşti
din eparhii. Ştiu că l-aţi evocat pe Sfântul Ioan
Gură de Aur în tratatul Istoria literaturii dacoromane apărut până acum în două ediţii. Vă rog
să amintiţi succint motivele pentru care i-aţi dedicat Sfântului Ioan Gură de Aur o atenţie specială.
— Părinţii sinodali ai Bisericii noastre Ortodoxe şi strămoşeşti au luat o decizie înţeleaptă şi
foarte importantă. Ni se dovedeşte, astfel, încă o
dată că relaţia cult-cultură are caracter fundamental în istoria noastră, a românilor de pretutindeni.
Sfântul Ioan Hrisostom sau Ioan Gură de Aur,
Patriarh de Constantinopole, este unul dintre marii
părinţi ai Bisericii Universale. În a doua parte a
secolului al IV-lea al erei creştine, el a ilustrat cu
marele său prestigiu teologic şi filosofic Şcoala
Exegetică din Antiohia. Cultura sa a fost de orizont enciclopedic. Trăia modest, ascetic, în post şi
rugăciune, înconjurat de cărţi şi de uneltele de
scris.
La 26 februarie 398, împăratul romano-bizantin Arcadius l-a obligat pe Sfântul Ioan Gură
de Aur, predicator de imensă autoritate, ascultat în
cetate de mase enorme de mii de credincioşi
creştini, să ocupe, împotriva voinţei sale, tronul
patriarhal la Constantinopole. În această calitate,
Sfântul Ioan Gură de Aur a colaborat activ, în
variate moduri, cu ierarhii dacoromani, în special
cu Sfântul Theotim I Filosoful, Episcopul Tomisului, care a păstorit în Dacia Pontică la finele
secolului al IV-lea şi începutul secolului al V-lea.
Mai precis, ierarhul de la Tomis a păstorit într-un
interval care se întinde în timp înainte de anul 392
şi merge până după 403, date cronologice atestate
ferm sub aspect documentar-istoric.
Colaborarea Sfântului Ioan Gură de Aur cu
Sfântul Theotim I Filosoful, Episcopul Tomisului,
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Nichifor Calist, istoric din secolul al XVI-lea. În
lucrarea intitulată, de asemenea, Istoria bisericească (XII, 45), Nichifor Calist afirmă că marele
ierarh din Dacia Pontică era, citez, „de neam scit şi
barbar”. Aici, scit înseamnă originar din Scythia Minor (Dacia Pontică, Dobrogea românească de azi).
Barbar înseamnă de origine etnică nongreacă şi
nonromană.
Revenind la Sozomen, este important să
subliniem faptul că istoricul bisericesc precizează,
atât calitatea de Episcop la Tomis a Sfântului
Theotim I Filosoful, cât şi faptul că el păstorea ca
ierarh în biserica din toată Scythia (Minor), respectiv în Dobrogea de azi. Mai spune că Sfântul
Theotim I era practicant al filosofiei, adică al învăţăturilor şi rânduilelilor monahale. Stilul de viaţă
al ierarhului de la Tomis, constată Sozomen, era
sobru. Se hrănea sumar. Postea mult. Nu lua decât
o masă uşoară, atunci când foamea îl îndemna.
Sozomen precizează şi faptul că înţeleptul
ierarh de la Tomis purta plete. Pentru acest motiv,
istoricul îl numeşte Komates (comat). Este numele
pe care anticii îl dădeau oamenilor de rând din
cadrul societăţii geto-dace. Cuvântul latin comati
(vezi grecescul komatai – pletoşi) îi numeşte pe
aceşti oameni de rând. Comati erau agricultori,
meşteşugari, mineri, zidari, pietrari, păstori, mici
dregători, pescari, ostaşi de rang inferior, neguţători. Mai sus decât ei pe scara socială erau nobilii
numiţi tarabostes (domnii de neam). Aceştia deţineau marile averi şi funcţiile importante în
Regatul Daciei, înainte ca acesta să fie distrus şi
anexat parţial de Imperiul Roman.
Aceste aspecte sociale şi demografice ale
strămoşilor noştri geto-daci sunt cunoscute din
scrierea Istoria romană (Romaica istoria 68,9) în
80 de cărţi a istoricului grec romanizat Dio
Cassius (c. 163-c. 233). Este necesar să subliniem
faptul că Dio Cassius Cocceianus a fost, în a doua
parte a secolului al II-lea şi la începutul secolului
al III-lea, nu numai un mare demnitar şi un om de
întinsă cultură, ci şi un istoric plin de acribie.
Pentru Istoria romană i-au fost necesari zece ani
de documentare pe teren, în biblioteci şi arhive, şi
alţi cincisprezece pentru redactare. El este, cum
s-a spus, un analist foarte avizat al datelor istorice
şi al evenimentelor despre care a scris. Aşadar,
putem avea încredere în relatările sale.
După Dio Cassius, încă un istoric, respectiv
Episcopul Iordanes din secolul al VI-lea, născut
undeva în Dacia Pontică, probabil în ţinutul Peuce
din Delta Dunării sau într-o altă localitate din
Dobrogea apropiată de gurile fluviului, sau mai
departe de deltă, la Durostorum, ne spune în
Getica sa, lucrare plină de date documentare
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despre locuitorii de la Carpaţi, Tisa, Dunăre,
Nistru şi Marea Neagră, că locuitorii comati erau
oameni liberi, care purtau pletele lor abundente ca
pe un semn social distinctiv.
În tratatul Istoria literaturii dacoromane,
am dedicat şi lui Iordanes şi operei sale un amplu
capitol.
Părul abundent al Sfântului Ierarh Theotim I
Filosoful, regimul său alimentar sumar, practicat
ca un fapt de la sine înţeles, stilul de viaţă sobru şi
prestigiul de înţelept au făcut ca istoricii bisericeşti şi istoricii literari să asocieze personalitatea
sa nu numai cu normele monahismului creştin, ci
şi cu străvechile tradiţii spirituale ale preoţilor
geto-daci, cunoscuţi sub numele de Ktístai (fondatori, ziditori, începători, întemeietori ) despre
care Strabon din Amasia Pontului ne vorbeşte în
celebra sa Geografia (VII, 3,3). Despre aceşti
ktistai ne vorbeşte şi scriitorul evreu Josephus
Flavius (Joseph ben Matityahu, în ebraică; 37-c.
100), într-un revelator pasaj din Antichităţile iudaice (XVII, 22).
Sigur este faptul că în practicile religioase,
respectiv în spiritualitatea creştină dacoromană
(străromână, protoromână), numeroase tradiţii ale
geto-dacilor continuau să se manifeste puternic
într-o mare varietate de forme, mai ales în evenimentele şi trăirile tradiţionale de tip etnografic.
Este vorba, în primul rând, de mentalitatea creştinilor dacoromani. Această mentalitate însuma
convingeri, opinii, credinţe, datini, valori, moştenite, în mod firesc, de la înaintaşii geto-daci. Istoricii români şi străini de cele mai variate orientări
sunt în unanimitate de acord cu faptul că religia şi
spiritualitatea geto-dacilor au favorizat în mod
evolutiv, paşnic, receptarea, asimilarea şi, îndeosebi, trăirea tot mai profundă şi mai complexă a
mesajului evanghelic.
În plus, în conformitate cu tradiţiile, canoanele şi practicile bisericeşti, era necesar, şi
este şi acum, ca un ierarh creştin să fie un om al
locului, cu casa şi cu biserica în care oficia în
mijlocul turmei sale, bun cunoscător şi iubitor
profund al acesteia, devotat ei, până la moarte
dacă este cazul, susţine concluzia că Sfântul
Theotim I Filosoful, Episcopul Tomisului, era
un dac romanizat din clasa de jos a strămoşilor
noştri comati, ajuns, prin cultură şi râvnă creştină, la rangul înalt de arhipăstor sufletesc.
— Ceea ce spuneţi este emoţionant şi revelator... De aceea, deşi am pornit discuţia noastră
de la decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române cu privire la anul 2015 închinat Sfântului
Ioan Gură de Aur, vă rog să mai insistaţi puţin

imnologia, logica formală de tradiţie aristotelică,
istoria bisericească, muzicologia (lui îi este atribuită cartea liturgică Octoih, utilizată până azi,
fără întrerupere, în toate bisericile ortodoxe din
lume) şi altele, a introdus în scrierea sa Sfintele
Paralele unele fragmente (excerpte, citate) din opera marelui ierarh de la Tomis. Este un fapt care
arată preţuirea Sfântului Ioan Damaschin faţă de
scrierile Sfântului Ierarh Theotim I Filosoful,
Episcopul Tomisului. Peste secole, Thoma de
Aquino, filosof scolastic, teolog şi doctor al Bisericii Apusene, autorul monumentalei Summa
theologiae, o sinteză a moştenirii logice aristotelice şi a cugetării creştine de până la el, a pornit
în multe dintre afirmaţiile sale şi de la opera Sfântului Ioan Damaschin, îndeosebi de la lucrarea
acestuia Sursa (Izvorul) cunoaşterii.
În cultura europeană a secolului al XX-lea
există un important curent teologic şi filosofic
impus sub numele de neotomism, ilustrat de personalităţi ca Désiré Mercier, Étienne Gilson,
Jacques Maritain, R. Garrigou-Lagrange, I. M.
Bohenski şi alţii. Este un fapt care arată, desigur,
că moştenirea teologică şi filosofică a lui Thoma
de Aquino este activă în posteritate. Nu întâmplător, erudiţii occidentali l-au numit pe Thoma de
Aquino Princeps Philosophorum.
Într-o altă ordine de idei, pentru noi, românii de azi, este important să subliniem faptul că
unele idei, convingeri şi demonstraţii morale şi
teologice din opera Sfântului Ierarh Theotim I
Filosoful, Episcopul Tomisului trec în scrierile
Sfântului Ioan Damaschin. Aşa cum unele demonstraţii, argumente şi idei din opera Sfântului
Ioan Damaschin trec în opera lui Thoma de
Aquino.
Acest fapt şi multe altele asemănătoare ne
spun ceva profund, ceva revelator despre importanţa universală a marilor noştri scriitori din epoca
dacoromană, dar şi despre unitatea de fond a lumii
creştine. E bine să ne amintim de marile valori ale
literaturii noastre în epoca dacoromană, mai ales
acum, când România şi alte ţări de pe continentul
nostru construiesc un viitor european comun.
— Să revenim la Sfântul Ioan Gură de Aur!
Prin ce este actual mesajul vastei sale opere?
— Sfântul Ioan Gură de Aur este actual prin
tot ceea ce a scris şi ne-a lăsat moştenire. E foarte
greu să caracterizezi adecvat ansamblul vastei sale
opere... Îmi lipseşte puterea de a cuprinde în câteva propoziţii şi fraze, inevitabil schematice, întinderea, varietatea tematică, semnificaţiile teologice şi filosofice, frumuseţea şi valoarea actuală
a acestei opere. El a lăsat, mai ales omilii (nu
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asupra personalităţii Sfântului Ierarh Theotim I
Filosoful, Episcopul Tomisului!
— O fac bucuros. Pentru că Sfântul Theotim
I Filosoful este, într-adevăr, o mare personalitate
teologică, misionară, literară şi filosofică. Tocmai
de aceea, lucrarea spirituală şi opera lui scrisă erau
cunoscute departe, dincolo de eparhia sa, în lumea
romană a timpului. Fericitul Ieronim (c. 347419/420), unul dintre cei mai importanţi Părinţi şi
Scriitori bisericeşti, propagator activ al idealului
de viaţă monastic, devenit o autoritate teologică
prin exegezele sale biblice, dar mai ales prin traducerea Sfintei Scripturi în limba latină, aşa-numita Vulgata, ne vorbeşte în lucrarea sa semnificativ intitualtă De viris illustribus despre Theotimus
Scythiae Tomorum Episcopus (Theotim Episcop de
Tomis în Scythia).
Fericitul Ieronim, care s-a stabilit la Roma,
a călătorit mult prin Imperiul Romano-Bizantin,
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
textual: „Theotimus Scythiae Tomorum Episcopus,
in more dialogorum et veteris eloquentiae breves
commaticosque tractatus edidit. Audio eum et alia
scribere”. În traducere: „Theotim Episcop de
Tomis în Scytia a publicat în formă de dialog şi în
stilul vechii elocinţe opere scurte şi comatice (formate din fraze scurte). Aud că a mai scris şi alte
lucrări.” (De viris illustribus, 131).
Fragmentul acesta, care este un document
de o excepţională importanţă pentru istoria noastră
literară şi culturală, a fost comentat în mod adecvat de marele savant clasicist şi patrolog Părintele
Ioan G. Coman în lucrarea sa fundamentală Scriitori
bisericeşti din epoca străromână (1979, pag. 191).
Este sigur şi faptul că Fericitul Ieronim ştia
de invazia migratorilor huni la Dunărea de Jos,
tocmai pe timpul Sfântului Ierarh Theotim I Filosoful Episcopul Tomisului. Ştia şi de faptul că
Sfântul Ioan Gură de Aur Patriarh de Constantinopole şi Sfântul Ierarh Theotim I Filosoful,
Episcopul Tomisului, organizau insistente acţiuni
misionare în mijlocul hoardelor hunice.
Socrate (sec. V), un alt autor al timpului,
vorbeşte, şi el, în a sa Istoria bisericească (VI, 12),
despre personalitatea, cultura, înţelepciunea şi tactul misionar şi catehetic al marelui ierarh de la
Tomis.
Peste câteva secole, Sfântul Ioan Damaschin (c. 675-c. 749), considerat ultimul dintre
marii Părinţi Bisericeşti, autor de imens prestigiu,
a cărui vastă operă cuprinde lucrări în domenii atât
de diferite precum teologia dogmatică şi liturgică,
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întâmplător i s-a spus Gură de Aur), tratate dogmatice şi scrisori. Între marii doctrinari ai credinţei noastre creştine ortodoxe, Sfinţii Părinţi şi
Scriitori Bisericeşti, el este autorul celei mai
întinse opere în limba greacă... Este evident faptul
că în cuprinsul acestei opere partea cea mai amplă
şi, aş zice, cea mai actuală ca mesaj este constituită
de omiliile sale. Savanţi patrologi de mare prestigiu le-au clasificat în omilii exegetice vetero şi
neotestamentare (a compus peste 90 de omilii numai la Sfânta Evanghelie de la Matei); omilii
dogmatice; omilii polemice, îndreptate contra
unor eretici şi ereziarhi (manihei, arieni şi alţii)
sau mari dregători ai epocii; omilii morale; omilii
la marile sărbători bisericeşti; omilii ocazionale;
omilii panegirice. De o impresionantă actualitate
este scrierea sa polemică De incomprehensibili,
contra Anomaeos alcătuită din 12 omilii. Copleşitor prin rigoarea dogmatică, frumuseţea demonstraţiilor şi actualitatea sa este şi tratatul Despre
preoţie, sursă fundamentală pentru preocupările
teologice dedicate misteriologiei, respectiv doctrinei Bisericii despre Sfintele Taine.
Sute de ediţii manuscrise şi tipărite din opera sa au fost difuzate în diverse epoci istorice în
toate culturile creştine, inclusiv în cea română.
Cele mai reuşite ediţii în limba română din această
vastă operă au fost realizate pe timpul Fericitului
Întru Pomenire Patriarh Teoctist; binecuvântată
este memoria sa Sfântă! Este vorba de Omilii la
Facere publicate în două mari volume în 19881989; apoi Omilii la Matei apărută în 1994; Despre
feciorie, în 2001. Toate au fost traduse de eminentul savant elenist, patrolog şi bizantinolog Părintele Dumitru Fecioru.
Ştiu de la Părintele Patriarh Teoctist, care
îmi cunoştea cărţile şi mi-a făcut marea bucurie de
a dialoga uneori cu mine, mai ales după ce el m-a
inclus într-o delegaţie oficială a Bisericii Ortodoxe Române pornită într-o vizită la Arhiepiscopia Ciprului, că noile apariţii în limba română
ale unor opere hrisostomice s-au bucurat de elogii
superlative din partea specialiştilor noştri în studiile clasice, în bizantinologie, patrologie şi în
istoria bisericească, dar şi a marelui public iubitor
de cultură.
— Aş dori să revenim la legăturile Sfântului
Ioan Gură de Aur cu Episcopia Tomisului. Aceste
legături sunt un moment important din istoria
Bisericii Ortodoxe Române şi a Bisericii Universale. În ce au constat aceste legături?
— Aceste legături sunt numeroase şi foarte
importante. Nu le putem enumera pe toate. Voi
aminti doar câteva... În primul rând Episcopia
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Tomisului era sub ascultarea Patriarhiei Constantinopolitane. Este vorba deci de o relaţie
instituţională... În al doilea rând, Sfântul Ioan
Gură de Aur şi Sfântul Ierarh Theotim I Filosoful,
Episcopul Tomisului se respectau ca oameni de
cultură... Vă rog să-mi permiteţi să amintesc aici
un moment semnificativ din biografiile celor doi
ierarhi, un fapt care, de altfel, este binecunoscut în
istoria bisericească...
În anul 403, pe timpul împăratului Flavius
Arcadius din dinastia Teodosiană, s-a ţinut aşa
numitul Sinod local de la Stejar, în apropiere de
Calcedon. Au fost discutate atunci unele probleme
organizatorice, dar şi altele, mult mai importante,
de ordin dogmatic. A fost un sinod din care tensiunile doctrinare nu au lipsit. Sfântul Epifanie,
Episcop de Salamina, în Cipru (a păstorit între
367-403) s-a ridicat între ceilalţi Părinţi sinodali şi
l-a acuzat pe Sfântul Ioan Gură de Aur, superiorul
său de la Constantinopole, de abateri doctrinare,
respectiv de concesii făcute origenismului.
E necesar să menţionez faptul că Origen (c.
185-c. 254), cea mai importantă personalitate a
Şcolii Catehetice din Alexandria în secolul al
III-lea, s-a impus în istorie ca unul dintre cei mai
subtili şi mai erudiţi cugetători şi scriitori creştini,
fundamentat pe cele mai diverse ştiinţe şi discipline ştiinţifice. Din dorinţa de a epuiza semnificaţiile textelor sacre, el a instituit aşa numita
metodă hermeneutică în cercetare. El cunoştea
temeinic nu numai doctrina creştină, ci şi cultura
antică păgână, îndeosebi filosofia şi literatura. Cunoştea numeroase alte ştiinţe şi discipline ştiinţifice din timpul său. Orizontul său intelectual era
enciclopedic.
Metoda hermeneutică practicată de el în
exegezele vetero- şi neotestamentare a fost reluată
în diverse etape ale culturii europene de erudiţi
precum Giovanni Pico de la Mirandola, Erasmus
de Rotterdam, Leibniz, Friedrich Ernst Daniel
Schleiermacher, noul Origen, cum i s-a spus, Wilhelm Dilthey, Karl Rahner, Paul Ricoeur, care, în
paranteză fie spus, este unul dintre marii
admiratori ai operei lui Mircea Eliade, Adrian Marino şi mulţi alţii. De menţionat faptul că lucrarea
lui Adrian Marino Hermeneutica lui Mircea
Eliade este considerată una dintre cele mai importante scrieri de filosofia actului de creaţie şi de
critică literară din câte au fost produse până acum
în cultura română.
Ce anume înţeleg eu prin hermeneutică am
arătat într-unul dintre cele mai ample capitole ale
primului volum din trilogia pe care am intitulat-o
Teologia Ortodoxă şi arta cuvântului. Introducere
în teoria literaturii, apărut în 2013.

Filosoful, Episcopul Tomisului în cercul de teologi constituit la Patriarhia din Constantinopole în
jurul anului 400 şi în rândurile ierarhilor epocii.
Apreciindu-l elogios pe Origen, cel ce
păstorea la Tomis peste strămoşii noştri dintre
Dunăre şi mare nu făcea o excepţie. Rigoarea lui
doctrinară era fără abatere.
Înaintea sa, Sfinţii Vasile cel Mare (330379) şi Grigorie de Nazianz (c. 329-c. 389) îşi
demonstrau, şi ei, pasiunea pentru scrierile doctrinare ale lui Origen, realizând o antologie cu
extrase din ele, numită Filocalia. În secolele care
vor urma, Filocalia, mereu refăcută, adăugată,
modificată, amplificată, ameliorată, va deveni una
dintre cărţile reprezentative ale spiritualităţii
creştine ortodoxe. În zilele noastre, Filocalia este
una dintre cărţile cele mai citite de către credincioşii ortodocşi de pretutindeni. E interesant de
consemnat faptul că Maciej Bielawski, un savant
teolog şi profesor benedictin contemporan, promovat de papa Ioan Paul al II-lea, a caracterizat
învăţătura Părintelui Dumitru Stăniloae, în teza sa
de doctorat susţinută la Vatican, drept „o viziune
filocalică despre lume”.
Îmi face mare plăcere să constat că splendida revistă „Familia Română” de la Baia-Mare a
dedicat, sub semnătura doamnei profesoare Ioana
Petreuş, un frumos comentariu volumului pe care
eu l-am intitulat Lainici – capodoperă a artei
româneşti şi europene, apărut în 2011. În acest album, sunt reproduse frescele din ciclul Filocalia,
realizate de marele pictor muralist Grigore Popescu-Muscel.
E necesar să mai precizăm încă un aspect. În
epoca Sfântului Ierarh Theotim I Filosoful, Episcopul Tomisului a existat un adevărat curent care a
susţinut receptarea favorabilă a scrierilor lui
Origen. Acest curent este ilustrat de Scriitori şi
Părinţi bisericeşti, precum Ioan al II-lea al Ierusalimului, Rufin Turranius, traducător al lui
Origen în latină, Didim cel Orb, mare erudit şi
conducător al celebrei Şcoli Catehetice din Alexandria, Evagrie Ponticul, teolog mistic, pe care
exegetul său, savantul patrolog şi patriarhul de
fericită amintire Justin Moisescu al Bisericii
noastre, îl consideră o personalitate de orizont
enciclopedic, şi mulţi alţii.
Într-o altă ordine de idei, intervenţia categorică a Sfântului Ierarh Theotim I Filosoful,
Episcopul Tomisului în disputa origenistă din
Sinodul local de la Stejar, arată că el era nu numai
un orator strălucit şi prompt, care stăpânea arta
dialecticii şi principiile retoricii – ars loquendi,
ars bene dicendi –, ci şi o personalitate caracterizată prin atitudini principiale ferme.
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Cine vrea să înţeleagă spiritul şi excepţionala forţă revelatoare a scrierilor lui Origen
poate citi o parte din scrierile sale în cele patru volume care au fost tipărite la noi între 1981- 1984, pe
timpul Patriarhului Justin de fericită memorie, în
colecţia Părinţi şi scriitori bisericeşti.
Marele teolog şi filosof al culturii Origen nu
e scutit însă de opinii teologice discutabile. Şi
pentru că sunt discutabile, Sfântul Epifanie
Episcop de Salamina, s-a ridicat în Sinodul de la
Stejar şi l-a acuzat public, cu asprime, pe Sfântul
Ioan Gură de Aur de abateri doctrinare în sens
origenist. Trebuie spus însă că Epifanie nu era
singur. El a acţionat din îndemnul patriarhului
Teofil al Alexandriei (a păstorit între 384-412).
Atmosfera Sinodului local de la Stejar s-a
tensionat dintr-o dată. Duhul unei polemici necruţătoare plutea în aer. Erau necesare atitudini
clare. Pentru că ele îl priveau pe Sfântul Ioan Gură
de Aur, patriarh de Constantinopole, capitala Imperiului, sau, cum i se spunea marii cetăţi în limbajul epocii, Sedes imperii et caput mundi.
Atunci s-a ridicat Sfântul Ierarh Theotim I
Filosoful, Episcopul Tomisului, şi l-a apărat ferm
pe bunul său amic Sfântul Ioan Gură de Aur,
răspunzând cu blândeţe, dar şi cu fermitate, Sfântului Epifanie.
I-a răspuns Sfântului Epifanie printr-o apreciere globală a marelui teolog, filosof, filolog şi
exeget biblic Origen, a cărui vastă operă a marcat
definitiv evoluţia teologiei dogmatice şi simbolice.
După relatarea istoricului bisericesc Socrate, Sfântul Ierarh Theotim I Filosoful a vorbit
astfel, adresându-se în sinod Episcopului de
Salamina: „Epifanie, eu nu vreau să necinstesc pe
acela care a adormit demult în chip frumos şi nu
îndrăznesc să săvârşesc o blasfemie, condamnând
lucruri pe care cei dinaintea noastră nu le-au înlăturat, mai ales că ştiu că în scrierile lui Origen nu
se află nicio învăţătură rea”.
Afirmând acestea, Sfântul Ierarh Theotim I
Filosoful a scos o scriere a lui Origen, a lecturat în
faţa celorlalţi ierarhi mai multe pagini şi apoi a
continuat patetic: „«Cei ce insultă acestea uită că
insultă chiar acele lucruri (respectiv textele biblice, n.n.) despre care tratează aceste cărţi».
Acestea, i-a răspuns lui Epifanie, Theotim cel vestit
pentru evlavia şi sfinţenia vieţii sale” (Socrate,
Istoria bisericească, VI, 12).
Despre acest moment tensionat al Sinodului
local de la Stejar relatează şi Sozomen în a sa
Istoria bisericească (VIII, 14).
Relatările precise şi nuanţate ale istoricilor
bisericeşti Socrate şi Sozomen arată, desigur, cât
de mare era autoritatea Sfântului Ierarh Theotim I
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— A contat, cumva, şi prietenia care îi unea
în atitudini pe Sfântul Ioan Hrisostom şi Sfântul
Ierarh Theotim?
— Fără îndoială. Fermitatea şi promptitudinea, dar, mai ales, modul înţelept, respectiv arta
argumentării şi logica demonstraţiei cu care Sfântul Ierarh Theotim I Filosoful Episcopul Tomisului l-a apărat public în faţa a zeci de erudiţi
ierarhi sinodali pe Sfântul Ioan Gură de Aur, cea
mai importantă personalitate a Ortodoxiei în acea
epocă, au nu numai o explicaţie doctrinară, ci şi
una biografică.
Într-adevăr, cei doi mari ierarhi erau buni
amici. În jurul anului 400, tot pe timpul împăratului Flavius Arcadius, cei doi amici au participat şi la un alt Sinod local, ţinut la Constantinopole.
Deosebit de important era faptul că ei doi au
organizat misiuni de convertire la creştinism în
mediile păgâne de la Dunărea de Jos, îndeosebi în
rândurile populaţiilor migratoare. Pe timpul lor,
hunii, un conglomerat de populaţii asiatice de origine turanică, veniţi la noi după ce mai înainte
asaltaseră secole de-a rândul, fără succes, frontiera de miazănoapte a Imperiului Chinez, au ajuns
la nord de Delta Dunării, după care au pătruns, în
câteva raiduri de şoc, organizate pentru tâlhărie şi
pradă, în Dacia Pontică, până aproape de Tomis.
Cu aprobarea şi la îndemnul Sfântului Ioan
Gură de Aur, patriarh de Constantinopole, Sfântul
Ierarh Theotim I Filosoful, Episcopul Tomisului
mergea plin de curaj şi de râvnă misionară în
mijlocul hoardelor hunice, pentru a predica învăţătura creştină şi a câştiga adepţi... Se folosea,
bineînţeles, de interpreţi, care traduceau spusele
sale în limba hunilor...
Despre misiunea şi minunile Sfântului
Ierarh Theotim I Filosoful în mijlocul hoardelor
hunice ştim tot din scrierea lui Sozomen Istoria
bisericească (VII, 26). Sozomen ne precizează că
sălbaticii migratori huni, îmblânziţi cu mult tact şi
dragoste de Sfântul Ierarh Theotim I Filosoful, îl
numeau plini de respect „Zeul romanilor”. În anul
399, Sfântul Ioan Gură de Aur a trimis, şi el, un
grup de misionari la „nomazii de pe Istru” (la huni).
— Din nou ceea ce spuneţi este emoţionant
şi revelator. Putem înţelege astfel importanţa
Sfântului Ioan Gură de Aur nu numai pentru istoria Bisericii Universale, ci şi pentru istoria Bisericii Ortodoxe Române. Înţelegem, de asemenea,
mai bine, şi motivele pentru care Sfântul Sinod al
Bisericii noastre a proclamat 2015 Anul Comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur.
— Iată ce a scris Sozomen în Istoria bise-
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ricească (VII, 26) despre râvna, fermitatea, înţelepciunea, tactul şi lucrarea misionară neobosită,
desfăşurată în mijlocul hoardelor hunice de Sfântul Ierarh Theotim I Filosoful, Episcopul Tomisului, în deplin acord cu bunul său prieten Sfântul
Ioan Gură de Aur, patriarh de Constantinopole:
„În această zi, 20 aprilie, se face pomenirea lui
Theotim Scytul (din Scythia Minor, n.n.) care conducea Biserica de la Tomis şi din restul Scythiei
(Dacia Pontică, Dobrogea românească de azi,
n.n.), bărbat cultivat în filosofie (s.n.), pe care
barbarii huni care locuiau lângă Dunăre, copleşindu-l cu laude şi admiraţie pentru virtutea lui, îl
numeau Dumnezeul romanilor (Theon Romaion
onomaton)(...).
Într-adevăr, ei (hunii, n.n.) au fost puşi la
încercare cu fapte dumnezeieşti, din partea lui. Se
spune că, pe când călătorea el prin ţara de aici, a
barbarilor, aceştia (hunii, n.n.) i-au ieşit în întâmpinare pe acelaşi drum mergând spre Tomis.
Cei din jurul său plângându-se că vor pieri îndată,
el a coborât de pe cal şi a început să se roage. Iar
barbarii (hunii, n.n.) năvăleau deseori şi făceau
stricăciuni sciţilor (dacoromanilor din Scythia Minor, n.n.), fiind sălbatici din firea lor; el i-a adus la
blândeţe ospătându-i şi făcându-le daruri. Din
această cauză, un bărbat barbar, bănuind că el este
bogat, a încercat să-l facă rob şi, pregătindu-şi o
funie cu laţ, sprijinindu-se pe scut, cum obişnuia
în lupta cu duşmanii, a ridicat mâna dreaptă voind
să arunce laţul, spre a-l trage la sine şi către cei de
un neam cu el. Dar, odată cu această încercare,
braţul ridicat i-a rămas nemişcat în aer, iar barbarul nu a fost eliberat de legăturile cele nevăzute
până ce n-au intervenit ceilalţi barbari, iar
Theotim s-a rugat lui Dumnezeu pentru el.
Se spune că el a păstrat părul lung, după
obiceiul pe care-l aveau când a început să se ocupe
cu filosofia. A avut vieţuire modestă, iar timpul
cinei nu şi l-a stabilit la aceeaşi oră, ci când îi era
foame sau sete. Cred că era faptă de filosof să nu
cedeze necesităţilor firii după bunul plac, ci după
nevoie”.
Citatul acesta, însoţit de note şi comentarii
adecvate, îl puteţi găsi în volumul Actele martirice
apărut în 1982 şi semnat de părintele prof. univ.
dr. Ioan Rămureanu, un eminent teolog şi istoric
bisericesc, originar din Muscel, de unde sunt şi eu.
Cât despre hunii de la Dunărea de Jos, ei au
fost asimilaţi evolutiv de autohtoni. După un anumit timp, nu s-a mai auzit nimic despre ei şi, în
consecinţă, nu-i mai găsim menţionaţi în sursele
istorice.
— Vorbiţi despre personalitatea şi contextul socioistoric, sociocultural şi sociospiritual în

Din păcate, însă, dialogurile scrise de Sfântul Ierarh Theotim I Filosoful, Episcopul Tomisului nu ni s-au păstrat. Scurtele omilii redactate,
după afirmaţiile Fericitului Ieronim, „în stilul vechii elocinţe”, nu ni s-au păstrat nici ele.
— Dumneavoastră vorbiţi, însă, de Sfântul
Ierarh Theotim I Filosoful, Episcopul Tomisului,
ca despre un scriitor important. Pe ce vă bazaţi?
— În scrierea Sacra Parallela (Sfintele
Paralele) a Sfântului Ioan Damaschin, filologii,
savanţii patrologi şi istoricii literari au identificat
revelatoare extrase, respectiv citate (fragmente)
din creaţia omiletică a Sfântului Ierarh Theotim I
Filosoful, Episcopul Tomisului. Tot Sfântul Ioan
Damaschin ne spune că una dintre omiliile scriitorului tomitan era inspirată de cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, consemnate în Sfânta
Evanghelie de la Matei, respectiv în versetul „iar
când va fi să-ţi aduci darul tău la altar” (Matei 5,
23). Este un fragment din Predica de pe munte a
Mântuitorului. Din micile fragmente care s-au
păstrat prin citarea lor în Sacra Parallela rezultă
că Sfântul Ierarh Theotim I Filosoful, Episcopul
Tomisului, era preocupat de probleme morale. El a
scris: „În mintea tulburată şi plină de griji, nu se
află nici un gând frumos şi nu se revarsă peste ea
harul lui Dumnezeu. A ajunge la desăvârşirea sufletului înseamnă a-l elibera de griji, căci datorită
grijilor se nimiceşte. De aceea se spune despre
sufletul desăvârşit că este, într-adevăr, ca un crin
în mijlocul spinilor. Căci crinul din Evanghelie
înseamnă sufletul lipsit de griji, care nici nu se
osteneşte, nici nu toarce şi totuşi s-a îmbrăcat mai
frumos decât slava lui Solomon.” (Text inspirat de
Matei, 6,28-29).
Ultimele două fraze din acest citat sunt
inspirate de Evanghelia de la Matei în care găsim
învăţătura Mântuitorului despre nesocotirea celor
lumeşti, inconsistentă şi trecătoare, şi grija pentru
cele ale sufletului, care este nemuritor.
Faptul că Sfântul Ierarh Theotim I Filosoful
recomandă liniştea sufletească, pe care o înţelege
drept principalul suport al puterii de judecată, respectiv al contemplaţiei şi meditaţiei, apare clar în
acest fragment.
Episcopul tomitan a scris literatură sapienţială. Pentru el, mai presus de lucrurile percepute
prin simţuri este sufletul – înţeles ca factor conducător al persoanei. Acest mod de a înţelege
importanţa sufletului este conform cu teologia
morală şi cu antropologia creştină ortodoxă.
Importanţa acordată gândului frumos, respectiv raţiunii, este, îns,ă nu numai în acord cu
morala creştină, ci şi cu idealul de viaţă al stoi-
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care a trăit Sfântul Ierarh Theotim I Filosoful,
Episcopul Tomisului. În Istoria literaturii dacoromane, d-voastră l-aţi evocat, însă, nu numai în
calitate de prieten al Sfântului Ioan Gură de Aur,
ci şi de scriitor reprezentativ al epocii sale.
Publicaţia „Familia Română”, pentru care vă solicit acest interviu, este o revistă de cultură şi
credinţă românească. Vă rog să evocaţi calitatea
de scriitor a Sfântului Ierarh Theotim I Filosoful,
Episcopul Tomisului!
— Ca scriitor bisericesc, Sfântul Ierarh
Theotim I Filosoful, Episcopul Tomisului aparţine, alături de alţi autori, Şcolii literare de la
Tomis, evocate în cea mai întinsă secţiune a tratatului meu Istoria literaturii dacoromane. El a
realizat în limba greacă scrieri sub forma unor
dialoguri şi predici. Putem admite, însă, că el a
predicat şi în geto-dacă, în latină şi, probabil, dar
foarte puţin sigur, în gotică. Pentru că el a trăit în
epoca în care nu numai hunii, ci şi goţii, populaţie
de neam germanic venită din nordul Europei, s-au
aşezat temporar la Dunărea de Jos, la miazănoapte
de Deltă şi de unele regiuni nord-pontice, în secolele III-IV. Au venit, probabil, din Scandinavia
(Wästergotland, Gotland).
Despre operele realizate de Sfântul Theotim
I Filosoful sub formă de dialog avem o atestare
documentară precisă. Fericitul Ieronim ne spune
textual, tot în De viris illustribus (131). Vă citez
înadins, încă o dată, textul acestei atestări: „Theotimus, Scythiae Tomorum Episcopus, in morem
dialogorum et veteris eloquentiae breves commaticosque tractatus edidit. Audio eum at alia scribere”. În româneşte: „Teotim Episcop de Tomis în
Scythia a publicat, în formă de dialog şi în stilul
vechii elocinţe opere scurte şi comatice”. Important în această mărturisire este cuvântul edidit (a
publicat). El arată că operele Ierarhului de la
Tomis circulau în rândurile publicului dornic să le
cunoască.
Afinităţile intelectuale ale Fericitului Ieronim, el însuşi scriitor de mari resurse expresive, ne
demonstrează nivelul literar înalt la care se afla
opera Sfântului Ierarh Thetim I Filosoful, Episcopul Tomisului. Dialogul cultivat de el, ca formă
(specie, instituţie) literară, avea în cultura epocii o
lungă tradiţie. Autori ca filosoful Platon, Lucian
din Samosata, Quintilian, Cicero, Tacitus şi alţii
au contribuit, fiecare în felul său, desigur, la impunerea definitivă a dialogului în cultura literară
antică şi universală. Scriitori creştini ca Sfântul
Justin Martirul şi Filosoful, Clement Alexandrinul, Sfântul Ioan Cassian, strămoşul nostru din
Dacia Pontică, şi mulţi alţii au continuat şi au dat
un nou conţinut formei străvechi a dialogului.
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cilor. Morala stoică a avut un puternic suport raţionalist. Elogiul „gândului frumos”, al „minţii conducătoare” apare şi în scrierile cu caracter moral
ale Sfântului Vasile cel Mare.
În cugetarea românească din epoca feudală,
el apare la autori moralişti ca Sfântul Domnitor
Neagoe Basarab (el ne spune că „Mintea este steagul trupului”) şi Dimitrie Cantemir, scriitor, filosof
şi savant de orizont enciclopedic.
Într-un alt fragment, Sfântul Ierarh Theotim
I Filosoful afirmă: „Faptele trupului pot fi curmate
de multe piedici, dar cel ce păcătuieşte cu gândul,
prin însăşi iuţeala gândului săvârşeşte păcatul în
mod desăvârşit”.
O clară orientare teologico-morală are cugetarea „Lucru cu greutate nu este să suferi mult,
ci să suferi pe drept”.
Calitatea de scriitor artist a Sfântului Ierarh
Theotim I Filosoful, Episcopul Tomisului, personalitate reprezentativă a literaturii şi culturii
noastre în epoca dacoromană, poate fi înţeleasă şi
dintr-o altă perspectivă, raportându-ne la imanenţa şi transcendenţa fragmentelor din opera sa
păstrate până azi.
Specifică scriitorilor moralişti este utilizarea unor comparaţii în care termenii abstracţi sau
situaţiile cu valoare generalizatoare sunt concretizate prin imagini accesibile. Expresivitatea comparaţiilor apare, astfel, ca rezultat al unor plasticizări.
Acest fapt este evident în cugetările Sfântului Ierarh Theotim I Filosoful când afirmă: „Se
spune despre sufletul desăvârşit că este, într-adevăr, ca un crin în mijlocul spinilor”.
Într-o altă cugetare, Sfântul Theotim I Filosoful afirmă despre cei ce se îndobitocesc păcătuind: „Cel ce merge pe patru picioare este cu
totul necurat. Iar pe patru picioare merge cel ce se
încrede în cele pieritoare şi din grija faţă de ele nu
ia aminte pe de-a-ntregul către partea conducătoare, sufletul. După cum cei legaţi cu lanţul merg
cu greutate, tot aşa cei legaţi de această viaţă nu
reuşesc să ducă până la capăt calea virtuţii”.
O interpretare adecvată a dimensiunii speculative a cugetărilor Ierarhului de la Tomis a realizat Petru Vaida în capitolul Gândirea filosofică
în perioada dacoromană (sec. IV-VI) din volumul
I al tratatului Istoria filozofiei româneşti, Ediţia a
II-a revăzută şi adăugită, apărut sub coordonarea
lui Dumitru Ghişe şi Nicolae Gogoneaţă în 1985
(la paginile 49-63).
Tipul de comparaţie cu imagini, care se realizează într-un enunţ-propoziţie prezent în aceste
cugetări, arată că acestea implică o experienţă
sufletească profundă, o riguroasă concepţie de
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viaţă şi o capacitate aparte de a plasticiza idei.
Într-un astfel de monolog, înălţimea cugetării şi
capacitatea scriitorului în domeniul expresivităţii
sunt la fel de importante.
În paranteză fie spus – aşa înţelegea actul
literar şi un scriitor apropiat de epoca noastră
precum Rainer Maria Rilke, convins că pentru a
scrie un singur vers reuşit, o figură de stil adecvată, într-o exprimare artistică, este necesară o
îndelungată şi complicată, adeseori contradictorie
şi dramatică, experienţă de viaţă.
Într-o altă cugetare, Sfântul Ierarh Theotim
I Filosoful atrage atenţia asupra sensului pe care îl
are viaţa în cugetarea şi trăirile creştinilor: „A-ţi
aminti de Dumnezeu înseamnă a-ţi aminti de
viaţă, iar a-L uita înseamnă a muri”.
O altă cugetare insistă asupra bucuriei la
care ajunge creştinul dedicat preocupărilor teologice: „Nu este fericire mai mare pentru un
creştin decât cunoaşterea lui Dumnezeu”.
O altă cugetare pune în relaţie atitudini
aflate într-un total contrast. Antiteza utilizată de
Sfântul Theotim I Filosoful porneşte de la sugestiile oferite de doctrina morală a stoicilor, care
dispreţuiau exaltarea pasională, preţuind, însă,
virtutea fundamentată raţional. Mai porneşte şi de
la unele texte veterotestamentare, dar, mai ales, de
la morala creştină, afirmată în Sfintele Evaghelii:
„Despre cei ce poartă grijă numai de cele trupeşti,
Scriptura spune: «Toată viaţa celui nelegiuit este
plină de griji» (Iov 25, 20). Este, într-adevăr, lucru
necuviincios să porţi grijă toată viaţa de cele trupeşti şi să nu te îngrijeşti deloc de cele viitoare. De
aceea zice Eremia în Plângerile sale că «Cei ce au
fost crescuţi în purpură stau tâmpiţi în gunoaie»”.
Tot pe o antiteză este fondată şi cugetarea în
care Sfântul Ierarh Theotim I Filosoful afirmă:
„Când stăruim cu adevărat în gânduri strălucitoare
şi înflăcărate, atunci suntem îmbrăcaţi în purpură,
dar când suntem atraşi de cele trecătoare, atunci ne
acoperim de gunoaie”.
Comparaţia cu purpura mi se pare foarte
elocventă. Trebuie subliniat faptul că în Antichitate ţesătura roşie numită purpură era unul dintre
simbolurile monarhiei. Litierele, dar şi corturile de
pe corăbiile de lux ale monarhilor, erau, de asemnea, îmbrăcate în purpură, ca şi veşmintele unor
mari preoţi din Orientul Apropiat.
În concluzie: ca ierarh de mare prestigiu
intelectual, ca model de virtute şi viaţă creştină
(amintirea sa în calendarul nostru creştin-ortodox
este la 20 aprilie), ca misionar activ la sud şi la
nord de vărsarea Dunării în Marea Neagră, ca
scriitor moralist şi ca intelectual cu atitudini
ferme, precum în Sinodul local de la Stejar, când

tiones XXIV, De institutis coenobiorum şi De
incarnatione Domini, contra Nestorium au marcat
profund şi definitiv istoria culturii noastre, a culturii europene şi a creştinilor de pretutindeni, respectiv a Bisericii Universale.
În călătoriile sale prin Palestina şi Egipt, pe
la mânăstirile cu viaţă de obşte, pe unde a mers
însoţit de prietenul său Sfântul Gherman din Dacia
Pontică, apoi la Constantinopole, unde a stat sub
ascultarea Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur,
Sfântul Ioan Cassian a cunoscut numeroşi monahi
cu viaţă îmbunătăţită şi trăire aleasă, închinată
celor mai înalte idealuri spirituale.
La Constantinopole, unde s-au stabilit după
venirea lor din Pustia Sketică din Egipt, Sfântul
Ioan Gură de Aur l-a consacrat diacon pe Sfântul
Ioan Cassian şi preot pe Sfântul Gherman din
Dacia Pontică.
Sfântul Ioan Cassian şi Sfântul Gherman
din Dacia Pontică sunt, de asemenea, pentru noi,
cei de azi, modele sublime de viaţă spirituală.
Din păcate, nu avem timp să intrăm mai
profund în analiza de conţinut şi formală a vastei
opere lăsate nouă de Sfântul Ioan Cassian. El este
una dintre cele mai importante personalităţi ale
Bisericii şi culturii universale. Mari personalităţi
precum papa Leon I cel Mare episcopul Romei,
Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus, 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 Constantinopole, unul dintre cei mai erudiţi ierarhi din
istoria Bisericii, scriitorul medieval Alquinus
(Albinus Flaccus; Alkuin), Paulus Diaconus,
Petrus de Pisa, Paulinus de Aquileea, Petrus
Damiani, Thoma de Aquino, papa Ioan Urban al
V-lea episcopul Romei, scriitorul mistic Ignatius
de Loyola, Teresa de Avila (Teresa Sanchez de
Cepeda y Ahumada), Francisc de Sales Episcop de
GenPve-Annecy, Charles-Augustin de Saint-Beuve,
autorul unei opere monumentale, care a exercitat
în secolele al XIX-lea şi al XX-lea o puternică
influenţă asupra conştiinţei literare europene,
Henri Brémond, exeget al romantismului, critic
literar de imens prestigiu, Owen Chadwick, savant
englez, rector al Universităţii din Cambridge,
Jean-Claude Guy, Dom E. Pichéry, Philipp Rousseau, savant latinist, specialist în cultura antică
târzie, profesor la celălalt capăt al lumii, respectiv
la Universitatea din Auckland, în Noua Zeelandă,
savantul grec Dimitrios Balanos, Ernst Robert
Curtius, eminent medievist şi unul dintre cei mai
mari savanţi din istoria comparatismului literar

VALORI ROMÂNEŞTI

l-a apărat pe Sfântul Ioan Gură de Aur prietenul
său, Sfântul Ierarh Theotim I Filosoful, Episcopul
Tomisului este o personalitate reprezentativă a
literaturii, culturii şi spiritualităţii noastre în epoca
dacoromană.
— În „Istoria literaturii dacoromane” aţi
scris, de asemenea, despre legătura Sfântului
Ioan Gură de Aur cu alte două mari personalităţi
ale vieţii spirituale dacoromane: Sfântul Ioan
Cassian şi Sfântul Gherman din Dacia Pontică.
Vă rog să evocaţi succint această legătură!
— Sfântului Ioan Cassian i-am dedicat cel
mai amplu capitol din acest tratat. Născut la Vicus
Cassiani în jurul anului 360, un sat din mijlocul
Daciei Pontice, altfel spus al Dobrogei româneşti
de azi, pe Valea Casimcei, în partea de apus a
districtului rural al cetăţii antice Histria, Sfântul
Ioan Cassian s-a afirmat prin opera sa ascetică
excepţional de vastă şi prin scrieri cu caracter
doctrinar, respectiv dogmatic. Nu întâmplător este
considerat cel mai mare dascăl ascet al lumii
creştine. O ediţie de Scrieri alese din operele sale,
apărută la Bucureşti în 1979, în traducerea
prietenului meu şi marelui savant clasicist David
Popescu, bunul Dumnezeu să-l odihnească în cetele cereşti! şi a lui Vasile Cojocaru, cuprinde 908
de pagini tipărite.
Marele istoric şi arheolog Vasile Pârvan,
care a dat un nou curs studiilor ştiinţifice dacoromane, a descoperit lângă Valea Casimcei din
mijlocul Dobrogei două inscripţii cioplite în piatră
dură de bazalt, care arată până unde se întindeau
hotarele districtului rural al cetăţii Histria, acolo
unde se găseau „hotarele cassienilor”. Pentru că
sunt cioplite în bazalt, aceste inscripţii s-au păstrat
intacte până azi. Le-am văzut eu însumi. Plin de
evlavie, am pus palma pe piatra în care este
inscripţia. Am fost copleşit de emoţie...
Lângă peştera Sfântului Ioan Cassian, pe
unde a copilărit marele scriitor ascet de mai târziu,
a fost refăcută una dintre mânăstirile antice din
Dacia Pontică. Datorăm acest fapt Înaltpreasfinţiei Sale părintelui dr. Teodosie Petrescu arhiepiscopul Tomisului, personalitate de larg orizont
teologic şi istoric, pentru care eu am un profund
respect şi o admiraţie neţărmurită. Am fost condus
de un călugăr şi în peştera unde s-a rugat Sfântul
Ioan Cassian...
Mânăstirile noastre din epoca dacoromană,
despre care a scris Sfântul Epifanie, episcop de
Salamina, preopinentul Sfântului Ioan Gură de
Aur în Sinodul local de la Stejar, sunt printre cele
mai vechi din Europa şi din întreaga lume creştină.
Scrierile Sfântului Ioan Cassian Conla-
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european şi mulţi alţii au fost influenţate sau au
comentat cu admiraţie, respect şi entuziasm exegetic scrierile Sfântului Ioan Cassian din Şcoala
literară de la Tomis.
Am scris despre toţi aceştia şi despre alţii în
tratatul Istoria literaturii dacoromane, respectiv
în capitolul Literatura dacoromană în patrimoniul naţional şi universal. Cei interesaţi pot găsi
acolo numeroase alte date utile, despre care, în
cuprinsul unui interviu, inevitabil restrâns, cum
este acesta, nu putem vorbi decât foarte succint.
Din păcate, lucrările ştiinţifice dedicate în mod
special receptării în posteritate a operei Sfântului
Ioan Cassian lipsesc din cultura română şi europeană. Este aici un domeniu de cercetare care ne
poate rezerva în continuare numeroase şi revelatoare surprize.
Important este faptul că în 2015, proclamat
de Sfântul Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe
Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur,
relaţiile istorice dintre marele Ierarh constantinopolitan şi scriitorii de valoare universală din
epoca dacoromană ne apar într-o nouă şi puternică
lumină.
— Vorbiţi despre Şcoala literară de la
Tomis. Aşa cum se vorbeşte despre Şcoala Ardeleană. De ce vorbiţi despre Şcoala literară de la
Tomis?
— Pentru că Sfântul Ierarh Theotim I Filosoful, Episcopul Tomisului şi Sfântul Ioan
Cassian ilustrează o tendinţă literară mult mai largă şi mai cuprinzătoare decât preocupările lor auctoriale. Scriitori care au ilustrat Şcoala literară de
la Tomis sunt Sfântul Bretanion, episcopul Tomisului; Sfântul Dionysius Exiguus (Sfântul
Dionisie Smeritul şi Areopagitul, Dionisie Areopagitul, Pseudo Dionisie Areopagitul), din care eu
am făcut eroul principal al romanului Depărtarea
şi timpul; Ioan Maxentius, Leontius Byzantinus,
unul dintre cei mai mari teologi din istoria Bisericii Universale, logician de tradiţie aristotelică,
fondatorul scolasticii; Valentinianus de Tomis şi
alţii. Ei ne-au lăsat opere literare de o înaltă
valoare artistică şi doctrinară în sens teologic.
În acelaşi timp, a existat Şcoala literară de
la Dunărea de Jos, ilustrată de personalităţi ca
episcopul Laurentius Mellifluus de Novae, Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana, misionar creştin în
satele şi cetăţile dacoromane, creator genial, autor
al capodoperei lirice Te Deum laudamus, o creaţie
plină de elan doxologic şi de o uimitoare perfecţiune formală, fapt pentru care este numit
uneori „Eminescu al literaturii dacoromane”, Sfântul Martinus de Bracara, Auxentius (Mercurinus) de
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Durostorum, Palladius de Ratiaria, Maximinus,
Secundianus de Singidunum, Germinius de
Sirmium, Iordanes şi alţii.
În afara acestor scriitori creştini, în epoca
dacoromană au creat, însă, şi unii autori păgâni. Şi
despre ei am scris în Istoria literaturii dacoromane.
Viaţa literară a fost bogată, pentru că teritoriul dacoroman era intens locuit. Acest fapt
explică existenţa a peste 40 de episcopii dacoromane în care sunt atestaţi documentar peste o
sută de ierarhi, la Dunărea de Jos, la Întorsura
Carpaţilor, respectiv în zona Buzău-Vrancea, şi în
Oltenia.
Frumuseţea şi valoarea artistică a celebrului
donarium de bronz, lucrat în tehnica tabula ansata, descoperit la Biertan în judeţul Sibiu, pe care
se află inscripţia EGO ZENO/VIVS VOT/UM
POSVI şi monograma Mântuitorului nostru Iisus
Hristos arată că el are caracter creştin. El datează
din secolul al IV-lea, când au trăit Sfântul Ioan
Cassian, Sfântul Gherman din Dacia Pontică şi
Sfântul Ierarh Theotim I Filosoful, Episcopul
Tomisului, personalităţi ilustre ale vieţii spirituale
dacoromane, prieteni devotaţi ai Sfântului Ioan
Gură de Aur Patriarh de Constantinopole, pe care
Sfântul Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe îl
omagiază în mod special anul acesta.
La origine, celebrul donarium de bronz de
la Biertan a aparţinut unui impunător candelabru
de bronz, pus într-o biserică din centrul Transilvaniei. Numeroase alte descoperiri arheologice
de o excepţională valoare istorică sunt mărturii ale
vieţii creştine în Transilvania, în epoca dacoromană.
Este o epocă de o remarcabilă densitate demografică. Pentru că, alături de creştini, trăiau numeroşi dacoromani care erau păgâni. Nu fuseseră
convertiţi. Creştini sau necreştini, ei alcătuiesc
laolaltă această densă realitate demografică. De
aceea a fost necesară organizarea instituţională a
Bisericii.
Alături de Biserică, organizată ierarhic şi
teritorial, au fost, însă, şi alte instituţii dacoromane
specifice epocii: armata, în primul rând armata;
frontiera, care este o instituţie în sine, bine organizată din punct de vedere militar, dar şi economic, pentru că soldaţii de pe limes erau împroprietăriţi şi trăiau în sate scutite de impozite;
colegiile (sau breslele) atestate documentar în mare număr (unul dintre acestea Collegium dendroforum – breasla plutaşilor – este atestat la Apulum
– Alba Iulia de azi); şi altele.
Demn de consemnat este faptul că un turn
de pază impunător din Dacia Pontică, pe coasta

Bisericii Ortodoxe Române se arată că 2015 este,
de asemenea, An omagial al misiunii parohiei şi
mânăstirii azi. Ştiu că în volumul al II-lea al tratatului „Prelegeri de estetica Ortodoxiei”, lucrare
ştiinţifică de o înaltă ţinută speculativă, distinsă
cu Premiul pentru Filosofie „Mircea Florian” al
Academiei Române, aţi dedicat un comentariu
Sfântei Mânăstiri Habra, care se află aici la noi,
în Maramureş, la câţiva kilometri depărtare de
Baia Mare. De ce aţi scris despre Sfânta Mănăstire Habra?
— Mai întâi vă rog să-mi permiteţi să afirm
că decizia solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române cu privire la Anul omagial al
misiunii parohiei şi mânăstirii azi m-a emoţionat
profund.
Tatăl meu, preotul şi învăţătorul de ţară
Aurelian Diaconescu de la Vultureşti-Muscel,
părintele Aurică, în adresările enoriaşilor din satul
nostru, era profund convins de adevărul doctrinei
lui Spiru Haret despre Biserică şi Şcoală ca factori
decisivi în cultura şi spiritualitatea noastră.
Într-adevăr, preotul şi învăţătorul au avut, şi
au şi azi, un rol excepţional de important, decisiv,
aş zice, în istoria culturii şi spiritualităţii românilor
de pretutindeni.
Despre Sfânta Mânăstire Habra, căreia unii
îi zic şi 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 opera de artă finită. Am
scris pentru că a fost necesar.
Mânăstirea Habra este atestată documentar
în 1604. Dar ea a existat, în mod sigur, cu secole
înainte. A fost o mânăstire mult iubită de românii
din ţinuturile Băii Mari, Chioarului, Sătmarului şi
Lăpuşului. Ea a înflorit şi a avut o importantă
influenţă spirituală în locurile unde a fost exercitată autoritatea voievozilor maramureşeni din
dinastia Drăgoşeştilor, urmaşii lui Dragoş Descălecătorul, primul domnitor al Moldovei feudale.
Drăgoşeştii au fost personalităţi ilustre ale
istoriei noastre, voievozi ai Maramureşului, Sătmarului şi Ugocei, comiţi ai secuilor şi, mai presus
de toate, practicanţi plini de evlavie şi protectori ai
Ortodoxiei neamului românesc hristofor.
Sfânta Mânăstire Habra, sau Habru, cum i
se mai spune, a fost şi reşedinţă episcopală. Aici a
vieţuit, între alţii, episcopul Serghie, fost egumen
la Mânăstirea Tismana din Oltenia, hirotonit la
Târgovişte, ca zeci de alţi ierarhi ortodocşi din
istoria Ardealului, şi instalat la Habra în jurul
anului 1600, în cadrul politicii ferme duse de
domnitorul martir Mihai Viteazul pentru păstrarea
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Mării Negre, a fost construit de Collegium machelarium – breasla măcelarilor.
Breslele au fost organizaţii profesionale puternice, bine structurate şi ierarhizate, cu un rol
activ în viaţa socială, economică şi instructiv-educativă a locuitorilor dacoromani.
Afirmaţiile unor pseudoistorici străini, conform cărora pământul ţării noastre a fost, până la
venirea unor hoarde asiatice, un loc pustiu, sunt,
vă rog să-mi iertaţi exprimarea, care nu prea este
academică, pur şi simplu, cretine.
Ca istoric literar, dar şi ca sociolog, – vă rog
să nu uitaţi că eu am predat mai bine de un deceniu
un curs de sociologia culturii la Facultatea de
Sociologie, Psihologie şi Pedagogie a Universităţii din Bucureşti, la catedra condusă de domnul
profesor Ilie Bădescu, una dintre marile personalităţi ale ştiinţei româneşti şi europene – eu sunt
obligat să ţin cont de variabilele sociale, respectiv
de contextul social al marilor înfăptuiri în domeniul artei cuvântului. Contextul socioistoric,
socioinstituţional, sociocultural, socioreligios, socioinstructiv şi educativ, sociomilitar şi socioorganizatoric pe multiple planuri explică abundenţa
operelor literare dacoromane, valoarea şi relevanţa lor artistică în posteritate, până în zilele
noastre. Altfel spus, această valoare nu poate fi
explicată fără să apelăm la criteriile sociologice.
Aceste criterii sunt corelate cu cele biografice,
istorice, teologice, comparatiste, axiologice, stilistico-lingvistice, cu analizele literare concrete,
pe texte. În acest sens mi-am construit demonstraţiile din Istoria literaturii dacoromane. Preocupările mele sociologice m-au ajutat în numeroase momente dificile, la masa de scris, în actul
elaborării.
M-am bucurat mult de faptul că despre scriitorii dacoromani evocaţi de mine, s-a vorbit şi în
unele manuale pentru licee. În Dicţionarul general al literaturii române (coordonator general
Eugen Simion) publicat de Academia Română la
Bucureşti, respectiv în volumul al IV-lea, literele
L-O, este inclus articolul Literatura străromână,
la paginile 72-74. Este o prezentare amplă şi nuanţată, veridică, a scriitorilor dacoromani sau străromâni, cum le zic unii, e acelaşi lucru, din secolele
I-VI şi a unora dintre operele lor de valoare universală. Prezentarea, însoţită de o bibliografie adecvată
(ediţii de texte, volume de studii, reconstituiri biografice şi lucrări de sinteză), este semnată de savantul şi eminentul meu prieten prof. univ. dr. Dan
Horia Mazilu. Tratatul meu Istoria literaturii
dacoromane este citat la Bibliografie.
— În decizia solemnă a Sfântului Sinod al
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şi întărirea Ortodoxiei româneşti. După ce Mihai
Viteazul a fost asasinat, episcopul Serghie a fost
de multe ori persecutat, hărţuit. În jurul anului
1616, el s-a retras sau a fost înlăturat din scaunul
arhieresc. A pribegit prin Moldova şi Polonia.
După care a reuşit să revină la Tismana, unde a
păstorit din nou ca egumen. A răposat după 1626.
Despre păstorirea episcopului Serghie în
Maramureş şi Muncaci aminteşte el însuşi într-un
document din 1604, în care spune că i s-a dat spre
păstorire „Episcopia din Muncaci, Mânăstirea Peri
de lângă Câmpulung, în Maramureş, Habra de lângă Baia Mare şi ţinutul Chioarului”.
Pentru românii de pretutindeni, Sfânta Mânăstire Habra este un loc sacru, încărcat de istorie, de
măreţie spirituală şi de frumuseţe. Ea a fost persecutată de nemiloşii principi calvini ai Ardealului,
dar şi de trupele sinistrului general Nikolaus Adolf
baron von Buckow, care a distrus-o în 1761.
Am fost la Habra de două ori. M-am închinat acolo. Ştiu că Sfânta Episcopie a Maramureşului şi Sătmarului a făcut eforturi ca să reînvie
Mânăstirea Habra. Şi mai ştiu că Preasfinţitul
episcop Justinian Chira al Maramureşului şi Sătmarului, ierarh care se bucură de un binemeritat
prestigiu pastoral şi spiritual în rândul românilor
de pretutindeni, s-a implicat personal, alături de
Preasfinţitul arhiereu vicar Justin Hodea Sigheteanul şi de mulţi alţi credincioşi, în eforturile
depuse pentru a reînvia strălucirea de altădată a
Sfintei Mânăstiri Habra.
De altfel, cu ani în urmă, când am avut
onoarea să fiu prezent la Baia Mare, în faţa unui
numeros public, ca să vorbesc despre câteva din
cărţile mele, am trăit marea bucurie de a fi primit
de Preasfinţia Sa părintele episcop Justinian. Ţin
minte că am fost cuprins atunci de o mare sfială, pe
care nu mi-o puteam domina. Întâlnirea noastră,
care nu trebuia să treacă de 20-30 de minute, s-a
prelungit peste 2 ore. Pentru mine, întâlnirea cu
blândul şi înţeleptul păstor sufletesc, strălucitul
ierarh Justinian Chira Maramureşanul este un moment de neuitat.
Pe Preasfinţitul episcop vicar Justin Hodea
Sigheteanul am avut bucuria să-l cunosc personal
la o agapă oferită de părintele Andrei Andreicuţ,
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actualul mitropolit al Clujului, Maramureşului şi
Sălajului, pe timpul când era episcop de Alba
Iulia. Am stat atunci lângă părintele Justin, la
aceeaşi masă, şi am vorbit despre locurile noastre
sfinte din Maramureş. Este şi acesta un moment de
neuitat pentru mine.
Adevărul este că Maramureşul are parte de
ierarhi vrednici, personalităţi de strălucită vocaţie
pastorală şi spirituală, demni de tot ceea ce este
înălţător şi trainic, nepieritor, în tradiţia istorică,
viaţa bisericească şi trăirea naţională românească
în aceste binecuvântate părţi de ţară.
Vă reamintesc faptul că în istoria noastră
episcopii şi mitropoliţii n-au fost numai ierarhi, ci
şi etnarhi, conducători ai românilor. În Ţara Românească şi Moldova, când voievodul pleca prin
ţară sau în străinătate, sau la războaie, mitropolitul
rămânea ca locţiitor de domn.
Mai ales în Ardeal, calitatea de ierarhi şi
etnarhi a episcopilor şi mitropoliţilor noştri este cu
deosebire evidentă. Timp de secole, ei au fost cea
mai înaltă autoritate spirituală, şi nu numai, la care
românii ardeleni s-au raportat.
Autoritatea ierarhilor noştri este şi azi un factor instituţional, coeziv şi spiritual, mai ales spiritual,
decisiv în viaţa românilor de pretutindeni.
— Vă rog respectuos să adresaţi un gând
publicului lector al revistei „Familia română”!
— Sunt bucuros şi onorat de faptul că fac
parte din colegiul de redacţie al revistei de mare şi
binemeritat prestigiu „Familia română”. Mi s-a
făcut un dar de care doresc din toată inima să fiu
vrednic. Aceasta este una dintre cele mai importante publicaţii din istoria presei literare şi culturale româneşti. Domnul dr. Teodor Ardelean redactor-şef, domnul dr. Ştefan Vişovan redactorşef adjunct, domnul dr. Ioan-Mircea Farcaş secretar de redacţie sunt personalităţi de mare
prestigiu civic şi intelectual, străluciţi oameni de
cultură şi făuritori de cultură.
Distinşilor făuritori ai revistei „Familia română” şi tuturor lectorilor ei le adresez cu bucurie
şi dragoste frăţească gândurile mele bune şi cele
mai alese urări de noi împliniri sufleteşti în tot
ceea ce întreprind!
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Orăştia în viaţa scriitorului
Dominic Stanca
Dr. Cristina Florentina POP
Baia Mare

1

2

1940, instituţia de care sunt legat cu toată căldura sufletului meu şi pentru înfiinţarea căreia şi
bunul mers al său am dus jertfe mari (...). Am
reuşit – deşi eram refugiaţi de locul nostru de
muncă din Cluj – ca prin dragoste de muncă şi
simţul datoriei, să înjghebăm noul Spital de Stat
din Orăştie – în toamna anului 1940 – unde
mi-am petrecut – după Verdictul de la Viena –
cei patru ani de pribegie, rămânând cu mulţumirea sufletească că mi-am făcut datoria pe deplin şi pentru regiunea noastră de baştină, frumoasa noastră Hunedoara, şi că după munca şi
jertfele noastre a rămas o instituţie bine organizată pentru binele poporului din Orăştie”2. Se
pare că Petru Groza a urmat cursurile Colegiului
Maghiar Reformat „Kun” din Orăştie devenit în

Verişoara Mioara, des evocată de scriitor, este fiica verişoarei Claudia, căreia, din cauza diferenţei mari de vârstă,
Dominic îi spune mătuşă. Claudia este fiica fratelui mamei, unchiul Iosiv, preot în Beriu. Acestora Dominic le va
dedica volumul Strada care urcă la cer. Interviul cu Mioara Bura a fost realizat în 2002 de către Nicoleta Popa în
vederea elaborării lucrării de licenţă cu tema Dominic Stanca, sub coordonarea prof. univ. Ileana Ghemeş,
Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia.
Scrisoarea medicului Dominic Stanca către Petru Groza, datată 5 noiembrie 1957, Cluj.
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ontextul sociopolitic al anilor 19401944 determină familia medicului
Dominic Stanca să se refugieze la
Orăştie. Despre refugiul familiei, verişoara
Mioara1 – Dominic Stanca îi spunea Gingaşa –
mărturiseşte că iniţiativa a fost luată de tatăl
acesteia, Ion Lăzăroiu, care a plecat la Cluj
pentru a convinge familia Stanca să se mute la
ei. Casa familiei lui Ion Lăzăroiu şi a mătuşii
Claudia, situată în centrul oraşului, a fost suficient de mare, încât cele două familii să trăiască decent. Prevăzută cu o mică curte
interioară, noua casă a fost locul ideal pentru ca
tânărul Dominic să ia contact cu o lume mai
aşezată, ferită de conflictele etnice ale Clujului
anilor ’40. Cu toate acestea, Mioara Bura îşi
aminteşte că acomodarea băiatului a fost anevoioasă: „Adaptarea lui Dominic la oraşul acesta
provincial a fost destul de grea, primele
săptămâni stând retras în camera sa, nevoind să
iasă în oraş; apoi eu i-am prezentat pe prietenii
mei de pe stradă (...), prieteni care apar mai
târziu în versurile sale şi, astfel, sub influenţa
noastră, a început să iasă din apatie”. O
acomodare dificilă, dar care, odată instaurată, va
marca pentru totdeauna sufletul scriitorului.
Mutarea familiei la Orăştie este consemnată de tatăl scriitorului după mai bine de 17 ani,
într-o scrisoare destinată lui Petru Groza prin
care îi propunea acestuia să accepte amplasarea
unei plăci comemorative care să îi poarte numele în incinta spitalului din Orăştie: „În zilele
trecute fiind în Orăştie, am vizitat Spitalul de
Stat, înfiinţat de Ministerul Sănătăţii după refugiul din Ardealul de Nord, în toamna anului
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1940, sub conducerea medicului Dominic
Stanca, spital. La Orăştie, familia Stanca îşi găseşte rostul pentru o perioadă de aproximativ
cinci ani, cât a durat refugiul intelectualilor din
Cluj. Cei doi medici Stanca, Cornelia şi Dominic, vor lucra la noul spital.
În această perioadă, tânărul Dominic începe să cunoască deliciile vieţii de licean. Cutreieră nu numai Orăştia, ci şi împrejurimile, se
ţine de şotii adolescentine şi, nu în ultimul rând,
ia contact cu istoria locală. Scriitorul era fascinat de Munţii Orăştiei, de ţinuturile geto-dacice, dar şi de satele învecinate cu o puternică
influenţă săsească. În Dacia Infelix, text rămas
în stadiu de proiect şi care ar fi cuprins şi
secvenţe autobiografice, scriitorul mărturiseşte:
„Pe atunci, Cezar şi Mauriciu – calul şi
câinele scriitorului – erau cei mai buni tovarăşi
ai mei şi pot spune, fără să înconjur, că mă înţelegeam cu amândoi mai lesne şi mai lămurit
decât cu semenii mei”1.
În chestionarul privind valorificarea folclorului, realizat de I. Oprişan, scriitorul mărturiseşte: ,,Am luat contact cu literatura populară
– cu poezia populară mai bine zis – încă din
primii ani ai vieţii mele. Cele dintâi versuri pe
care le-am învăţat au fost nişte strigături şi cântece de lume. Asta pentru că primii mei prieteni,
de la care le-am auzit, proveneau de la ţară. Mai
apoi, în contactul meu direct cu satul, unde, în
copilărie, mi-am petrecut multe vacanţe şi, în
adolescenţă, chiar perioade mai lungi de timp,
realitatea satului mi-a devenit familiară”2. În
completarea acestei mărturisiri reţinem un alt
fragment desprins din Dacia Infelix: „Poveştile,
pe atunci, se mai lipeau de mine, mă fermecau,
mă închideau în mreaja lor năzdrăvană, îmi
aţâţau fantezia pentru alte poveşti, îmi ispiteau
setea de a şti, pentru alte cunoaşteri şi doruri de
ducă – ah, dorul de ducă! – pentru alte cărări,
nesfârşite cărări, nefireşti, neumblate. Aveam
cincisprezece ani, doar cincisprezece ani! Frumoasă vârstă, de vreme ce n-am uitat nici până
în ziua de azi!”3.
Călătoriile din perioada adolescenţei vor
fi izvorul din care se alimentează întreaga operă
1
2
3
4
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a scriitorului: Romosului săsesc, ce fascinează
şi în prezent, îi va dedica un întreg ciclu de
balade, Beriul unchiului Iosif (badea Iosif) îl va
urmări în permanenţă, iar Orăştia devine un
leitmotiv al întregii opere. Itinerarul artistic al
scriitorului va fi adânc înrădăcinat în toposul
real, în călătoriile făcute în special acum. În
acest sens, verişoara Mioara afirmă în acelaşi
interviu că Dominic începe să îndrăgească
Orăştia şi să colinde împrejurimile, să-i cunoască locuitorii. S-a ataşat atât de mult de acest
oraş, încât abia l-au capacitat părinţii să se reîntoarcă la Cluj. Ataşamentul faţă de aceste meleaguri este mărturisit de scriitor în paginile din
jurnal. Iată ce afirmă acesta, rememorând momentele de hoinăreală prin pădurile din împrejurimile Orăştiei: „Pădurea Tămăşesei a fost cea
mai frumoasă pădure pe care am văzut-o în viaţa
mea. Spun a fost pentru că n-am străbătut-o
decât o singură dată şi, de la o anumită vârstă, nu
mai poţi spune este, ci doar a fost... De altfel,
nimeni nu mai poate trece de mai multe ori prin
această minunată pădure. Acesta este blestemul
pe care l-a lăsat Dumnezeu atunci când a
sădit-o: să n-o poată nimeni străbate mai mult
decât o singură dată, şi cine se întoarce la ea, să
n-o mai găsească nicăieri, niciodată, nicicum”4.
Sunt remarcabile cuvintele scriitorului cu
privire la o experienţă aparent banală, aceea de a
cutreiera un loc, fie el şi pădurea Orăştie, dar
semnificaţia declaraţiei trebuie înţeleasă în contextul larg al trăirii adolescenţei ca timp unic ce
ni s-a dat.
Firea scriitorului, pusă mereu pe şotii, se
manifestă încă din perioada copilăriei, când,
spre indignarea părinţilor, făcea tot felul de
năzbâtii. Reţinem un alt moment evocat cu
multă nostalgie de Mioara Bura, în care tânărul
Dominic îi ia prin surprindere pe toţi membrii
familiei: „Îmi amintesc de năzbâtiile pe care le
făcea Dominic în copilărie. De exemplu, într-o
sâmbătă după-amiaza a dat zvon printre
enoriaşii greco-catolici din Beriu, anunţându-l
şi pe preot, că va veni în vizită mitropolitul
greco-catolic; imediat toţi s-au strâns la biserică
pentru a asista la slujba religioasă; au aşteptat

Dominic Stanca, Dacia Infelix în Timp scufundat, Editura Eminescu, Bucureşti, 1981, p. 523.
Documentul se află în arhiva familiei scriitorului.
Dominic Stanca, op. cit., p. 527.
Dominic Stanca, Carnete în Timp scufundat, Editura Eminescu, Bucureşti, 1981, p 486.

1
2
3
4

din acea vreme asupra calităţilor intelectuale ale
absolventului Dominic Stanca.
După absolvirea liceului, în 1944, se
înscrie, la insistenţele familiei, la Facultatea de
Medicină din cadrul Universităţii ,,Regele
Ferdinand I”, dar va renunţa în momentul în care
ajunge la disecţia pe cadavre. În 1945 se îmbolnăveşte grav de febră tifoidă şi este internat
în spitalul din Orăştie. Urmările acestei boli le
va duce toată viaţa şi, totodată, îi vor grăbi
sfârşitul la numai cincizeci de ani.
Despărţirea de Orăştie se face greu, scriitorul resimte acest eveniment ca pe o rană ce nu
se va vindeca pe deplin niciodată. Puţinele pagini din jurnalul scriitorului evocă într-o manieră cu evidente valenţe literare acest episod:
„Maşina ieşea de pe şosea şi gonea către nord.
Îmi împietrise sufletul, îmi secătuise gâtul şi
toate vorbele parcă mi s-au întors în oraş,
refuzând să vină la mine (abia ajuns la Cluj
mi-am dat seama că nu vorbele au refuzat să mă
însoţească, ci sufletul). Tăceam chitic şi mă gândeam, cu teamă, la viitor, la ce va fi, la atâtea
lucruri îngrijorătoare cu care omul ar fi mai bine
să nu-şi bată capul – şi din când în când, mă
întorceam să privesc oraşul, până ce nu i se mai
văzură decât plopii, clătindu-şi vârfurile ca şi
cum mi-ar face cu mâna. Astfel încheiam un
capitol din viaţa mea. Părăseam ceea ce avusesem mai drag şi mai scump: oraşul adolescenţei mele”4.
Dominic nu se va mai întoarce la Orăştie
decât pentru a participa la momentele importante ce sunt specifice oricărei familii. Moartea
neaşteptată a vărului Sorin (Ghersky) zdruncină
sufletul scriitorului întors la Orăştie, să îi spună
pentru ultima dată noapte bună celui alături de
care şi-a petrecut cei mai frumoşi ani ai copilăriei. Jurnalul, datat 9 septembrie 1951, este
cea mai dramatică pagină din întreaga creaţie a
scriitorului. Dincolo de tragismul evenimentului în sine, putem remarca forţa condeiului de
a surprinde străfundurile cele mai adânci ale
sufletului, forţă cu care doar un scriitor este
binecuvântat: „Strada era pustie. Niciun prieten
nu venise să-i spună noapte bună. Numai

Mioara Bura, interviul citat.
Ştefan Augustin Doinaş, Evocări, Editura Fundaţiei Pro, Bucureşti, 2003, p. 96.
Dominic Stanca, op. cit., p. 481.
Ibidem, p. 477.
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zadarnic, căci n-a venit nimeni, iar noi ne-am
amuzat spre surprinderea preotului, care, însă,
nu s-a supărat. Altădată, fiind la Mănăstirea
Voroneţ, dimineaţa la ora şapte, a blocat
claxonul maşinii care suna încontinuu de s-au
speriat şi au ieşit în curte toate călugăriţele,
neştiind ce s-a întâmplat”1.
În perioada studiilor liceale s-a bucurat de
aprecierea colegilor pentru abilităţile sale caricaturale, dar şi pentru talentul poetic. La
Orăştie, Dominic alcătuieşte o trupă de teatru,
formată din elevii Liceului ,,Aurel Vlaicu”, cu
care pune în scenă diverse parodii şi farse
compuse de el: Hamlet, Suferinţele tânărului
Faust, Dictatul de la Viena – spectacol întrerupt
de ofiţerii nemţi aflaţi în sală, care au cerut
pedepsirea celor care au realizat reprezentaţia –
acţiunea se va încheia fără urmări.
Tinereţea scriitorului stă sub semnul întâlnirilor cu membrii Cercului Literar de la Sibiu.
Aplecarea înspre teatru şi baladă este o
consecinţă a idealurilor cerchiste, a întâlnirilor
de neuitat din Sibiul cu iz romantic. Rememorând perioada sibiană, Ştefan Augustin Doinaş
vorbeşte despre discreţia lui Dominic de la întâlnirile grupului. Mezinul grupului, cum îl numeau pe Dominic, nu era încă acreditat ca
membru al Cercului, deoarece era mult mai mic
decât ceilalţi şi, totodată, familia Stanca era deja
reprezentată de Radu, ca personalitate marcantă
a grupării2. Contribuţia lui Dominic Stanca va fi
semnificativă în momentul în care, întorşi la Cluj,
membrii Cercului vor încerca să se reafirme în noul
şi totodată, vechiul oraş de sub dealul Feleacului.
Umorul, o constantă a vieţii lui Dominic,
se manifestă încă din timpul tinereţii, astfel legat
de şcoală afirmă că ,,singurele discipline pe care
are rost să le practice sunt sportul şi muzica”3. În
toată perioada studiilor liceale, Dominic s-a dovedit a fi un elev eminent, clasându-se al şaptelea la sfârşitul anului V de liceu. În 1944
susţine examenul de bacalaureat cu diploma de
absolvire a liceului nr. 168/1944, fiind al zecelea din cei cincizeci şi cinci de elevi. Profesorul universitar I. Petrovici, preşedintele comisiei, atrage atenţia Ministerului Instrucţiunii
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de care trebuia să mă despart. A doua zi am
plecat. Urcasem în tren. Priveam din fereastră,
departe, oraşul – cum aş privi nişte ruine... şi mă
învingea amintirea şi mă rodeau înfrângerile unor
vremuri trecute. Oraşul acela era tinereţea mea.
Rămânea departe, din ce în ce mai departe. Nu-l
mai puteam găsi nicăieri”1.
Sintetizând, putem afirma că Orăştia lui
Dominic Stanca este locul făuririi idealurilor
adolescentine, când tânărul scriitor ia contact nu
numai cu remarcabila generaţie de intelectuali ai
Cercului Literar de la Sibiu, dar şi cu atmosfera
unui oraş multietnic. Imaginea Orăştiei ca topos
ideal va fi o prezenţă în întreaga opera literară,
indiferent de ce etapă a acesteia am vorbi.
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căţeaua hăuia, urât, înspăimântător de urât! (...)
Ploua mărunt – o ploaie de toamnă... L-am scos
pe braţe, ajutat de vecini, pe prispa casei, unde
i-a cetit popa. Apoi l-am urcat în dric şi am
pornit cu el spre cimitir. Printre scândurile sicriului, se scursese sânge negru pe mâinile
mele... Sângele lui Ghersky. (...) mi-a fost greu,
foarte greu să mă despart de el! (...) După ce
ţărâna l-a acoperit de-a binelea, i-am aşezat o
jerbă pe mormânt, pe care-i scrisesem: Noapte
bună, Ghersky! Am rămas lângă el. Soarele
asfinţise, umbrele se întindeau tot mai mult,
departe se profilau munţii, iar dincolo de munţi
nu mai era nimic, nici chiar Dumnezeu. (...)
M-am depărtat încet, lăsând în urma mea o lume

„Strada care urcă la cer”… în Orăştie
Sursa: sabinnia-gradinacuagrise.blogspot.com

1

Ibidem, p. 477- 478.
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Angela Buciu –
marea Doamnă a cântecului maramureşean
Dr. Elis RÂPEANU

tălia de la Mohaci (1526), când Ungaria cade
sub jugul turcesc, consilier al soţiei acestuia, regina Maria de Habsburg. O însoţeşte în Ţările de
Jos, unde ia legătura cu eruditul umanist Erasmus din Rotterdam (1467-1563), cu care, apoi, a
corespondat.
Istoricii unguri recunosc adevărul despre
„olahii” din Maramureş, care erau stăpânii
acestor plaiuri încă înainte de venirea lor. În
studiul menţionat, ideea este întărită, precizându-se că aceşti istorici „recunosc faptul că Maramureşul nu a fost întemeiat, cucerit sau ocupat
de Sfântul Rege Ştefan (István) şi nici de dinastia lui Arpad, pentru că, cu cât era mai departe
un teritoriu de câmpia care se afla între Dunăre
şi Tisa, cu atât era mai greu de cucerit, încorporat, organizat şi documentat. Aşa se explică
faptul că, după 400 de ani de la cucerirea Panoniei,
nu există niciun atestat documentar istoric unguresc despre teritoriul românilor din Maramureş”.
Pentru un timp foarte îndelungat, acest
ţinut românesc a fost doar o noţiune geografică
pentru regii unguri; abia în anul 1221 regele
ungur Andras al II-lea aminteşte într-un document despre Maramureş; la fel Ştefan al II-lea
datează în anul 1272 un document despre
Maramureş. Alt document din 1219, când au
fost stabilite frontierele localităţii Hene, atestă
„Prima Meta Egreditur De Terra Bogdana”.
„Acestea sunt primele documente istorice
despre Ţara Maramureşului în actele cancelariei
regilor unguri. […] În anul 1321, regele ungur
numeşte acest ţinut al Maramureşului ca fiind
neproductiv în privinţa agriculturii şi nepotrivit
pentru a fi populat, document semnat şi numit
Terra Marmorosiensis Ifertilis Laboriosa Et Gravis Ad Residendum Forla Dinositur. Într-adevăr,
aşa a rămas acest teritoriu al Maramureşului,
pentru unguri, neinteresant, şi pentru care nu
s-au îngrijit niciodată; abia în secolele XIX-XX,
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aramureş, Ţară veche,/ Cu oameni fără pereche! Ţară veche,
locuită din cele mai vechi
timpuri de români. Descoperirile arheologice
făcute în localităţile Strâmtura, Sarasău –
monede romane, dar şi monede regale bizantine
– atestă faptul că, atât romanii, cât şi bizantinii
au fost prezenţi pe aceste plaiuri, atraşi fiind de
zăcămintele de sare cu care se făcea comerţ.
Pământurile acestea nu puteau să-i atragă dacă
ar fi fost pustii. „Se presupune că la începutul
secolului al XIII-lea, în acest ţinut au fost prezenţi şi cavalerii teutoni, care ar fi întemeiat
localitatea Teceu”. [din studiul Cronicarul
Alexandru Doboşi (1899-1951), semnat de Ioan
Corneanu şi Lacrima Istrăuan, publicat în săptămânalul „Flacăra lui Adrian Păunescu”, în
cinci numere la rând, începând cu cel din 26
ianuarie-1 februarie 2018, p. 21]. Deşi nu există
nicio certitudine istorică – opinează autorii articolului –, „pentru faptul că se găsesc foarte
multe denumiri asemănătoare, se presupune că,
în anul 1222, acest teritoriu a fost numit în
atestatele regale ungureşti Terra Blachorum,
adică Ţara Românilor din Maramureş şi a regiunii Oaşului”.
Deci, Ţara Blachilor, adică Ţara Românilor, pentru că blachi sau valahi erau numiţi
românii în Evul Mediu, Ţara Românească fiind
Valahia, „nume etnic germano-slav, trecut şi la
celelalte popoare şi admis odinioară în limba
noastă oficială.” (Cf. Lazăr Şăineanu, Dicţionar
Universal al Limbei Române, 1896, p. 865). De
la ei, numele valahi a trecut şi la alte popoare,
cunoscând variantele vlah, voloh, vlahos, olah,
iflak. Să nu uităm numele umanistului de origine
română, din secolul al XVI-lea, Nicolaus
Olahus (1493-1568), născut la Sibiu, ca fiu al
Varvarei şi al lui Ştefan Olahus. A fost secretar
al regelui ungur Ludovic al II-lea şi, după bă-
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s-au aşezat în unele localităţi din această regiune
câţiva meşteşugari şi funcţionari unguri”.
Puţinele aşezări, întemeiate de regii unguri care
au adus colonişti, n-au vieţuit decât temporar,
„deoarece locuitorii aşezării nefiind băştinaşi
[necunoscând ocupaţiile, meşteşugurile etc.], nu
reuşeau să supravieţuiască, aşezările se asemănau unor insule create artificial în marea teritorială românească a Maramureşului”. În plus,
„Românii din Maramureş au văzut, de-a lungul
timpului, în cele patru aşezări înfiinţate de supremaţia ungurească [e vorba de Câmpulung,
Hust, Teceu şi Vişk, apărute în secolul al
XIV-lea], o invazie vrăjmaşă în teritoriul lor pe
care erau stăpâni din cele mai vechi timpuri, din
generaţie în generaţie, de aceea ei foloseau fiecare
ocazie pentru a ataca şi distruge aceste aşezări”.
Maramureşul cuprindea cnezate şi voievodate conduse de cneji şi voievozi, cu reşedinţe
în localităţi situate pe văile râurilor. „În secolul
XIV Ţara Maramureşului a fost condusă de
voievozi români; în relatările din 1359, din cronicile lui Turoczi şi alte atestate documentare, se
atestă pentru prima dată, întemeierea ca stat a
Moldovei de către voievodul Bogdan”.
Locuitorii Maramureşului au fost renumiţi războinici şi viteji. Se remarcă, nu o dată,
unitatea lor în faţa duşmanilor, ţara fiindu-le
deseori invadată de cotropitori. Astfel, „în 1717,
când tătarii au invadat satele şi localităţile regiunii, războinicii români s-au unit şi au reuşit
să-i învingă şi să elibereze 10.000 de prizonieri
români în lupta de la Borşa, sub conducerea
preotului ortodox şi fost căpitan în armata lui
Rakoczy, Lupu Şandor. În acelaşi timp, locuitorii din Bârsana au luptat umăr la umăr cu
locuitorii din Strâmtura, reuşind să-i pună pe
fugă pe tătari”.
„De-a lungul secolelor, românii din Maramureş au reuşit să-şi păstreze şi să-şi practice
fără vreo reţinere religia lor ortodoxă, până în
momentul când au intervenit regii unguri care
i-au obligat, prin convertire, să preia religia catolică”, dar maramureşenii „au întreţinut relaţii
cu ortodocşii care se aflau dincolo de Munţii
Carpaţi, fapt pentru care Constantin Brâncoveanu dăruieşte un potir bisericii din localitatea
Biserica Albă”.

Maramureş, Ţară veche,/ Cu oameni fără
pereche! cu oameni liberi care n-au suportat
jugul stăpânitorilor, dârji, aprigi, harnici, oameni care nu concep să stea degeaba nicio clipă,
dacă nu lucră, se roagă, cântă şi joacă; oameni
cu privire vigilentă care te cântăresc dintr-o
ochire, oameni primitori, cu zâmbetul pe buze,
plini de umor, omenoşi, dar, Doamne fereşte!
să-i ofensezi, să le răneşti demnitatea sau să te
atingi de familie, mai ales de „coconi”: După
pui de moroşan/ Să nu dai cu bolovan/ Că dacă
li-i nimeri,/ Vai de capul tău a fi! Oameni care,
mai ales, cântă. Maramureşeanul cântă când
munceşte, când joacă, când merge pe cărările
munţilor şi-n cântecul lui simţi ploaia, grindina,
ţărâna, streaşina casei şi poarta cu soarele-rozetă
şi frânghia împletită a vieţii. Şi, când nu poate să
cânte cu glas, cântă în el, el însuşi devine un
cântec, o fiinţă care adună în sine, şi cerul, şi
pământul, în el s-a cuibărit glasul ciocârliei şi al
privighetorii. În fiinţa lui, succesiunea deal-vale
se transpun în ritmuri de tropotită, în sunete
lungi de tulnic sau în duioase melodii izvorâte
din taragotul de aur al lui Dumitru Fărcaş. Şi el
însuşi e neamul, cu el în fiinţă s-a născut. Şi
doina se leagănă iar din deal în vale şi iar în deal
şi-n vale – cum e tot sufletul românului definit
de Blaga. Ca pasărea ce brăzdează cerul, cântecul îi brăzdează fiinţa, ca focul care încinge
vatra, dorul îi arde inima. Ca izvorul care-şi face
drum spre râu şi spre mare, cântecul i se revarsă
în suflet şi-l dăruieşte altui suflet. Şi-n fiinţa lui
se simte răsuflarea naturii, a colinelor cu fluierul
ciobanului, a codrului cu cântecul mierlei, a
lacului cu trestia care se pleacă sub vânt aşa cum
se pleacă omul gânditor. Şi cântecul se-mpreună
cu adierea vântului, cu fulgii de nea dansând în
văzduh, cu ploile şi cu lapoviţa, cu vijeliile şi
revărsările de râuri, cu iarba care nu geme sub
talpa lui, cu norii care-i înalţă ochii spre cer, la
Dumnezeu, cu soarele care-l împreună cu greierii, ciocârliile, turturelele, porumbeii, cucii,
pupezele, ciocănitoarele, vrăbiile, cu toate păsările care vieţuiesc să-l încânte. Şi pe toate le
adună în fiinţa sa, şi toate sunt ale pământului şi
ale cerului care-i înveleşte fiinţa. Pe lângă
celelalte trăiri, prin cântec, maramureşeanul se
simte la el ACASĂ.
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fiecare moment, o fiică – Adriana-Angela – cu
care se poate mândri, un nepot – Petru – cu o
inteligenţă sclipitoare şi un ginere cu multe daruri
– Radu-Adrian Cimponeriu, nepotul, dinspre
mamă, al lui Nicolae Labiş.
S-a născut pe 5 octombrie 1942 şi e convinsă că planeta Jupiter, sub semnul căreia a
văzut lumina zilei, o favorizează, ajutând-o în
cele mai grele situaţii şi călăuzindu-i destinul.
Locul naşterii şi-a pus amprenta asupra fiinţei
care s-a născut pentru a lumina sufletul oamenilor, sporindu-le dragostea pentru pământul pe
care au vieţuit moşii şi strămoşii, dar şi setea de
viaţă. E vorba de satul Cheud (comuna Năpradea), aflat pe malul Someşului Rece, la interferenţa Chioarului cu zona Codrului, la graniţa
dintre judeţele Maramureş şi Sălaj, la numai 50
de kilometri de Baia Mare.
Copilăria i-a rămas în suflet ca o icoană
plină de raze care luminează şi azi chipurile
dragi din familie: părinţi, fraţi, bunici. Tatăl –
Ion Barbor (nume care provine de la Varvara –
sfânta ocrotitoare a minerilor) – absolvent de
gimnaziu, le scria consătenilor depeşele, plângerile şi era socotit de acelaşi rang cu „Domnul
părinte” şi „Domnul învăţător”. Scria foarte frumos, avea un scris cum numai în actele notariale
vechi se întâlneşte, îşi procura broşuri cu legile
ţării, era abonat la ziare, fiind la curent cu tot
ceea ce se întâmpla la nivel de ţară; acest lucru
era deosebit de necesar în acel colţ al României,
unde Imperiul Austro-Ungar a lăsat urme adânci
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n Maramureş există oameni care s-au
născut să se dedice cântecului. Există
oameni hărăziţi de Dumnezeu ca, prin
cântec, să-şi servească neamul şi ţara cu tot ceea
ce defineşte existenţa lor; sunt oameni care se
identifică, în tot ce au mai bun, cu pământul pe
care s-au născut, cu părinţii care le-au dat viaţă,
cu poporul căruia le aparţin. Un asemenea om
este Angela Buciu – Marea Doamnă a Cântecului Maramureşean, care şi-a dedicat întreaga viaţă muzicii, familiei şi ţării de legendă în
care a haiducit Pintea Viteazul, ţara cu oameni
harnici, viteji, dar şi iubăreţi, cu chef de pahar,
plini de voie bună, neîntrecuţi la cântec şi la joc.
Oameni cărora le place să spună că nu trăiesc
degeaba pe acest pământ.
Şi cel care se încumetă să scrie despre o
asemenea personalitate, o face din îndemnul generat de admiraţie şi preţuire, de curaj, dar şi de
puterea de înţelegere a tot ce defineşte asemenea
oameni. Totodată, prezentând-o în adevărata ei
lumină pe Angela Buciu, cel care scrie se înalţă
pe sine. Deci, nu e o sarcină uşoară, dar e o
lucrare care ne face cinste. Şi despre această
mare artistă, nu se poate scrie decât într-un limbaj firesc, nesofisticat, la înţelegerea oricărui
vorbitor de limbă română; să nu uităm că Lucian
Blaga şi-a redactat sistemul filozofic într-o
limbă română pe înţelesul tuturor.
Numele pe care-l poartă de o viaţă, cu care
s-a afirmat ca artistă, e, parcă, predestinat:
Angela Buciu. Semnificaţiei numelui de botez e
înger, altfel spus, în această fiinţă Dumnezeu a
adăpostit un înger care să ne încânte cu un glas
de arhanghel, cu un glas de violoncel care să
ducă dincolo de generaţii, comoara cântecului
maramureşean. Buciu ne duce cu gândul la bucium: această Doamnă are glas profund, amintind sunetul buciumului, răscolitor până în adâncul fiinţei clădite în noi, românii, de veacuri, mai
ales când cântă o doină.
Angela Buciu este o persoană plină de
vitalitate, radiază bunătate, energie, hotărâre şi
disponibilitate de comunicare. A trăit şi trăieşte
incandescent, cu praguri şi cumpene pe care le-a
trecut cu preţul unor eforturi continue, cu tenacitate şi cu proverbiala răbdare a maramureşeanului. Şi nu s-a plâns niciodată, dimpotrivă:
se consideră o norocoasă, căreia Destinul hărăzit de Dumnezeu i-a întins mâna, dându-i
vocea inconfundabilă şi harul doinitului, un soţ
iubitor – Valeriu Buciu – care i-a stat alături în
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în sufletele oamenilor, care, secole de-a rândul
au rezistat presiunilor, nedreptăţilor şi şi-au păstrat neamul. Îndrăznim să ne facem cunoscută o
părere: aceasta este o dovadă de eroism. Şi dacă
românii din Moldova şi Ţara Românească au
luptat să-şi păstreze neamul şi glia, conduşi de
voievozi precum Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul, „ardelenii” (în care, la modul general,
sunt încadraţi şi maramureşenii) au dus o luptă
continuă, zi de zi, să-şi păstreze specificul românesc, îndurând nedreptăţi, asuprirea, expuşi
riscului de a-şi pierde viaţa, rezistând procesului
bine dirijat al deznaţionalizării. Revelator, în
acest sens, le adresăm următorul madrigal:
Ardelenii în lupta pentru neam şi limbă:
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Ei n-au avut un Voievod Ştefan,
Nici un Mihai ce lua la turci grumazul,
Da-n lupta pentru neam, orice-ardelean
A fost şi Ştefan, şi Mihai Viteazul!
Şi Angela Buciu din acest neam se trage:
al românilor de pretutindeni.
Clasele primare le-a urmat la Cheud, iar
clasele a V-a, a VI-a şi a VII-a la Năpradea,
parcurgând zilnic 4 kilometri pe jos. Plină de
forţe fizice şi lăuntrice, practica diverse sporturi, concurând cu băieţii la oină, ţurcă, la alergări, sărituri în lungime ş.a. Cât era în vacanţă
avea timp să-şi umple fiinţa de tot ce o înconjura, satul natal punându-şi amprenta pentru
totdeauna, pe sufletul şi pe formaţia sa de OM.
Aici a fost cu părinţii la hore şi şezători, şi-a
însoţit mama la muncile câmpului, era interesată
de animalele din ogradă. La Năpradea, a apărut
pentru prima dată pe scena şcolii, cântând melodia La oglindă, pe versurile lui George
Coşbuc, în care fata, aflată la pubertate, dă
oglinda jos din cui, să se privească, aşa cum o fi
făcut şi frumoasa fetişcană Angela, mirându-se
de schimbarea survenită:
Asta-s eu şi sunt cea veche,
Ochii? hai, ce mai pereche!
Şi ce cap frumos răsare,
Nu-i al meu, al meu e oare?
Dar al cui? Şi la ureche
Uite-o floare!
Tot în această perioadă a ascultat, pentru
prima oară, muzică populară la radio cu galene,
cumpărat de Unchiul Simion. Trebăluia toată
ziua şi cânta. Copiii, îndeplinind treburi pentru
vârsta lor, erau de mare ajutor părinţilor. Să se

formeze ca oameni, se obişnuiau de mici cu
ordinea, cu anumite sarcini şi responsabilităţi.
Ei aveau şi îndatoriri, nu numai drepturi şi joacă.
După gimnaziu, Angela voia să meargă
mai departe. În acea perioadă de mari schimbări
socioeconomice (după anii ‘55), oricine era convins că fără şcoală nu ai niciun viitor, cu alte
cuvinte, şcoala te scoate din necaz şi-ţi asigură
un statut mai înalt. Cum era familiarizată cu tot
ce mişcă în ogradă, cu plantele, florile – cu tot ce
înseamnă vegetaţie rurală, a urmat Şcoala Profesională de Agrozootehnie de la Şimleul Silvaniei (în paranteză fie spus, e oraşul în care, la 24
iunie 1934, s-a născut alt nemuritor al muzicii
româneşti – solistul Alexandru Jula, stabilit la
Galaţi).
La cântec şi la învăţătură n-a renunţat
nicio clipă. Paralel cu multiplele activităţi pe
care la implică începutul carierei de interpret –
iniţial în cor, apoi ca solistă – Angela Buciu şi-a
dat diferenţele pentru liceu şi apoi a dat examen
de admitere la Institutul Pedagogic din Baia
Mare – Secţia filologie. Au urmat alte diferenţe
pentru completarea studiilor universitare la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, absolvind
Facultatea de Filologie de 5 ani. În tot acest
timp, cu o putere de muncă rar întâlnită şi cu o
dăruire totală, a făcut şcoală serioasă de muzică.
Iată câteva date din drumul parcurs: în august
1960 (la 18 ani) a dat concurs pentru ocuparea
unui post de corist în Ansamblul de Cântece şi
Dansuri Populare din Baia Mare. Din aproximativ 100 de concurenţi au reuşit doi: Angela
Buciu pentru alto şi Nicu Moldovan – bariton.
Cum coriştii cântau pe note, după partituri, noua
angajată a luat în piept drumul studiilor muzicale. Dirijorul, profesorul Gh. Velea şi soţia
sa, Gabriela Velea – cântăreaţă de operă şi profesoară de canto – au fost „dumnezeii” care au
îndrumat-o în acest domeniu pe care Angela îl
aborda cu minimele cunoştinţe acumulate în
timpul şcolii. Noua coristă a înţeles de timpuriu
că profesia de artist nu se poate cumpăra sau
vinde. Ca şi omenia. Este un dat, o vocaţie din
care izvorăşte nevoia de perfecţionare, de permanentă autodepăşire. Trebuie să dăruieşti
visului întotdeauna ce i se cuvine. Din fragedă
copilărie a comunicat cu iarba, cu izvorul, cu
tăcerea şi foşnetul codrului, cu umbra lui, cu
zăpada cea fără de glas, cu arborii stufoşi ai
grădinii în care păsările ciripeau dialoguri
numai de ele înţelese. Din ochii mamei – ferestre

Someş, pe marginea ta
Nimica nu se făcea,
Numai iarba şi salca
Şi dorul de la badea.
Au urmat noi acumulări, prin documentare pe teren, precum şi prin consultarea culegerilor mai multor etnomuzicologi, precum
Constantin Brăiloiu sau Bela Bartok. S-a implicat în adunarea materialelor folclorice muzicale şi nu numai din zonele şi subzonele Maramureşului: Maramureşul istoric, Codru, Chioar,
Lăpuş, Oaş. Din destăinuirile făcute autorului
Augustin Botiş, cuprinse în volumul Angela Buciu.
Destin neliniştit (Editura Dacia, Cluj-Napoca,
2002, 247 p. + 24 p. ilustraţii), din care vom
extrage unele citate, redăm următoarele: „Am
început să înţeleg că misiunea unui cântăreţ de
muzică populară constă în cunoaşterea şi păstrarea într-o formă cât mai autentică a fondului de
aur al străvechii noastre culturi, ceea ce m-a
obligat să am un stil şi un repertoriu proprii,
ajutându-mă, mai târziu, să mă feresc de pericole cum sunt şablonizarea şi poluarea” (Destin
neliniştit, p. 34).
În cadrul Ansamblului, a cântat alături de
alţi mari interpreţi, precum Felician Fărcaş, Victoria Darvai şi mai tinerii Dumitru Fărcaş, Nicu
Moldovan, Viorica Lar, iar mai târziu, de
Nicolae Sabău, Fraţii Petreuş, Titus Perşe,
Dumitru Dobrican, regretata Titiana Mihali,
retezată de Destin în plină tinereţe, şi de alţii,
mai mărunţi, care au bătut la porţile consacrării,
dar s-au pierdut pe drum.
Începutul afirmării şi primele succese umplu ani bogaţi în evenimente, frământări, emoţii,
dar, mai ales, muncă – toate amplificate de conştiinţa că flacăra devenirii, odată aprinsă, trebuie întreţinută permanent de perfecţionări şi
acumulări continue. Am strălucit cu preţul propriei mele arderi – recunoaşte această mare
Doamnă a cântecului maramureşean. Anii,
munca permanentă, închegarea şi căldura
familiei proprii, bucuria care i se transmite din

sufletele spectatorilor, i-au umplut viaţa, au
ajutat-o să se afirme pe plan naţional.
S-a căsătorit în 1962 cu Valeriu Buciu,
dansatorul, apoi coregraful aceluiaşi ansamblu,
ajuns, cu timpul, conducătorul acestei renumite
formaţiuni ce poartă numele Ansamblul Artistic
Profesionist „Transilvania” – devenit emblemă
a întregii mişcări artistice a cântecului şi dansului popular românesc în întreaga ţară şi chiar
în lume. Acest om, cu ritmul în călcâi şi dragostea de neam în suflet, îşi avea rădăcinile în
Meseşii de Jos, la aproximativ 10 km de Zalău,
dar şi dincolo de Prut: tatăl său – Ştefan Buciu,
jandarm, a fost trimis în satul Noul Caragaci din
Basarabia, unde a ajuns şef de post. Aici s-a
căsătorit cu Xenia, dintr-o familie avută. În timpul războiului, a fost luat prizonier şi deportat în
Siberia, unde a stat 12 ani. Soţia a lăsat în urmă
două rânduri de case şi circa 22 hectare de pământ şi s-a refugiat la socri, în satul de baştină al
soţului, cu cei trei copii, printre care şi Valeriu.
Doamna Angela a avut noroc de socri buni
şi talentaţi – Ştefan Buciu învăţase, în prizonierat, să cânte la balalaică, să lucreze în lemn,
să confecţioneze diverse obiecte de trebuinţă. A
fost primită cu dragoste în atmosfera unei familii destul de numeroase şi unite, ceea ce a
constituit un punct de sprijin permanent în viaţă
şi în afirmarea talentului său.
În noua familie Buciu, fetiţa AdrianaAngela-Alexandrina a apărut în 1966, ca o
floare rară, într-o grădină vastă, îngrijită cu drag
şi dăruire, crescând alături de verişoara ei
Simona, ca două surori. „Fata noastră e doina
sufletului meu – mărturiseşte doamna Angela:
Adriana – pentru că aşa au dorit colegii mei
(dansatorii şi, mai ales, dansatoarele), Angela
pentru că aşa a dorit soţul meu, Alexandrina –
pentru că aşa se numea bunica soţului meu, care
mă iubea nespus de mult” (Din Lada mea de
zestre, de Angela Buciu, Editura Eurotip, Baia
Mare, 2007). De altfel, în Transilvania, una din
modalităţile de păstrare a neamului, a fost şi
perpetuarea numelor purtate de membrii familiei: copiii nu erau botezaţi cu numele „nănaşilor”, ci cu cele ale bunicilor, părinţilor, unchilor… – fapt devenit factor de rezistenţă a
românilor în faţa deznaţionalizării la care erau
supuşi de autorităţile austro-ungare.
Turneele au făcut-o pe mamă să sufere
pentru că o despărţeau de odorul ei – Adriana.
Marea interpretă a înţeles că sentimentul matern
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spre cer – a cules lumină. Tot de la mama i-a
rămas o expresie încărcată de sens şi de poezie:
zâmbetul este curcubeul lacrimilor.
A cântat un an în cor, apoi a devenit solistă
de muzică populară şi uşoară. Primul spectacol
în care a cântat a avut loc la Sighet, unde a
interpretat Zi-i bade, cu cetera şi doina Someş,
pe marginea ta:
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nu se poate descrie. „Nevoia de a fi cu fetiţa mea
îmi sfâşia inima”. Când era cu ea, o legăna şi-i
cânta: A lui, lui, puiuţ micuţ,/ Taci că ţi-oi da un
puiuţ,/ Un puiuţ de rândunea/ Şi cu tine s-a-abua.
10 ianuarie 1964 constituie data primei
imprimări la radio, cu piesa Mociriţă cu trifoi –
piesă atât de cunoscută astăzi, am spune chiar
simbol, preluată, ca pe un bun al tuturor şi al
nimănui, de diverse „trupe” şi „grupuri” „etno”,
cu intervenţii în melodie şi ritm şi cu adăugiri
lipite care nu respectă specificul popular autentic, al cântecului. Or, deşi cântec popular,
folclor adică, această piesă aparţine moralmente
Doamnei Angela Buciu: dumneaei a cules-o şi,
cu profesionalism şi cu simţul de nativ al zonei,
i-a dat o formă aleasă fără să-i altereze specificul, apoi a lansat-o, a făcut-o cunoscută marelui public. Într-un fel a cizelat-o, dându-i ceva
din sufletul şi priceperea sa, aşa cum permanent
şi-a cizelat glasul. E adevărat că pe Angela
Buciu – un destin veşnic neliniştit – a născut-o
binecuvântata sa Mamă cu o voce de excepţie,
cu impostaţie naturală, dar, mărturiseşte dumneaei, „a fost pentru mine un noroc fantastic, dar
acest glas a trebuit educat, altfel n-ar fi rezistat
în timp; fără această exigenţă, un cântăreţ, indiferent ce gen de muzică ar aborda, nu atinge
performanţe”. (Ibidem.). În ceea ce priveşte
Mociriţă cu trifoi, iată ce ne spune Doamna
Angela: „Această melodie am cules-o de la o
fătucă din comuna Săcel, Maramureş. Mai pe
urmă, am auzit-o cântată, la un festival regional,
de Maria Tompoş din Ieud, cu domiciliul în
Sighet. De atunci n-am mai văzut-o, deşi, prin
intermediul cunoscuţilor din zonă, am încercat
s-o reîntâlnesc”.
Eu am învăţat acest cântec prin anii ‘68, la
Rebrişoara (2 kilometri de Năsăud, spre Feldru),
când am stat o vară întreagă la o rudă a scriitorului Valeriu Varvari din Cluj-Napoca – „Unchiul Ştefan Mâti”. Prin anii ‘78, l-am introdus
în repertoriul grupului de fete de la Facultatea de
Transporturi (alături de Hai, hai şi haida/ Cine
zice ca mine/ Că fără drăguţ nu-i bine/ Hai
lumuţă, şi haidaaa… şi Alină-te dor, alină din
repertoriul lui Nicolae Sabău), cu care am luat
premiu pe „zonă” şi am mers la finala „Cântării
României” care a avut loc la Cluj-Napoca:
Mociriţă cu trifoi,
M-o peţât la maica doi
Unul miercuri şi-altul joi

Hei tu, puiule de cuc,
După care să mă duc?
Hei tu, mândruleaua mé,
Du-te după care-ei vré!
După cel frumos m-aş duce
Că are guriţa dulce,
După cel frumos aş mere
Că are gura de mniere.
Ulterior s-a renunţat la versul Unul miercuri şi-altul joi, că insista asupra ideii că e vorba
de doi pretendenţi, idee evidentă din versul de
dinainte. „S-ar fi încărcat textul şi ar fi umbrit
frumuseţea cântecului”.
Această piesă a consacrat-o pe Angela
Buciu. E meritul unui artist de a da viaţă unui
cântec: dacă n-ar fi fost lansat, s-ar fi pierdut în
negura timpului. Prin acest cântec, folclorul maramureşean s-a făcut cunoscut în ţară şi în lume,
a străbătut nenumărate meleaguri. Şi, când zici
Mociriţă cu trifoi, te gândeşti la Angela Buciu.
Că toţi adevăraţii interpreţi de cântec popular
autentic, sunt „identificaţi” după unu, două sau
mai multe cântece, cărora le-au dat viaţă, după ce
le-au descoperit/cules şi le-au dat haina cu care
să iasă în lume, le-au îmbrăcat de sărbătoare: în
zi de duminică, ţăranul se îmbracă în hainele
bune şi merge la biserică. Tot astfel, cântecul
ieşit pe scenă e de zile mari faţă de cel pe care-l
cântă badea Ion la coasă sau prin grădină. De la
Victoria Darvai, n-a mai cântat nimeni Maramureşul la cotele care să-l ridice la zonă inconfundabilă şi de referinţă, atunci când vorbim de
cântecul popular autentic, cum a făcut-o Angela
Buciu.
Ajunsă la porţile consacrării, Angela
Buciu a înţeles acest adevăr simplu, şi anume că
performanţă fără efort şi sacrificiu nu există:
spectacole multe, muncă titanică, disciplină şi
seriozitate totală, fuga de compromisuri. A înţeles, de asemenea, că un adevărat interpret de
muzică populară trebuie să aibă un repertoriu
propriu, pe care să-l înmulţească, să şi-l îmbogăţească în mod continuu. Şi în acest sens a
avut noroc, dacă noroc se poate numi preocuparea permanentă de a culege noi piese, neîntrerupta pregătire vocală, muzicală şi culturală,
spiritul veşnic treaz la tot ce vede şi aude prin
locurile colindate, preocuparea de a păstra autenticul cântecelor. „Din muzică înţelegi cât
pricepi” – obişnuieşte dânsa să spună. Om cu
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Codrule cu frunza lungă,
Pice bruma, nu te-ajungă
C-am şezut în tine-odată
Cu mândruţu laolaltă
Când am fost tânără fată.
Într-o cercetare folclorică pe teren,
Angela Buciu a avut bucuria să descopere că
renumitul „blestem de dragoste” Cine iubeşte şi
lasă, cântecul Mariei Tănase, a fost cules din
Maramureş:
Cine iubeşte şi lasă
Dumnezeu să-i dea pedeapsă
Târâişul şarpelui
Şi pasul gândacului,

Vâjâitul vântului
Pulberea pământului…
Că furnica de-i furnică,
La cap mare, la trup mică,
De umblă pe sub pământ
Tot se ţine de cuvânt,
Dar noi oameni botezaţi
De cuvânt suntem lăsaţi…

Pentru un cântăreţ de muzică populară, de
mare importanţă este nu numai cunoaşterea
zonei pe care o reprezintă (în care s-a născut sau
a trăit mulţi ani), ci şi a celorlalte zone folclorice
din ţară. „O asemenea exigenţă este cu atât mai
necesară interpretului de muzică populară din
Maramureş” – precizează Angela Buciu, atrăgând atenţia asupra unui aspect la care, poate,
nimeni nu s-a gândit. Aşa cum în achiziţionarea
unei limbi străine înrudite cu limba maternă,
există aşa-zişii falşi prieteni (cuvinte asemănătoare, aproape identice, dar cu sensuri diferite), care perturbă corecta însuşire a acelei limbi, tot astfel maramureşenii care merg în grupuri
prin ţară la munci agricole, ducând adesea cu ei
şi „ceteraşii” satului, învaţă acolo diverse cântece pe care, în mod spontan, le transpun pe
ritmuri maramureşene. „Pentru un interpret necunoscător, este cea mai evidentă momeală – va
crede că şi-a îmbogăţit repertoriul cu o melodie
nouă moroşenească, numai pentru că a auzit-o
cântată de maramureşeni într-o împrejurare sau
alta. Neştiinţa creează vinovăţii” (Ibidem, p. 41).
Există cântăreţi – chiar dintre cei cu pretenţii –
care, de dragul succesului, apelează la tot ce-i
de valoare în alte zone. Aceştia, în mod indubitabil, chiar dacă, în mare, păstrează melodia
preluată din altă parte, o interpretează în nuanţa
specifică zonei sale, „participând astfel la o denaturare de la autenticul inconfundabil. Fireşte,
asemenea interpreţi sunt mai puţin vinovaţi decât
cei care acceptă materialul pe căile mass-media,
ceea ce este foarte grav” – precizează Angela
Buciu. Şi eu, la rândul meu, autoarea acestor
rânduri, eu, care din dragoste pentru muzica
populară am urmat Şcoala Populară de Artă din
Bucureşti (Secţia canto popular şi romanţe),
timp de trei ani (1972-1975), după ce absolvisem a doua facultate de filologie, având şi „doi
copii de gât”, eu mă întreb: unde sunteţi dum-
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Cine iubeşte şi lasă
Dumnezeu să-i dea pedeapsă…
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experienţă de spectacol, care ştie ce se poate
întâmpla în anumite împrejurări dictate, adesea,
de alte interese decât slujirea cântecului popular, a ştiut, de fiecare dată, cum să procedeze,
cum să-şi respecte verticalitatea şi statutul de interpret al cântecului strămoşesc autentic. Marea
calitate de a da haină luminoasă unui cântec,
auzit la un ţăran sau la un ceteraş şi de a-l
interpreta, adăugând ceva din universul tău, nu
poate apărea dintr-odată sau din nimic, ci după o
continuă practică şi preocupare de a-ţi îmbogăţi
acel univers din care vrei să pui ceva în cântec.
Iată, în acest sens, înseşi spusele Doamnei
Angela Buciu:
„De mare folos mi-au fost şi cunoştinţele
muzicale acumulate în timp. Auzeam câte o
melodie care îmi plăcea şi reuşeam uşor să mi-o
scriu pe note. Îmi amintesc că într-o noapte, prin
1965, venind cu maşina dintr-o deplasare de la
Borşa, l-am luat în maşină pe Gheorghe Stângău,
care călătorea la Baia Mare. În autobuz, „ceteraşii”
au cântat întrecându-se între ei. Mi-a plăcut mult
ce a cântat, mai ales Codrule, cu frunza lungă.
Dar, cum în autobuz era întuneric, nu mă puteam
descurca cu scrisul. Am încercat să memorez
melodia, dar era riscant. O puteam uita şi atunci
am luat o bucată de hârtie şi, după ce mi-am
solfegiat melodia în gând, am scris cu litere
notele muzicale (do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol,
la sol, fa). Când am ajuns acasă, m-am aşezat la
pian şi am pus-o pe portativ, salvând-o. Această
doină de mare frumuseţe, cu inflexiuni de bucium, înnobilată cu un text pe măsura melodiei,
vine să încununeze tot ce am cules până la acea
dată, reprezentând un apogeu în frumuseţea repertorului meu din această zonă”.
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neavoastră Doamnă Emilia Comişel, dumneavoastră care, ani de-a rândul, la concursuri (şi nu
numai) aţi impus, drept condiţie de promovare,
respectarea autenticului zonei cântăreţului respectiv, neadmiţând amestecuri sau deturnări? În
plus, unii cântăreţi/interpreţi afirmaţi, mai ales
cei din Muntenia şi Oltenia, apar pe scenă în
pantaloni negri, uneori strânşi pe picior precum
ciorapii, renunţând la costumul tradiţional. Vinovaţi sunt şi organizatorii spectacolelor şi chiar
dirijorii orchestrelor care-i acceptă pe scenă, în
ţinută necorespunzătore.
O altă sarcină deosebit de importantă şi, în
acelaşi timp, delicată este culegerea materialului folcloric – de la care începe „drumul pâinii”, spune Angela Buciu. Amatorii care se hazardează să culeagă materialul muzical, nefiind
pregătiţi pentru un asemenea demers, bucuroşi
că „iau plăcinta gata coaptă”, nu servesc cântecul popular, ei se servesc de cântecul popular.
Ei „învaţă melodiile atât cât şi cum îi ajută
capul”. Or, muzica soliştilor de muzică populară
de la cântecul „crud”, până la prezentarea acestuia
pe scenă sau la radio, TV sau înregistrări, este o
lucrare ce poate fi asemuită cu drumul pâinii.
Culegerea cântecelor populare necesită pregătire muzicală, dar şi pregătire intelectuală, ambele orizonturi se pot identifica în valoarea repertoriului abordat. Prin instruire (mai ales
muzicală), interpretul nu-şi pierde autenticitatea, ci şi-o potenţează. „Unele melodii trebuie să
aştepte ani de zile până să atingă forma expresivă dorită. Dumnezeu i-a lăsat omului darul
să cânte frumos… Eu am luat cântecul de la
sursă, l-am trecut prin filtrul meu sufletesc, l-am
îmbrăcat în haină de sărbătoare, care, de fapt,
este ARTA. Arta presupune [nu numai talent şi
sudoare, ci şi] ştiinţă. Scena are pretenţii. A
cânta la microfon este artă, a intra şi a ieşi din
scenă este artă, a şti să îmbraci şi să respecţi
costumul popular este artă” (Ibidem, p. 40).
Cu altă ocazie, Angela Buciu se confesează: „Pentru mine satul maramureşean, în zile
de sărbătoare, este o amplă scenă. În faţa ochilor
mei se derulează imaculatele costume populare,
purtate aproape ca un ritual de tineri şi copii, de
maturi şi vârstnici. În acele momente, spaţiul se
dilată până la a cuprinde tot sufletul românesc,
iar timpul îşi năruie hotarele ca să topească,
în marginea prezentului, veacuri sau ostenite
milenii de tradiţie şi obiceiuri (Ibidem,
p. 141-142).
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Toţi interpreţii cântecului maramureşean,
de la Victoria Darvai la Titiana Mihali, fraţii
Petreuş ş.a., când apar pe scenă, par coborâţi din
baladă, din ţara dacilor liberi! Ei pregătesc, cu
dăruire şi responsabilitate faţă de actul artistic,
momentul apariţiei în faţa publicului, adăugând
o notă în plus de firesc interpretării şi ţinutei
scenice. Un interpret se identifică, aproape, cu
costumul pe care-l poartă. Un lucru care, pentru
unii, ar ţine de anecdotă este faptul că, la prima
întâlnire pe care am avut-o în Bucureşti, cu
Doamna Angela Buciu, pentru că era îmbrăcată
modern, n-am recunoscut-o. Cum mă aflam la
punctul fix şi îi comunicasem cum arăt, m-a
reperat Domnia Sa şi a venit către mine. Se
poate spune că specificul costumului său, cu
armonia de culori, în care se citeşte o anumită
gravitate, solemnitate, puţin îndulcită, totuşi,
constituie un tot unitar cu registrul melodic şi
stilul interpretativ, care-i luminează fiinţa, dar şi
pe cea a spectatorului. Nu mi-aş imagina-o pe
Doamna Angela Buciu decât „mândră, roşă… şi
frumoasă” (cum zice ardeleanul din partea zonei
Rupea, de unde se trăgea tatăl meu) şi în costumul specific femeilor din Maramureş. Toate
acestea mă duc cu gândul la frumuseţea şi unitatea în diversitate a portului popular de pe întreg cuprinsul Ţării, atât de bogat, variat şi,
totuşi, specific românilor.
Angela Buciu îi mulţumeşte lui Dumnezeu că, în ciuda unui destin veşnic neliniştit, a
vicisitudinilor vieţii, este un om sănătos şi, favorizată de capitalul genetic, are şi astăzi o
constituţie stenică şi o mobilitate de invidiat,
astfel încât, aşa cum a fost toată existenţa sa,
este şi astăzi „la înaintare”. Cred că nu e lipsit de
temei să afirm că şi cântecul popular a menţinut-o în formă.
Turneele, dincolo de graniţă, le-a început
înainte de înregistrările la Radio şi TV. Primul
turneu în străinătate cu Ansamblul din Baia
Mare a avut loc în Ucraina (URSS), în 1961,
împreună cu Felician Fărcaş (teolog la bază),
Dumitru Fărcaş, Victoria Darvai ş.a. Cum frumuseţea tinerei interprete (Angela Buciu avea
19 ani şi era necăsătorită) a robit inimile multora, a fost cerută în căsătorie de vreo trei Ivani,
doi dintre ei fiind dispuşi să se mute în România.
„Turneele au ceva fabulos şi neverosimil” –
mărturiseşte artista.
Cu ansamblul băimărean, alături de nume
mari ale cântecului popular, a colindat ţara în

în lume, a fost preluată de altcineva, nu mai
aminteşte nimeni de „fostul”, de parcă nici n-ar
fi trăit pe acest pământ. E nedrept lovit de nepăsarea unei lumi căreia i-a oferit, odată cu
sufletul său, tot ce avea mai bun şi mai frumos –
darul de dansator, coregraf şi manager, încântându-ne ochiul, spiritul şi simţirea de român.
Rodul cercetării, al însemnărilor şi învăţămintelor sale privind dansul popular maramureşean,
constituie cuprinsul unei cărţi, de apariţia căreia
s-au îngrijit cele două fiinţe adorate – soţia şi
fiica. Volumul, semnat Valeriu Buciu, poartă un
titlu de-a dreptul impresionant: Lacrima iubirii
de neam. A apărut în 2013, cu un an înainte de
plecarea sa dintre noi. Publicarea acestei cărţi
scrise de Valeriu Buciu (28 februarie 1935-16
noiembrie 2014) se constituie într-un atestat al
rolului său în domeniu, fiind, totodată, un gest
închinat unei asemenea personalităţi a culturii
noastre, o datorie din partea celor care l-au
cunoscut, un omagiu adus acestui om al cărui
nume nu se cade acoperit de zăpada uitării.
Durerea pierderii soţului nu se va stinge
niciodată, dar, aşa cum i-a promis, şi-a adăpostit
jalea în suflet şi după un timp, şi-a reluat activitatea, ducându-şi mai departe destinul.
Sunt greu de cuprins, într-un număr de
pagini ale unui articol, toate realizările şi tot ce o
caracterizează pe marea Doamnă a cântecului
maramureşean – Angela Buciu. Amploarea, diversitatea şi calitatea activităţii acestei personalităţi sunt cunoscute sau intuite de cei care
i-au urmărit manifestările şi i-au ascultat cântecele. Oaza sa de linişte este la Baia Mare, în
vila pe care şi-au construit-o soţii Buciu din
acumulările de o viaţă. Are toate florile posibile,
câte există în timp şi anotimp şi oricât de obosită
ar fi, nu uită să le îngrijească. În grădină are
căpşuni, morcovi, ceapă, pătrunjel, până şi varză, că-i place să gătească. O parte din cămară e
rezervată preparatelor de casă, care nu se găsesc
în magazine. La sfârşit de săptămână, bucătăria
o linişteşte, lucrează alături de ajutoarele sale.
Simte o apăsare când pleacă de acasă şi nu e
sigură că a lăsat suficientă mâncare gătită de
dumneaei. Dar, deşi n-o putem împărţi pe
Doamna Angela Buciu pe „felii” de activitate,
toate fiind valenţe ale puternicei sale personalităţi, cea care stă în atenţia noastră este interpreta de cântec popular. Şi nu e rău să facem
deosebire între interpret şi cântăreţ de muzică
populară şi alte muzici. Cântăreţi sunt o su-
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lung şi-n lat, în turnee nu lipsite de peripeţii. Dar
Angela Buciu îl avea atunci pe soţul său. „De
fapt, în toată cariera mea de până acum, prezenţa
soţului meu îşi are efectele cele mai benefice;
chiar şi atunci când punctele noastre de vedere
nu coincideau întocmai… îmi place să cred că
ne-am completat”.
În 1971, alături de Angela Buciu, Nicu
Moldovan, Viorica Groza Lar, Ion Petreuş
(atras de fratele său, Ştefan, care era viorist în
orchestră), au venit Titiana Mihali şi Nicolae
Sabău. După aceea, aceştia doi şi fraţii Petreuş
au devenit liber profesionişti, greul ansamblului
rămânând pe umerii celorlalţi. Îşi vedea fetiţa
(Adriana Angela Alexandrina) „mai ales când
aceasta dormea, târziu şi dimineaţa devreme. O
viaţă trăită intens, în fugă, în tren, în avion, în
taxi, la spectacole, filmări şi înregistrări. De
altfel, şi ca aleasă în Parlamentul României, ca
deputată, viaţa Angelei Buciu s-a desfăşurat
după un tipic, neslăbind nicicum ritmul, ba, putem spune, activitatea acestei personalităţi s-a
intensificat, adăugându-se, pentru mai mulţi ani,
dimensiunea social-politică.
De subliniat este faptul că soţul – Valeriu
Buciu – i-a fost mereu alături, în spectacole, în
turnee, în traiul de zi cu zi. După cum se ştie, din
dansator, cu permanente cercetări privind dansul/ jocul popular a ajuns directorul Ansamblului Artistic „Transilvania”. La 60 de ani, era
în plină forţă creatoare. Fiecare treaptă nouă pe
scara desăvârşirii îl întinerea sufleteşte, îl mobiliza, îi înzecea energiile, putându-se compara
cu oricare dintre dansatori. Prezenţa sa permanentă în mijlocul lor îl determină pe autorul
unui articol apărut în „Exclusiv Magazin” să se
întrebe dacă nu cumva acest om providenţial
pentru dansul popular a descoperit „secretul
unei zile ce depăşeşte cu mult 24 de ore”. Şi
dacă despre cântecul popular, în general, despre
interpreţii lui, despre orchestre sau ansambluri
s-a mai scris, despre cei care se ocupă de dansurile populare – coregrafi, instructori – nu s-a
scris aproape deloc. Este vorba despre cei din
spatele ecranului/ din spatele scenei, al căror
puls e simţit de (tele)spectatori, dar ale căror
nume se pierd pe afiş sau pe generic. Se înţelege
de la sine că un asemenea nume este cel a lui
Valeriu Buciu.
După ieşirea sa la pensie, după ce conducerea ansamblului pe care el l-a ridicat la cel
mai înalt nivel de instituţie naţională cunoscută
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medenie, fără un repertoriu propriu: îi vedem la
cele mai simandicoase nunţi şi petreceri, la
spectacole, la programele TV de divertisment şi
au mare trecere la public. Adesea sunt numiţi
regi sau regine ai „folclorului” românesc, deşi
popularitatea din ultimul timp s-a bazat pe
„compoziţii proprii”, cu texte „făcături” care
„dau bine” la inima românului, iubitor de mamă,
tată, copii, dar şi de petreceri. Veţi spune că dăm
publicului ceea ce cere, ce-i place. Dar gustul se
cultivă. În plus, lucrurile nu trebuie confundate:
una e cântecul popular autentic, alta – făcătura,
una e să fii interpret, alta – cântăreţ pur şi simplu.
Interpreţii, precum Angela Buciu,
cinstesc, cu cântecul lor, valorile neamului şi ne
înalţă sufletele. Cel mai mult ne tulbură doina –
doina de dor, de depărtare, de jale… Îndoaie
sufletele, ne dă aripi spre sfere înalte, ne coboară
în adâncuri de istorii. Smulge clipa din durată,
trece flacăra prin noi ca la sărbătorile iubirii.
Inima timpului geme încărcată de veri şi
toamne, pulberea vântului acoperă copacii goi,
plouă cu frunze rănite şi zbuciumă iar clipa
smulsă din timp. Copacii se roagă să-nvingă
furtuna, roiul de petale de crizanteme se rotesc
la geamuri. Nu-i în inimă hotar care să-mpartă
dorul, să-l despartă, cum nici în codru nu-i stejar
care să se despice de greutatea ploii. Şi iar valuri
de frunze cântă pe ramuri, copacii râd în hohote
de floare, salcia se oglindeşte în albastrul cerului
din adâncul lacului. Din stele picură poezie, în
cale se aştern vise. Privirea se înalţă spre divinitate. Şi doina-şi lasă ecoul în noi, apoi picură
tăcere. Se-aude respiraţia stelelor din altă galaxie. Aceasta este doina românească. Înalţă
ruga neamului spre lumină şi nădejde nouă.
Angela Buciu, marea interpretă, cea care
duce, în glasul său, şiruri de generaţii din acel
colţ de ţară, în care românii au pătimit pentru că
au continuat să-şi păstreze tradiţiile şi să-şi afirme apartenenţa la neamul românesc, cea care e
convinsă că muzica vine din cer, afirmă că românul „îşi cântă durerile şi mulţumirile, îşi
cântă eroii, îşi cântă istoria şi, astfel, sufletul lui
devine mai pur, mai puternic […], iar la auzul
cântecului, al doinei noastre strămoşeşti nu
poate să nu vibreze cu fiecare fibră a sa, pentru
că puterea cântecului este mare, ea apropie oamenii, îi luminează şi-i înfrăţeşte”. Iată ce
reprezintă doina pentru român: Când dorul sufletu-i străbate,/ Spre Dumnezeu şi-nalţă cântul/
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Şi-n viersul doinei legănate/ Se-adună cerul cu
pământul.
Profesorul Gheorghe Oprea – personalitate marcantă a Universităţii de Muzică din
Bucureşti (că acum toate sunt Universităţi şi
Academii!) aduce elogii Doamnei Angela Buciu
pentru „calităţile excepţionale artistice, ştiinţifice şi pedagogice, demonstrate de-a lungul a
peste o jumătate de veac de eforturi şi împliniri
pe tărâmul sfânt al Artei”. După ce enumeră
ordinele şi medaliile primite de Doamna Angela
Buciu, drept recunoaştere a meritelor sale în
domeniul culturii, precum şi titlul de Cetăţean
de Onoare al Municipiului Baia Mare, Profesorul subliniază: „Printre meritele de excepţie se
înscriu numeroasele cercetări, explorări şi culegeri muzicale, de texte literare şi de obiceiuri
tradiţionale, din toate zonele şi subzonele Maramureşului. Documentaţia a fost valorificată în
producţiile artistice de spectacole ale Ansamblului Naţional Transilvania din Baia Mare şi pe
suporturi fonografice la Electrecord, Radio şi
Televiziunea Română. Doamna Angela Buciu
este recomandată de o experienţă şi o competenţă didactică fără tăgadă, predând lecţii de
canto la solişti vocali şi instruind mai multe
grupuri din ţară şi din străinătate (Suedia, Norvegia, Franţa, Germania, SUA, Ansamblul
Radost’, Grupul vocal Ruzice, Seatle Washington, Ansamblul Izvoraşul, Minneapolis, Ansamblul Viaţă Românească, Miluakee Wisconsin, în
comunităţile româneşti din Chicago, Trenton,
Cleveland, Los Angeles, Detroit), participând în
comisii de jurizare în nenumărate festivaluri de
folclor. Este profesoară la Catedra de canto a
Universităţii de Artă Vatra, din Baia Mare, din
2002”.
Ion Filip, regizor şi realizator de filme
folclorice la TVR, consideră că Angela Buciu
este „una dintre cele mai proeminente stele ale
cântecului popular, Crăiasa cântecului maramureşean”.
Natura a-nzestrat-o pe Angela Buciu cu
multe daruri şi nu ştii care e cel mai de preţ.
Totuşi, vocea, acea voce care te transpune în altă
lume, precum taragotul lui Dumitru Fărcaş, e un
dar dumnezeiesc. Am ascultat-o în concert. Doinele, interpretate într-un registru grav şi, totuşi,
învăluite de emoţie, căldură, au impresionat, au
vrăjit publicul. Vocea îi susura ca izvoarele,
şoptea ca frunza plopului. Uşor ca o adiere, se
înălţa spre bolta sălii, de unde se revărsa în

meţia unei Catedrale, zidite din lacrima, durerea
şi dragostea sufletului de român”.
Ziaristul Ioan P. Pop de la Graiul Maramureşului, om al locului, îşi începe un articol
astfel: „Cheud. Hotar al Sălajului cu Maramureşul de peste Someş. Aşezare discretă. Risipită
în coasta unei păduri cu pretenţie de munte. La
Strâmtorile Ţicăului. Sat ce şi-a trimis în lume
un sol cu renume: ANGELA. Cuvânt sonor.
Alcătuire muzicală. Ca stăpâna ei. Trei consoane, asediate de tot atâtea vocale”, vocala a
începând numele şi conferindu-i deschidere la
sfârşit”.
Întrebată ce crede despre globalizare,
Doamna Angela Buciu, ca orice om înţelept şi
cu simţul realităţii, spune că până şi Barack
Obama a afirmat, referindu-se la S.U.A., că
„este timpul să ne întoarcem la valorile americane”. Orice popor are o matrice spirituală
care-i dă echilibru, energie şi din care se afirmă.
„A fi universal nu înseamnă a nu avea naţie –
afirmă Domnia Sa. Personalităţile culturale ale
lumii, creatorii din toate domeniile au aparţinut
naţiunilor. Naţionalul este calea de intrare în
universalitate”.
Doamna Angela Buciu consideră că muzica vine din cer şi se înalţă la cer ca o rugăciune a sufletului. Domnia Sa a adunat într-un
album cântece religioase înrudite cu folclorul.
Chiar înainte de realizarea albumului, a interpretat şi a înregistrat cântece precum O, ce veste
minunată!, Linu-i lin, Steaua sus răsare, Naşterea Domnului nostru, Trei Crai de la Răsărit etc.
Există şi cântece înrudite cu cele religioase, din perioada precreştină, cum sunt cântecele de-nmormântare. Aceste sunt înrudite cu
doina de jale. În articole publicate în revista
„Mitropolia Ardealului”, părintele profesor Gh.
Şoima de la Sibiu sublinia contopirea, în
Transilvania, a cântecului religios cu doina. De
fapt, înrudirea cu folclorul este evidentă şi la
alte creaţii muzicale, precum romanţa cultă (romanţa populară e aproape o doină). Nu departe
de această linie melodică sunt şi unele cântece
religioase cu mare circulaţie şi de mare rezonanţă în sufletul credincioşilor, publicate prin
grija Bisericii Ortodoxe Române. Iată câteva
dintre cântecele religioase înrudite cu doina:
’Naintea Ta, Iisus iubit, Un lung tren ne pare
viaţa, Cruce sfântă părăsită – cu duioasa melodie, înrudită cu romanţa populară, compusă de
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sufletele ascultătorilor, care se lăsau purtaţi pe
undele ei nevăzute. Venea din sfere necunoscute, de dincolo de timp, plutea apoi, parcă dizolvată, într-o mare de raze. Prin inimile spectatorilor curgeau lumină şi căldură. Toţi erau
cuprinşi de magie. Le crescuseră aripi mari, largi cât orizontul. Cuprindeau, în pieptul lor, toată
bucuria şi toată durerea omenească. Simţeau că
se prăbuşiseră în ei toţi norii de pe cer, apoi se
înălţau în zboruri albe. Nici n-au băgat de seamă
că vocea, topită într-un curcubeu deasupra mării, încetase. Până să-şi revină în fire, oamenii-şi
mai prelungeau trăirea, acea trăire unică, inegalabilă, ca un catharsis purificator, care-l face pe
fiecare să exclame: „Mulţumescu-Ţi, Doamne, că
m-ai făcut om, să trăiesc asemenea momente!”.
Şi criticul muzical Smaranda Oţeanu remarcă timbrul glasului şi măiestria interpretării:
„Glasul său are profunzimi, are inflexiuni de
baladă şi doină. Angela Buciu deapănă firul
melodiei cald, cumpătat, cu siguranţă. Dă senzaţia creatorului popular care şlefuieşte şi fredonează, fără timp, fără zăgazuri, ca sufletul
său, ca respiraţia sa. În faţa măiestriei unui rapsod ca această solistă băimăreană, bucuria se
împleteşte cu respectul, asculţi cu sufetul, cu
inima, cu incandescenţa firelor unei arte
adevărate şi sensibilizează”.
Şi etnomuzicologul Harry Brauner
(1908-1989), întemeietor al Institutului de Folclor din Bucureşti, subliniază sensibilitatea vocii Angelei Buciu, cu care-i subjugă pe ascultători: „La voix pleine de chaleur, aux accents
envoftants, quelquefois insinuants, aux nuances
subtiles, avec de fioritures d’une grande variété,
lui permet d’enrichir les chansons. Son intelligence musicale, ainsi que style personnel, élPvent la chanson du Maramureş au plus haut
échelon artistique, en lui conférant un aspect
festif”. [Vocea plină de căldură, cu modulaţii
care, parcă, vrăjesc, uneori insinuante, cu nuanţe
subtile, cu fiorituri de o mare varietate, îi permite
să îmbogăţească/înnobileze cântecele. Inteligenţa
sa muzicală, precum şi stilul personal, înalţă cântecul din Maramureş pe cea mai înaltă treaptă
artistică, conferindu-i un aspect sărbătoresc].
Ioana Proca Floria realizează un minipoem: „Ascultând-o, ai impresia că vocea-i
tremură sub povara boabelor de rouă căzute pe
fruntea codrului. Cântecul Domniei Sale are se-
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„iubitul nostru luptător de la Orăştie, N. Creţu,
învăţător-director şcolar”.
Doamna Angela Buciu este o persoană
plină de energie, pe care o împrăştie, dar se
încarcă permanent cu alte energii, din mers: pe
măsură ce se dăruieşte, absoarbe, ca un magnet,
din câmpul gravitaţional al existenţei ei complexe, noi forţe. A dus lipsă de timp să facă ceea
ce şi-a dorit. I-ar fi trebuit mai multe vieţi. O
existenţă mereu în priză, dintr-un concert în
altul, dintr-o călătorie în alta, cu oboseala mereu
învinsă. O personalitate fascinantă, cu o mare
putere de seducţie, având arta insinuării, cu cântecul său, în sufletul omului. Uneori, când cântă,
ai impresia că se alintă (se „mădăreşte”) şi e
posibil să fie aşa, dar, de fapt, ne transmite nouă
trăirea proprie şi ne răsfăţăm în cântec odată cu
interpreta. Parcă tot timpul ar spune (vorba lui
Augustin Botiş): „Iubirea mea sunteţi dumnea-
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voastră, contemporanii mei de pretutindeni,
cântecul este comunicarea noastră şi prin cântec
am purtat imaginea Ţării mele peste continente
în turnee, spectacole, festivaluri şi concursuri.
Întotdeauna am căutat să vă aduc înseninare şi
bucurie, să vă aduc în faţă viaţa de zi cu zi, să vă
sporesc setea de viaţă, nevoia de gând şi
frumos”. Realizatorului de filme folclorice Ion
Filip, i se destăinuieşte: „Cântecul are asupra
mea darul de a-mi recompune, în memorie,
oriunde aş fi, icoana plaiului natal, a casei părinteşti, a satului meu de sub codru, cu tot ce are
el mai frumos şi mai bogat, mai aparte şi mai
nealterat.
De la ciocârlie am împrumutat trilul, de la
soare – strălucirea versului şi de la oameni –
căldura sufletului. Iată treimea de nedespărţit a
fiinţei mele”. [Lada mea de zestre, p.13-14].
Această Doamnă, care a trecut de trei
sferturi de veac, este în pas cu vremea. Ascultă
toate genurile muzicale şi vrea să ştie tot ce
apare. Este pasionată de computer, de comunicarea virtuală prin messenger, e-mail şi de
gaming.
O viaţă tumultuoasă, căreia Destinul i-a
întins mâna. Un portret cu nimb. Există mulţi
„elitişti” care nu trăiesc asemenea bucurii. Pe
drept cuvânt, şi-a slujit şi îşi slujeşte neamul,
credinţa şi Ţara cu cântecul. A adus cântecele
maramureşene la rangul de imnuri naţionale. A
transformat aceste cântece în simboluri ale Unirii românilor de pretutindeni. Când eşti Angela
Buciu, oricât ai vrea, nu poţi să te închizi într-o
„însingurare discretă”. Îţi duci mai departe crucea care te uneşte cu Dumnezeu, aşa cum
Angela Buciu – marea Doamnă a cântecului
maramureşean – îşi poartă crucea de lumină.
Dar, pe această cruce, se crucifică ea însăşi
încetul cu încetul, cruce pe care o sfinţeşte cu
propriul sacrificiu, cu dăruirea de sine. Şi torţa
ei se amplifică şi se transferă în sufletul românilor. Astfel, marea artistă se înscrie printre
NEMURITORII neamului românesc.

IANUARIE 2017-DECEMBRIE 2019

231

„Orice om este un martor al epocii sale...”
MIRCEA MARIAN (1938-1998)
Csilla TEMIAN
Baia Mare

1
2
3

Gheorghe Pârja, S-a stins din viaţă scriitorul Mircea Marian. Chiar în ziua Anului Nou, în „Graiul Maramureşului”, 10, nr. 2349, 5 ian. 1998, p. 2.
Orice om este un martor al epocii sale [interviu], în „Graiul Maramureşului”, 7, nr. 1702, 18 aug. 1995, p. 6 (Aug.
Cozmuţa)
Mircea Braga, Mircea Marian. Povestiri oarecum ciudate: Viaţa cărţilor, în „Steaua”, nr. 5, mai 1970, p. 111.
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„Graiul Maramureşului” [„Pentru socialism”],
„Glasul Maramureşului”, „Clipa”, „semnătura
lui luminând pagina”, cum îşi amintea poetul şi
publicistul Gheorghe Pârja1.
Întreaga sa creaţie a stat sub crezul (mărturisit într-un interviu), conform căruia „principala obligaţie a unui om, a oricărui om este
aceea de a fi martor, scriitorul este prin excelenţă un martor, cărţile lui fiind, sau trebuind să
fie, mărturii pentru viitor”2.
Încă de la debutul din 1969 cu volumul
Povestiri oarecum ciudate, criticul Mircea Braga remarca „epicul de calitate” al autorului3.
Trei din scrierile lui Mircea Marian: Portret de familie cu crizanteme, Ninge în Spania,
la Alicante, Filiera se constituie într-o „trilogie
a disperării”, fiind o frescă a societăţii româneşti, care reflectă realităţile din România în-
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rozatorul şi dramaturgul Mircea
Marian s-a născut în Baia Mare la 29
decembrie 1938, când abia se stinsese ecoul colindelor, şi a plecat grăbit dintre
noi la 1 ianuarie 1998, fără să se mai poată
bucura de obişnuitele urări de „ La mulţi ani!”
care, de acum, se adresau eternităţii sale...
Şi-a petrecut cei 60 de ani în oraşul natal.
După absolvirea Facultăţii de Ştiinţe Juridice a
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,
s-a reîntors acasă şi a ocupat funcţiile de pianist
şi sonorizator la Teatrul de Păpuşi, apoi referent,
secretar literar şi director al Teatrului Dramatic
din Baia Mare. A fost membru al Uniunii Scriitorilor.
A debutat în anul 1959 în revista „Tribuna” cu schiţa Mingea, publicând apoi şi în
revistele: „Steaua”, „Familia”, „Luceafărul”,
„Orizont” ş.a. Debutul editorial a avut loc în
anul 1969 la Editura Tineretului cu volumul
Povestiri oarecum ciudate. Au urmat volumele:
Noaptea (1975), Poveste de dragoste cu Andra
Cantuniari (1978; 1992 – ediţia a II-a ), Pepsi
Cola 38° (1979), Iubire în septembrie (1984;
1992 – ediţia a II-a), Love Story la Paris (1990),
Portret de familie cu crizanteme (1994), Ninge
în Spania, la Alicante (1994), Filiera (1995),
Cine a găsit scrisoarea pierdută (Coca cola 38°)
(1996).
Ca dramaturg, a debutat la Teatrul „Ştefan
Zeromski” din Kielce (Polonia) cu piesa
Eclipsa, în premieră absolută. Apoi i-au fost
editate la Praga piesele de teatru: Americky Napadnik = Logodnicul american (1982), Pribeh
me lasky k Andra Cantuniarove (1983).
A fost colaborator fidel al presei locale:
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cepând cu anii ‘50 şi ajungând până în ultimii
ani ai comunismului.
Portret de familie cu crizanteme este povestea unei familii de medici din Ardeal, a cărei
existenţă se derulează în epoca tulbure a anilor
‘50 -‘60, ilustrând procesul de instalare şi consolidare a regimului dictaturii proletariatului,
până în anul 1968, anul „primăverii de la Praga”,
care dăduse iluzia unui aparent dezgheţ. Este
redată atmosfera oraşului, teatrul, străzile, satul
de mineri, relaţiile dintre oamenii ce locuiau aici.
Constantin Cubleşan, care a urmărit îndeaproape creaţia literară a lui Mircea Marian,
sublinia că scriitorul şi-a dat cu acest roman
„măsura celei mai înalte performanţe epice din
cariera sa”1, punând în lumină structura relaţiilor interumane şi urmărind evoluţia morală şi
sufletească a oamenilor marcaţi de un sistem social abuziv în esenţă2.
Personajul principal, membru al familiei
Dima, în jurul căruia se derulează acţiunea, îşi
rememorează viaţa, din copilărie până la deplina
maturitate, fiind în relaţie cu ceilalţi membri ai
familiei, cu rudele şi cunoscuţii acestora. Eroul
analizează cu maximă luciditate caracterul oamenilor, pune cap la cap diferite întâmplări
despre oamenii pe care i-a cunoscut, şi, ceea ce
este foarte important, a jurat să fie martor al
timpului pe care-l trăieşte. Face parte din categoria celor care cred că în viaţă „esenţialul e să
vrei să dai peste cap oricând şi oriunde
minciuna, impostura, răutatea!” (p. 37)
Al doilea volum al trilogiei, Ninge în Spania, la Alicante reconstituie o epocă dramatică,
prezentând un destin pus la grea încercare în
perioada anilor 1958-59, perioadă în care au fost
comise multe erori împotriva unor oameni nevinovaţi, al căror crez în viaţă era să fie cinstiţi,
o epocă în care nu făceai întotdeauna ceea ce
vroiai, că trebuia să te supui altora, fiind, de
multe ori, absolut necesar să-ţi pleci capul.
Bun cunoscător al psihologiilor, Mircea
Marian notează cu delicateţe trăsături de caracter, reţinând detalii sugestive cu ajutorul cărora
conturează o stare de spirit tensionată. Fiecare
personaj este un martor al trecutului, care mărturiseşte despre întâmplările şi evenimentele pe
care le-a trăit într-o societate totalitară.
1
2
3
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Filiera cu subtitlul Cronica unei veri
dintr-un oraş din Nord încheie această amplă
frescă socială din trilogia disperării, „romanul
fiind unul al conştiinţelor mutilate, al fricii de a
afirma şi apăra adevărul în faţa forţelor oarbe ale
puterii... este un denunţ violent al epocii totalitarismului”, cum spune Constantin Cubleşan...
„prin această amplă trilogie, profilul de prozator
al lui Mircea Marian impunându-se în rândul
scriitorilor de prim-plan al generaţiei sale”3.
Acţiunea este amplasată în oraşul natal al scriitorului în anii ‘80. Reţine atenţia tabloul minunat al Băii Mari cu locuitorii săi: „Aici, în
Nord, verile, ca şi iernile, ca şi zilele, ca şi serile
erau blânde, molcome, mult mai blânde şi mai
molcome decât oriunde altundeva. Şi oamenii
erau mai blânzi, mai drepţi, mai calzi, mai generoşi. Prietenia era cu adevărat prietenie, iubirea avea un aer neîntinat de poezie, bucuriile
erau mai profunde, trăirile mai pline de înţelesuri”. (p.15)
Eroul principal, a cărui viaţă devine foarte
zbuciumată din momentul în care este, fără voie,
martor al unui accident mortal înfăptuit de un
înalt oficial local, care fuge de la locul faptei,
este un ziarist, om integru cu o înaltă conştiinţă
civică. O întreagă „filieră” intervine pentru a-l
face nevinovat pe tovarăşul cu înaltă funcţie în
partid, de la ameninţarea martorilor, la crime
sau dispariţii misterioase ale acestora. Eroul
nostru rămâne singur, în final fiind şi el eliminat
fizic, pentru că nu acceptat să ascundă adevărul
crezând cu tărie că „spunând adevărul, chiar
dacă acest adevăr aduce uneori sau poate aduce
suferinţe... nu eşti delator, eşti un om, un simplu
om” (p. 41). El făcea parte din categoria celor
„cărora nu le era teamă, care nu acceptau să se
prostitueze în niciun fel, oameni care puneau
demnitatea omului deasupra oricăror avantaje,
foloase sau satisfacţii de moment”. (p. 11)
Volumele care alcătuiesc trilogia, deşi nu
au personaje comune şi nu se continuă între ele,
au eroi cu trăsături de caracter asemănătoare,
aleşi din toate mediile sociale şi profesionale, şi
care trăiesc aceleaşi drame ale existenţei într-o
atmosferă sufocantă, proprie sistemului socialist,
dar care se conduc după alte norme etice decât
cele impuse de putere, eroi care resping

Constantin Cubleşan, Portret de familie cu crizanteme de M. Marian, în „Steaua”, nr. 7-8, iul.-aug. 1994, p. 37.
Idem, p. 38.
Idem, Romane şi romancieri: Mircea Marian, Filiera, în: „Steaua”, nr. 3, mart. 1996, p. 31.
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rect şi obiectiv al evenimentelor din lumea teatrului.
Om al cetăţii, puternic ancorat în viaţa
acesteia, Mircea Marian a surprins cu acelaşi spirit
obiectiv realităţile culturale şi sociale din oraş.
Se arată încântat de acţiunea actorilor de
la Teatrul Dramatic, stagiunea 1995-1996, de a
se întâlni lunar cu publicul, spectatori ocazionali
sau în cunoştinţă de cauză, prin intermediul
„Poeziei din Turn”5, sau se arată intrigat de
afirmaţia unuia căruia i se pare exagerat ca două
statui dedicate lui Eminescu să fie amplasate în
acelaşi oraş, Mircea Marian crezând, dimpotrivă, că ar fi un act de normalitate chiar şi
iniţiativa „ca ofiţerul stării civile să ofere fiecărei familii de tineri căsătoriţi un volum cuprinzând poezii de Eminescu” sau ca fiecare
editură să debuteze cu un volum de Eminescu...6.
Remarcabile sunt şi notele: Dialog despre carte,
Demnitatea cărţii, E mică lumea! ... Revenirea
în Europa, România văzută de la Paris, Războiul civil al vorbelor etc7.
Trăind viaţa cu maximă intensitate, atent
la tot ce se întâmplă în jurul său, Mircea Marian
vorbeşte cu obiectivitate despre schimbările
intervenite după decembrie 1989: „Schimbările
intervenite sunt imense, dar în egală măsură şi
deziluziile, dezamăgirile. De aceea, pentru fiecare în parte şi pentru noi toţi, se pune astăzi
problema opţiunii: binele sau răul. Pentru că,
într-o bună măsură, trăim o epocă a speranţei.
Speranţa care coexistă, din păcate, cu laşitatea,
minciuna, trădarea, dezamăgirea, ticăloşia, ura,
disperarea. Nu tot ce e astăzi e frumos, dar nici
tot ce există astăzi e urât”8.
Spera ca timpul să-i permită să scrie şi o
„trilogie a speranţei”, dar n-a fost să fie...

Gheorghe Glodeanu, O trilogie a disperării, în „Steaua”, nr. 1, ian. 1997, p. 23.
„Orice om este un martor...”, p. 6.
Marian Ilea, Mircea Marian, în „Glasul Maramureşului”, 28 dec. 1998, p. 1.
Eu cred că marile momente ale istoriei trebuie reluate mereu în cărţi [interviu], în: „Graiul Maramureşului”, 6,
nr. 1327, 4 mart. 1994, p. 3. (V. R. Ghenceanu).
Mircea Marian, Întâlniri de suflet: Poezia din Turn, în „Graiul Maramureşului”, 7, nr. 1773, 25 nov. 1995, p. 3.
Mircea Marian, Prea mult Eminescu?!, în „Graiul Maramureşului”, 3, nr. 460, 15-16 iun. 1991, p. 2.
„Pentru socialism”, 27 sep. 1967; 11 iun. 1977; „Graiul Maramureşului”, 10 oct., 1991; 8 iul.1997; 17 ian. 1992.
„Orice om este un martor...”, p. 6.
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minciuna şi se zbat să impună adevărul, dreptatea şi frumosul „Pentru că... eşti cinstit sau
sperjur – altă variantă nu există!”1.
Romanele stau mărturie autentică a unui
timp dramatic, a unor tragedii pentru care autorul
s-a simţit obligat să depună mărturie, deoarece,
spunea el, „ca scriitori n-avem dreptul să trecem
pe lângă ele, să nu le observăm, să tăcem”2.
Din aceeaşi zonă de investigaţie psihologică fac parte şi romanele care vizează latura
sentimentală a relaţiilor dintre oameni: Poveste
de dragoste cu Andra Cantuniari şi Iubire în
septembrie, romane care scot în evidenţă puritatea iubirii şi a prieteniei, autorul insistând
asupra problemelor morale ale tineretului.
Prozatorul Mircea Marian, om a cărui viaţă
s-a derulat în mare parte în teatru, „topindu-şi
existenţa în raport cu destinul teatrului”3, şi-a
exersat calităţile de dramaturg în paginile de proză
şi, aşa cum remarca publicistul V. R. Ghenceanu, a
făcut din proză teatru şi din teatru proză4.
Piesele sale, unele fiind foste romane, au
fost traduse şi jucate, atât în ţară, cât şi în străinătate, bucurându-se de succes: Eclipsa, Logodnicul american, Samba Brasil, Poveste de dragoste cu Andra Cantuniari.
Volumele Pepsi Cola 38° şi Cine a găsit
scrisoarea pierdută? sunt culegeri de schiţe şi
povestiri umoristice consacrate lumii teatrului,
cele mai multe scrise şi inspirate din realităţile
de după 1989. Scrierile surprind caractere ale
actorilor, dar şi ale dramaturgilor, directorilor,
regizorilor, secretarilor literari, printre aceştia
apărând bineînţeles şi fauna politicienilor.
Mircea Marian, trăind aproape 35 de ani în teatru ca referent literar, secretar literar, director,
dramaturg, s-a dovedit, şi în acest caz, martor di-
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Adrian Ghenie
Valentina ROTARU
Baia Mare
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pera de artă a fost considerată mereu un mijloc de comunicare dintre
artist şi publicul receptor. Prin pictură, artistul şi-a propus să „deschidă” ochii
spectatorului spre o lume miraculoasă1, plină de
forme şi culoare, spre o lume misterioasă, care
să-l facă să revină iar şi iar la ea.
Dacă până acum câţiva ani, lucrările lui
Nicolae Grigorescu, Theodor Aman, Ştefan
Luchian sau Nicolae Tonitza erau cele mai cunoscute şi apreciate, la ora actuală tot mai mulţi
pictori tineri români sunt căutaţi şi apreciaţi pe
piaţa internaţională de artă.
Adrian Ghenie s-a născut la Baia Mare în
1977, iar la ora actuală trăieşte şi pictează la
Cluj şi Berlin. Din 2001 este absolvent al Universităţii de Artă şi Design din Cluj, unde l-a
avut profesor pe Ioan Sbârciu, fost rector al
instituţiei. În 2005 deschide, la Cluj, împreună
cu Mihai Pop, un spaţiu de producţie şi expoziţie
pentru artă contemporană cu numele Planul B.
Acesta este şi un centru de cercetare, cu accent
pe arta românească a ultimilor 50 de ani, precum
şi un loc unde sunt expuse lucrările unor artişti
români remarcabili, dar care încă nu sunt cunoscuţi pe plan internaţional2.
Din 2008, galeria s-a extins la Berlin şi
le-a oferit o expunere mai bună artiştilor contemporani români − Adrian Ghenie, Ciprian
Mureşan, Şerban Savu, Marius Bercea şi Victor
Man fiind câţiva dintre ei − aducându-i în
atenţia curatorilor şi criticilor de artă importanţi
din Europa şi nu numai. Prin prisma galeriei,
Ghenie şi Pop sunt şi iniţiatori ai proiectului artistic „Fabrica de Pensule” din Cluj-Napoca,
devenit deja cunoscut la nivel naţional şi internaţional3.
A avut expoziţii personale la muzee renumite din lume precum: Muzeul de Artă Con1
2
3

temporană, Denver (2012-2013); Stedelijk Museum voor Actuele Kuns (SMAK), Gent (20102011) şi Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Bucureşti (2009-2010); CAC Malaga
(2014); Galeria Thaddaeus Ropac, Paris (2015).
O parte dintre lucrările sale au intrat în colecţiile
unor muzee celebre, cum sunt: Muzeul Hammer, Los Angeles; Muzeul de Artă Contemporană, Los Angeles; Muzeul Van Hedendaagse Kunst, Anvers; SFMOMA şi SMAK, Gent.
În 2008, la cererea colegului său de generaţie Ciprian Mureşan, realizează primul portret al lui Nicolae Ceauşescu. Artistul a precizat
că tabloul pictat a fost realizat după o poză
oficială, însă a fost interesat să exploreze încărcătura emoţională a momentului judecării,
respectiv al execuţiei lui Nicolae Ceauşescu,
filmate şi difuzate în timpul Revoluţiei din
1989, ipostază în care a fost înfăţişat fostul conducător al statului, contrazicând imaginea sa de
până atunci. „Am folosit pentru toate portretele
mele cu Ceauşescu, cu excepţia unuia sau două,

Taraş-Oituz, Eugen, Dialog cu pictura, Editura SemnE, Bucureşti, 2006, p. 27.
http://www.plan-b.ro/index.php?/about/about—press/
http://ziuadecj.realitatea.net/cultura/pictorul-adrian-ghenie-dezastru-ca-emigrant-artist-de-talie-mondiala-cei-de-la-academia-din-cluj-m-au-lasat-in-pace-video—110185.html
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Darwin este elementul cheie, cu ajutorul căruia
artistul a explorat istoria încărcată a secolului al
XX-lea în cele 20 de desene şi picturi pe care
le-a expus în Pavilionul Românesc. Compoziţiile sale expansive, psihologic nuanţate au plasat figura umană în centrul istoriei, protagoniştii
fiind alături de Darwin şi van Gogh şi antieroii
Hitler şi Lenin4.
„Eu nu pictez istoria − afirma la un moment dat artistul −, dar sunt fascinat de ceea ce
s-a întâmplat în secolul al XX-lea şi de modul în
care aceasta continuă să ne influenţeze şi
astăzi... pentru mine secolul al XX-lea a fost un
secol al umilinţelor − şi prin pictura mea, eu încă
încerc să înţeleg acest lucru”5.
Picturile lui Adrian Ghenie sunt gestuale
încă din procesul creaţiei. El alege să nu folosească uneltele tradiţionale ale pictorului,
optând pentru şpaclu şi şabloane. Nici urmă de
pensulă. „Nu poţi picta aşa ceva cu pensula. E
pur şi simplu rezultatul unui accident. Foarte
puţine lucruri sunt într-adevăr pictate” – scria
Karen Wright în cotidianul britanic „The Independent”.
Pictorul Adrian Ghenie, reprezentant al
noului val al artei vizuale româneşti, se află pe
primul loc într-un top al celor mai tranzacţionaţi
şi apreciaţi artişti din lume. Marile galerii de
artă ale lumii au la ora actuală atenţia îndreptată
şi asupra României, asupra artiştilor români. Tot
mai des, occidentalii pasionaţi şi interesaţi de
artă vizitează România. Aceştia descoperă aici
un spaţiu încă neexplorat, dar şi artişti tineri
excepţionali care te fac să visezi prin măiestria
lucrărilor create de ei.

http://ziuadecj.realitatea.net/cultura/pictorul-adrian-ghenie-dezastru-ca-emigrant-artist-de-talie-mondiala-cei-dela-academia-din-cluj-m-au-lasat-in-pace-video—110185.html
http://www.cotidianul.ro/pictorul-adrian-ghenie-si-cota-lui-in-crestere-spectaculoasa-la-new-york-210213/
http://www.mediafax.ro/cultura-media/adrian-ghenie-pe-primul-loc-in-topul-celor-mai-tranzactionati-artisti-dinlume-in-2014-13666049
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-hits-misses-national-pavilions-venice-biennale-2015
http://www.sothebys.com/en/news-video/slideshows/2016/adrian-ghenie-sunflowers-reimagining-history.html
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imaginile din proces, pentru că sunt atât de
bogate”, a precizat artistul1.
Dacă la începutul carierei sale aborda un
stil cuminte, la ora actuală talentul său exploziv
a făcut să fie comparat cu pictorul Francis Bacon. Ghenie a dovedit, într-un scurt răstimp, că
poate expune oriunde în marile galerii şi muzee
din lume, fiind un artist „vânat” deja de colecţionari, galerii şi case de licitaţii2 pentru valoarea artistică şi modul în care abordează teme de
istorie recentă. Din Asia şi până în America, marii
colecţionari deţin lucrări ale lui Adrian Ghenie.
Artistul român Adrian Ghenie a avut un
parcurs ascendent constant pe piaţa internaţională de artă în ultimii ani, fiind reprezentant al
noului val al artei vizuale româneşti.
Lucrările sale: „Dr. Mengele 2”, „The King”,
„Gară în afara timpului”, „Piscină”, „Studiu
pentru bătaia cu plăcinte”, „Blue Rain”, „The
Fake Rotko”, „The Sunflowers in 1937” au fost
vândute de mari case de licitaţii, la preţuri importante, fapt ce demonstrează că există o cerere
tot mai mare de opere de artă aparţinând
generaţiei tinere.
Potrivit cotidianului britanic „The Independent”, picturile lui Ghenie au un aspect
îngrijit, însă, când te apropii de ele, poţi observa
elementele neaşteptate şi spontaneitatea pe care
le implică. „Ceva este aplicat pe o suprafaţă,
care poate distruge respectiva suprafaţă, însă,
dacă nu o distruge, se poate transforma totul în
ceva bun. Jumate-jumate. Este un moment ca o
ruletă rusească”, afirma artistul român3.
În 2015, Adrian Ghenie a reprezentat
România la Bienala de Artă de la Veneţia, cu
proiectul „Darwin’s Room”. Figura lui Charles
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O samă de ieudeni… de seamă
Ioan ŢIPLEA

FAMILIA ROMÂNĂ

VALORI ROMÂNEŞTI

D

acă spun Maramureş, nu mă refer
la actualul judeţ şi nici la actuala
configuraţie administrativă a unui
teritoriu delimitat aşa de regimul comunist prin
Reforma administrativă din februarie 1968, în
care sunt incluse 4 „ţări” sau zone etnografice:
Ţara Maramureşului, Ţara Lăpuşului, Ţara
Codrului şi Ţara Chioarului, ci exclusiv la „Ţara
voievozilor-ţărani”, la străvechiul spaţiu al
Maramureşului istoric, situat în dreapta şi în
stânga Tisei.
Locul la care mă refer este, pentru mine,
un topos fabulos şi fascinant. Tradiţiile sale,
folclorul, graiul, cultura, arhitectura locuinţelor
şi straiele oamenilor, dar mai cu seamă moşii şi
strămoşii ce-şi dorm somnul de veci în ţintirimuri l-au plăsmuit să fie aşa.
E un spaţiu încărcat de… istorie, căci de
aici au descălecat Dragoş şi Bogdan, întemeietorii statului medieval ce s-a numit Moldova.
Şi tot de aici, mai exact din Ieud, peste aproape
un jumătate de mileniu, s-a strămutat în Ţara
Năsăudului una din ramurile familiei Chindriş,
una dintre cele mai numeroase şi mai onorabile
familii din sat, care l-a dat ţării pe poetul Andrei
Mureşan, adică moroşan, autorul imnului
Deşteaptă-te române!
Când spun Maramureş, mă gândesc apoi,
volens-nolens, la salba de „catedrale gotice din
lemn”, micuţe în dimensiuni, dar monumentale
în configuraţia lor arhitectonică, biserici care,
cu turnul lor ascuţit, spintecă cerul, spunându-ne că numai prin ele omul poate avea acces la
transcendenţa divină, că numai prin Biserică
creştinul poate intra în Împărăţia Cerurilor.
Apoi, când spun Maramureş, mă mai refer
şi la singurul spaţiu din întreg teritoriul locuit de
români în care fiecare familie sau neam, cum s-a
spus şi încă se mai spune prin aceste locuri, se
individualizează în comunitate nu atât prin
nume şi prenume, ci, aşa ca la vechii romani,
prin poreclă, supranume sau cognomen. Gândindu-mă la ele, nu pot să nu mă gândesc la

istoricul Ioan Mihaly de Apşa, cel care, pe la
1900, în culegerea sa de Diplome maramureşene, a făcut cunoscut lumii originile aristocratice
ale acestor neamuri de plugari, obârşii confirmate oficial, încă din secolele al XIV-lea şi al
XV-lea, prin diplome scrise pe piele de viţel,
întărite cu peceţi regale, cu blazoane şi efigii
identitare, care certificau nobleţea străveche a
originilor lor.
Când spun Maramureş, îmi mai vin în
minte, de pildă, cuvintele consemnate în acele
„cărţi de onoare” ce te întâmpină în tinda fiecărei bisericuţe de lemn, ce conţin nepreţuite superlative formulate de oameni de seamă din ţară
şi de aiurea, cum ar fi cele ale lui Constantin
Noica, care compara zestrea acestor locuri şi
neamuri cu „firmiturile unui banchet al zeilor”,
ori cele exprimate de reputatul antropolog japonez Minoru Nambara, care avea certitudinea
că „Maramureşul este satul primordial, iar ţăranul maramureşean este omul primordial în
nobleţa sa princiară”.
În fine, când spun Maramureş, de bună
seamă, mă mai gândesc la cel mai nordic loc din
ţară unde, după cum ne asigură istoricii, au trăit
dacii liberi, necuceriţi de legiunile romane, şi
care – integral, în ciuda acestui fapt, fără a fi
constrânşi în vreun fel, au asimilat limba latină.
Şi gândul mă mai duce la acei strămoşi care, prin
a doua jumătate a veacului al XIV-lea, vieţuind
în mănăstirile din Ieud ori Peri, ne-au lăsat
moştenire, cu mult înaintea Scrisorii lui Neacşu
din Câmpulung, primele scrieri în limba română! Numai că ele erau cu caractere chirilice, iar
nu latine.
Aşadar, cu toate că s-ar putea spune mult
mai multe lucruri de ţinut minte despre acest
spaţiu fabulos, aş mai semnala doar că, neîndoielnic, atunci când mă gândesc la Maramureş,
mă refer mai întâi la vechiul Comitat al Maramureşului, al treilea ca mărime din fostul
Imperiu Austro-Ungar, care se întindea înainte
de Marea Unire, pe o suprafaţă de 10.355 km2, şi

Puţini dascăli din vechiul sau noul
Maramureş ştiu că în acea delegaţie erau doi
confraţi de-ai lor, ambii din Ieud. E vorba de
profesorul de limba română Ioan Bilţiu Dăncuş
şi de învăţătorul Grigore Ţiplea. În fine, al şaptelea ieudean din delegaţie a fost Florentin
Bilţiu Dăncuş, unul dintre cei trei ofiţeri ce reprezentau Garda Naţională a Comitatului
Maramureş. E de reţinut că Ioan şi Florentin
Bilţiu Dăncuş erau copiii „dascălului arhetipal”
Petru Bilţiu Dăncuş, cum inspirat l-a definit dr.
în istorie Ilie Gherheş. Această legendă vie a
Maramureşului şi a cauzei naţionale a lăsat „cu
limbă de moarte”, adică printr-un soi de testament, celor 6 copii ai săi – Ioan, care a fost şi
dascăl de franceză şi jurnalist, Mihai, care a fost
ofiţer în marina austro-ungară, ucis în luptele
din Marea Adriatică, Florentin, tot ofiţer,
Traian, care a fost pictor, cunoscut nouă prin
tabloul Am fo‘ ş-om si, şi Elena, care a devenit
profesoară − tulburătoarele cuvinte: „Copii!
V-am crescut români! Decât să ştiu că vă lepădaţi de limbă, de lege şi de neam, mai bine v-aş
scoate ochii de pe acum să cerşiţi din casă-n
casă! Să nu uitaţi!”.
În final, gândindu-mă la acest Maramureş,
îmi revin în minte vorbele memorabile rostite de
un alt fiu al Ieudului, preotul greco-catolic
Grigore Balea, cel care în timpul comunismului
a fost unul dintre cei mai străluciţi dascăli pe
care i-a avut în toată istoria sa fostul Liceu Pedagogic din Sighet. Venerabilul sacerdot şi
cărturar, care nu s-a bucurat în ultima sa parte a
vieţii de recunoştinţa pe care cu prisosinţă o
merita pentru binele făcut multor maramureşeni,
ori de câte ori avea ocazia îl parafraza pe Ioan
Slavici, care afirmase că „pentru români, soarele
răsare de la Bucureşti”, amintind celor ce doreau
să-l asculte că „pentru toţi maramureşenii, soarele naţionalismului răsare de la Ieud!”.
Quod erat demonstradum. Iar cine-i interesat şi de alte informaţii, poate consulta,
printre altele, cartea lui Ilie Gherheş Maramureşenii şi Marea Unire de la 1 Decembrie 1918,
Editura Gutinul, Baia Mare, 2017.
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din care numai a treia parte, din păcate, o mai
regăsim în trupul actual al României, în vreme
ce restul a fost înstrăinat mai întâi Cehoslovaciei, în urma Tratatului de pace de la Paris din
1920, nesocotindu-se vrerea moroşenilor din
dreapta Tisei de a trăi în graniţele României
Mari, un deziderat ce a fost exprimat categoric
de ei la 1 Decembrie 1918.
Gândindu-mă la Marea Unire, acum în
anul centenar, nu pot să nu mă refer şi la oamenii
acestor locuri care, în noiembrie 1918, indiferent că se găseau în stânga ori în dreapta Tisei,
s-au adunat şi şi-au ales delegaţii pe care i-au
împuternicit solemn, prin credenţionale, să
participe la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia şi să voteze Unirea.
Or, puţină lume ştie, chiar şi printre cei
informaţi, că în acele momente istorice frământate, dar şi sublime, dintre cei 25 de delegaţi cu
credenţional la purtător nu mai puţin de 7 erau
ieudeni! Aşa că, pentru a le cinsti memoria, mai
cu seamă în acest an aniversar, este o datorie
morală să ne aducem aminte de ei. Aşadar, cei 7
delegaţi cu obârşii în Ieud au fost: avocatul
Vasile Chindriş, doctor în drept şi preşedintele
ales al Sfatului Naţional Român al Comitatului
Maramureş, şeful delegaţiei care – fiind îmbrăcată în superbe haine de iarnă, cu cioareci şi
gube albe – a fost onorată să se afle în fruntea
alaiului de delegaţii din tot Ardealul şi să depună prima, în Sala Unirii, credenţionalele
maramureşenilor.
Un alt ieudean din delegaţie a fost preotul
greco-catolic Simion Balea, ce-şi avea descendenţa în străvechea familie a Bălenilor, care
slujea în Săpânţa, în calitate de reprezentant al
Cercului electoral Teceu-Săpânţa. Apoi, din cei
5 delegaţi ai Cercului electoral Iza-Vişeu, plugarul Vasile Pleş şi preotul greco-catolic
Artemiu Anderco − cel care după Marea Unire a
descoperit în podul Bisericii din Deal, cea mai
veche biserică din lemn din Maramureş, Codicele de la Ieud, un document inestimabil pentru
cultura şi istoria noastră, pe care l-a donat Academiei Române − erau tot ieudeni.
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George Cristea – 90
Dr. Ştefan VIŞOVAN
Baia Mare
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O

rădeanul George Cristea, refugiat
politic în Suedia de mai bine de
treizeci de ani, este un distins intelectual român, cercetător, profesor universitar,
antropolog, scriitor şi publicist1, care, prin
prestaţiile sale de ordin ştiinţific, cultural şi politic, a contribuit substanţial la creşterea prestigiului României în lume. A publicat, în Suedia
şi în România, mai multe cărţi, o serie de studii,
articole cu conţinut ştiinţific, dedicate, îndeosebi, diferitelor aspecte ale audiovizualului şi
civilizaţiei sahariene, fiind, totodată, autor de
literatură beletristică.
S-a născut la 17 ianuarie 1929 la Oradea,
– fiind, după mamă, „nepot al preotului ortodox
Cosma din Berechiu”2 – unde a urmat cursurile
gimnaziale şi Liceul „Emanuil Gojdu” (pe care
îl absolvă în anul 1948), după care devine student al Facultăţii de Fizică şi Matematică a Universităţii „Victor Babeş” din Cluj. După absolvire, lucrează, o perioadă, în cadrul Institutului
Pedagogic din Bucureşti, unde parcurge repede
primele două trepte academice – preparator şi
asistent –, apoi, devenit şef de lucrări, se
transferă la Universitatea din Bucureşti, activând în cadrul Catedrei de optică şi specializându-se în tehnici audiovizuale. În paralel cu
activitatea didactică, colaborează cu Radiodifuziunea Română, fiind prezent în mai multe
emisiuni pentru tineret – unele girate de
Octavian Paler –, care aveau, în general, scopul
„să prezinte mai atractiv şi accesibil … probleme ştiinţifice de matematică, de fizică, de
chimie la concursurile Cine ştie câştigă”3. În
anul 1971, în baza unei convenţii culturale
1
2
3
4
5
6
7

dintre România şi Algeria, pleacă în această ţară
din nordul Africii, desfăşurându-şi activitatea la
Universitatea din Constantine, unde organizează primul centru audiovizual de pe Coasta de
Nord a Africii, la care a predat mai multe discipline de profil, precum şi fizica. Aici lucrează cu
„un grup interdisciplinar de arhitecţi, de antropologi, de arheologi, care făceau studii în Sahara”4, prilej cu care a intrat în contact cu „vestigiile extraordinare ale unei culturi şi civilizaţii
de mult dispărute”5, de care a fost captivat şi pe
care „s-a decis să o cerceteze în amănunţime”6.
A publicat, încă de pe atunci, articole interesante
pe această temă, cum este reportajul documentar
din revista „Fa milia” din anul 1972 „despre
triburile de tuaregi din Sahara”7. Pe continentul
african, „obiectul principal al cercetărilor lui
George Cristea îl constituie studierea sud-estului algerian, în particular a masivului Hoggar şi
a Podişului Tassili n’Ajjer, interesante prin
gravurile şi picturile lor datând din perioada

George Cristea este membru, atât al Uniunii Scriitorilor din România, cât şi al celei din Suedia.
Iosif Popa, Profesorul George Cristea – cadru didactic universitar, scriitor, cercetător ştiinţific într-un domeniu
de pionierat, „Informaţia de Vest”, 23 decembrie 2003-07 ianuarie 2004, p. 11.
Vezi Silvia Constantinescu, De vorbă cu domnul George Cristea. Ţara de origine nu ne-o putem uita nicicând şi
niciunde, „Curierul românesc”, Göteborg, Suedia, octombrie-decembrie 1994, p. 10.
Ibidem.
Vezi Dumitru Chirilă, Cu George Cristea despre lumea Saharei şi lumea românească (interviu), „Noua gazetă de
Vest”, 24-30 decembrie 1992, p. 17.
Ibidem.
Ibidem.

şi încurajându-i să se realizeze profesional. Lui
George Cristea i se eliberează imediat un permis
de şedere provizorie, i se facilitează accesul la
cursurile de limba suedeză, iar după patru ani i
se acordă cetăţenie suedeză. Distinsul profesor
îşi aminteşte că tocmai când se interesa la Forţele de Muncă din capitala suedeză de un post
conform pregătirii şi calificării Domniei Sale,
erau depuse acolo două oferte: una din partea
Institutului Pedagogic şi alta de la Dramatiska
Institutet6, un renumit institut de artă teatrală şi
cinematografică care pregătea „personal tehnic,
adică regizori, scenografi, cameramani etc.”7, o
veritabilă „şcoală superioară de teatru, film, radio şi televiziune”8 ce funcţiona pe lângă Universitatea din Stockholm. S-a angajat la acesta
din urmă. Aici a organizat şi condus un departament de mijloace de învăţământ, a predat
cursuri de tehnici vizuale, de fotografie documentară şi optică şi a înfiinţat un departament
special care se preocupa, cu prioritate, de
studierea „gesturilor, dansurilor, a măştilor – ca
elemente de preteatru”9. La Universitatea din
Stockholm, lui George Cristea i s-au creat
condiţii pentru continuarea cercetărilor întreprinse pe continentul african, unde revine de
mai multe ori, adâncindu-şi studiile, „în special
pe tema elementelor preteatrale în picturile rupestre din zona amintită”10, pe care, apoi, le-a
făcut cunoscute lumii întregi „prin publicaţii şi
expoziţii”11. Astfel, după 1980, Dramatiska
Institutet îl trimite în nordul Africii „pentru a
studia elementele din cultura africană ce reprezentau un început de teatru: măşti, costume,
dansuri rituale”12, rezultatele acestor cercetări
fiind prezentate de specialistul român la cel

Dan Mateescu, Un român în Suedia. Profesorul George Cristea, „Curierul românesc”, anul XI, nr. 2 (145),
februarie 1999.
2 Lanţ muntos în Deşertul Saharei, renumit prin vegetaţia sa unică, prin picturile rupestre şi prin siturile arheologice
– unele datând din perioada neolitică.
3 Silvia Constantinescu, op.cit., p. 11.
4 Ibidem.
5 Ibidem, p. 10.
6 Ibidem, p. 11.
7 Vezi, pentru detalii, Iosif Popa, op cit., p. 11.
8 Dumitru Chirilă, loc. cit., p. 17.
9 Iosif Popa, op. cit., p. 11.
10 Dumitru Chirilă, loc. cit., p. 10.
11 Ibidem.
12 Dan Mateescu, loc. cit. O parte dintre impresiile lui George Cristea legate de civilizaţia străveche a Africii sunt redate în volumul de versuri Balada fetei din Sahara, apărut la Stockholm în anul 1981, fiind prima carte în limba
română publicată în Suedia. Un an mai târziu îi va apărea un volum bilingv, în limbile română şi suedeză, de versuri
(poeme), intitulat O, iubiri trecătoare, cu ilustraţii aparţinând autorului.
1
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preistorică”1. Fiind atras de civilizaţia şi de
misterele Saharei, face mai multe călătorii în
această zonă şi cercetează, printre altele, picturile rupestre de pe stâncile de la Tassili2, ajungând la concluzia că acestea reprezintă o civilizaţie mai veche decât cea egipteană3. A făcut
nenumărate fotografii, pe care le-a expus ulterior în cadrul unor expoziţii organizate în Suedia
la Centrul Cultural Francez, la Institutul de
Teatru, la Casa Filmului etc. sau le-a oferit cu
generozitate „pentru diferite cursuri de istoria
artei preistorice”4, precum şi celor ce se ocupau
de istoria teatrului în general.
Faptul că George Cristea s-a implicat în
numeroase cercetări, că a început să pătrundă
tainele continentului african, unde era cunoscut
şi respectat în lumea ştiinţifică, nu era pe placul
autorităţilor române. La aceasta se adăuga şi o
atitudine independentă, Domnia Sa însuşi recunoscând cu francheţe că nu prea asculta de cei
de la Ambasada României la Alger5. Aşa se face
că, în anul 1976, după aproape şase ani de activitate în Africa, neprelungindu-i-se contractul,
intră în conflict cu Ambasada României din
Alger, care îl somase să se întoarcă în ţară în
termen de zece zile, fiind chiar ameninţat de
consulul de pe vremea aceea că, altfel, va fi condus de poliţia algeriană la avionul de Bucureşti.
A înţeles că, plecând în ţară, nu va mai putea
reveni în Africa, continent în legătură cu care îşi
făcuse deja importante planuri de cercetare în
care a investit timp şi bani. Aşa că pleacă în
Suedia, unde cere şi primeşte azil politic. Pe
vremea aceea, Suedia se număra printre ţările
care îi accepta, fără prea multă birocraţie pe
refugiaţii din Europa de Est, oferindu-le sprijin
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de-al Doilea Simpozion Internaţional de Istorie
a Teatrului, ţinut la Barcelona în anul 1989,
unde a susţinut comunicarea Elemente preteatrale în gravurile şi picturile rupestre din
mezoliticul şi neoliticul saharian, care s-a bucurat de un mare succes1, atrăgând după sine
invitarea autorului spre a ţine conferinţe sau a
participa la manifestări ştiinţifice în Algeria – la
Universitatea din Oran, la Glasgow, la Montreal, la Moscova, în Finlanda etc.2. Pentru a-şi
aprofunda informaţiile privind istoria artei, culturii şi civilizaţiei urmează, cu bursă oferită de
statul suedez, cursuri de specialitate în Italia, la
Universitá per Stranieri din Perugia, iar în domeniul audiovizualului se specializează la
Marly-le-Roi în Franţa, lângă Paris.
George Cristea face parte din categoria
intelectualilor români, care, deşi, din diferite
motive, şi-au părăsit ţara, au rămas sufleteşte
alături de ea, căci aşa cum însuşi Domnia Sa
declară, ţara de origine nu ne-o putem uita nicicând şi niciunde3. Stabilit în Suedia, a făcut o
frumoasă promovare a României acolo, iar după
obţinerea cetăţeniei suedeze, n-a ezitat să revină, ori de câte ori a avut ocazia, în ţara de
origine. A venit în ţară ca membru al unei delegaţii a institutului la care lucra şi a contribuit
la stabilirea unor relaţii de colaborare cu
Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică
din Bucureşti. A îndeplinit multă vreme funcţia
de vicepreşedinte al Asociaţiei Culturale a Românilor din Stockholm, precum şi pe cea de redactor principal la revista de cultură a acesteia –
„Arhipelag”. În această calitate a organizat în
decembrie 1989, într-o piaţă centrală din Stockholm, o mare demonstraţie de solidaritate cu
manifestările ce se declanşaseră atunci în ţară. A
ţinut nenumărate conferinţe la Ambasada României din Suedia (în anul 2009 despre reflectarea Unirii din 1859 în presa suedeză; în 2010
despre Muntele Athos; în anul 2012, despre personalitatea lui I. L. Caragiale), a avut intervenţii
în cadrul Conferinţei Profesorilor de Limba
Română din Scandinavia din anii 2010 şi 2012.
1
2
3
4
5
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Din anul 1983 este membru al Amnesty International, organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în anul 1961şi orientată înspre apărarea
drepturilor omului, mai ales a celor prevăzute de
Declaraţia Drepturilor Omului, adoptată la 16
decembrie 1948 în cea de-a treia sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite.
În anul 1992, George Cristea deschide „la
Muzeul Ţării Crişurilor (din Oradea – n.e.) o
foarte interesantă expoziţie de fotografii cu imagini din faimoasele picturi rupestre din grotele
sahariene din Podişul Tassili n’Ajjer (Algeria)
pe care a avut ocazia să le cerceteze la începutul
anilor ’70. Mai puţin cunoscute Europei, picturile din deşertul algerian, datând din mezolitic
şi neolitic – pe când condiţiile favorabile vieţii nu
dispăruseră încă – surprind prin extraordinara
expresivitate şi prin legăturile pe care le fac, peste
milenii, cu mijloacele artei moderne”4.
În anul 1994 a deschis o expoziţie de fotografii la Muzeul Etnografic al Transilvaniei.
Între 16 şi 20 septembrie 1998 „a participat, în calitate de co-chairman al Secţiunii de
istorie, la ROMFEST 89’, cum a fost numit
Congresul Românilor de Pretutindeni”5. În cadrul manifestărilor ce au avut loc cu ocazia
acestui congres (ţinut la Bucureşti) George
Cristea a prezentat comunicarea Un document
necunoscut despre Răscoala lui Horia, în legătură cu care a făcut următoare precizare: Am
ţinut să subliniez că evenimentul petrecut acum
mai bine de două sute de ani în Ţara Moţilor
trebuie să rămână viu în memoria noastră, căci
el cuprinde un element permanent al istoriei
noastre – acela al relaţiilor româno-maghiare.
Am arătat că românii trebuie să dea dovadă de
fermitate şi unitate în ceea ce priveşte drepturile
lor şi să nu dea semne de slăbiciune, căci cu noi
este istoria. Naţionalismul românilor este unul
defensiv, care trebuie să utilizeze toată forţa
argumentelor (şi har Domnului, avem), în faţa
unui naţionalism agresiv, susţinut de politicieni
extremişti, bazaţi pe elemente fără educaţie,
fără înţelegere, din zona de subcultură a
populaţiei maghiare6. Referindu-se la şirul in-

Ibidem. Despre arta veche sahariană George Cristea vorbeşte pe larg într-o carte de succes – Saharas gDtfulla
klippmDlningar (Misterioasele picturi rupestre din Sahara), apărută la Editura Carlsson din Stockholm în anul 2001.
Dan Mateescu, loc. cit.
Silvia Constantinescu, op. cit., p. 11.
Dumitru Chirilă, loc. cit.
Ilie Călian, Româno-suedezul George Cristea: Românii trebuie să dea dovadă de fermitate şi unitate în faţa
naţionalismului agresiv maghiar, „Adevărul de Cluj”, joi 24 septembrie 1998, p. 1, 3.
Ibidem, p. 3.

1
2

Ibidem.
Vezi site-ul Primăriei Oradea: 23 septembrie 2009.

Din anul 2013 este membru de onoare al
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România,
activând în cadrul Secţiei de ştiinţe istorice şi
arheologice şi fiind o prezenţă constantă în paginile revistei „Annals. Series on History and
Archaeology”.
În economia relaţiilor lui George Cristea
cu România, un loc aparte îl ocupă Maramureşul, unde a cercetat măştile rituale, dansurile,
arhitectura bisericilor de lemn, portul popular,
tradiţiile şi obiceiurile etc. A vizitat Maramureşul înainte de a pleca în Africa şi a rămas
îndrăgostit de acest ţinut mirific. Aşa se face că,
imediat după ce a obţinut cetăţenia suedeză,
revine în Maramureş, îi studiază comorile arhitectonice, în speţă bisericile şi monumentalele
porţi de lemn, le pătrunde sensurile, se familiarizează cu motivele, le descifrează simbolurile ancestrale şi elaborează o lucrare de referinţă pentru această zonă, întitulată În ţara
bisericilor de lemn, apărută în anul 1989 la Editura Mitropoliei Ardealului din Sibiu. Se impune să subliniem în acest context că primul
articol despre bisericile de lemn din România
apărut în presa suedeză îi aparţine lui George
Cristea şi a fost publicat în revista „Horizont”
încă din anul1984. Despre Maramureş, George
Cristea are cuvinte de o frumuseţe şi o sensibilitate aparte: „Există un colţ de ţară în Ro-
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terminabil de solicitări ale liderilor maghiarilor
din România, româno-suedezul George Cristea
este cât se poate de tranşant: Din perspectivă
suedeză, pretenţiile maghiare ni se par absurde.
Pur şi simplu mi se pare că ei vor să aibă mai
multe drepturi în România decât românii înşişi.
În Suedia, la o populaţie de 8.600.000 de locuitori există 500.000 de finlandezi. Proporţia
acestei minorităţi este de acelaşi ordin de mărime ca a maghiarilor din România. Au vreo
două şcoli secundare cu predare în limba lor,
iar în şcolile de stat au un anumit număr de ore
în limba finlandeză, cum au şi alţi copii de altă
provenienţă (spanioli, sud-americani, români,
arabi etc.) dreptul la învăţarea limbii materne
(newsprak). Dar universitate finlandeză în
Suedia? Finlandezilor înşişi li s-ar părea absurdă şi nepractică o asemenea idee: unde se va
duce absolventul de finlandeză să predea în
Suedia matematicile sau biologia? Ca şi dubla
cetăţenie! Niciodată nu s-a ridicat o astfel de
problemă acolo: nici din partea finlandeză s-o
ceară, nici din a suedezilor să le-o dea…”1.
Preocupările lui George Cristea privind
Răscoala lui Horia au fost intense, cercetătorul
nostru descoperind în arhivele suedeze numeroase documente referitoare la acest eveniment,
efortul acesta soldându-se cu un interesant volum intitulat Izvoare istorice suedeze privind
Răscoala lui Horia, publicat în coautorat cu
academicianul Nicolae Edroiu, în anul 2001 în
Bucureşti, la Editura Fundaţiei Culturale Române.
În anul 2008 îşi lansează la Oradea cartea
Regi şi diplomaţi suedezi în spaţiul românesc
(secolele XVII-XX), editată, în anul 2007, de
Centrul de Studii Transilvane din Cluj-Napoca.
În anul 2009, din partea Consiliului Local
al Municipiului Oradea a primit o diplomă de
excelenţă pentru „merite deosebite în promovarea culturii române şi a imaginii Oradiei în
lume”2. În acelaşi an, Universitatea din Oradea
i-a conferit titlul de doctor honoris causa, iar la
Editura Carlsson din Stockholm îi apare
lucrarea Se Rumänien (Vezi România) – primul
ghid turistic suedez despre România elaborat de
un autor român.
În 2011, la Universitatea „Valahia” din
Târgovişte, a vorbit despre relaţiile româno-suedeze de-a lungul timpului.
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mânia unde destinul uman s-a împletit atât de
strâns cu acela al pădurilor dimprejur, încât
istoria a fost scrisă, parcă, nu pe hârtie, ci pe
lemn, unde tradiţiile s-au transmis, parcă, nu
prin cuvinte, ci prin semne încrustate pe
trunchiuri de copac devenite porţi şi case şi unde
credinţa strămoşească şi-a găsit expresia nu în
catedrale de piatră, ci în modeste biserici de
stejar şi brad cu turlele, însă, înălţate până la cer.
Acest loc se cheamă Maramureş …”1. Iar profesorul universitar Michel Steriade din Belgia
spune următoarele despre această lucrare: „De
la întâile cuvinte pe care le-aţi scris ca introducere la cartea dumneavoastră În ţara bisericilor de lemn, aţi şi aprins magia şi misterul pe
care le reprezintă lemnul, copacul, pădurea,
Codrul frate cu românul – adevăr milenar …
V-am citit cu aviditate, plăcere şi cu un ecou
prelung în suflet, fiindcă scrieţi cu dragoste, cu
competenţă şi cu o mândrie legitimă, fiind fiu al
acestei Ţări care ne aparţine fiecăruia mai mult
decât Îi aparţinem. Unele amănunte ce ne daţi
despre Biserica din Şurdeşti, despre ornamentaţia interioară şi exterioară a sfintelor lăcaşuri,
precum, în general, a tuturor caselor, m-au
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interesat şi îmbogăţit spiritualiceşte… Cartea
dumneavoastră, cu preafrumoasele imagini care
o împodobesc, este o realizare din cele mai de
preţ ale scrisului românesc”2.
George Cristea îşi va continua cercetările
în Maramureş şi, dezvoltând această carte, în
anul 2000, împreună cu etnologul Mihai
Dăncuş, pe atunci director al Muzeului Maramureşului, publică la Editura Fundaţiei Culturale Române din Bucureşti, un volum „de referinţă despre geografia, istoria, etnografia şi
valorile culturale ale acestei regiuni”3. Autorii
consideră, pe bună dreptate, că „Maramureşul
este o oază de viaţă arhaică plină de farmec, în
mijlocul unei civilizaţii egalizatoare. El este, cu
certitudine, cel mai mare muzeu etnografic în
aer liber din Europa şi valorile pe care le deţine –
oare pentru cât timp încă –? îl recomandă să
ocupe un loc pe Lista UNESCO a moştenirii
culturale a umanităţii”4.
De vizitele făcute în Maramureş se leagă
şi preocupările lui George Cristea privind centrul geografic al Europei. La Sighetul Marmaţiei
află că nu departe, în localitatea Trebuşani
(Dilove), fostă românească, actualmente în
Ucraina, există un obelisc care marchează, pe
baza măsurătorilor unor geografi unguri şi austrieci, că acolo se află centrul Europei. Documentându-se atent asupra acestei chestiuni,
George Cristea află că mai multe state îşi „revendică” câte un centru al Europei: Lituania,
Slovacia, Suedia, Cehia, Austria, Germania.
Aşa sa născut o nouă carte a sa: Vânătoarea
după Centrul Europei, apărută la Stockholm în
Editura Carlsson în anul 2002.
Una dintre realizările de suflet ale George
Cristea este salvarea Schitului Românesc Prodromul de la Muntele Athos din Grecia, pe care
l-a vizitat în anul 1984, constatând „cu amărăciune starea deplorabilă în care se afla mai
ales biblioteca, cu opere unice, ameninţate de
distrugere”5. Despre Muntele Athos George
Cristea a aflat încă din copilărie de la bunicul
său, preotul ortodox din Berechiu6, care l-a în-

George Cristea, În ţara bisericilor de lemn, Editura Mitropoliei Ardealului, Sibiu, 1989, p. 9.
Ibidem, p. 8.
Silvia Constantinescu, op. cit., p. 11.
George Cristea, Mihai Dăncuş, Maramureş un muzeu viu în centrul Europei, Editura
Vezi Loredana Cristea, George Cristea, „Clipa”, revistă independentă de informaţie sociopolitică şi cultură
editată săptămânal în Statele Unite ale Americii, anul XVIII, 27 decembrie 2008; „Crişana”, 11 octombrie, 2008.
Vezi supra nota 2.
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mulţumire şi recunoştinţă, materializată în mai
multe scrisori, pun în lumină profilul de creştin
devotat al acestuia, implicarea responsabilă, de
suflet în sprijinirea la momentul oportun a
Schitului Prodromu. Prezentăm, în continuare,
câteva fragmente edificatoare din acest punct de
vedere. Astfel, într-o scrisoare trimisă lui
George Cristea de stareţul de atunci al Schitului
citim următoarele: Apelul Dumneavoastră este
binecuvântat de Dumnezeu, pentru inima bună
cu care l-aţi făcut, pentru că a şi început să dea
cele mai neaşteptate roade. Închipuiţi-vă că
Arhiepiscopia Misionară Ortodoxă Română a
trimis un cec de 1250 de dolari, în urma scrisorii unor credincioşi din Suedia, sumă deosebit
de însemnată cu care putem să cumpărăm o
cantitate mare de material necesar confecţionării ferestrelor la biserică şi chilii6. Altădată,
după confirmarea primirii unei importante sume
de bani, reacţia celor de la Prodromu este mai
mult decât grăitoare: Stimate Domnule Profesor, întreaga obşte a Schitului Prodromu vă
exprimă din toată inima Dumneavoastră şi onoratului comitet cu care lucraţi şi tuturor binecredincioşilor fraţi şi donatori români, care, cu
inimă bună, înţeleg să conlucreze la restaurarea acestui aşezământ spiritual al evlaviei
strămoşeşti, adânca noastră recunoştinţă şi ne
rugăm Bunului Dumnezeu pentru sănătatea, buna sporire şi mântuire a Domniilor Voastre şi
pentru fericirea veşnică a celor răposaţi7.
Despre contribuţia hotărâtoare a lui George Cristea
la refacerea Schitului Românesc Prodromu,

Silvia Constantinescu, op. cit., p. 11.
Vezi detalii la George Cristea, Apel al unui grup de ortodocşi români din Stockholm pentru ajutorarea Schitului
Românesc „Prodromu” de la Sfântul Munte Athos, „Cuvântul românesc”, august 1986.
Ibidem.
Prezenţa unor călugări români la Muntele Athos este semnalată încă prin secolul al IV-lea, iar în secolul al VIII-lea
câţiva sihaştri de prin Ţările Române şi-au construit acolo colibe sau au vieţuit prin peşteri şi şi-au ridicat chiar o
biserică cu hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. La începutul secolului al XIX-lea, biserica se
numea Chilia Sfântului Ioan Botezătorul, Chilia Românească de la Vigla Ianicopoli, sau, mai apoi, Chilia
Prodromul (Înaintemergătorul). Date certe despre acest aşezământ monahal avem abia din secolul al XIX-lea,
când, în anul 1820, pe vremea când în Moldova era mitropolit Veniamin Costachi, a fost înfiinţat la Muntele Athos
schitul românesc Prodromu. Despre existenţa acestuia vorbesc mai târziu unele acte oficiale de pe vremea
domnitorului Grigore Ghica (iulie 1853), precum şi un hrisov domnesc din 19 iunie 1871 emis de cancelaria lui
Carol I al României. În anul 1810 era egumen al schitului călugărul Iustin, căruia i-a urmat ieromonahul Patapie.
Au urmat câţiva ani în care, din cauza frământărilor de ordin politic şi militar din Balcani, activitatea monahală de
la Prodromu încetează, fiind reluată în anul 1850 prin ieromonahii Nifon şi Nectarie, veniţi aici de la Mânăstirea
Horaiţa din Neamţ. Viaţa schitului este reluată şi, în curând, numărul călugărilor ajunge la aproximativ şaizeci.
Astăzi la Schitul Prodromu vieţuiesc douăzeci şi cinci de călugări români care se încadrează întru totul în rigorile
ascetice specifice Muntelui Athos. (Vezi Wikipedia).
Vezi, George Cristea, Apel …
Silvia Constantinescu, op. cit., p. 11.
Ibidem.
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demnat să ajungă acolo1. Prima vizită la Podromu i-a lăsat, însă, un gust amar, căci sfântul
locaş îşi pierduse foarte mult din măreţia de
odinioară, fiind aproape de dărâmare şi având
doar „cincisprezece călugări bătrâni şi bolnavi”2, iar biblioteca, care adăpostea în jur de şase
mii de volume, unele extrem de valoroase (Biblia
lui Şerban Cantacuzino, Cazania lui Varlaam,
Îndreptarea Legii sau Pravila lui Matei
Basarab, Noul Testament al lui Simion Ştefan),
la care se adăugau sute de manuscrise, lucrări de
muzică bizantină – unele cu frumoase miniaturi3
– era într-o evidentă stare de degradare. George
Cristea se hotărăşte să intervină pentru salvarea
acestui străvechi aşezământ monahal românesc4, ca atare, la întoarcerea în Suedia, organizează un ciclu de conferinţe pentru credincioşii ortodocşi din această ţară, solicitându-le să se implice în acest proiect, apoi
concepe un apel în numele unui grup de români
ortodocşi din Stockholm adresat „tuturor oamenilor de bine, în primul rând românilor din diaspora, răspândiţi pe toate meridianele şi paralele globului, pentru a ajuta, după inima şi
posibilităţile fiecăruia Schitul Românesc „Prodromu” de la Muntele Sfânt Athos”5. Apelul a
fost publicat în presa românească din exil („Cuvântul românesc”, „Universul” etc.), iar rezultatele nu au întârziat să apară. Pe adresa Prodromului au început să sosească tot mai multe
sume de bani, iar în paralel George Cristea a
continuat să facă chete şi să trimită periodic bani
călugărilor români de la Athos, a căror reacţie de
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puturi până astăzi şi povesteşte cum aceşti călugări trăiesc în secolul 21. În acelaşi timp,
cartea este un jurnal de călătorie dintr-o zonă cu
o istorie şi peisaje uluitoare”2.
Adept al cugetării lui Nicolae Iorga
Sufletul liber, apoi vin toate celelalte, distinsul
nonagenar George Cristea poate privi în urmă
cu mândrie şi satisfacţie. Nu s-a lăsat biruit de
sistemul comunist, alegând libertatea. Dar
acolo, în lumea liberă, nu şi-a uitat şi nici nu şi-a
renegat rădăcinile româneşti, fiind unul dintre
cei mai constanţi promotori ai valorilor ţării de
origine. Este, în acelaşi timp, un fidel colaborator al revistei noastre – motiv în plus pentru
a-l felicita şi a-i dori sănătate, fericire şi încă
mulţi ani.
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aflăm şi dintr-o scrisoare trimisă acestuia de
academicianul Virgil Cândea, datată 16 aprilie
1987: Vă felicit pentru tot binele făcut prodromiţilor. Cred că de la Veniamin Costachi
nimeni nu i-a ajutat atât de substanţial1.
George Cristea a vizitat de mai multe ori
Muntele Athos şi Schitul Prodromu, fiind considerat de călugării de acolo un apropiat şi beneficiind de totala lor încredere. Aşa s-a născut o
nouă carte a sa Pilgrim pD Athos – munkarnas
rike (Călătorie pe Muntele Athos – Regatul Călugărilor), tipărită la Editura Carlsson şi lansată
în data de 19 octombrie 2017 la Institutul Cultural Român din Stockholm. „Prin intermediul
cărţii, acesta face o introducere generală în lumea monahală a muntelui Athos, de la înce-

George Cristea

1
2

Scrisoare aflată în posesia domnului George Cristea.
Vezi www.icr.roma-lansare-de-carte-pilirim-pa-athos.munkarnas-rik
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Paliere interpretative într-un
recviem pentru singurătate
Carmen ARDELEAN

1
2

Raport asupra singurătăţii e extrem de ofertant
atunci când vine vorba despre paliere interpretative: de la multiplele semnificaţii ale titlului şi
modul în care acestea transpar în text, la tipologia
romanului, raportul existent între instanţele narative, simbolicele toponime sau antroponime, jocul modurilor de expunere sau
al perspectivelor narative, rolul
intertextualităţii sau tripticul
conceptelor-cheie.
Recunoscând faptul că
scrisul presupune, alături de
plăcerea actului, un travaliu care ajunge să-ţi devoreze existenţa: „Când eşti scriitor, eşti
scriitor 24 de ore din 24 şi o
viaţă întreagă pe recepţie”, autorul se înscrie în categoria
creatorilor celor pentru care
scrisul e catharsis: „Încerc să
scriu, trebuie să scriu”2 (p. 24),
„Scriu cu îndârjire” (p. 288).
Termenul de „raport” va păstra
din semnificaţia originară doar
temeinicia, seriozitatea, acribia
asociate redactării, ideea de studiu, analiză, de
fixare aproape ştiinţifică a unor concluzii îndelung
elaborate cu privire la un sentiment care pare
imposibil de cuantificat, dar pe care autorul îl
simte invadându-i palierele existenţei: „marea
literatură este o cursă foarte grea, solitară”, „cred
că suntem mai izolaţi ca oricând”, „izolaţi intelectual” − afirma autorul.
Ridicată la rang de supratemă, singurătatea
devine blazonul tuturor personajelor, fie într-o
anumită etapă a existenţei, fie transfigurând întregul parcurs biografic. Ilustrative sunt personajele centrale ale romanului, cele care decantează
analitic destinele personajelor secundare sau epi-

Citatele sunt preluate din interviul publicat în nr. 46 din 2007 al revistei „România literară”, http://www.romlit.ro/
augustin_buzura_m-am_retras_din_lumea_literar_din_lips_de_timp
Citatele sunt preluate din volumul Raport asupra singurătăţii. Primul caiet, Augustin Buzura, Iaşi, Editura
Polirom, 2009.
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aport asupra singurătăţii este o
poveste despre dragoste şi moarte, cele două pulsiuni descrise de
Freud, despre spaima de timp şi, în egală măsură,
despre brutalitatea istoriei”1, mărturisea Augustin
Buzura într-un interviu acordat în 2007 Ioanei
Revnic. Deşi fixează direcţiile
prioritare, afirmaţia autorului
este, totuşi, extrem de restrictivă. Romanul, subintitulat Primul
caiet, nu e doar o ingenioasă
broderie a unor teme fundamentale pentru eul creator sau eul
social, căci suntem, fără îndoială, în faţa unui un roman total,
ca să împrumutăm o sintagmă
asociată ultimului roman al lui
Marin Preda, roman ce conţine
în subsidiar un „pact autobiografic” ce permite lectorului
avizat reconfigurarea unui
posibil traseu „de la metaforele
obsedante la mitul personal”, iar
dovada e una dintre cele mai
cutremurătoare afirmaţii ale autorului care prefigurează destinul personajului central, Robert Cassian. „M-am
retras din lumea literară din lipsă de timp. La
vârsta mea timpul trece altfel. Simţi mai intens
fiecare minut”. E o mărturisire în care putem regăsi camuflată biografia lui Robert Cassian, medic
primar psihiatru, care decide să se retragă din
lumea căreia nu-i mai suportă amabilităţile, bunăvoinţa, „umilinţa de a fi îngrijit” dintr-o lipsă de
timp pentru… meditaţie asupra propriului destin,
pentru o finală încercare de a-şi depăşi limitele,
pentru o necesară psihanalizare înlesnită de un
instrument ce devine bisturiu al introspecţiei: scrisul.
Dincolo de tema actului scrierii, de o poetică intrinsecă ce-l transformă în metaroman,
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sodice, Mara şi Cassian. Dialogul celor doi,
amplele monologuri in praesentia sau adnotările
lui Cassian sunt mijloacele prin care cei doi îşi
potenţează singurătăţile printr-o tehnică experimentată de la Gide până astăzi: mise en abîme,
utilizată ca alternativă la clasica povestire în ramă
sau povestire cu sertare. Cuplul configurează şi o
altă dominantă a romanului, principiul antinomiei
care se propagă, parcă, fără limite. Nu antinomia
juneţe-senectute, care pare principalul impediment
în calea împlinirii cuplului, constituie nucleul narativ, ci modul în care supratema singurătăţii se
răsfrânge asupra personajelor, excesul sau deficitul de existenţă de care se face vinovată aceasta.
Diferenţa în abordarea acestei suprateme e susţinută de afirmaţia Marei: „Tu ai de cine fugi, eu
n-am la cine fugi!”
Trăindu-şi copilăria, adolescenţa şi tinereţea izolată de lume, într-o staţie meteorologică,
alături de părinţii Gheorghe Toma şi Teodora,
Mara simte acut recluziunea impusă de gelozia
neistovită a tatălui, recluziune-blestem de care n-a
putut-o elibera nici moartea acestora, nici ameninţările permanente care o pândeau la tot pasul,
chiar materializate în viol. Suferind mai degrabă
de însingurare decât de singurătate, de o nevoie de
izolare ce surclasează nevoi primare: „Nu hrana
mă preocupa, ci singurătatea” (p. 42) şi care îi va
permite paradoxale corporalizări ale stării: „Parcă
îmi văd singurătatea, ea capătă o înfăţişare, un
corp material pe care-l simt urmărindu-mă neîncetat, ironizându-mă, transformându-se uneori
într-un fel de îndemn la abandon” (p. 120), fapt ce
explică retragerea într-un spaţiu-matrice, punctat
prin două repere toponimice simbolice: Piatra
Sfântului şi Marginea Vieţii, Cassian are şi el o
certitudine: „Din tot ce mi-a fost dat să trăiesc
până azi, mi-a rămas doar singurătatea. Numai
singurătatea” (p. 107). E evidentă necesara anamneză care să-i permită vindecarea unor distrofii
sufleteşti, atenuarea discrepanţelor între trupul neîndoielnic şi trupul sufletesc. Fin psiholog, dublat
de psihanalist şi secondat de psihiatru, Cassian ştie
că propria existenţă e, măcar în parte, produsul
existenţelor celor din jur, că parcursul autobiografic e invariabil determinat de ereditate, mediu,
de parcursul biografic al celor care i-au intersectat
existenţa, rememorarea fiind cheia care i-ar permite descifrarea propriei existenţe, decriptarea
avatarurilor apăsătoarei însingurări.
Multiplele biografii inserate nu trebuie percepute, aşadar, doar ca microromane care supra1
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licitează singurătatea, chiar dacă aceasta pare să
sufoce destinele personajelor, devenind un Ianus
simbolic. Teribila experienţă a războiului care impune o singurătate percepută şi rezolvată diferit de
Darius şi Ella, solitudinea impusă de haina monahală şi destrămată de sporadice plăceri trupeşti
cu care sau de care e tentat călugărul Serafim,
izolarea Dariei în Pădureni, unde simte că „uneori
parcă se prăvăleşte peste mine toată singurătatea
lumii” (p. 345), decizia lui Dan de a se căsători
pentru că „se temea de singurătate” (p. 345) sau
refugiul părintelui Munteanu în lumea lui Bachus
pentru a scăpa de tortura „fricii teribile de singurătate” (p. 126), sau ideea că „singurătatea te
urmăreşte ca o boală cumplită” (p. 375) sunt câteva dintre ipostazele-arhetip pe care romancierul
decide să le introducă. Nu e vorba de existenţe
compensatorii, ci de însingurări care-i permit să se
înţeleagă, să analizeze una dintre cele mai acute
stări ale omului modern care crede că „nu mai
există salvare pentru acest individ oribil şi trist:
pentru mine, cel ce sunt”. Mai presus de singurătatea impusă de inadaptare socială sau afectivă, de nevoia de introspecţie, e singurătatea
iscată de drama pierderii contactului cu spiritul, cu
spiritul suprem, resimţită de „celălalt Cassian”
care concurează admirabil clasicii sau modernii
psalmişti: „Doamne, noaptea cea lungă a venit şi
întrebările nu mai aşteaptă răspunsuri, căci din
ceea ce am fost, a rămas doar nisip şi durere” (p.
37), „Doamne, închid ochii şi încerc să găsesc
drumul pe care numai sufletul îl ştie, dar niciun
cuvânt nu mă mai ajută, toate sunt semnele dezamăgirii şi ale morţii” (p. 58).
Raport asupra singurătăţii e o dovadă că
romanul rămâne o specie a cărei eterogenitate pare
să-i scape de sub control chiar autorului, fie el
concret sau abstract. Transformarea temelor centrale în poliedre semantice, naraţiunea homodiegetică, impunerea tuturor ipostazelor naratorului
intradiegetic: narator auctorial, personaj-narator,
narator-martor, mesager, colportor (haine pe care
le îmbracă alternativ Cassian, Mara, Serafim, Dan
sau detectivii), inserarea diverselor tipuri de texte
în care domină latura confesivă (evocare, amintire, scrisoare, dialog, însemnare zilnică, jurnal,
memorii), amprenta biograficului sunt argumente
care permit încadrarea operei în categoria textelor
de graniţă sau, conform tipologiei lui W. Kayser, a
romanului personagial a cărui substanţă e „latura
pasivităţii, a singurătăţii şi sensibilităţii”1. Nu puţine sunt argumentele care permit încadrarea în

W. Kayser, Opera literară. O introducere în ştiinţa literaturii, Bucureşti, Editura Univers, 1979, p. 507

tiv, nesperat, de obositoarea virginitate. Revenind
în Pădureni cu sentimente contradictorii, generate
de relaţia anterioară cu profesoara Florica, Robert
Cassian nu mai are şansa unor scuze pe care le
datora şi la care se gândise de nenumărate ori, dar
îşi va găsi perechea pe care i-o va răpi nu un altul,
ci un glonţ rătăcit în primele zile ale revoluţiei din
1989. Ca să nu mai vorbim de „epopeea eroic-comică” a vizitei lui Ceauşescu la Pădureni, sublimă
imagine a contrastului dintre realitate şi aparenţă,
imagine şi esenţă, a unei lumi rurale care şi-a
pierdut sacralitatea.
Singurul spaţiu care mai poartă amprenta
sacrului e toposul central al romanului, simbolic
nu doar prin plasarea aproape de Divinitate, ci şi
prin aura magică ce-l însoţeşte, poveştile bătrânilor consacrându-l ca poarta prin care Sfântul
Petru ar fi coborât pe pământ pentru a pune la
încercare bunătatea şi credinţa oamenilor. Toposul Marginea Vieţii pe care Cassian decide să-l
cucerească indiferent de preţ, nu e o metaforă a
senectuţii, ci, mai degrabă, una a izolării. Personajul se retrage atunci când se simte în afara
ritmului vieţii, când devine necesară o privire „de
pe margine”, retrospectivă. Din acelaşi registru
simbolic fac parte şi toponimele sau hidronimele
Pădureni, Valea Boului sau Râul Negru.
Un statut aparte au antroponimele. Darius,
Daria şi Teodora (darul lui Dumnezeu) converg,
într-o interpretare semiotico-fonematico-etimologică, spre ideea de dar, ofrandă ce comportă
posibile resemantizări ale destinelor. Personajul
Gheorghe Toma, tatăl Marei şi soţ al Teodorei,
trăieşte o viaţă marcată de simbolurile antinomice
reprezentate de nume şi prenume: măcinat de gândul trădării (fiecare îndepărtare de casă a soţiei e
percepută ca o posibilă trădare), personajul poartă
o luptă permanentă cu acest balaur care-i suprimă
orice bucurie a existenţei, încercarea de a-l domina fiind eşuată. Tot simbolic, moartea soţiei
aduce cu sine o treptată pierdere a vederii care,
asemenea unui organ care îşi pierde utilitatea, se
atrofiază treptat. De reţinut şi ebraicul Marah,
„amar-amărăciune”, germanicul Robert în care
particulele constitutive sunt adjective apreciative
cu aceleaşi semnificaţii – strălucitor, ilustru, vestit
şi enigmaticul, prin originea incertă, Cassian,
care, preluat pe filieră greacă sau etruscă semnifică „splendid, mai puternic”, suprapunându-se,
amplificând semnificaţia numelui, iar pe filieră
latină, din lat. cassus, semnifică „gol”, ducând în
derizoriu semnificaţia numelui. O situaţie aparte o
reprezintă călugărul cu nume de înger, Serafim, cu
o simbolistică aparte, tot antinomică, asemenea
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categoria romanului social, psihologic, cronică de
război, de familie − ca să enumerăm doar câteva
dintre posibilele înregimentări ale operei ce permit
asocierea sintagmei „roman total”. E, de altfel, o
trăsătură a romanului modern, postmodern, dar
ineditul e dat de modul polifonic în care autorul
urmăreşte marile teme în destine aparent diferite
sau plasate, spaţial şi temporal, pe alte axe. Fără a
fi o istorie sau un spital al amorului secolului XX,
romanul urmăreşte iubirea, trădarea, despărţirea,
compatibilitatea sau incompatibilitatea în epoci şi
medii diferite. Pionii sunt diferiţi, partida e
aceeaşi, iar şah-matul pe care cuplurile cred că,
prin iubire, pot să-l dea singurătăţii, rămâne imposibil de realizat. Eternele iubiri devin eterne dezamăgiri, asemenea unui „boule de neige” pe care
autorul îl rostogoleşte de-a lungul romanului într-o
încercare disperată de exorcizare de însingurare.
Candidaţii perfecţi par Darius şi Ella. Despărţirea impusă de înrolarea bărbatului amplifică
nu teama destrămării cuplului, ci teama de moarte.
Gestionarea crizei provocate de înfiorătoarea teamă de moarte e diferită. Luptând, dezamorsând
câmpuri întregi de mine, alegând, în final, evadarea, Darius păstrează ca antidot al disperării
imaginea iubitei pe care o reconfigurează mental
sau pictural în situaţiile-limită. Pragmatismul şi
frica de moarte o determină pe Ella să accepte
avansurile ofiţerului maghiar ce devine din ipotetic,
autentic adversar al soţului, dar pe un alt front: al
iubirii. Evoluţia cuplului sintetizează, de fapt, o
altă particularitate a discursului narativ: distanţa
dintre realitate şi orizontul de aşteptare al personajelor ce pare uneori donquijotesc. Pe punctul
de a ceda insistenţelor părinţilor de a reface cuplul
scindat, argumentul suprem fiind nevoia de a avea
părinţi a Dariei, Darius se găseşte în faţa unei scrisori prin care soţia îşi anunţă fuga în Paraguay,
alături de Marton, ofiţerul maghiar. Părăsită, găsindu-şi refugiu într-o mănăstire cu ale cărei precepte nu se identifică, Ella va trimite o scrisoare de
împăcare la care aşteaptă răspuns, uitând să menţioneze pe plic sau în scrisoare adresa. Dorindu-şi
cu ardoare să împlinească o iubire platonică
printr-o apropiere trupească alături de Teodora
(Mara numeşte inspirat această iubire „o iubire
nicicum”), Robert Cassian va avea parte, gest
aproape incestuos, de fiica iubitei de odinioară,
Mara. Aceasta, la rândul ei, vede în călugărul
Serafim, care îi înmormântase tatăl, un duhovnic,
dar are surpriza de a se afla în faţa unui mascul
măcinat de nestăvilite dorinţe carnale, cu o vastă
experienţă erotică, pe care nu se ruşinează s-o
afişeze în cuvânt şi faptă, eliberând-o, intempes-

247

FAMILIA ROMÂNĂ

IANUARIE 2017-DECEMBRIE 2019

FAMILIA ROMÂNĂ

RECENZII

248
poziţiei pe care o are în roman. Serafim este o
creaţie a onomasticii creştine, denumind îngerii de
rang superior, situaţi la al şaptelea şi cel mai înalt
nivel, alături de Dumnezeu, reprezentând spiritele
iubitoare, fapt ce transpare şi din parcursul existenţial al personajului. Forma „seraphim” reda în
limba greaca şi latină, ebraicul seraphim, care era
la origine o formă la plural a lui seraph ce apare în
Biblie cu sensul de „şarpe veninos al deşertului”,
apropiat fonetic de verbul sarap, tradus prin „a
arde”, sensuri ce reproduc simbolic destinul personajului ce ademeneşte şi e într-o permanentă
combustie declanşată de nevoi organice sau spirituale tributare iubirii.
Simbolică devine şi intertextualitatea ce
constituie, pe de o parte, o modalitate de a-şi susţine
ideile, frământările, concluziile prin cuvinte ale
marilor cărţi sau ale marilor înţelepţi, iar, pe de altă
parte, e un tertip al autorului care lasă impresia
cititorului care a uitat sau neglijat existenţa unei
enorme biblioteci în cabana lui Cassian, că e cel care
se află în spatele alegerii unor fragmente din Biblie,
Camus, Julien Green („Deseori îmi spun ca viaţa
mea este o carte din care nu pricep mare lucru”.
p. 267), Marguerite Yourcenar, Lawrence Durrel
ş.a., oferind şi indispensabile sugestii de lectură.
Tertip naratologic pare şi alternarea perspectivelor narative, a punctului de vedere în limbajul lui Lintvelt. Notaţiile obsesive: „povestea
Darius”, „îşi amintea Darius” par deziceri, lepădări de statutul de narator pe care Cassian se decide cu greu să şi-l asume, aşa cum cu greu recurge
la rememorări personale, episoade în care nu pare
a se simţi confortabil. De altfel, numele soţiei
apare menţionat doar la pagina 120, iar propria
biografie e prezentată, în mod paradoxal, aproape
cronologic, tehnică de amplificare a suspansului
care captivează şi intrigă lectorul. Ciudată e relaţia
cu fiul său, care pare să înceapă să existe pentru el
abia după admiterea la Medicină, primele dialoguri autentice fiind purtate, evident, pe teme
medicale. De altfel, chiar Mara îi reproşează faptul
că o ignorase în perioada copilăriei. Nu aceeaşi
ignoranţă o are atunci când e vorba despre portrete, fie ele feminine sau masculine, chiar dacă
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acestea devin mijloace de autoanaliză: portretul
Claudiei (p. 22), al Marei (p. 36), al Iuliei (p.
123-124), al fiului (p. 128) sau al socrului Darius
Pop (p. 143) oferă substanţiale elemente caracterologice, eliberate de încorsetarea în structuri
psihice, cum mărturisea autorul că-şi construieşte
personajele.
Modul în care personajele se raportează la
thanatos e, de asemenea, memorabil. Trezind teamă sau fiind asociată, metaforic, singurătăţii,
atunci când e vorba de Cassian, Darius, Dogaru,
rămânând incertă în cazul Teodorei, moartea e
văzută ca o formă de catharsis de către Mara, care,
provocată să spună trei dorinţe, cere: „să mor, să
mor şi iarăşi să mor”. De altfel, stări premergătoare morţii, aşezate ca într-un simbolic triptic,
mustesc în roman ca într-un dans al ielelor-obsesii:
„spaima, încordarea, neliniştea” (p. 27), „Spaimele,
singurătăţile, frica de moarte” (p. 57), „tristeţea,
neliniştea, curiozitatea” (p. 37), „Spaimă, foame,
aşteptare” (p. 70), „frică, mizerie, singurătate” (p.
137), „oboseală, aşteptare, deziluzie” (p. 230),
„gălăgia, nesimţirea, murdăria morală” (p. 233).
Şi iată două afirmaţii ale autorului: „Cred că toate
experienţele, maladiile, suferinţele sunt folositoare, dacă le descoperi rolul ascuns, motivul pentru
care ţi-au fost date” şi „Simţurile se acutizează la
maximum, totul este sensibilitate, durere, căutare”.
Raport asupra singurătăţii nu este un alt roman (al câtelea?) despre atrocităţile războiului,
despre teroarea regimului comunist, despre capitalismul înţeles greşit, în care sora, iubind nebuneşte, se prostituează pentru a-i asigura fratelui
drogurile, iar politicienii parvin mai ceva ca pe
vremea lui Dinu Păturică. E, mai degrabă, un recviem al singurătăţii, al fricii de moarte, iar ultimele
paragrafe ale romanului sunt semnul dezbărării de
temeri sau obsesii: existenţa caietului, a muntelui
necucerit încă, „credinţa într-o minune, Mara” (p.
400) sau fraza care încheie romanul: „Nu mă poţi
împiedica să mă revolt, să iubesc şi să detest, să
cred cu încăpăţânare” (p. 401) sunt tot atâtea dovezi ale incontestabilei resurecţii la care speră
personajul în fiecare moment al neliniştii sau al
revoltei sale umane.
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Marius Eppel, La frontiera ortodoxiei româneşti.
Vicariatul de la Oradea (1848-1918), Editura Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, 239 p.
Ciprian BORTOŞ
Oradea

imperiu care-i domina, erau supuşi presiunii politice de trecere la greco-catolicism şi renunţare la
ortodoxism. Din timpul lui Mihai Viteazul şi
Sigismund Báthory, Mitropolia Ortodoxă a
Ardealului era supusă Mitropoliei Ţării Româneşti. Episcopul Atanasie Anghel se va dovedi,
însă, un trădător al Ortodoxiei, semnând în două
rânduri pentru trecerea la greco-catolicism, ceea
ce va permite apoi austriecilor să nu mai
recunoască românilor ardeleni Biserica Ortodoxă. Mitropolia Ortodoxă a Ardealului, cu sediul la Alba Iulia, devenea o simplă Episcopie
Greco-Catolică, sufragană Arhiepiscopiei Maghiare de Esztergom, cu sediul la Făgăraş, ulterior la Blaj. Românilor li s-a interzis, în perioada
care a urmat, orice legătură cu fraţii din Ţara
Românească şi Moldova. Credincioşii români
ortodocşi, lipsiţi acum de ierarhie, au căutat
să-şi salveze biserica strămoşească prin trecerea
ei sub jurisdicţia Bisericii Sârbe din Imperiul
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tructurată pe 6 capitole, lucrarea La
frontiera ortodoxiei româneşti. Vicariatul de la Oradea (1848-1918)
este o frescă a situaţiei ortodoxiei bihorene în
perioada cuprinsă între Revoluţia de la 1848-49
şi Marea Unire de la 1918-19, parte mai puţin
cunoscută a istoriei locale.
Autorul cărţii provine dintr-o familie mixtă, având tatăl şvab şi mama româncă, cu o
predilecţie pentru ortodoxie. Originar din Sebiş
(judeţul Arad), a absolvit Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Arad, apoi masterul în teologie
istorică în cadrul Facultăţii de Teologie din
Sibiu şi doctoratul în istorie la Universitatea
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, unde acum
predă.
Pentru a înţelege mai bine situaţia Bisericii Ortodoxe la Oradea în perioada amintită,
este nevoie să coborâm în timp cu încă 150 de ani
faţă de revoluţia paşoptistă. Astfel, înfrângerea
turcilor sub zidurile Vienei, în 1683, a dus la
căderea rapidă a stăpânirii turceşti în centrul
Europei şi cucerirea Ungariei, Transilvaniei,
Crişanei (Oradea este cucerită cu greu, în 1692),
Banatului şi nordul Serbiei de către habsburgii
austrieci. Turcii vor încerca din greu să recucerească aceste teritorii. Ca urmare, împăratul
Leopold I (1658-1705) face apel la popoarele
slave ortodoxe din Balcani, sârbii răsculându-se
astfel împotriva stăpânirii otomane. În urma
opririi nedorite a înaintării habsburgice spre
sud, patriarhul sârb Arsenie Cernoevici al III-lea
(1672-1706) şi o mare masă de sârbi se retrag ca
azilanţi politici în Imperiul Habsburgic (Sfântul
Imperiu Roman), unii dintre ei ajungând şi la
Oradea. Prin diploma din 1690, sârbii primeau,
ca urmare, aşa-numitele privilegii ilirice, care le
garantau o serie de drepturi politice şi bisericeşti
ce le favorizau ortodoxia.
În acelaşi timp, românii ortodocşi din noul
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Habsburgic, biserică acceptată oficial. Aceasta
este, deci, situaţia de după alungarea turcilor de
pe aceste teritorii, preluate în stăpânire habsburgică, promotoare ferventă a catolicismului.
Interesant este faptul că, în anul 1695,
patriarhul sârb Arsenie Cernoevici al III-lea
întemeiase o episcopie ortodoxă la Oradea, în
frunte cu Efrem Banianin. Acesta îşi avea reşedinţa în vechea catedrală ortodoxă din Velenţa
(actuala biserică a părintelui Pintea). Efrem
Beniamin era de neam macedo-român şi a păstorit până în 1706. Următorul episcop ortodox
de Oradea a fost Petru Hristofor, care a păstorit
între 1708-1712. După acesta, Episcopia de
Oradea nu a fost desfiinţată, ci i-a fost impusă de
stăpânirea austriacă o sedis vacantia (vacanţă a
scaunului episcopal) pe timp nelimitat. În perioada episcopului de Arad, Ioanichie Martinovici (1710-1721), Oradea a rămas doar un vicariat
supus Episcopiei Aradului. Iniţial, şi greco-catolicii avuseseră un vicar supus Episcopiei Romano-Catolice Maghiare de Oradea, în persoana lui Meletie Covaci, fost ortodox dintr-o
familie de macedo-români, iniţial hirotonit ortodox de episcopul sârb de Arad, Isaia Antonievici. Dacă greco-catolicii au trecut de la stadiul
de vicariat la cel de episcopie în 1777, ortodocşii vor trebui să aştepte până în 1920 pentru
reactivarea Episcopiei Ortodoxe de Oradea,
după intrarea în România Mare.
În ceea ce priveşte Bihorul de dinainte de
1918, trebuie să precizăm că acest comitat era
mai întins decât judeţul actual. Comitatul Bihor
avea graniţa răsăriteană între Ciucea şi Negreni,
în partea de sud cuprindea şi o bucată din actualul judeţ Arad (zona Beliu), iar la apus se întindea până dincolo de oraşul Berettyóújfalu (în
Ungaria de azi). Cât despre români, aceştia erau
împărţiţi confesional în ortodocşi şi greco-catolici. Dacă greco-catolicii aveau o episcopie la
Oradea, întemeiată în 1777 şi supusă Arhiepiscopiei Maghiare de Eszergom (Ungaria), ortodocşii aveau doar un vicariat supus Episcopiei
de Arad care, la rândul ei, era supusă Arhiepiscopiei Sârbe de Karlowitz (Serbia). Astfel,
românii erau supuşi ierarhic fie maghiarilor, fie
sârbilor.
De observat ce rol important pe plan bisericesc au jucat macedo-românii, atât Emanuil
Gojdu, cât şi Andrei Şaguna fiind exponenţi ai
unor astfel de familii. Anul 1848 îi va găsi, însă,
divizaţi pe români în ceea ce priveşte atitudinea
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faţă de Ungaria şi maghiari. Dacă românii din
Transilvania, conduşi de personalităţi puternice,
precum Avram Iancu, episcopul ortodox Andrei
Şaguna, Simion Bărnuţiu, George Bariţiu,
Axente Sever, Ioan Dobra erau împotriva unirii
Transilvaniei cu Ungaria şi a guvernului revoluţionar maghiar, românii din Banat şi Crişana
conduşi de Eftimie Murgu, Emanuil Gojdu, Ioan
Dragoş erau pentru unirea amintită şi colaborare
cu guvernul maghiar în schimbul recunoaşterii
independenţei faţă de ierarhia sârbă.
Dacă la Blaj, pe 3/15 mai 1848, 40.000 de
români transilvăneni strigau într-un glas „Mai
bine moartea decât Unirea cu Ungaria!” în acelaşi timp (3/15 mai 1848), 40 de delegaţi ai
românilor din Banat şi Ungaria, adunaţi în casa
lui Emanuil Gojdu din Pesta, hotărau colaborarea cu guvernul maghiar şi recunoaşterea
unirii Transilvaniei cu Ungaria în schimbul a
doar independenţei bisericeşti faţă de ierarhia
sârbă, solicitare la care nu s-a răspuns niciodată... Din punctul de vedere al naţionalismului
românesc, atitudinea românilor din Banat şi
Crişana părea o trădare a cauzei naţionale sau,
oricum, o diminuare a ei, aspect ascuns de istoriografia comunistă de până în 1989.
Deşi Marius Eppel, ca absolvent de teologie ortodoxă, vorbeşte de „trecerile masive la
confesiunea ortodoxă“ a greco-catolicilor din
Bihor, în perioada revoluţiei, acestea nu au avut
loc, fapt certificat şi de admirabila carte a profesorului universitar orădean Viorel Faur, Românii din Crişana în evenimentele revoluţionare din anii 1848-1849. E absurd să considerăm
că românii greco-catolici, care aveau o episcopie la Oradea, ar fi trecut în masă la ortodoxie,
pentru a ajunge sub ascultarea Patriarhiei sârbe
de Karlowitz... Au fost cazuri individuale de
trecere de la greco-catolici la ortodocşi, fără a fi
însă un fenomen generalizat. Niciuna dintre biserici, la o adică, nu a ieşit din Revoluţie cu
vreun plus de imagine în Bihor şi Oradea, astfel
încât să fie mai bine văzută de enoriaşii celeilalte... Dimpotrivă, ambele biserici au dovedit
un servilism ruşinos faţă de autorităţile maghiare.
În 1848 a existat un conflict între ortodoxul filomaghiar Ioan Dragoş şi episcopul de
Arad Gherasim Raţ, originar din Roit (judeţul
Bihor). Ministrul maghiar al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Szász Károly cerea conducătorului Revoluţiei maghiare, Lajos Kossuth, în-

consolidează organizarea în această perioadă de
7 decenii. În cadrul Vicariatului „existau la 1873
şapte protopopiate: Oradea, Peştiş, Beiuş, Beliu,
Pomezeu, Lunca şi Meziad, cuprinzând 294 parohii, 76 de filiale, 31.670 de case, 193.438 de
suflete şi 298 biserici“.
Protopopiatul de Oradea era „cel mai
întins ca suprafaţă şi ca număr de parohii, care,
în 1850, totalizau 84 de parohii şi 32.528 de
suflete”. Protopopiatul de Peştiş (lângă Aleşd)
avea 51 de parohii şi „32.167 de suflete”.
Protopopiatul de Tinca avea „în 1872, 33 de
parohii şi 30.469 de suflete“. Protopopiatul de
Tinca îngloba şi fostul protopopiat de Lunca.
Protopopiatul de Beiuş avea în 1872 „54 de
parohii şi 33.130 de suflete”. Protopopiatul de
Vaşcău avea „50 de parohii şi 30.528 de
suflete”. Protopopiatul Beliu (în judeţul Arad de
azi, aparţinând comitatului Bihor) avea „43 de
parohii şi 31.248 de suflete”.
În 1890 a avut loc o nouă vizită a împăratului Franz Josef în Oradea, ocazie cu care
mitropolitul Miron Romanul a organizat o comisie specială de primire, formată, în principal,
din personal clerical din Oradea şi din celelalte
episcopii. Începând cu 1894 s-a introdus legea
căsătoriei civile. Atât Mitropolia de Sibiu, cât şi
Vicariatul de Oradea s-au pronunţat împotriva
acestei legi. Pe fundalul acestor divergenţe între
Biserica Ortodoxă Română şi guvernul ungar,
au existat acte de vandalism ale unor maghiari
ce au vizat clădirea Vicariatului de Oradea şi
unele lăcaşuri de cult ortodoxe. Relaţiile Vicariatului cu statul ungar se vor schimba odată cu
alegerea lui Vasile Mangra ca vicar, în 1900. Ca
urmare şi clericii au beneficiat de o îmbunătăţire
a statutului preoţilor ortodocşi.
La nivelul anului 1900, Vicariatul de
Oradea avea 192.000 de credincioşi, cu 294 de
parohii şi 108 filiale parohiale. Vasile Mangra a
fost cel care a susţinut reactivarea vechii episcopii a Oradiei, dar situaţia politică nu a făcut
posibil acest lucru decât după Primul Război
Mondial. Bihorean de origine, Vasile Mangra a
adresat mai multe memorii autorităţilor, cerând
reînfiinţarea Episcopiei de Oradea, însă lipsa de
rezultat în acest caz, precum şi refugierea sa la
Budapesta, unde a murit în 1918, lasă o umbră
asupra sa... În urma alegerii lui Vasile Mangra
ca mitropolit la Sibiu, în locul lui ajunge vicar
de Oradea Roman Ciorogariu. Acesta era director al Institutului Teologic-Pedagogic din Arad.
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locuirea episcopului arădean Gherasim Raţ cu
un vicar general în persoana orădeanului Ioan
Dragoş. Ca urmare, Gherasim Raţ îşi va da demisia, nu înainte de a convoca un Sinod ortodox
la Chişineu-Criş. Ioan Dragoş, prezidând Sinodul, a reuşit alegerea unui vicar în persoana
bihoreanului Ioan Chirilescu, în defavoarea arădeanului Teodor Popovici. În 1849, Ioan
Dragoş, ajuns deputat în parlamentul revoluţionar de la Pesta, are un sfârşit tragic în Munţii
Apuseni. Trimis de Lajos Kossuth cu aşa-zise
propuneri de pace la Avram Iancu, sfârşeşte prin
a fi acuzat de trădare de către fraţii lui români
ortodocşi. Asta, în urma atacului viclean al
maiorului Hatvany Imre, care ocupă Abrudul,
executându-i pe prefecţii Ioan Dobra şi Ioan
Buteanu (Avram Iancu s-a salvat în ultima
clipă); Dragoş fiind linşat apoi de moţii care au
recucerit cu vitejie Abrudul de la Hatvany.
După sfârşitul Revoluţiei de la 1848-49,
episcopul de Sibiu, Andrei Şaguna va începe
acţiunea de reînfiiţare a Mitropoliei Transilvaniei, cunoscutul ierarh ortodox punându-şi mari
speranţe în împăratul austriac, de partea căruia a
fost din primul moment. Eforturile sale vor fi,
însă, zădărnicite multă vreme de ierarhia sârbă,
condusă de patriarhul de Karlowitz, Iosif Rajacici.
În ciuda eforturilor lui Şaguna, prima mitropolie
înfiinţată a fost Mitropolia Greco-Catolică de
Blaj, având ca sufragane Episcopia de Oradea
(întemeiată în 1777), Episcopia de Lugoj (întemeiată în 1853) şi cea de Gherla (întemeiată în
1853), mutată ulterior la Cluj-Napoca. De abia
în 1864 s-a reînfiinţat Mitropolia Ortodoxă a
Transilvaniei cu sediul la Sibiu, având ca sufragane episcopiile de Arad şi Caransebeş.
În perioada dualismului austro-ungar
(1867-1918) nu s-a putut reînfiinţa o episcopie
ortodoxă la Oradea, pe măsura măreţei catedrale
Biserica cu Lună, înălţată în noul centru al
oraşului, în vremea împăratului Iosif al II-lea.
Cu toate acestea, Bihorul a devenit o adevărată
pepinieră de viitori ierarhi precum Procopie
Ivaşcovici, Miron Romanul, Ioan Meţianu, Iosif
Goldiş, Vasile Mangra şi Roman Ciorogariu. De
abia după ce trupele române conduse de Traian
Moşoiu au intrat în Oradea (20 aprilie 1919), s-a
început acţiunea de reînfiinţare a Episcopiei
Ortodoxe a Oradiei, având ca prim episcop pe
Roman Ciorogariu, vicarul de până atunci.
Marius Eppel reuşeşte să zugrăvească
onorabil situaţia Vicariatului de Oradea, care-şi

251

FAMILIA ROMÂNĂ

IANUARIE 2017-DECEMBRIE 2019

252

IANUARIE 2017-DECEMBRIE 2019
servă faptul că „mitropolitul Ioan Meţianu a
refuzat să transfere Vicariatului de Oradea o
parte din fondul lăsat de Şaguna pentru viitoarea episcopie”. Eppel spune că între Vicariatul
de Oradea şi Episcopia Aradului exista o „diferenţă de viziune faţă de problemele administraţiei ecleziastice”. Era clar că ierarhii de Arad
nu vroiau să piardă o mare parte din eparhia lor
în favoarea Oradiei. Nu are rost, deci, să mai
clamăm o niscaiva creştere a patriotismului sau
unităţii naţionale, între 1848-1818, în cadrul
Bisericii Ortodoxe din aceste părţi sau la cea din
Transilvania ...
În alcătuirea cărţii, autorul a folosit numeroase documente de arhivă, atât în limba latină, cât şi lucrări în engleză şi sârbă. Deşi un
spirit critic mai accentuat ar fi fost binevenit la
autor, demersul său istoric este unul de luat în
seamă, venind să acopere un gol asupra respectivei perioade.

FAMILIA ROMÂNĂ

RECENZII

Roman Ciorogariu, împreună cu profesorul
Gheorghe Tulbure, vor înfiinţa, în 1918, ziarul
Tribuna Bihorului. Ciorogariu a participat la
adunarea Marii Uniri de la Alba-Iulia şi va fi
hărţuit de autorităţile maghiare (bolşevicii chiar
dorind să-l execute!) până la intrarea în Oradea a
trupelor române conduse de Traian Moşoiu. Va
ajunge apoi senator de drept în Parlamentul
României Mari.
Marius Eppel se ocupă şi de relaţiile
Vicariatului de Oradea cu Mitropolia Sibiului şi
Episcopia Aradului. „Cele două episcopii, ale
Aradului şi Caransebeşului, precum şi Vicariatul de Oradea funcţionau în mod autonom din
punct de vedere administrativ, însă erau subordonate canonic şi spiritual mitropolitului de la
Sibiu”. Marius Eppel, el însuşi un arădean, afirmă că Episcopia Aradului şi Mitropolia de Sibiu
nu se fac vinovate de tergiversarea reînfiinţării
Episcopiei Oradiei. Şi, totuşi, chiar autorul ob-
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O carte mărturisitoare
Ţara Oaşului în memoria documentelor, de Emanuil Rus
şi Adrian Rezeanu, vol. I, Cluj-Napoca, Editura Şcoala
Ardeleană, 2017, 308 p. + Anexe, 147 p.
Dr. Alexandru MORARU
Cluj-Napoca

lor, de viaţă nouă, ducând cu ei întregul „univers
de origine”, Ţara Oaşului, care îi ajută să supravieţuiască pe tărâmuri străine (p. 7).
Se face, apoi, o sinteză a conţinutului
acestei cărţi, cu momente de împliniri şi bucurie, dar şi cu stări, evenimente şi momente
tragice de pe acest pământ românesc.
Partea I, pe care am intitulat-o: Perioada
de lumină, ne pune în faţă un scurt istoric al
creştinismului românesc din părţile bihorene, de
origine apostolică şi el, în contextul general al
vechimii învăţăturii lui Iisus Hristos, în teritoriile noastre de azi; ne sunt prezentate temeinic, chipuri de ierarhi din Bihor, care, până în
urmă cu câteva decenii, au oblăduit duhovniceşte şi Ţara Oaşului.
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Î

n ultimii ani, Ţara Oaşului şi Mănăstirea Bixad au constituit obiectul unor
cercetări serioase, concretizate în publicări de volume, înfăptuite de către părintele
arhimandrit dr. Emanuil Rus, stareţul mănăstirii
pomenite şi de cărturarul de pioasă pomenire,
dr. Adrian Rezeanu, fost cercetător ştiinţific
principal, la Institutul de Lingvistică „Iorgu
Iordan-Al. Rosetti” al Academiei Române –
Bucureşti.
Cartea de faţă, poate fi împărţită în trei
capitole: Introducere (p. 7-30); Perioada de lumină (p. 31-138) şi Anii întunecaţi (1940-1948)
şi cu documente inedite (p. 140-455).
În partea introductivă aflăm Cuvântulînainte (p. 5-6), urmat de un Studiu introductiv
(p. 7-30), amândouă ale autorilor amintiţi.
În Cuvântul-înainte se face referire la faptul că acest volum s-a dorit să reprezinte „începutul unui ciclu editorial închinat celor mai
multe dintre evenimentele istorice, care s-au
consemnat în acest spaţiu românesc, puţin cunoscute sau cele mai multe uitate de generaţiile
actuale” (p. 5).
Cât priveşte Studiul introductiv, dintrunceput s-a apelat la un moment nostalgic şi anume la reîntoarcerea acasă a oşenilor plecaţi în
diferite ţări europene, pentru un trai mai bun,
îndeosebi, de marile sărbători ale anului bisericesc (Crăciunul, Anul Nou, Botezul Domnului, Sfintele Paşti şi Sfânta Marie Mare).
În orice parte a lumii s-au dus, au luat cu
ei, în întreaga lor fiinţă, chipul drag al ţinuturilor
natale, limba, credinţa strămoşească, tradiţiile şi
obiceiurile lor de origine: Ţara Oaşului. Un
punct de sprijin duhovnicesc mulţi dintre oşeni
îl află la Sfântul Altar al Mănăstirii Bixad, unde
vin şi de unde pleacă, în fiecare an, spre locurile
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În acest context, luăm cunoştinţă de
primul episcop al Oradiei, după înfiinţarea unui
Centru Eparhial aici (abia în 1920), vlădica Roman Ciorogariu (1920-1936), caracterizat de
autor (părintele arhimandrit Emanuil Rus) ca o:
„Personalitate complexă, patriot de mare cuprindere, intelectual de marcă, pedagog desăvârşit, excelent organizator de învăţământ, ziarist talentat şi incisiv, distins teolog, om politic
cu vederi progresiste, moderne, apărător şi promotor permanent al idealurilor românilor privind independenţa, unirea, dreptul la învăţământ
în limba română, emanciparea de sub ocupaţia
străină...” (p. 33).
Cel de al doilea episcop, Nicolae
Popoviciu (1936-1950), a fost prezentat tot de
către părintele Emanoil Rus ca un teolog de
excepţie, de o înaltă ţinută morală, vehement
luptător împotriva regimului comunist, care a
condamnat cu hotărâre „abuzurile comuniste
împotriva populaţiei: arestări brutale fără temei,
exproprieri, deportări, întemniţări fără judecată,
condamnări la muncă silnică şi chiar execuţii”
(p. 85). Pentru această atitudine a sa a fost pedepsit prin înlăturarea din scaunul episcopal de
la Oradea, pensionat fără voia lui şi trimis cu
domiciliul forţat la Mănăstirea Cheia – Prahova;
spre sfârşitul vieţii s-a retras în localitatea natală, Biertan – judeţul Sibiu, unde a trecut la
Domnul în 20 octombrie 1960, aici fiind şi
înmormântat. În 1992, la insistenţele urmaşilor
săi clerici, osemintele lui au fost transportate la
Oradea şi reînhumate în Catedrala cu Lună –
unde ierarhul îşi doarme, pe mai departe, somnul de veci (p. 83).
Al treilea episcop al Oradiei, vlădica
Vasile Coman (1970-1992), a fost prezentat de
părintele Emanuil Rus ca teolog de frunte, „prin
erudiţia şi caracterul său enciclopedic, prin dăruirea desăvârşită faţă de Cuvântul lui Dumnezeu, pe care Îl aflăm în numeroasele sale cărţi,
prin devotamentul şi abnegaţia faţă de păstorirea credincioşilor, prin respectul acordat înaintaşilor şi tradiţiei noastre, prin prestigiul de necontestat recunoscut în ţară şi în străinătate, prin
abilitatea şi diplomaţia cu care a ştiut să trateze
puterea comunistă ostilă Bisericii”. (p. 97).
Cel din urmă episcop despre care părintele
Emanuil Rus a făcut vorbire în carte a fost ierarhul Ioan Mihălţan (1992-2007), mai întâi preot
celib (necăsătorit) şi profesor universitar la
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Institutul Teologic din Sibiu; în paralel, a slujit
ca preot paroh în satul său natal Ohaba, judeţul
Alba; s-a dovedit un misionar de seamă, un
predicator ales, un bun teolog, care a cercetat „o
serie de teme biblice” şi a publicat mai multe
lucrări cu conţinut confesional. La 80 de ani,
fiind suferind, s-a retras în satul natal (pensionat
la 1 ianuarie 2007), unde a trecut la cele veşnice
în 17 martie 2008; la Ohaba a şi fost înmormântat de către un sobor de înalţi ierarhi şi
preoţi, de faţă cu numeroşi credincioşi.
În rândul acestor personalităţi bisericeşti a
fost creionat şi chipul părintelui stareţ şi arhimandrit dr. Emanuil Rus (de către dr. Adrian
Rezeanu), care, după o scurtă biografie, l-a caracterizat ca fiind o fiinţă distinsă, blândă, pus în
mod „necondiţionat în slujba credincioşilor din
Ţara Oaşului şi, în general, în a celor din
nord-vestul României, organizând liturghii şi
manifestări religioase cu un bogat conţinut
creştin, fiind mereu aproape de credincioşi, care
cercetează în mod regulat sfântul lăcaş [Mănăstirea Bixad], iar la mari praznice numărul lor
fiind de ordinul zecilor de mii. Totodată, este de
remarcat faptul că o serie de personalităţi ale
culturii şi ştiinţei de pe întreg cuprinsul României vizitează frecvent Mănăstirea [Bixad],
găsindu-şi aici loc de reculegere, de odihnă şi de
bună inspiraţie” (p. 133); este un duhovnic ales,
bun cărturar, o mare „binecuvântare pentru
aceste locuri” (p. 135).
Perioada a II-a, pe care am numit-o Anii
întunecaţi (1940-1948, adică cea horthistă şi
primii ani de comunism în România, a fost un
adevărat calvar pentru clerul şi românii ortodocşi din Transilvania. De pildă, episcopul
Vasile Stan (1938-1940 şi 1945) al Maramureşului, cu sediul la Sighet, a fost nevoit să-şi
părăsească eparhia (p. 141); mai apoi, consilierii
eparhiali au fost arestaţi şi expulzaţi (p. 141);
românii ortodocşi din aceste ţinuturi, în frunte
cu preoţii lor, au suferit treceri forţate la catolicism, bătăi, schingiuiri, şantajări, abuzuri,
arestări, tragedii; au avut loc ocupări, profanări
şi confiscări de bunuri ale Bisericii Ortodoxe; au
fost jefuite şi devastate Catedrala şi Centrul
Eparhial Ortodox din Sighet (cu demontarea
Iconostasului); preoţii ortodocşi au fost opriţi de
la înmormântări; în localitatea Lazuri – Satu
Mare „a fost scoasă Troiţa lui Cloşca, pe ea a
fost răstignit cântăreţul Buze Gheorghe şi apoi
arsă cu totul; în Livada – Satu Mare biserica

ortodoxă a fost luată cu forţa de greco-catolici, aici au mai „fost spânzuraţi mai mulţi români”
la fel în satele Colonel Paulian, Peleş, Mierla, (p. 160); în noiembrie 1940 Episcopia Ortodoxă
Principele Mihai; „o rezistenţă înverşunată con- Română din Oradea „era devastată, clericii şi
tra bandelor ungureşti au avut-o moţii din Horia, ierarhii schingiuiţi, omorâţi sau aruncaţi cu forţa
Ianculeşti şi Scărişoara Nouă – Satu Mare, re- peste graniţă” (p. 169); „la Careii Mari – 18
zistenţa a fost pedepsită prin împuşcarea lo- tineri, împuşcaţi; la Satu Mare 15 bărbaţi au
calnicilor şi internarea mai multora fără urmă”; murit la fel” (p. 160); în octombrie 1940, la
un număr de aproximativ 200 de credincioşi Curtici au fost îmbarcaţi, pentru a fi duşi în
ortodocşi români din Ţara Oaşului au fost lagăre din Ungaria, 283 de intelectuali români,
deportaţi în lagărul de la Carei, unde au fost între care şi episcopul Nicolae Popoviciu din
umiliţi şi schingiuiţi; Catedrala Ortodoxă din Oradea (p. 161); la 5 octombrie 1940, „62 de
Satu Mare a fost luată cu forţa de către catolicii familii de români ortodocşi din Salonta au fost
maghiari; asemenea şi alte biserici ortodoxe; maltratate şi alungate peste frontieră” (p. 163);
s-au constatat atrocităţi, expulzări, arestări, ma- la Diosig – Bihor, preotul ortodox din sat şi
ghiarizări forţate şi deportări ale românilor în pensionarul militar Iancu din Oradea au fost
lagăre din Ungaria (p. 140-154); iată, doar, câte- ucişi instantaneu. Notarul Boarz Victor din
va din şirul lung de suferinţe ale
românilor ortodocşi din Ţara
Oaşului din anii pomeniţi (19401948).
În paralel, au acţionat structuri maghiare teroriste (la Baia
Mare şi Sighet), cu depozite de
arme, dar şi în alte centre din Maramureş şi Bihor, zone în care se
auzeau îndemnuri la ură şi răzbunare împotriva românilor; de asemenea, trupe maghiare antrenate
au executat numeroşi români, biserici ortodoxe profanate, limba
română interzisă, intabularea pământului de către români, considerată ilegală ş.a. (p. 157-177;
Dr. Adrian Rezeanu, cercetător ştiinţific principal, Institutul de
Lingvistică
„Iorgu Iordan-Al. Rosetti” şi arhim. dr. Emanuil Rus,
209-223; 229-240).
stareţul
Mănăstirii
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Bixad, Satu Mare
De asemenea, au fost înfiinţate asociaţii şi societăţi maghiare
paramilitare teroriste, cu scopul de propagandă Popeşti – Bihor «a fost grav schingiuit pentru că
antiromânească, care s-au dedat la numeroase a vorbit româneşte»” (p. 163); în Trăsnea –
atrocităţi îndreptate împotriva neamului nostru Sălaj, „comandantul trupelor ungare a executat
(p. 241-264); în această stare nefericită sunt 20 de români şi a incendiat satul. «Învăţătorul
amintiţi ţăranii din Bixad, măcelăriţi de Cosma a fost spânzurat de crucea aflată în curtea
organizaţia Levente la Mănăstirea Bixad; bisericii, iar preotul Costea a fost legat de o
mănăstirea a fost devastată, iar cei 16 călugări grindă şi ciopârţit cu cuţitele până a murit»” (p.
maltrataţi (p. 157-160); în Bucuroaia – Bihor „în 163 ş.a.). De fapt, s-a dorit, decimarea românilor
septembrie 1940 au fost omorâţi în biserică ortodocşi (preoţi şi credincioşi ucişi, devastarea
preotul ortodox şi mai multe femei «cărora după sau închiderea bisericii ortodoxe), respectiv,
ce au fost batjocorite li s-au tăiat sânii». Casele desfiinţarea Bisericii Ortodoxe Române din
românilor au fost distruse cu dinamita” (p. 163); Transilvania (p. 166).
În toată această perioadă de suferinţă şi
la Oradea au fost împuşcaţi aproximativ 30 de
ţărani. „Familia preotului ortodox Popa, moarte pentru clericii şi credincioşii ortodocşi
Cristian Florian şi fratele Ioan, omorâţi: Filimon români din Transilvania, Biserica Greco-CatoFlorea, tată a şase copii, spânzurat” (p. 160), tot lică de aici a prosperat (p.188-191), iar repre-
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adormitului în Domnul Adrian Rezeanu să-i
dorim din suflet: „Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în Împărăţia Sa”.
Temeinica lucrare, scrisă într-o corectă,
frumoasă şi curgătoare limbă română, bazată pe
documente inedite (p. 311-455), se încoronează
cu un consistent capitol – Anexe, în care sunt redate documentele originale (copie xerox), ce
sunt o mărturie zguduitoare, de necontestat, din
trecutul zbuciumat al istoriei românilor şi al
Bisericii Ortodoxe Române.
A fost un trecut pe care nu-l dorim să se mai
repete; de aceea să ne rugăm Bunului Dumnezeu
pentru pace şi înţelegere între fraţi, între etniile
şi cultele din ţara noastră şi din lume.
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zentanţii ei de seamă: episcopii Alexandru Rusu
şi Traian Frenţiu, dar şi teologul Aloisie Tăutu
n-au reacţionat împotriva autorităţilor maghiare
catolice extremiste, când s-au întâmplat atrocităţi îndreptate asupra fiilor aceluiaşi Neam,
românii ortodocşi (p. 195-208), văzându-şi pe
mai departe de interesul în progresul numeric al
bisericilor lor din Transilvania.
Este o carte – document, ce „rupe tăcerea”
şi dă mărturie despre suferinţele românilor din
Ţara Oaşului din perioada 1940-1948, de care
s-a ştiut mai puţin până acum. De aceea, se
cuvine să-i respectăm şi să-i cinstim pe autori:
pe părintele arhimandrit Emanuil Rus să-l îndemnăm să merge mai departe în cercetare, iar

Mănăstirea Bixad, Satu Mare
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Constantin Rîpă, Fiindu-ţi aproape. Poezii (numai de
dragoste), Editura Charmides, Bistriţa, 2013, 138 p.
Dr. Ştefan VIŞOVAN
Baia Mare

1

goste. Aici sentimentele alese ale poetului se
materializează în sintagme de o încărcătură imagistică densă, în economia căreia se aşază
maiestuos o suită impresionantă de metafore,
prin intermediul cărora poetul reuşeşte să transmită trăiri intense, îndoieli presupuse, optimism
şi tristeţi, speranţe şi înfrângeri care se pot transforma în victorii. Căci dragostea, în concepţia
lui Constantin Rîpă generează stări şi fenomene
contradictorii: lumină astrală pentru îndrăgostiţi, petale de zăpadă pentru cei nemângâiaţi (în
dragoste, desigur), picături de rouă – ca balsam
al nefericiţilor. Starea de optimism predomină,
ea fiind accentuată de o apariţie celestă – pasărea sărutului, simbol al dragostei care trebuie să
guverneze întreaga natură.
Cele peste o sută de poeme (mai exact –
108), câte cuprinde antologia, reflectă o multitudine de trăiri ale eului îndrăgostit şi de modalităţi de receptare şi conştientizare a senti-

Vezi, în acest sens, Adrian Ţion, Constantin Rîpă. Muzicianul şi poezia, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2018,
p. 88, unde sunt consemnate şi cele două volume, care au apărut după 2013: Poezii finite (2014) şi Poezii salvate
(2016).
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ţişata), care, atât prin realizare artistică, cât şi
prin delicateţea adresării, poate fi inclusă într-o
antologie a celor mai frumoase versuri de dra-

FAMILIA ROMÂNĂ

H

otărându-se să-şi adune, în antologia cu titlul de mai sus, poeziile
de dragoste risipite prin cele şapte
volume publicate până în anul 2013
(Îmbrăţişata mea – 2000), Joc de-a
timpul – 2001, Reistorie – 2002, Naşterea de-a doua – 2002, Poezii întârziate
– 2003, Poezii impersonale – 2006, A
doua ivire – 20081), talentatul poet şi
distinsul muzicolog, dirijor, profesor
universitar, conducător de doctorate
etc., etc., Constantin Rîpă a oferit cititorului iubitor de frumos un grupaj de
versuri, în structura căruia identificăm
cu plăcere efuziuni lirice, me ta fore
măiestrit alcătuite, un limbaj elevat,
adeseori intelectualizat, dar fără a deranja – toate acestea concurând în a
pune în lumină portretul remarcabil al
unui veşnic îndrăgostit, care iubeşte cu patimă,
suferă şi se bucură, dar nu ezită să filosofeze şi
să emită judecăţi de valoare pe tema acestui
profund, complex şi uneori greu de definit sentiment care este iubirea.
Fără îndoială, Constantin Rîpă are nu doar
talent, dar şi ştiinţa versului, limpezimea cuceritoare a expresiei, capacitatea uimitoare de a
jongla cu simboluri, de a sugera stări greu de
descris, de a insinua conflicte sau pseudoconflicte cu el însuşi etc. Din toate acestea transpar
o sensibilitate cuceritoare, o înţelegere superioară a sentimentului de dragoste, alături de
trăiri puternice, atât a stărilor de fericire, de
mulţumire, de satisfacţie, de inefabil pe care i le
prilejuieşte iubirea, cât şi a momentelor de deziluzie, amărăciune, pesimism etc., generate de
acelaşi sentiment.
Volumul este deschis de o poezie (Îmbră-
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mentului de iubire. Sunt prezente, de asemenea,
efectele binefăcătoare, stările de extaz, înălţătoare (unele voit confuze), alături de momente
de tristeţe, dezamăgire, respingere sau chiar revoltă. În Protourmă, prin şase distihuri, cu repetiţii şi reluări subtile, cititorul este întâmpinat
de un joc zglobiu al sentimentelor erotice, dincolo de care întrezărim, parcă, intenţia poetului
de a elogia maternitatea, căci dragostea nu moare,
ea are capacitatea de a se regenera: „Ea creştea
să rodească … Ea sfârşea să renască”. Poezia
Dumnezeule, îi este foarte dragă autorului, devreme ce a aşezat-o, ca un fel de concluzie, pe
coperta a IV-a a volumului. Aici, invocând divinitatea, Constantin Rîpă se declară învins de
darul dragostei şi-i reproşează lui Dumnezeu că
l-a pedepsit neoferindu-i şi antidotul corespunzător – darul înfrânării. Să fi glumit poetul sau,
realmente, i-a fost ursit să poarte o atât de grea
povară? Oricare ar fi adevărul, în altă poezie
(Chemare), îşi invită cu o insistenţă necenzurată
iubita să trăiască „secunda târzie”, să simtă intens „starea beţiei aproape de vis sau de nebunie”, stare greu de descris, ceva între „vrajă,
himeră sau vis”, capabilă să ofere trăiri ce depăşesc condiţia paradisiacă. Alteori (Ai grijă),
în contexte care, după expresia lui Adrian Ţion
„forţează gramatica”1 („să mă exişti”; „idee venită nimănui”), insistă să se pună sub protecţia
iubitei, căci ea ştie totul despre el, chiar şi atunci
când el se plasează în afara timpului sau evoluează bizar într-o abstracţiune. Prezenţa fiinţei
dragi îi creează o stare de adâncă beatitudine, de
uitare de sine, de evadare din lumea reală, de
plutire într-un ocean de fericire, în care îndrăgostiţii, „înlănţuiţi de dragostea captivă”, vor
„pluti fără de ţintă ca-ntr-o derivă”, poposind
„pe o insulă ştiută doar de Dumnezeu”, unde-şi
vor trăi iubirea „ca-n vis” (Hai să zburăm).
Constantin Rîpă crede cu tărie că dragostea e un
lucru grav, măreţ. Are un discurs erotic sensibil,
impresionant, copleşitor, captivant. Parcă se
insinuează în întreaga fiinţă a femeii pe care o
caută şi o iubeşte şi de dragul căreia ar dori să
reia „veşnicia de la capăt” (Spune). Este pur şi
simplu invadat de prezenţa iubirii, fiinţa iubită
volatilizând-se, sublimându-se, devenind o
abstracţie, care-i ocupă mintea, bântuindu-l „ca
o obsesie nocturnă” (Ah,). Se vrea închis în
1

Ibidem, p. 40.
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sentimentele ei, să fie doar al ei: „Înconjoară-mă
tu/ Din toate părţile/Arestează-mă şi închide-mă/
În închisoarea ta sublimă/ Ca să fiu ocrotit/
Împotriva unei înconjurări/Din toate părţile
(Grăbeşte-te). Produce declaraţii de iubire sofisticate, impregnate adeseori de o ciudată şi
chinuitoare filozofie a aşteptării; îi face fiinţei
iubite un portret încărcat de metafore („Perlele
salcâmilor înfloriţi/ Îţi cad pe umeri/, Iar sevele
pomilor/ Şiroiesc pe dunele vârstelor tale”); ea
poate fi mireasa oricui, dar el este în orişicare
dintre aceştia: „Tu eşti mireasa oricărui logodnic/ Iar eu, fiecare din ei” (Tu eşti).
În ciuda asaltului de bucurii şi sentimente
înălţătoare, poetul face efortul de a rămâne raţional, căci experienţa îl atenţionează că, oricât
va dura sărutul, el va marca implacabil începutul
numărătorii inverse în dragoste (Exerciţiu de
stil). Trăirile-i sunt foarte adesea contradictorii.
După ce se simte îmbătat de iubire, reţine câteva
manifestări superficiale ale acestui sentiment,
manifestări care prefigurează trădarea ce râde
„cu ţipăt de buhă” (Medievală). Caută iubirea
ideală, trainică, de lung parcurs, dar realizează şi
diluarea sentimentelor, fenomen care duce la
moartea iubirii (Atunci şi acum). Îl doare neîmplinirea, cauzată de incapacitatea fiinţei iubite
de a se ridica la înălţimea trăirilor lui sincere.
Sunt situaţii când iubirea îl păcăleşte. Cântă
acest sentiment, îl înalţă, îi aduce elogii, dar îi
constată şi inconsistenţa, prăbuşirea în neant,
ceea ce-i loveşte sufletul (Pigmalion).
Constantin Rîpă cunoaşte universul feminin. O ştie pe femeie, îi cunoaşte toate secretele,
tresăririle, seismele. (Eşti tu). El îi remarcă pornirile spre o cochetărie nevinovată, concretizată
în gesturi aproape involuntare: „Felin îşi toarce
în mână părul/ Iar mai jos piciorul îşi încoardă
muşchii”, pregătind parcă „o acţiune devoratoare unei victime virtual seduse” (Uite un joc),
dar condamnă prefăcătoria, tendinţa unor partenere de a mima că-n ele „zac comori” (Actriţo!),
ba are chiar unele impulsuri vindicative vizavi
de trădări şi minciuni (Romanţă – lui Minulescu). Crede că femeia care pleacă lasă în urma
ei „o trenă detectabilă prin alte simţuri/ poleindu-ţi drumul/ Pe care s-o afli la capăt/ Pentru
a se zbate/ Convingător în braţele tale” (Miriapod). Nu cedează impulsurilor de moment, care

care vine „să şteargă orice orizont, orice urmă,
statornicind că totul se curmă” (Între noi). Anticipează fiorul trădării, dar simte nevoia de ea,
recunoscând, însă, cu o tristă sinceritate că ea nu
simte la fel (Nevoia).
Constată cu stupoare, cu uimire, dar şi cu
durere că n-a fost iubire, devreme ce se despart
„în dezgust şi silă” şi nu rămâne nicio amintire”
(Irosire), urmând o despărţire cu ură, fără cuvinte de bun-rămas (Există).
Câteva dintre nenumăratele plecări, trădări, deziluzii etc., sunt urmate de împăcări,
bucuria acestor reveniri făcând obiectul mai
multor poeme. Împăcările refac punţile iubirii.
Graţie lor, cei ce se iubesc renasc „noi în soarele
încă neasfinţit al dragostei”. Niciodată nu-i târziu pentru a reface puntea iubirii deteriorate de
porniri inconştiente. Simte că n-a apus soarele
iubirii, chiar dacă există suficiente deficienţe de
comunicare (Camera), căci orice plecare are
întoarcere, o parte din cea care pleacă, oricum
rămâne în el. (Cu tine). Dragostele trecute nu se
uită, ci dor „în apa liniştii/Din singurătatea înserării. (O amintire), iar iubirile noi nu vindecă
suferinţele pricinuite de dragostea pierdută
(O pasăre).
Poetul are şi intervenţii de o logică rece,
imbatabilă: luatul de la capăt în iubire e greu,
chiar imposibil, căci capătul a rămas undeva
departe în urmă. Se impune un nou început, o
ieşire din noaptea suferinţei, a uitării: „Deci, n-o
putem lua decât de aici!” (De aici)
Poemul care încheie volumul, (O, Tu),
vrea, parcă, să ne asigure că poetul şi-a găsit, în
sfârşit, primăvara iubirii: o dragoste perpetuă,
fără sinuozităţi: „O, tu, primăvara mea/ Ce mi-ai
adus?/ O dragoste/ Fără anotimpuri”.
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l-ar împinge spre o oarecare frumoasă blondă
care-i atrage atenţia, obiectând că aceasta „e
povara altuia”. (Povara). Altă dată nu se lasă,
pur şi simplu, ademenit, provocat: „Tu-mi zâmbeşti,/ Amestecând/ Surâs cu perversitate/ Dar
eu rezist…”. Ezitarea aceasta poate fi un semn al
maturităţii, dar, oricum, contrazice ideea conform căreia poetul nu ar deţine în niciun fel
darul înfrânării (vezi poezia Dumnezeule).
Trădările, lipsa de încredere, obturarea
comunicării pregătesc calea despărţirilor. Este
conştient de faptul că iubirile sunt trecătoare
(Mor şi în mai iubiri) şi că, de altfel, şi în inima
lui zac multe iubiri ca într-un cimitir (Dacă aş
crede), ba chiar recunoaşte că a furat vieţi, dăruind, în schimb, foarte puţin: „Dragostea mea,/
Ce mult te iubesc eu pe tine/Ce mult ţi-am furat
viaţa/Ce puţin ţi-am dăruit!” (Adevăr). Şi cu
toate acestea, are frustrări şi trăieşte acut sentimentele neînţelegerii, suportă cu greu despărţirile, care dau naştere unei apăsătoare tristeţi a
singurătăţii, căci în sufletul lui gol persistă „un
chip ce de-a pururi s-a dus” (Nimic nu-mi convine) şi atunci izbucneşte întrebarea care sună
mai mult a reproş: „Unde te duci, iubita mea,
când niciun cer nu te mai vrea, doar cerul din
lacrima mea” (Rămâi). Îşi propune să uite, să
rupă definitiv legăturile; e stăpânit de regrete, de
revolta părăsirii; ar vrea să găsească femeia care
să nu-l părăsească (deşi reiese că şi el le-a părăsit pe unele …). Este trist, ar dori să uite, să-şi
afle liniştea; dezarmează; se autodefineşte
confuz (În dimineaţa asta). Alteori îi cere iubitei
zâmbetul de odinioară, chiar dacă acum îl copleşesc regretele (Zâmbet). Presimte apropierea
momentului despărţirii, ca pe un vânt dinaintea
unei furtuni, ca pe „o noapte întunecată neagră”,
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Istoria Diplomaţiei – Secolul XX sau prima istorie
a Războiului Rece scrisă de un român!
Doru SICOE
Oradea
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a tânăr istoric sau student, te poate
cuprinde frustrarea că, în ultimii 26
de ani, niciun român nu a scris o
istorie a captivantei perioade de istorie contemporană numită Războiul Rece. Oare aşa să
stea lucrurile? Din păcate, la noi, termenul occidental de „război rece” fiind interzis la utilizare
în istoriografia comunistă, s-a impus cu greu
abia după 1989. Editurile româneşti, la rândul
lor, nu au promovat această expresie până de
curând1, considerând, probabil, că nu e o una
comercială, care să atragă publicul cititor. Iată
de ce, prima istorie a Războiului Rece, apărută
cu un deceniu în urmă, a fost ascunsă sub un alt
nume, rămânând necunoscută. Asta şi pentru că
tirajul ei, fiind sponsorizat de o bancă, a fost
distribuit gratuit, volumul nevăzând librăria!
Spre finele anului 2014, însă, „revăzută şi adăugită substanţial”, cum zice autorul ei, această
istorie a apărut numai pentru librării! Este, deci,
o ediţie a doua, dar cu un nume uşor schimbat:
Istoria Diplomaţiei. Secolul XX, apărută la deja
reputata editură Cetatea de Scaun, din Târgovişte. Prima ediţie se numea Diplomaţia
secolului XX şi apăruse în 2006, sub egida Fundaţiei Europene Titulescu, organism legat de
numele fostului premier Adrian Năstase...
Autorul este academicianul Constantin
Vlad, fost diplomat în perioada de glorie a ascensiunii lui Ceauşescu (apropo de academicianul Mircea Maliţa, din Oradea!), un om care
cunoaşte, deci, din interior şi de la înalt nivel
sistemul internaţional. În plus, perioada pe care
o descrie, a trăit-o în cea mai mare parte, cunoscând-o, deci, în detaliu. Autorul nu s-a mulţumit, însă, cu o istorie a Războiului Rece propriu-zis, el mergând în urmă până la Primul
Război Mondial şi venind cu un capitol post
Război Rece, la final. Din cele 784 de pagini ale
frumosului volum legat, cartonat şi supracoper-

1

tat, circa 500 revin Războiului Rece, cu toate
crizele sale. Iată de ce se cuvine ca această
lucrare să figureze în istoriografia românească
ca fiind prima istorie a Războiului Rece, publicată de un autor român. E adevărat că autorul
pune accentul pe diplomaţie, neglijând într-o
anumită măsură aspectele militare, sociale şi
culturale, dar asta nu-i poate răpi întâietatea de
primă istorie românească a Războiului Rece.
Pentru unii, scrisă aşa cum e, apare ca o operă
mult mai uşor de citit şi asimilat, fiind utilă, atât,
studentului, cât şi profesorului, atât diletantului,
cât şi academicianului.
O recomandare preţioasă din partea reputatului istoric şi academician Dinu C.
Giurescu deschide volumul lui Constantin Vlad.
Astfel, aflăm că avem de-a face cu „o lucrare de
referinţă”, fiind „prima noastră sinteză şi analiză
de asemenea proporţii”. Fiind „o lucrare de

Prima carte având titlul de doar Războiul Rece este cea apărută la Editura RAO, în 2009, de John Lewis Gaddis.

1
2
3
4

reclamat de deontologia calităţii de autor, nu
îngreunează nici textul, nici lectura lui“3.
Constantin Vlad elaborează propria definiţie, una elegantă, a Războiului Rece: „În
secolul 20, în mod concret în a doua jumătate a
acestuia, omenirea cunoştea un fenomen absolut
inedit: scindarea Lumii în două tabere. Nu era
vorba, pur şi simplu, de două grupări de state,
nici chiar de două alianţe militaro-politice –
tipuri de structuri de care istoria modernă nu
dusese lipsă. Nu, era mai mult şi mai grav: cele
două tabere întruchipau două ideologii opuse,
care se excludeau reciproc, excludere pe care o
imprimau întregii construcţii politice, economice, culturale, militare pe care o patronau. Lumea
a fost scindată în două sisteme economico-sociale şi politice opuse: capitalismul şi socialismul, care-şi declamau deschis superioritatea
şi obiectivul de a surclasa, de a întrece şi, în final, de a-şi înfrânge adversarul. Pericolul principal al acestei sciziuni-confruntări, care a rămas
în istorie prin sintagma Războiul Rece, provenea
din împrejurarea că fiecare tabără îşi crease
alianţe politice şi aparate militare a căror intrare
în acţiune prin război purta în sine nu numai
pericolul anihilării reciproce a protagoniştilor,
ci şi pe cel al distrugerii civilizaţiei umane, aşa
cum o cunoaştem astăzi“4.
Academicianul Constantin Vlad, deşi nu
apare ca o figură cunoscută publicului larg, este,
de fapt, o mai veche personalitate. Din 1967,
deci din perioada de deschidere a României comuniste către Occident, el a devenit doctor în
filosofie, a fost membru al delegaţiei României
la prima Conferinţă pentru Securitate şi Cooperare în Europa (1972-1975), dar şi ambasador
al României în Finlanda (1973-1978), Japonia
(1986-1990) şi Australia (1990-1992). Lucrarea
sa de referinţă este tocmai cea prezentată mai
sus, ea fiind un opus magnum, cum bine observa
Dinu C. Giurescu în acea recomandare prestigioasă.

Constantin Vlad, Istoria Diplomaţiei − Secolul XX, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2014, p. 11.
Constantin Vlad, Diplomaţia secolului XX, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2006, p. 12.
Ibidem.
Constantin Vlad, Istoria Diplomaţiei - Secolul XX, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2014, p. 744.
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magnitudine”, academicianul Giurescu subliniază şi că „practica dvs. (a lui Constantin Vlad
– n.n.) în diplomaţie şi, deopotrivă, în cercetare,
a asigurat acuitatea şi calitatea interpretării”.
Prin urmare, Giurescu încheie cu „felicitări
pentru acest opus magnum care soseşte la timp
şi nu va fi egalat în viitorul previzibil”1!
Istoria Diplomaţiei. Secolul XX este împărţită în şapte părţi, trei dintre ele (IV, V şi VI)
– cele mai consistente – revenind Războiului
Rece propriu-zis (paginile 203-682). Partea a VII-a,
„Diplomaţia post-Război Rece” conţine încă suficiente pagini care pot fi incluse la „Războiul
Rece“, de aceea spuneam de un număr de circa
500 de pagini alocate acestui subiect. În fapt, ne
putem întreba dacă întreaga lucrare nu ar putea
fi numită Istoria Războiului Rece, având în vedere că reputaţi istorici occidentali (André Fontaine, Paul Johnson, dicţionarul Larousse) susţin că Războiul Rece apare o dată cu cucerirea
puterii de către bolşevicii ruşi, în Primul Război
Mondial! Partea din 1945 până în 1990 este doar
un episod mai îndârjit pe arena mondială...
Constantin Vlad dedică, deci, celor două războaie mondiale şi perioadei interbelice, câte o
parte, adică primele trei. Pentru lămurirea specialistului, autorul anunţă că „am acordat un
spaţiu mai restrâns deceniilor de până la cel de-al
Doilea Război Mondial, întrucât diplomaţia acelor decenii este pe larg şi aprofundat abordată în
cărţi şi studii. M-am aplecat, însă, mai pe îndelete
asupra perioadei Războiului Rece şi a ultimului
deceniu al secolului − primul deceniu post Război Rece, mai puţin tratate în lucrări şi studii,
aflate la dispoziţia cititorului român interesat”2.
Întreaga lucrare este structurată pe şapte
părţi, cu 22 de capitole, având şi un util Indice de
nume şi o cuprinzătoare Bibliografie. Ţinuta
ştiinţifică este indiscutabilă: „În cuprinsul lucrării, am citat frecvent şi pe larg cărţile şi studiile consultate, inclusiv volumele cu caracter
documentar. Am considerat că acest lucru,
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Delia-Anamaria Răchişan, Istoricul şi estetica mărţişorului
românesc din cele mai vechi timpuri până în prezent,
Editurile Mega şi Argonaut, Cluj-Napoca, 2017, 410 p.
Dr. Ştefan VIŞOVAN
Baia Mare
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părută sub siglele editurilor „Mega” şi
„Argonaut” din Cluj-Napoca, într-o
prezentare grafică deosebită, cea de-a
şaptea carte de autor a doamnei Delia-Anamaria
Răchişan îşi propune, aşa cum arată autoarea în

Introducere, să pună „în evidenţă istoricul şi
estetica fenomenului mărţişor din cele mai vechi timpuri până în prezent”. Lucrarea, o adevărată enciclopedie a mărţişorului, beneficiază
de un scurt Cuvânt-înainte al renumitului etnolog Nicolae Constantinescu de la Şcoala doctorală de litere a Universităţii din Bucureşti,
care-i apreciază anvergura documentară şi aparatul critic, considerând-o „inedită, complexă şi
riguroasă”.
Cartea este structurată în opt capitole, fiecăruia dintre acestea fiindu-i ataşate anexe ce
reproduc o diversitate impresionantă de mărţişoare, pe care autoarea le supune unei taxonomii
complexe, având la bază modele şi simboluri,
legende şi tradiţii, mentalităţi şi elemente cromatice, zone geografice şi reprezentări ale vieţuitoarelor şi plantelor etc. Sunt reproduse în

aceste anexe peste 800 de mărţişoare, multe
dintre acestea făcând parte din colecţia personală a autoarei şi a meşterului popular Rodica
Belea din Timişoara.
Această abundenţă iconografică întăreşte
nota de autenticitate a lucrării şi-l ajută pe cititor
– fie el specialist sau nu – să pătrundă în universul complex al creatorilor populari şi să cunoască varietatea excepţională de motive care
s-au aşezat în mod măiestrit în configuraţia mărţişoarelor din toate zonele româneşti, precum şi
la românii din afara graniţelor.
În primul capitol, întitulat Dragobete,
moment de conciliere între autoritatea masculină şi autoritatea feminină, autoarea face corelaţii dintre mărţişor şi o serie de legende şi
practici ritualice vechi (Dragobetele, Baba
Dochia, nenumărate legende despre plante şi
flori etc.), se ocupă de manifestările ritualomagico-simbolice aferente lunilor Făurar, Mărţişor, Prier, Florar, Cireşar, insistă asupra polisemantismului unor termeni ce denumesc sărbători, face legături mitologie şi lingvistice, propune etimologii, identifică
antroponime ce-şi au originea în personaje mitice,
se opreşte asupra unor obiceiuri agrare, dezvăluie
„binarităţile ce se instituie
între anotimpuri şi fiinţa
umană” etc. În acest context, se precizează că luna
februarie stă sub semnul
autorităţii masculine, spre
deosebire de luna Mărţişor, care, tradiţional, este
consacrată femeii”.
Capitolul al doilea
stă Sub tutela mărţişorului
ca simbol şi este dedicat
elucidării unor aspecte ce

mica evoluţiei mărţişorului şi despre estetica
acestuia, autoarea face referiri pertinente la concepte definitorii pentru domeniul în discuţie:
simplitate, arhetip, autenticitate, originalitate,
creativitate, dar analizează resemantizarea mărţişorului românesc „şi prin prisma perechilor
antinomice: tradiţie-inovaţie; autentic-kitsch;
identitate-alteritate; frumos-urât; bine-rău”.
Domnia Sa constată că semnificaţia mărţişorului actual s-a îndepărtat tot mai mult de statutul iniţial al acestuia de talisman cu efecte în
planul aspiraţiei omului spre puritate, spre lumină, spre perfecţiune, iar funcţiile sale primordiale (magico-erotică, agrară, de fertilitate,
apotropaică, curativă, terapeutică, augurală),
precum şi elementele de magie simpatetică s-au
estompat, pe prim-plan trecând o serie de funcţii
adiacente, conjuncturale. Bănuţului de argint,
de aur sau de cupru, prin orificiul căruia se petrecea odinioară şnurul bicolor, încărcat de multiple semnificaţii, i-au luat locul „elemente de
cult creştin (cruciuliţă, iconiţă), apoi simboluri
ale norocului (coşar, potcoavă, trifoi cu patru
foi, mărgeluţă), simboluri ale primăverii (barză,
buburuză, cocor, flori – funcţie de vestire), simboluri ale iubirii (inimioare)”. Continuă să reziste, însă, şnurul bicolor – iniţial alb-negru,
acum alb-roşu, dar semnificaţiile acestuia s-au
estompat. Dacă odinioară mărţişorul viza,
îndeosebi, pe reprezentanţii vârstelor tinere, iar
şnurul era confecţionat acasă, azi, subliniază
autoarea, „mărţişorul este purtat de oricine,
indiferent de etate …, iar accentul se pune
asupra obiectului ataşat, nu asupra şnurului”.
Aflăm apoi că şi perioada purtării mărţişorului a
suferit mutaţii importante. Înainte el se purta „pe
perioada zilelor alocate Babei Dochia (9 sau 12
zile), până la anumite sărbători (Mucenici, Paşti,
Blagoveştenie, Sângeorz, Armindeni etc.), până
se reîntorceau păsările călătoare din ţările calde.
Apoi era aninat de un pom înflorit pentru a
prelua frumuseţea florilor, vitalitatea pomului”.
Azi termenul de purtare este aleatoriu, predomină funcţia estetică şi de foarte multe ori în
confecţionarea lui se identifică kitsh-ul, excepţie făcând un număr redus de creatori populari.
Capitolul al optulea ne pune în temă, pe
scurt, cu situaţia mărţişorului la alte popoare,
la comunităţile etnice din România şi la românii
din diasporă.
Elementele-simbol atrase în structura
mărţişoarelor, extrem de diverse şi preluate din
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ţin de semantica termenului mărţişor, de
vechimea, atestarea, scopul şi funcţiile acestuia,
de evoluţia formei şi a modalităţii de confecţionare a mărţişoarelor etc. Acest capitol reprezintă o abordare diacronică a temei puse în
discuţie, autoarea evidenţiind câteva etape în
ceea ce priveşte forma şi confecţionarea mărţişorului:
a) din cele mai vechi timpuri până în anul
1800;
b) din anul 1801 până în 1947;
c) din anul 1948 până în 1989;
d) din anul 1990 până la data elaborării
lucrării.
Capitolul al treilea prezintă Mărţişorul
din perspectivă tematică şi taxonomică, iar cel
de-al patrulea pune în relaţie Mărţişorul, fiinţa
umană, sărbătorile şi simbolurile, insistând
asupra reprezentărilor dendromorfe şi avimorfe,
precum şi a funcţiilor şi simbolisticii acestora.
Capitolul al cincilea ne face cunoştinţă
cu Cromatismul mărţişorului, cu simbolistica şi
cu modalităţile de obţinere a culorilor identificate în structura acestuia.
Capitolul al şaselea se preocupă de Luna
Mărţişor şi autoritatea feminină şi se constituie,
printre altele, într-o micromonografie a Babei
Dochia, pe care autoarea o surprinde în diferite
ipostaze, în care scop face apel la o bogată
literatură de specialitate, la legende etc. Sunt de
menţionat legăturile pe care le stabileşte acest
capitol între Zilele Babei Dochia şi Sântoader,
Moş Alexe şi Blagoveştenie.
Capitolul al şaptelea ia în discuţie Mărţişorul românilor în sincronie şi diacronie şi dedică o secvenţă deosebit de semnificativă mărţişorului tradiţional de pe Valea Cosăului, ocazie
cu care militează, cu argumente peremptorii,
pentru revitalizare acestui obicei, pentru cunoaşterea semnificaţiilor sale ancestrale, cu
valoare identitară.
„În devenirea şi răspândirea geografică a
obiceiului (mărţişorului – n.n.) au avut loc diverse modificări care nu au atins, în esenţă,
funcţia magico-rituală şi nici semnificaţia estetică. Aceste modificări, inclusiv la nivel semantic, au contribuit la acceptarea şi transmiterea
între generaţii a obiceiului, pe de o parte, şi la
transformarea sa complexă, la preluarea acestuia de comunităţi diverse şi răspândirea în mediul
citadin, pe de altă parte”. Vorbind despre dina-
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lumea vieţuitoarelor, a plantelor sau din cele
mai diferite sfere ale activităţii socioumane, sunt
subsumate cu pricepere şi eleganţă taxonomică
de către autoare unor valori şi simboluri general-umane, precum şi unor sentimente profunde:
ideii augurale de noroc, de bine, de iubire etc.
Autoarea urmăreşte cu tenacitate evoluţia
structural-simbolică şi semantică a mărţişorului,
aşa cum se precizează în titlul cărţii, din cele
mai vechi timpuri până în prezent şi oferă explicaţii şi interpretări competente, izvorâte din
înţelegerea profundă a fenomenului „mărţişor”,
susţinute de studiu şi analiză comparativă, de o
muncă de teren asiduă şi organizată ştiinţific, în
care observaţia directă, chestionarea inteligentă
şi aplicată, operarea cu criterii valorice riguroase au condus-o la puncte de vedere autorizate
şi de luat în seamă, căci este în afara oricărei
îndoieli că lucrarea de faţă dezvăluie semnificaţii şi valori de mare forţă de expresie şi
subtilitate semantică ce individualizează spiritualitatea românească, accentuându-i identitatea.
Mărţişoarele cărţii doamnei Delia-Anamaria
Răchişan surprind aspecte interesante ale modului în care mentalitatea populară percepe şi
ordonează elementele alcătuitoare ale spaţiului
în care se derulează existenţa comunităţii, surprind, în esenţă, dimensiunile gândirii tradiţionale înseşi. Ele accentuează, totodată, componenta mitologică a culturii populare, căci în
demersul interdisciplinar pe care-l întreprinde,
autoarea aduce în discuţie mituri şi legende care
fac trimitere la etosul fabulos al civilizaţiei balcanice şi, în general, al celei europene.
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Lectura cărţii este una reconfortantă, educativă şi instructivă deopotrivă, menită să clarifice un fenomen remarcabil al mentalităţii
tradiţionale româneşti – cel înmagazinat în semnificaţiile multiple ale mărţişorului, iar valoarea
ei ştiinţifică şi documentară este incontestabilă.
Sunt de remarcat stilul adecvat, elegant şi curgător, limba aleasă, construcţia îngrijită a frazelor,
proprietatea termenilor, argumentaţia nesofisticată, dar logică şi convingătoare. Afirmaţiile şi
punctele de vedere se bazează pe cunoaşterea
temeinică a temei cercetate, precum şi pe parcurgerea bibliografiei aferente (peste 170 de titluri, la care se adaugă webografia), cele peste
700 de note de subsol demonstrând rigurozitatea, acribia şi conduita academică a autoarei.
Prin bogăţia impresionantă de informaţii,
prin caracterul interdisciplinar imprimat cercetării, prin cuprinderea în demersul de studiu a
întregului teritoriu românesc, prin valorificarea
critică şi profunzimea interpretativă, cartea
doamnei Delia-Anamaria Răchişan se prezintă ca
o adevărată enciclopedie a mărţişorului, înscriindu-se ca un punct de referinţă în cercetările
noastre etnologice, aşezând-o autoritar pe autoare în fruntea listei bibliografice a temei luate
în discuţie, ca o pe redutabilă cunoscătoare a
etnografiei şi, în general, a mentalităţii populare, ca o pe personalitate reprezentativă a etnofolcloristicii româneşti, posesoare a unui simţ
remarcabil al înţelegerii resorturilor interioare ale
mediului folcloric tradiţional şi a unei capacităţi
surprinzătoare de a pătrunde înţelesurile şi semnificaţiile încifrate în produsele artei populare.
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Naţiunea în stare de veghe – note şi
comentarii sociologice la romanul Marii Uniri
Dr. Aurel V. DAVID
Bucureşti

– capitalizarea prin activităţi productive a
economiei naţionale;
– constituirea resurselor în capital naţional;
– menţinerea accesului la resurse a corpurilor socioprofesionale;
– menţinerea suveranităţii naţiunii asupra
resurselor;
– satisfacerea nevoilor de materii prime şi
de pieţe de desfacere pentru producătorii, respectiv utilizatorii, de resurse;
– satisfacerea nevoilor de securitate ale oamenilor şi organizaţiilor productive.
În Imperiul Austro-Ungar opresor, constituirea resurselor în capital naţional românesc
este, însă, atent controlată şi eficient sabotată de
cei ce deţin puterea politică şi economică. De
constituirea resurselor cu capital naţional românesc nu poate fi vorba. Accesul la resurse al
corpurilor socioprofesionale ale românilor este
blocat.
În acest sens, romanul Sacrificiul înfăţişează iniţiativele puţinelor bănci şi întreprinderi româneşti din Imperiu ca pe nişte acţiuni
eroice, riscante de multe ori.
În special, acţiunile Băncii „Drăganul” de la
Beiuş sunt evocate în roman. Mihail Diaconescu
se manifestă epic nu numai ca sociolog, istoric şi
psiholog, ci şi ca economist şi jurist.
Trebuie subliniat faptul că, atât la începutul secolului al XX-lea, când se petrece acţiunea romanului Sacrificiul, cât şi în zilele
noastre, procesele sociale afirmate pe planul
funcţiei productive sunt expresia capacităţii poporului − adică a corpusului social generator de
valori sociale −, de a preveni:
– acapararea resurselor de către elitele politice violente, cum sunt cele de la Viena şi
Budapesta, care îi tâlhăresc pe românii din
Imperiu, precum şi crearea de societăţi paralele
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n numeroase pagini ale romanului capodoperă Sacrificiul, Mihail Diaconescu aduce imagini semnificative şi
emoţionante ale mediilor ţărăneşti şi muncitoreşti din satele şi oraşele de pe Valea Crişului
Negru.
Aduce şi imagini ale unor medii culturale
româneşti, în care activează oameni de cultură:
învăţători, preoţi, funcţionari, gazetari, scriitori,
jurişti, întreprinzători, comercianţi, profesori,
monahi, ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române,
oameni politici, ofiţeri.
Ei discută insistent despre trebuinţele naţiei aflate sub opresiunea Imperiului Austroungar.
Fiecare dintre aceste medii, în care se discută adeseori despre muncă şi cultură, este descris de romancier ca realitate socială specifică.
Arta descrierii îl atrage pe lector.
Trebuinţele naţiei pot fi satisfăcute numai
prin acţiunile sociale ale organizaţiilor cu funcţii explicite şi prin activităţile creative individuale. Acestea generează valorile sociale şi întreţin funcţiile naţiunii, ca expresie a capacităţii
de a procesa performant informaţiile sociale şi
întreţin starea socială, caracterizată prin recunoaşterea normelor sociale, socializarea şi integrarea socială, control social şi prevenirea manifestărilor deviante şi al încălcărilor ordinii
sociale.
Credem că pentru a reliefa latura sociologică a romanului capodoperă Sacrificiul este
necesar să evocăm aici, fie şi succint, trebuinţele
naţiei, considerate într-o perspectivă strict teoretică.
• Pe planul funcţiei productive, trebuinţele naţiei generează valorile sociale, activităţile
sau acţiunile care contribuie la:
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în corpul naţiunii, care conduc la polarizarea
naţiunii în deţinători de capital şi deţinători de
forţă de muncă;
– alungarea corpurilor socioprofesionale
de la resurse de către elitele politice violente şi
funcţionarii abuzivi ai instituţiilor publice, cum
sunt cei austro-ungari, care-şi arogă dreptul de
a separa părţi din teritoriul naţional şi a-l face
„cadou” capitalului străin;
– decapitalizarea şi sufocarea economiei
naţionale;
– destabilizarea monedei naţionale, specifică epocii dramatice în care trăim, de către
companiile transnaţionale;
– impunerea nevoilor de resurse prin aşazisele măsuri reformatoare, de către grupurile
sociopolitice care dispun de forţă şi utilizarea
resurselor în folos propriu sau în al clientelei politice şi pauperizarea producătorilor de resurse;
– impunerea unor standarde situate deasupra posibilităţilor sale productive;
– nesiguranţa pentru oamenii lipsiţi de resurse şi de putere, care cad pradă presiunii create de contrabandă, traficul ilegal de mărfuri,
piaţa neagră etc.
– obedienţa corpurilor socioprofesionale
faţă de puterea politică sau faţă de aşa-numita
clasă politică şi faţă de capitalul străin.
• Pe planul funcţiei gestionare activităţile productive generează valori sociale care
contribuie la:
– abordarea de pe poziţii sociologice a problemelor de ordin social, politic, economic, militar şi moral-spiritual;
– construirea de relaţii de comunicare bazate pe afectivitate pozitivă, încredere, sinceritate şi susţinere între comunităţile care funcţionează în interiorul naţiunii;
– întreţinerea modelelor sociopolitice compatibile cu fondul autohton.
– menţinerea şi susţinerea capacităţilor
gestionare ale naţiunii;
– menţinerea stării de sănătate a populaţiei;
– realizarea intelectuală a oamenilor înăuntrul casei naţiunii şi menţinerea unei culturi
de masă, ca fundament al culturii naţionale;
– rezolvarea în mod democratic a problemelor sociale.
Aceste procese sociale sunt expresia capacităţii poporului de a preveni:

IANUARIE 2017-DECEMBRIE 2019
– conflictele de interese dintre diferitele
grupuri socioprofesionale, datorită nereglementării juridice a raporturilor sociopolitice;
– deformarea instituţiilor statului şi erodarea societăţii, datorită presiunilor ideologiilor
agresive;
– exodul de inteligenţă, ca urmare a reformelor neadecvate introduse de elitele politice
ineficiente sau violente în procesul educaţional;
– impunerea unui anumit sistem sociopolitic generator de şomaj, insuficienţă a protecţiei sociale, scăderea nivelului de trai a majorităţii oamenilor, sentimente de frustrare,
apatie, care determină fapte antisociale;
– naţionalismul extremist, iredentismul, xenofobia, intoleranţa şi fundamentalismul religios, generate de politicile neadecvate ale elitelor politice;
– pauperizarea spirituală, datorată lipsei
culturii de masă, lipsirii majorităţii oamenilor
de posibilităţile oferite de cultura naţională;
– impunerea unor modele străine, care dezvoltă reacţii, uneori violente, în corpul social,
produc instabilitate socială şi convulsii sociale
grave.
– scăderea rezistenţei la boli, diminuarea
sporului natural, datorate alimentaţiei neraţionale sau subnutriţiei, precum şi efectelor nocive
ale investigaţiilor sau tratamentelor medicale,
ale inhalării de substanţe toxice, consumului de
droguri.
• Pe planul funcţiei integratoare, activităţile productive generează şi impun valori naţionale şi măsuri concrete care contribuie la:
– atenuarea sau prevenirea diferendelor
confesionale între statul naţional şi statele vecine interesate;
– evidenţierea forţei culturii de masă, a celor privaţi de resurse;
– menţinerea caracterului organic al naţiunii;
– menţinerea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor prevăzute în Constituţie ca expresie a
voinţei naţionale;
– menţinerea naţiunii ca unitate socială cu
fundament etnospiritual;
– prevenirea separatismului confesional,
consecinţa încercării elitelor politice violente
de a sparge naţiunea în unităţi confesionale şi
de a crea pe teritoriul naţional instituţii confesionale impuse de centrele de putere etnoconfesională;

limba naţională − cel mai bine definit produs al
fiinţei sociale şi prin diversele capodopere culturale realizate de oameni.
Nu putem elogia de ajuns modul cum
Mihail Diaconescu descrie şi interpretează în
paginile romanului său importanţa actelor culturale în cuprinsul luptelor de o îndârjire supremă duse de români contra sângeroasei opresiuni imperiale străine. Nu întâmplător, chiar la
începutul romanului Sacrificiul, câteva dintre
personajele sale principale, autentici oameni de
cultură, discută despre cei peste cinci mii de
participanţi la revolta antiimperială de la Aleşd,
despre zecile de morţi şi sutele de răniţi, căzuţi
ca urmare a represaliilor sângeroase ale jandarmilor imperiali unguri.
Cultura naţională conservă specificul naţional şi memoria socială a oamenilor. Ea nu
trebuie confundată cu aşa-numita cultură politică, propagată de către ideologi şi întreţinută
mecanic prin credinţe politice, sentimente, simboluri şi false valori impuse în anumite conjuncturi geopolitice. Cultura naţională este, prin
excelenţă, o cultură civică, a consensului, diversităţii şi raţionalităţii, din care rezultă educaţia
civică, cu specific naţional şi caracter de universalitate.
Prin naţiuni, cultura devine şi se relevă ca
un bun al umanităţii, atâta vreme cât nu este
infectată şi penetrată de ideologii antinaţionale.
Analizând în perspectivă sociologică dimensiunea artistică a romanului Sacrificiul, impactul său excepţional de puternic asupra publicului contemporan, nu putem uita că astăzi
cultura este ameninţată de aşa-numitul hegemonism cultural, indus din „centre de putere”.
Aceste centre întreţin ideea, conform căreia
diferenţele culturale existente astăzi în lume nu
produc egalizarea de şanse pentru aşa-numitele
culturi marginale, practicând intens şi în mod
agresiv exportul de modă, pe care-l proclamă
generator şi amplificator de cultură. Astăzi tot
mai mulţi semeni de-ai noştri se întreabă cât de
naţională mai este cultura română, pe care unii
internaţionalişti se laudă că o produc doar cu
gândul de a fi exportată, pentru ca străinii să-i
laude pe români că s-au integrat.

*
Romanul Sacrificiul exprimă adevărul
reliefat de o epocă tumultuoasă, zbuciumată, în
care munca şi cultura au devenit fundamentul
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– stabilitatea demografică a naţiunii.
Aceste procese sociale sunt expresia capacităţii poporului de a preveni:
– alungarea naţiunii reale din spaţiul naţional prin acţiuni arbitrare, de forţă, ale
elitelor politice violente, prin migraţii ilegale
sau refugiaţi din zonele de conflict;
– aculturaţia sau diminuarea forţei culturii
naţionale, ca rezultat al agresării ei de către
elitele politice violente;
– dezvoltarea bazei economiei naţionale,
deci previn declinul producţiei, dezechilibrul balanţei comerciale, devalorizarea monedei naţionale, deficitul bugetar, rata înaltă a inflaţiei etc.;
– integrismul confesional, produs ca urmare a cedării elitelor politice ineficiente în faţa
pretenţiilor unor state vecine de a crea frontiere
confesionale;
– instaurarea autoritarismului şi a dictaturii;
– separatismul etnic − impus de elitele politice violente, care învrăjbesc naţionalităţile încorporate în naţiune.
Capacităţile respective susţin şi gestionează stările departe de echilibru ale naţiunii şi
asigură:
– întreţinerea organizaţiilor cu funcţii profesionale şi socializante şi a mediului social
necesar permanentei socializări a oamenilor.
– menţinerea caracterului naţional al statului şi dezvoltarea continuă a competenţelor
gestionare ale instituţiilor cu competenţe în
gestionarea naţiunii în stare de securitate.
Continuitatea în timp şi spaţiu a acestor
procese sociale organizate este întreţinută de
cultura generatoare de valori spirituale. Cultura
naţională defineşte tiparul existenţial al unei
naţiuni şi-i conferă acesteia caracter de unitate
spirituală, întrucât încorporează, atât caracteristicile lui genus humanum, cât şi tradiţia valorică
a etniei din care s-a dezvoltat.
Fiecare naţiune produce o cultură specifică, în tiparul căreia se regăsesc normele şi
valorile sociale, reprezentările individuale şi organizaţionale, modul de gândire şi de acţiune al
oamenilor care se raportează la naţiune, aptitudinile şi manifestările psihologice, morale,
artistice, filosofice şi religioase, modelele de
comportament şi concepţiile oamenilor despre
responsabilităţile lor faţă de destinul cetăţii.
Cultura naţională se identifică prin simboluri −
puternice coduri de reprezentare a lumii, prin
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producerii ideilor de dreptate şi libertate pentru
naţiunea română în ansamblul ei.
Aplecarea românilor spre muncă, cu greutăţile, rezultatele şi farmecul ei, este surprinsă
cu măiestrie în fiecare capitol al romanului. El
surprinde adesea situaţii tragice, în care s-au
aflat românii sub dominaţii străine, când stăpânii de oameni considerau munca drept pedeapsă şi umilinţă pentru supuşii cezarului.
Prin cazuistica prezentată, autorul confirmă percepţia genială pe care Mihai Eminescu
a avut-o despre muncă şi pe care a încrustat-o pe
filele sacre ale scrierilor sale : „Ceea ce simţim
cu toţii sunt relele reale care bântuie ţara…şi
pentru a căror îndurare nu se cere dialectică şi
oratorie, ci muncă, echitate, adevăr”. De asemenea, el a întocmit şi o „reţetă în contra sărăciei”, care cuprindea următorul îndemn: „Un
singur remediu există în adevăr în contra acestor
rele, dar trebuie aplicat cu toată rigoarea, cu tot
exclusivismul: munca, acest corelat mecanic al
adevărului; adevărul, acest corelat intelectual al
muncii. Dar muncă, nu nimicuri, nu mânare de
muşte la apă; şi adevăr, nu fraze lustruite şi
negustorie de vorbe“.
La începutul secolului al XX-lea, elitele
sociale româneşti, aflate sub povara forţei brute
a unui Imperiu spoliator, au căutat şi găsit în

cultură o cale spre libertate. Acest fapt a fost
surprins cu măiestrie în romanul Sacrificiul,
Mediile culturale, formate cu multă precauţie în aşezămintele unor elite sociale şi economice din Ardeal, Banat, Crişana, Maramureş,
Bucovina au constituit, în primele două decenii ale
secolului al XX-lea, peceţi şi simboluri naţionale.
Atunci, după cum constată pe drept Mihail
Diaconescu, cultura naţională a fost un atribut
de seamă al fiecărei comunităţi româneşti,
oriunde s-a aflat în cuprinsul Daciei antice.
Cultura a devenit atunci pentru români
hrana sufletului, dătătoare de speranţă în sosirea
vremii pentru împlinirea idealului naţional. Cultura a explicat semnificaţia sacrificiului pentru
dreptate şi libertate, ferindu-i pe unii lideri politici de a cădea în patima unor exagerări xenofobe şi rasiste, cu iz fundamentalist.
Contribuţia culturii noastre luptătoare (lui
Iorga îi aparţine afirmaţia, conform căreia am
fost şi rămânem o cultură luptătoare) la realizarea unităţii de stat a românilor proclamate solemn
şi irevocabil la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia a
fost decisivă.
Acum, ca şi atunci, cultura luptătoare în
care ne înscriem semnifică tot ceea ce este constructiv, omenesc, înălţător şi peren în sufletul şi
mintea fiecărui român.
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Catedrala încoronării de la Alba Iulia – un simbol al Marii Uniri
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Un dicţionar cât o enciclopedie
Dorin Ştef, Dicţionar etimologic al localităţilor din judeţul Maramureş
(DEL-MM), Editura Ethnologica, Baia Mare, 2016, 280 p.
Dr. Ştefan VIŞOVAN
Baia Mare
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pre numărul locuitorilor şi idiomul vorbit de
aceştia, despre numele comun şi poreclele lor
colective, despre numele de familie cele mai
frecvente şi despre cele formate de la numele de
localităţi, despre numărul gospodăriilor şi structura etnică populaţiei, despre descoperiri arheologice şi personalităţi, despre monumente istorice sau arii naturale protejate, despre târguri şi
manifestări tradiţionale locale, despre aşezăminte monahale şi resurse minerale, despre le-

Cf. lucrările A treisprezecea elegie. Evanghelia după Nichita, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2007 şi Elegii
stănesciene, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2007.
La acestea se adaugă câteva lucrări de mare interes, coordonate de Dorin Ştef: Cazul Dan Pârcălab. O lecţie de
solidaritate, Editura Dacia/ „Glasul Maramureşului”, Cluj-Napoca, 2007, Maramureşul între tradiţie şi inovaţie,
Editura Ethnologica/ „Glasul Maramureşului”, Baia Mare, 2013; Baia Mare de altădată, Editura Eurotip/ „Glasul
Maramureşului”, Baia Mare, 2014.
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Dicţionarul etimologic al localităţilor din
judeţul Maramureş, apărut recent, este o lucrare
completă şi complexă, de tip enciclopedic,
având la bază principii lexicografice moderne şi
oferind cititorului un volum impresionant de
informaţii despre oraşele, comunele şi satele
maramureşene, ajutându-l să-şi facă o imagine
cât se poate de sugestivă despre specificul acestora, despre aşezarea geografică şi evoluţia lor
istorică, despre încadrarea administrativă, des-
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orin Ştef, redactorul-şef al prestigiosului cotidian „Glasul Maramureşului”, este nu doar
un jurnalist de excepţie, ci şi un
critic literar avizat1, un scriitor
talentat, un eseist subtil, un etnograf şi un folclorist de mare
profunzime, a cărui contribuţie la
punerea în valoare a spiritualităţii
Maramureşului, a bogăţiei sale
etnolingvistice şi folclorice este
greu de egalat. Stau mărturie în
acest sens cele şapte cărţi pe care
Domnia Sa le-a dedicat fenomenului cultural al acestei zone:
Mioriţa s-a născut în Maramureş, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2005; Istoria folcloristicii maramureşene, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2006; Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului maramureşean, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2006; Antologie de folclor din
Maramureş, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2007; Maramureşul brand cultural, Editura
Cornelius/ Asociaţia Glasul Culturii, Baia Mare, 2008; Dicţionar de regionalisme şi arhaisme din
Maramureş, Editura Ethnologica, Baia Mare 2011, 2015; Dicţionar etimologic al localităţilor din
judeţul Maramureş (DEL-MM), Editura Ethnologica, Baia Mare, 20162.
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gende etimologice şi localităţi româneşti cu
nume identice sau asemănătoare. Fiecărui nume
de localitate i se stabileşte originea, autorul
dovedind, pe de o parte, că este posesorul unor
temeinice cunoştinţe ce ţin de cele mai importante domenii ale ştiinţei limbii (etimologie,
lexicologie, semantică, toponimie, antroponimie
etc.), iar pe de alta, că-i sunt familiare ipotezele
şi soluţiile etimologice propuse de diverşi specialişti vizavi de oiconimele maramureşene, pe
unele dintre aceste soluţii completându-le sau
amendându-le cu o discreţie academică proprie
doar marilor caractere, fără formulări exclusiviste, fără argumentaţii ofensive, dar riguroase,
logice şi de bun-simţ. În felul acesta, fiecare
dintre cele 247 de articole, câte conţine Dicţionarul, se constituie în adevărate micromonografii, care conferă localităţilor descrise o identitate aparte, individualizându-le şi accentuându-le personalitatea. Sunt puţine judeţe care
dispun de o astfel de lucrare, ea încadrându-se în
seria celor de tipul Dicţionarului geograficoistoric şi toponimic al judeţului Timiş, elaborat
de distinşii universitari timişoreni Remus
Creţan şi Vasile Frăţilă, publicat în anul 2007 de
Editura Universităţii de Vest din Timişoara, sau
al Dicţionarului etimologic al localităţilor din
judeţul Sălaj, întocmit de regretatul Gheorghe
Chende-Roman şi apărut la editurile „Caiete
Silvane” şi „Silvania” din Zalău în anul 2006. În
acest context se cuvine să menţionăm că Dicţionarul domnului Dorin Ştef a beneficiat de serviciile riguroase, generoase şi competente ale
celui mai important dialectolog şi etimolog român contemporan – profesorul universitar dr.
Vasile Frăţilă din Timişoara, care a girat cu
autoritatea-i ştiinţifică binecunoscută toate demersurile de ordin etimologic întreprinse de autor.
Cât priveşte structura Dicţionarului, trebuie să spunem că ea este stabilită de o asemenea manieră, încât să ofere celor interesaţi cât
mai multe detalii despre actualul judeţ Maramureş. Astfel, alături de capitolul de bază, dedicat localităţilor judeţului (p. 20-253), ne
întâmpină alte câteva secvenţe interesante şi
deosebit de utile, în care sunt prezentate structura administrativă şi etnică, numele de familie

1
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frecvente, subdialectele vorbite, resursele naturale, reţeaua hidrografică, sunt trecute în
revistă cele patru regiuni ale judeţului, adică
ţările din care acesta este constituit: Maramureş, Lăpuş, Chioar, Codru. Pentru fiecare dintre
aceste ţări se dau detalii de ordin geografic,
istoric, dialectologic etc. Se enumeră, de asemenea, localităţile componente, se fac observaţii pertinente referitoare la originea denumirilor, autorul dovedindu-se bine informat şi
familiarizat cu bibliografia de ordin istoric şi
lingvistic care face atingere la zona cercetată.
Lucrării îi este ataşat un index, care conţine o serie de liste în care localităţile din judeţul
Maramureş sunt ordonate alfabetic, sau după
rang, în care apar oraşele şi comunele cu localităţi aparţinătoare, numele vechi ale localităţilor, numele de familie care derivă din numele
localităţilor maramureşene, precum şi poreclele
comunitare. În final autorul întreprinde o clasificare după criterii semantice a oiconimelor maramureşene, ghidându-se în acest sens după
reperele stabilite de cunoscutul lingvist Iorgu
Iordan1. Toate acestea sunt instrumente utile,
care facilitează consultarea Dicţionarului, accentuându-i eficienţa şi sporindu-i gradul de
operaţionalitate. Bibliografia consultată, constând
din aproape 150 de titluri, acoperă foarte bine
domeniile asupra cărora se opreşte autorul, iar
cele în jur de o mie de trimiteri dovedesc preocuparea constantă a Domniei Sale pentru exactitate şi rigoare ştiinţifică.
Elaborarea unei astfel de lucrări a presupus un volum uriaş de muncă: informare, documentare în arhive şi pe teren, consultarea
numeroaselor hărţi şi monografii locale, selectare, fişare, redactare, punerea la contribuţie a
unui număr mare de studii cu caracter lexicografic, etimologic sau explicativ etc. – demersuri pe care domnul Dorin Ştef le-a parcurs cu
responsabilitate, competenţă şi acribie. Orice
studiu referitor la Maramureş, ca entitate distinctă, sau la una dintre localităţile sale în parte,
va avea, fără îndoială, în vedere Dicţionarul de
faţă, pe care trebuie, totodată, să şi-l procure
fiecare maramureşean interesat de istoria şi evoluţia spaţiului în care i se derulează existenţa.

Vezi Iorgu Iordan, Toponimia românească, Editura Academiei, Bucureşti, 1963.
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Sat bănăţean – sat european
de la bunici la nepoţi
Basme reale în lumea virtuală
Ionel STOIŢ

Noi, copiii, când eram flămânzi, la repezeală, mâncam câte o bucată de pită cu untură
de porc, sare şi piparcă, iar când doream dulciuri
mâncam pita muiată cu miere şi zahăr… De
multe ori, pita am scăpat-o jos, în prau. Am
suflat un pic pe ea şi am mâncat-o. Strada urla de
hărmălaia copiilor care alergau prin prau…şi
nimeni nu tuşea, nu se infecta de acel prau de pe
uliţă, ridicat până sus la ceruri… Toate aceste
peisaje ale satului bănăţean au rămas departe de
noi, în amintirea şi visele noastre.
Ce s-a întâmplat mai târziu?
Pe la sfârşitul anilor ‘60 apar tractoarele,
combinele, uneltele şi utilajele noi din agricultură, vine curentul şi cu el radioul, televizorul,
frigiderul, congelatorul, călcătorul…
Pe la începutul anilor 1970, circula o poveste. Cică pe un drum de ţară se întâlneşte un
ţigan zdrenţuros cu vioara sub braţ şi un cal
slăbănog care păştea pe un izlaz. Ţiganul se opri
în faţa calului şi-i zise amărât: „Ei, vai de noi, că
pe tine te-o distrus tractorul şi pă mine televizorul”.
Statistica spune că între anii 1971-1991,
în provincia Voivodina, a scăzut numărul cailor
de la 181.044 a 14.728 sau cu 91%.
Dacă vorbim despre cal, acel nedespărţit
prieten al omului de-a lungul istoriei, folosit la
lucru şi petreceri, la luptă… îmi trec prin minte
frumoasele cuvinte din cartea lui Corneliu Leu
Plângerea lui Draculea, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1977, care, în capitolul
,,Închinarea nelegiuitului Vlad către făcătorul şi
legiuitorul său”, afirma: ,,Dacă a trebuit să ne
faci, după alcătuirea dobitoacelor, apoi de ce nu
ne-ai făcut, Doamne, după cal?! Să ne dai frumuseţea lui, şi agerimea lui, şi înţelepciunea lui,
şi forţa lui de a da cu copita numai când se apără,
fără să aibă o parte a trupului făcută pentru a
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e multă vreme mă bântuie un gând.
Dacă bunicii mei seara, la lumânări
sau la opaiţ, îmi povesteau basme
imaginare în lumea reală, eu ce voi mai povesti
nepoţilor mei pe care aceste basme îi vor plictisi
în lumea lor virtuală? Ar trebui deci, să mă reîntorc spre bătrânii mei şi să le povestesc basme
reale din lumea virtuală. Socotiţi cum vreţi, dar
aceste basme sunt pentru voi, dragii mei, aflaţi
la vârsta a treia, basme adevărate din lumea
virtuală – „The future beginning” – vorba englezului sau ,,viitorul a început”. Aşadar, să deschidem încet uşa virtuală a basmelor reale.
Pentru a cunoaşte mai bine viitorul, voi
începe cu trecutul. Vă închipuiţi ce era acum 60
de ani? Unii o ştiu, alţii au auzit, iar altora le este
cu totul straniu. Deci, acum 60 de ani, satul meu
era în beznă totală, nu era introdus curentul electric, pământul se lucra cu caii, grâul se tăia cu
coasa, se lega în snopi, se aducea acasă, în şură,
unde venea maşina de treier, batoza. Îl treiera şi
oamenii îl urcau în pod, de unde îl duceau la
moară să facă făină, din care făceau pâine, cozonaci, prăjituri… Porcii se tăiau iarna, de
Sfântul Ignat, carnea se frigea şi se punea în
unsoare sau se usca, se afuma la coş, ca să
ajungă până la vară.
Vă închipuiţi o viaţă fără frigider, fără
congelator… un cuptor cu coceni sau tulei… un
călcător la jar… Unii dintre voi consideră că
povestesc un basm, dar cei care au trăit acele
timpuri ştiu că acest basm este real, trăit de ei în
lumea lor de acum 60 de ani.
Nu erau ierbicide, pesticide, gunoaie artificiale. În fiecare gospodărie, curtea era plină
de păsări de curte: găini, raţe, gâşte, curci, bibilici… În coteţe erau porci, iar în ştală cai şi
vaci, în curte erau grămezile de paie, tulei şi
gunoi…

ROMÂNI ÎN LUME

Novi Sad, Serbia
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ataca, aşa cum ne-ai lăsat nouă degetele ca să
sugrumăm cu ele şi, mai nou, să strângem în ele
armele ucigătoare…”.
Dar iată că acest frumos şi înţelept animal
a dispărut.
Dacă cineva ar fi zis ţăranului: „Cum ai
aruncat tu caii, va veni cineva şi te va arunca şi
pe tine, va lucra fără tine…”, acesta ar sta îngândurat, buimăcit, necunoscând rostul cuvintelor,
că dacă e numai de condus, dar trebuie cineva să
ştie şi să se priceapă la agricultură, la obţinerea
recoltei, la buruiene, la…, la…, la…, dar, iată că
o ştire de ultimă oră, ne bântuie prin cap. E o
ştire scoasă de pe internet şi care spune: „Un robot alimentat cu energie solară, cu scopul de a
găsi şi distruge buruienile, va fi folosit în
curând, pentru semănare/recoltare în câmpurile
experimentale de la Universitatea Illinois. În
plus, acest robot deţine potenţialul de a controla
buruienile, reducând semnificativ uzul de ierbicide. Robotul foloseşte GPS-ul pentru a se
orienta şi are montate pe cadrul de deasupra,
două camere mici pentru a percepe, exact ca un
om, a spus Lei Tian, inginer agricol la Universitatea amintită. Dacă robotul observă o buruiană, îşi poate da seama la ce distanţă se află
de aceasta”. Înseamnă că la holdă va merge
numai robotul, iar ţăranul va sta acasă, în
fotoliu, şi va privi pe ecranul computerului, ce
face robotul la câmp. E o poveste frumoasă şi nu
ne miră faptul că e şi adevărată. O fi un banc
hazliu sau un basm real din lumea virtuală?!
Gândiţi-vă bine şi zâmbiţi. Cineva a spus că unica istorie adevărată este cea trăită de noi înşine.
Eu am trăit acele timpuri şi le consider istorice şi
istorie.
Sfârşitul mileniului doi sau al secolului
XX cu Internet, sateliţi, celulare… sau trecerea
dintre milenii sau secolele XX-XXI, mai precis,
Revelionul 1999-2000, erau sub semnul întrebării. De fapt, lumea, nici nu ştia cu ce probleme
se confruntau informaticienii şi ce catastrofe ar fi
fost, dacă nu s-ar fi intervenit în sistemele
informaticii implantând două cifre în plus. Astfel,
în loc de 31.12.99 s-au introdus 31.12.1999 pentru
a ieşi imediat 01.01.2000 în loc de 01.01.00.
Cel de-a doilea mister, era data de
21.12.2012, când se prezicea sfârşitul lumii. În
aceea zi, toate planetele trebuiau să fie într-o
linie dreaptă, adică aliniate, şi era pericol de a
pătrunde un corp ceresc în gravitaţia unei planete. NASA a făcut câteva luni înainte, experi-
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Soprana Lucia Minodora Cosma în costum
popular din Chizătău, Timiş. A fost soţia dr. Aurel
Cosma, avocat, politician şi primul prefect al judeţului Timiş-Torontal. Sursa imaginii: banaterra.eu

mental, cu un balon stratosferic, testarea distanţei gravitaţiei pământului. Dacă a fost acesta un
experiment, o pregătire a ceea ce trebuia să vină
sau era altceva nu s-a aflat niciodată. S-a ştiut
doar că experimentul a fost realizat cu succes.
Şi acesta era un nou experiment al mileniului trei pe care bunicii noştri nici măcar nu
îl putea visa. Şi nu e mai mult de 60 de ani
diferenţă… Ce v-a fi oare peste 60 de ani?!
Îmi amintesc de aceea zi de duminică, din
luna august 1996, la Valea lui Liman, (judeţul
Timiş), când am încercat să explic colegilor de
breaslă, ziarişti, ce e internetul, ce aduce el, că ar
fi ceva nemaipomenit, la fel de important precum e azi curentul electric, că pur şi simplu, nu
se v-a putea respira fără el. Colegii mei râdeau la
nebunie, asemenea ţăranilor torăceni, la vorbele
mele, că peste 20 de ani doi oameni vor lucra
hotarul întreg al Toracului, cu ajutorul roboţilor.
Am spus atunci, că peste câţiva ani, toate publicaţiile locale sau săteşti se vor afla pe Internet
şi vor fi citite pe întregul glob pământesc, că
Internetul este ceva ce va duce şi aduce toate
informaţiile necesare utilizatorului.

orfană de mamă, o va creşte una vitregă, fiindu-i
ca o mama adevărată. Că fiica va naşte un băiat
care îl va moşteni. Va fi om de vază în sat şi…
câte şi mai câte. Asemenea poveştilor science
fiction şi această poveste mi se părea un basm de
adormit copii. Dar, încetul cu încetul, au
început să se adeverească prorocirile, până ce
în anii bătrâneţii, bunicul a zis că i s-au
realizat toate.
Dacă nu aş fi cunoscut noile tehnologii,
noile descoperiri din lumea de azi, aş fi zis că
povestirile bunicului meu sunt nişte basme. Dar
dacă încep să se realizeze povestirile science fiction, de ce nu ar fi posibile şi ale lui? Numai că
mai uşor înţelegem lumea virtuală decât cea
spirituală. Nu putem şti mai mult decât ne este dat
să ştim, ne spun cuvintele din Cartea Cărţilor,
Cartea Sfântă. Pentru a şti mai mult trebuie să
citim, mai ales şi mai mult, Cartea Sfântă.
Bătrânii noştri, chiar analfabeţi fiind, ştiau
obiceiurile, tradiţiile strămoşeşti, rugăciunile şi
se comportau conform cuvintelor înţelepte, fără
tălmăciri, fără filosofii. Aveau credinţa în
Dumnezeu, în puterile cereşti sau în ei înşişi.
Aveau acel bun-simţ ancestral ţărănesc, de omenie şi bună-cuviinţă, de respect faţă de semeni.
Noi, ne-am cam luat nasul la purtare…
Oricât ar încerca unii să ne materializeze,
sufletele nu cunosc materia şi rămân nepăsătoare (vorba lui Eminescu: „Tu rămâi la toate
rece…”). De aceea cred că vom mai exista atâta
timp cât mai avem suflet în noi. Şi sufletul nu
moare. Nu moare niciodată… Sufetul ştie să râdă,
ştie să plângă şi are emoţii… E plin de viaţă.
Iată asta am vrut să vă spun… Mai mult nu
pot… Nu cunosc şi nu ştiu… Atât am moştenit
şi eu de la bunicii mei… Ştiu că sunt şi eu un
sufletist împovărat de venirea unei lumi necunoscute, o lume nouă. Lumea virtuală… De
aceea îmi pun mâna la suflet şi mai fac o rugăciune. Atâta ştiu, atâta pot… şi acum ce mai
doriţi? Vă salut, Ionel Stoiţ.
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Au trecut anii…
An după an, navigam pe internet şi citeam
fel de fel de noutăţi, mergeam pe chat şi discutam cu lumea de pe întregul mapamond. Aşa
se face că am ştiut exact când şi unde ne vor lovi
avioanele alianţei NATO, în bombardarea Serbiei
din anul 1999. Dar aceasta este o poveste aparte…
A apărut prima generaţie de tineri navetişti pe internet (utilizatori smartphone şi
Facebook), o lume nouă despre care ştiu doar ei,
cei care cunosc lumea internetului. Ceilalţi, se
miră încă şi se întreabă: „Oare ce va fi şi cu
internetul acesta”? Dar toată minunea durează
trei zile, au zis unii, cu speranţa că va dispărea şi
prostia asta şi nu va mai fi nevoie să se înveţe
lucruri noi. Numai că prostia în loc să dispară se
dezvoltă tot mai mult şi mai mult. Cuprinde
lumea, pas cu pas şi în proporţie de masă!
Au apărut ziare pe internet, posturi de radio, posturi de televiziune, cu programe live sau
unele cadre cu emisiuni interesante, noutăţi tehnologice moderne, astfel că poveştile science
fiction, deci, cele din lumea basmelor copilăriei
noastre se vor adeveri, iar interconectarea tuturor elementelor descrise printr-o reţea gigant, nu
mai pare o nebunie atât de greu de realizat.
Numărul utilizatorilor de internet va creşte la
câteva miliarde, iar oamenii vor genera doar o
mică parte a traficului on-line.
Dacă basmele auzite până în prezent
rămân numai basme ori devin o realitate rămâne
de văzut! Dacă v-am speriat cu ceva, nu vă daţi
bătuţi. Închideţi ochii şi visaţi ceva frumos. Cu
Ilene Cosânzene şi Feţi-Frumoşi. Deocamdată,
visele rămân. Încă nu ni le poate fura nimeni. De
aceea, cred că în toate cele descoperite până acum
în sfera tehnologiei moderne încă nu şi-a spus
cuvântul acel destin omenesc din viaţa spirituală.
Povestea bunicului meu, din anii copilăriei aminteşte şi despre Clarvăzătorul care i-a
prezis că va învăţa multe meserii, va ajunge
bogat, va avea casa lui, o fiică care va rămâne
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Un „regal” al limbii
Dr. Viorel HODIŞ
Cluj-Napoca
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nii cititori consideră că o astfel de rubrică nu este necesară într-o revistă ai cărei
colaboratori dovedesc o foarte bună stăpânire a normelor limbii române literare. Eu,
însă, continui să cred că ea este binevenită, chiar dacă uneori mă bătea gândul să solicit redacţiei modificarea ei.
Dar – aşa cum se ştie de către noi toţi, mai întotdeauna dă târcoale „pe-aproape” câte un
asemenea „dar” – când deschid, nu doar cărţi oarecare, ci chiar monumentale tratate, dicţionare şi
enciclopedii („împănate” cu nedemne „abateri”) sub prestigioase semnături ale unor mari
personalităţi, unele din chiar câmpul sacru al literelor române – mi se pare că a nu continua
explorarea şi exploatarea unui asemenea filon de aur, ar însemna nu numai a abandona, ci chiar a
trăda misiunea ce mi-am asumat-o: ecologizarea limbii, fiinţă vie, ce se dovedeşte atât de fragilă şi
vulnerabilă. Scrisesem (chiar în mai multe articole precedente, ceea ce au remarcat unii cititori
atenţi) că mi-am asumat de bună voie şi nesilit misiunea aceasta a devirusării şi asanării limbii
(române, desigur!) la toate nivelele, „de la Opincă până la Vlădică”.
Membri din redacţia periodicului clujean „Oraşul. Revistă de cultură urbană”, în care deţin de
o vreme o asemenea rubrică devenită permanentă, îmi recomandară – „frăţeşte”, desigur – să mă
menţin la nivelul „opincă”: „acolo-s cei mulţi şi prea puţin ajutoraţi, lor să le fii de folos cu
îndreptăţitele-ţi eforturi de-„ndreptare”; nu te-ncumeta şi nu-ţi bate capul cu nivelul „vlădică”,
unde lucrurile stau, oricum, mai bine şi unde ai de-a face cu mari somităţi ale vremii noastre, dar
mai puţini la număr, pe care nici n-o să-i convingi, nici n-o să-i învingi şi care n-o să-ţi urmeze cât,
poate, o să-ţi «cauzeze» ... mai ştii ce ?!”.
Simt unda de solidaritate, chiar prietenie, ce vine dinspre ei. Au dreptate, fireşte, pe de o
parte. Dar, pe de alta, simţim cu toţii că cititorii cei mulţi dinspre „opincă” privesc, fireşte, „în sus”
spre scriitorii de rang „vlădică”, pe care-ar vrea să-i ia – şi, categoric, îi iau! – drept modele demne
de urmat, în măsura în care nu văd eventualele lor „abateri”, de vreme ce nu le sunt puse sub ochi.
Şi-atunci!?
Fiind „cel ce gândeşte singur şi scormone lumina [...]”, vorba Poetului1, eu am hotărât să mă
raliez principiului (în modă azi, modern şi democratic): fără discriminări de niciun fel, nici
pozitive, nici negative. Frontal ! Şi dacă nu „de la opincă pînă la vlădică”, atunci, invers: „de la
vlădică până la opincă”! „Numai limbii române să-i fie bine”, numai ei să i ne prosternăm!
Este, cu siguranţă, nevoie, aici, de o precizare de ordin etic. A îndrăzni, doar, să te referi critic
la aspecte ale unei atât de înalte personalităţi – spre exemplu, un preşedinte (în cazul de faţă un fost
preşedinte) al Academiei Române – este un act de-a dreptul temerar. Preşedintele – un „munte” al
ştiinţei literaturii; tu (adică eu!) – un nimeni în domeniul lui! Da, acesta-i termenul: în „domeniul
...!”. Mai precis, despicându-le, în „domeniile ...”. Căci sunt, după optica mea de-acum şi de mai
demult, două „domenii”, distincte: ştiinţa literaturii, în cazul în speţă (într-un sens lărgit cultura, cu
tot ce cuprinde ea), iar, al doilea, ştiinţa/ cultura limbii (cu tot ce cuprinde ea, primordial
gramatica: M. S. Gramatica!). Ne-nchinăm „muntelui” de Cultură, care ne aduce demnitate şi
cinste nouă, naţiei – câtă demnitate şi câtă cinste (se ştie) am câştigat în ochii lumii pân-acum! –,
dar nu putem ignora rigoarea, mai solemn: frumuseţea şi virtutea rigorii, pe care le impune
veşmântul, Limba în care zidim acest monument: Cultura. Căci – de la Eminescu citire! – nu noi
suntem stăpânii ei, ci „Limba e Stăpâna noastră! [Majusculele ne aparţin]”.
„Şi împăratul trebuie să se supună gramaticii!”, spune, precum ştim, eternul dicton
strămoşesc.
1

V. Tudor Arghezi, Cel ce gândeşte singur, în Versuri, Bucureşti, ESPLA, 1959, p. 402-403.
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Permiteţi-mi să adaug: „Şi preşedinţii ... !”1.

1
2
3

4
5
6
7

Că de prim-miniştrii noştri nu mai avem ce spune!
„Ziua” ediţiei, desigur. V. dr. Dorina R. RUSU, Membrii Academiei Române. Dicţionar 1866 – 2003, ediţia a
III-a revăzută şi adăugită, Editura Enciclopedică & Editura Academiei, Bucureşti, 2003, 1860 p., (format A 4).
1876 (după „clujeanul” Dicţionar al scriitorilor români (coordonat de M. Zaciu, M. Papahagi, A. Sasu), [vol. II]
D – L , Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1998). Cităm la p.388/coloana 1: „Membru (1874) şi
preşedinte al Academiei (1876-1881)”.
Asteriscul marchează, conform cutumei, cuvântul greşit (aici: greşit articulat).
Vezi, pentru un fundament gramatical mai extins al acestor abateri, lucrarea noastră Articole şi studii, vol. II,
Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2006, capitolul „Cultivarea limbii”, p. 213- 228. În continuare: Articole şi studii.
Fenomen agramat asupra căruia – având în lucru un studiu special dedicat – nu vom stărui aici.
„Stilul individual” (NDUR/08, sv.idiostil – v. abrevierea în nr. precedent al revistei).
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I.1. Am primit şi am admirat un dar de preţ: un monumental dicţionar. Cel mai „academic”
într-un anume fel, dicţionar al tuturor membrilor Academiei Române, de la înfiinţarea ei până la zi2.
Ajuns la a III-a ediţie (până în 2003), Dicţionarul s-a bucurat, evident, de un „cuvânt-înainte”
semnat, cum se şi cuvine, de însuşi preşedintele Academiei Române de-atunci.
Nimic mai normal.
Anormal e numai faptul că-n „cuvântul înainte” (doar de câteva pagini) apar, nu pur şi simplu
nişte întâmplătoare (şi ignorabile) greşeli, ci adevărate construcţii morfosintactice anti-sistem.
Sunt convins că autorul lor şi le consideră întru totul conforme sistemului! Dar nu sunt. Nu sunt
nişte nevinovate, tolerabile, „simple greşeli”, ci abateri de la sistemul gramatical, respectiv
sistemele limbii române, dintre care cel aici ignorat, al articulării, se impune a fi prioritar
diagnosticat şi tratat ştiinţific (ideal ar fi, într-un meritat studiu special; aici doar îl identificăm
semnalându-l publicului cititor).
Ne limităm la evidenţierea doar a câtorva mostre din acest „cuvânt-înainte” privind
articularea în limba română:
a) „Ion Ghica a fost ales în 18793 *PreşedinteLE Academiei4 [...]” (în loc de: preşedinte AL
Academiei Române..., conform sistemului);
b) „[noua ediţie a acestui Dicţionar a trebuit] să includă *noiI veniţi în Academia Română”
(în loc de: nou veniţiI, mai precis: să-i includă pe nou veniţiI în Academia Română...), căci aici
avem de-a face cu două încălcări grave ale sistemelor limbii:
b1) articularea adverbului convertit agramat în adjectiv (*noiI veniţi, în loc de: nou veniţiI)
şi:
b2) construcţia agramată a complementului direct (*să includă noiI veniţi, în loc de: să-I
includă PE nou veniţiI în Academia Română5;
c) „Rolul esenţial al unEI *AcademiEI este şi rămâne acela de a studia limba [...] naţională”,
„inovaţie” eronată (exemplul (c)) care, de asemenea, vizează sistemul articulării, şi anume,
vicioasa dublă articulare (şi cu articolul nehotărât, şi cu cel hotărât, sincron) a unuia şi aceluiaşi
cuvânt. Total anti-sistem!:
*O academiA/ *NIŞTE academiiLE (N./Ac. feminin singular şi plural) //
*unEI AcademiEI/ *UNOR academiiLOR (G./D. feminin singular şi plural);
*UN preşedinteLE/ *NIŞTE preşedinţiI (N./Ac. masculin singular şi plural)//
*UNUI preşedinteLUI/ *UNOR preşedinţiLOR (G./D. masculin singular şi plural),
virusare rarisimă în limbajul academic (la nivelul „vlădică”), dar destul de prezentă mai spre
păturile de „jos” ale vorbitorilor (dinspre „opincă”)6.
Cât priveşte prima abatere, exemplul (a):
„... a fost ales ...preşedinteLE Academiei ...”, facem menţiunea că, la acest autor, ea nu e
deloc o oarecare „rătăcire”, o întâmplătoare şi „nevinovată nebăgare de seamă”, sau naiv invocata
(de către unii), „greşeală de tipar” (ci un aspect frecvent, cercetat, fenomen despre care s-a scris),
din moment ce s-a putut constata că e prezent(ă) în idiostilul7 ex-preşedintelui Academiei, în
operele sale scrise, ca şi-n discursurile, în interviurile sale, numeroase, din mass-media:
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„M-am simţit bine ca *PreşedinteLE Academiei” (în loc de: ... preşedinte AL Academiei),
(declaraţie de meritată – nu contestăm, desigur – autosatisfacţie, exprimată repetat (!) în faţa mai
multor microfoane publice, radio şi canale tv., ca şi-n presa scrisă1, după încheierea mandatelor sale
academice ca preşedinte). Aproape şocant, regretabil, dar adevărat.
Din păcate, niciun progres faţă de limbajul „alesului de tip nou”, primar al unei comune, al
unui oraş, al unui municipiu, care (mulţi dintre ei) declară cu emfază că semnează „ca primarUL
...” (în loc de: ... ca primar AL comunei/ oraşului/ municipiului ...)2. Conţinând ambiguităţi,
construcţia derutează prin aceea că apropie periculos de mult – până la confuzie! – elementul
predicativ suplimentar de funcţia de subiect postpus predicatului („...a fost ales preşedintele ...”),
respectiv de cea a complementului de mod comparativ („m-am simţit bine ca preşedintele ...”).
Cât priveşte exemplul (b) de mai sus, facem doar menţiunea că el se înscrie între „variantele”
agramate (şi acestea, de mai multe tipuri, agramatismul luând mai nou proporţii îngrijorătoare!) ale
confundării celor zece clase morfologice (numite „părţi de vorbire”), aici clasa adverb (determinant al unui adjectiv) „devenită” eronat *adjectiv (al ... adjectivului!), despre care s-a scris mult3
(dar, se vede, până la Academie n-a „ajuns” niciun ecou!), motiv pentru care renunţăm la alte
comentarii, mulţumindu-ne a da un set improvizat de exemple relevante:
– zicem şi scriem:
volum NOU apărut, carte NOU apărută; precum:
prunc NOU născut, fetiţă NOU născută;
NOU născutUL prunc, NOU născutA fetiţă etc.;
NOU veniţi, membre NOU venite;
NOU veniţiI membri, NOU veniteLE membre;
membri BINE-veniţi, membre BINE-venite (aici opoziţia adverb – adjectiv: bine – bun/
bună/ buni/ bune fiind şi mai elocventă);
- NU zicem şi NU scriem: volume *NOI apărute, cărţi *NOI apărute;
membri *NOI veniţi, membre *NOI venite
membri *BUNI-veniţi, membre *BUNE-venite;
*BUNII-veniţi membri, *BUNELE-venite membre, deci nici:
„*NOII veniţi (membri) în Academia Română”! etc. etc
Cuvântul-înainte la acest academic Dicţionar mai săvârşeşte câteva tipuri de abateri de la
sistem/ sisteme cristalizate şi consolidate de-a lungul celor două milenii de „viaţă trăită” de limba
română. Le vom analiza, posibil, cu alt prilej. Am preferat, precum afirmam mai sus, alegerea şi
diagnosticarea prioritare ale acestei (după opinia noastră) grave abateri referitoare la articulare,
fenomen unicat românesc între limbile romanice surori, care nu-s o simplă greşeală, nici o sumă de
simple greşeli, ci breşe în sistem, altfel spus: viruşi ai limbii.
Concluzia ce se impune este că menţiunea „(va urma)” – de la care pornirăm discuţia de până
aici – nu trebuia nicidecum abandonată câtă vreme limba română este în mare suferinţă în toate
mediile sociale, cum plastic sugerează perla folclorică rimată4 „de la opincă până la vlădică”.
„Devirusarea”, respectiv asanarea şi plivirea holdelor mănoase ale limbii de „buruieni şi neghină”
este datoria ce ne-am asumat-o şi care ne impune „a o urma”, nicidecum „a o curma”.

*
5

În întreaga Carte regală de bucate , spre cinstea autoarei, nu vom putea găsi o frază care să
1

2

3
4
5

La ora când – însoţindu-l pe preşedintele E. Constantinescu în vizită de Crăciun – România a oferit Vaticanului
celebrul „brad din Carpaţi”, iar preşedintele Academiei i-a oferit papei Ioan Paul al II-lea demnitatea de Membru
de Onoare al Academiei Române.
Pentru un fundament gramatical mai extins, v. articolul nostru serial intitulat „Semnez ca primarUL (I), (II),
(III)!”, în „Oraşul. Revistă de cultură urbană”, Cluj-Napoca, anul V (2010), nr. 17 – 18; nr. 19 şi nr. 20, precum şi
în vol. Articole şi studii, III, p. 159 -175.
Printre primele opinii exprimate în presa literară, v. articolul nostru serial Construcţii buclucaşe (I), „Vatra” (Tg.
Mureş), an. VI (1976), nr. 10 (67), p. 8.; Construcţii buclucaşe (II), „Vatra”, VI (1976), nr. 11 (68), p. 8.
Noi, românii, suntem amatori de ... rime.
Introducem, în continuare, abrevierea: C.R.B.

ateste această compromiţătoare abatere (precum – vom vedea – nici altele) de la sistemul
morfosintactic al limbii române. Ceea ce reprezintă un prim mare merit al acesteia: înaintea
oricăror valori estetice/ beletristice, conformitatea cu sistemul gramatical!
II. Alte constatări1.
1. De sute de ori întâlnim (vorba aia, „la tot colţul” de stradă şi de ... pagină!), la toate nivelele
de comunicare, devierea degenerescentă a cazului dativ spre genitiv, confundând „destinatarul”
(obiect al dativului) cu „posesorul” (obiect al genitivului) şi dezinformându-l, astfel, pe cititor.
Căci – anticipând exemplele – gazele nu aparţin Ucrainei (G.), nici mărgăritarele – porcilor (G.);
ci sunt oprite (interzise) Ucrainei (D.), respectiv aruncate porcilor (D.). Ne referim, deci, la mostre
de tipul:
- „Rusia a tăiat gazeLE *Ucrainei” (burtieră – „Realitatea” tv./16 VI 2o14);
- „Nu aruncaţi mărgăritarele *porcilor !” (proverb);
- „... fenomenul s-a-ntâmplat datorită temperaturii excesive şi *A precipitaţiilor” (canale
tv.) etc.
- „accidentul s-a datorat vitezei şi *A neatenţiei la volan” (canale tv., presă scrisă) etc.
Nu, însă, în C.R.B., din care cităm:
„Charles a avut mereu o afecţiune pentru România. El este cel care a atras atenţia Europei şi
lumii întregi privitor la distrugerea satelor româneşti şi a patrimoniului cultural, în anii ’80 [...]” (p.
74/2/3); (nu: ...a atras atenţia Europei şi *A lumii întregi...);
„Copilului cu care am venit [la masă ca invitaţi] îi vom face observaţie acasă, ca şi soţului,
care a depăşi numărul acceptabil de pahare” (p. 103/4); (nu: copilului..., ca şi *A soţului) etc.;
2. Pentru foarte mulţi români genitivul numit sintetic (cu desinenţe cazuale) e confundat cu
cel analitic (având prepoziţia A în faţa numeralelor şi a altor „cuantificatori” în genitiv, care – prin
structură – nu admit flexarea)2. Cu alte cuvinte, se confundă mereu prepoziţia (A) a genitivului
analitic cu articolul/ pronume (AL, A, AI, ALE) al genitivului sintetic. Iată exemple elocvente:
- „... el este nepotUL *AL doi miliardari” (corect: ... nepotul A doi miliardari);
- „... ea e doctor H.C. *AL trei universităţi europene”; corect: doctor H,C. A trei...);
- „... DoctoriI H.C. *AI patru universităţi şi academii ...” (corect: ... doctorii ... A patru ...);
- „... astfel orfelinele deveniră moştenitoareLE *ALE patru bunici” etc.
C.R.B. este, însă, ferm ancorată în intreg sistemul cazual românesc, scriind:
„Regina Sofia şi Regele Juan Carlos sunt bunicii A opt nepoţi” (p. 82/2/1), (nicidecum: ...
buniciI *AI opt nepoţi).
3. Multora dintre românii vorbitori/ scriitori (de toate nivelele: de la celebrii deja „scriitori de
vagoane” până la cei din „cercul” Academiei!, al U.S.R.!, precum şi – bine-nţeles – al L.S.R.!3) ) le

1
2
3

„Altele” decât cele ale articulării, respectiv „altele” decât cele prezentate în partea (I) a acestui articol; v. supra, nota 1.
Nu ne referim aici la lunga listă a „prepoziţiilor (şi locuţiunilor lor)” arondate de multe gramaticii genitivului, listă
asupra căreia avem un plan de studiu special dedicat.
Liga Scriitorilor Români.
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„scapă” unele pronume scurte de dativ şi acuzativ în poziţiile în care, conform sistemului sintactic
al limbii române, acestea sunt obligatorii1:
- „Într-un atelier răzvrătit ca un şantier *am găsit pe meşterul Brâncuşi la Paris” (pentru:
L-am găsit pe meşterul ...)
- „Corifeii ASTREI *au adunat în jurul lor pe cei mai buni patrioţi români” (pentru: I-au
adunat pe cei mai buni patrioţi ...);
- „ ... alegătorilor politicienii corupţi *au trimis acasă pungi cu cadouri/ pachete de alimente
înainte de alegeri” (pentru: LE-au trimis acasă pungi ...) etc.;
Mai ales acolo unde cele două tipuri de pronume scurte se apropie, se îngemănează, unul
dintre ele (ori dativul, ori acuzativul) „se pierde”, de regulă, la standardele neexigente ale
limbajului comun, ca şi la unele din cele mai pretenţioase:
- „interesante jucării *S-au oferit copiilor” (în loc de: ... LI S-au oferit copiilor ...);
- cartea ce ŢI-am dat ad-O când mai vii pe la mine (în loc de: cartea ce ŢI-am dat-O
adu-MI-O când mai vii...);
- „Domnule, Măria Ta,
Tu pe greci nu-i asculta,
Căci capul *ŢI-or mânca” (versiune V. Alecsandri)2 (în loc de: ...capul ŢI L-or mânca) etc.
Nu este şi cazul C.R.B., care nu se-„mpiedică” niciodată în asemenea construcţii:
„Nu uitaţi: pastele LI SE servesc musafirilor la masă, direct din platoul mare” (p/61/2/4),
(nu: pastele *LE servesc musafirilor ...; nu: pastele *SE servesc musafirilor ... – variante presupus
„acceptabile” doar la standardele „suficienţei” exprimării comune –, ci: ...LI SE servesc
musafirilor...! – cel mai înalt standard atins de sistemul sintactic al limbii!).
4. Sunt puţini cei ce disting topica unui asemenea pronume scurt (de dativ şi de acuzativ) faţă
de un verb la imperativ vs. indicativ persoana a II-a singular şi plural. Şi aici avem de-a face cu o
chestiune de mare fineţe în uzajul limbii române. Ne referim doar la persoana a II-a şi doar la
topica pronumelor scurte, întrucât imperativul are – precum toţi ştim (sau ar trebui să ştim) – numai
această persoană (a II-a singular şi plural), iar topica dativelor şi acuzativelor lungi nu implică
problema în discuţie.
Cei mai mulţi dintre noi spunem şi scriem propoziţii intenţionat imperative, rezultând, însă,
propoziţii enunţiative, de tipul:
– „Ia apa fiartă şi *O toarnă peste cafea” (pentru corecta topică: ... toarn-O peste !...);
– „începe-ŢI lucrul şi *ÎL duci la capăt” (pentru: ... începe-ŢI lucrul şi du-ŢI-L la capăt !);
– începeţi-VĂ lucrurile şi *LE duceţi la capăt”(corect: ... şi duceţi-VI-LE la capăt !) etc.
Nu se-ntâmplă asemenea confuzii în C.R.B., precum se va demonstra prin citatul următor:
„Luaţi rulourile şi treceţi-LE prin făină, prin oul bătut şi prin pesmet!”. (p. 113/1/3).
Mare fineţe morfologică, precum spuneam: (voi) luaţi rulourile şi LE treceţi ... ilustrează
(corect) modul indicativ, propoziţia fiind enunţiativă; dar numai în topica: luaţi-LE şi treceţi-LE
...! verbele sunt la imperativ, şi propoziţiile, numai astfel, devin imperative corecte (rostite cu
intonaţie imperativă şi încheiate, corect, cu semnul de punctuaţie al imperativului (!), numit şi „al
exclamării”3, după standardele în vigoare ale morfosintaxei româneşti. Standarde pe care cred că
nu ni le-ar putea impune ca model chiar orice „Carte de bucate”! Doar una „Regală”!!
1

2

3

Obligatorii sunt în situaţia aşa-numitului (de către acad. Al. Graur) „gen personal”: nume, prenume (proprii sau
comune) de persoană, respectiv pronume (indiferent dacă substituie sau nu „persoane”). Acestora, li se adaugă
(facultativ) nume proprii ale animalelor de companie, respectiv celor considerate „apropiate omului”. Ex.: „Pe
Grivei nu-l dau la stână”; „Lui Boulean îi place-n jug”; „pe Joiana n-o mulg decât seara” etc. În ce priveşte
substantivele „nonpersonale” (nume de obiecte), dublarea devine obligatorie doar în poziţia topică antepusă
verbului. Ex.: „pământului reavăn nu-I trebuie ploaie”; cărţile ŢI LE împrumut doar ţie etc. Unora dintre
exemplele ce urmează – foarte frecvente/ comune – le considerăm dispensabile izvoarele bibliografice.
Ap. Neagu Giuvara, Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne (1800 -1848). Traducere
din franceză de Maria Carpov, ed. a VII-a, Editura Humanitas, Bucureşti, [1995, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008]
2009 (435 p.), p. 95/5.
Căci arhaicul termen de „semn al mirării” – căpătând un sens conotativ uşor comic, oricum, peiorativ – a ieşit din
uz.

5. Şi modul participiu pune probleme multor „bordeie” şi multor condeie, „de la opincă până
la vlădică”. Ne vom referi doar la participiul „adjectivizat” (greşit numit de unii şi de unele
gramatici „participiu acordat”, din moment ce tocmai acordul/ dezacordul acestuia cu substantivul
creează buclucul („virusul”!) pe care-l vom diagnostica şi, sperăm, trata aici). Este vorba de
cazurile numite oblice (genitiv şi dativ) feminin singular, feminin singular care – buclucaş în mai
multe alte aspecte – este omonim cu pluralul.
Mulţi români zic şi scriu, dezacordându-le:
- „Familia elevEI rănitĂ de tencuiala căzută din tavanul şcolii a acuzat Primăria Capitalei...”1
(în loc de: ... familia elevEI rănitE ..., căci rănită e doar eleva, nu întreaga ei familie!);
- „Vorbesc unii de amărăciunea pâinii mâncatĂ la străin” (pentru: ... amărăciunea pâinII
mâncatE ...);
- „Aflăm – scrie un recenzor – privind coperta cărţii cititĂ câteva interesante informaţii
...(corect: ... coperta cărţII cititE ..., dacă nu cumva recenzorul nostru n-a „recenzat” cartea, ci doar
... coperta!, ceea ce chiar afirmă!) etc.
Încât, receptorul (cititorul, ascultătorul) este pus în mare dificultate: oare, cartea, sau doar
copertA (cărţii e/ a fost) cititĂ ?!; oare, pâinea, sau ... amărăciunea (pâinii) a fost ... mâncatĂ ?! etc.
Nicio ambiguitate de acest tip nu se află-n C.R.B., care, nesmintit, rămâne fermă şi corectă
până la capăt în asemenea construcţii sintactice româneşti, dintre care cităm:
„Cei care ne înconjoară sunt acum bine puşi la punct din punct de vedere profesional, în ciuda
medieI de vârstă foarte scăzutE” (p. 186/2/3).
Fraza chiar merită un scurt comentariu.
Deşi regentului în genitiv (mediei) şi subordonatului său (scăzute) li se interpune un acuzativ
feminin singular, (de) vârstă, care „tentează” aproape irezistibil subordonatul să i se „supună” prin
acord, fiind şi semantic oarecum acceptabilă sintagma imprevizibil ivită (*vârstĂ scăzutĂ), totuşi,
autoarea C.R.B. – bine „şcolită” de profesorii (respectiv consilierii săi) de limba română – rezistă
tentaţiei, oferindu-ne, prin acordul în cazul oblic (medieI...scăzutE) – nu prioritatea „forţei de
atracţie”2 a vecinătăţii/ contiguităţii (*vârstĂ scăzutĂ) – ci forţa legitimităţii, a logicii gramaticale a
sintagmei. Altfel spus, în C.R.B nu învinge dreptul forţei de atracţie a „vecinătăţii apropiate”, ci
forţa dreptului (legic, logic şi morfologic), a structurii sintactice corecte şi coerente, indestructibile:
... (în ciuda) medieI (de vârstă foarte) scăzutE !
Iată-ne plonjând în limbajul diplomatic/ politic titulescian3, promovând prin limbă acest
principiu forte din perioada de aur a Marii Românii monarhice democratice interbelice, când
„Vocea României” chiar conta în Europa!
Altmintrelea, comentabil ar fi citatul din punctul de vedere al repetării infructuoase a
cuvântului ... PUNCT prezent în două locuţiuni verbale alăturate, foarte uzuale: a pune la punct şi
din punct de vedere. Dar aspectul semantic depăşeşte cadrul analizelor ce ni le-am propus aici.
Vom acorda, sperăm, atenţie acestui domeniu în vreun dezirabil studiu viitor.
6. Se numără cu sutele confuziile induse de construcţiile sintactice comparative cu locuţiunea
„... CA ŞI ...”, construcţii care l-au întărâtat pe marele filozof Gabriel Liiceanu până la furie, când
scria: „îi dispreţuiesc pe toţi cei care spun «CA ŞI frate mai mare» [cred că se gândea «cu cele mai
bune sentimente» la sovieto/ rusul bolşoi brat/ big brother! – n.n.], «CA ŞI student», încât […]
auzind aceste grozăvii, devin violent. Visez ca la fiecare «CA ŞI» greşit folosit să pot da palme”4.
Se aude de nenumărate ori şi se scrie frecvent:
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B1 tv/17 V 2014.
Care este o reală „capcană” în sistem şi despre care am scris. V. supra, nota 8.
Nicolae Titulescu, marele diplomat român din perioada democratică, interbelică, primul Preşedinte (în primele
două legislaturi) al „Ligii Naţiunilor” cu sediul la Geneva (premergătoarea Organizaţiei Naţiunilor Unite de
astăzi), a rămas celebru şi prin dictonul de cea mai largă audienţă în politica internaţională: „Nu Dreptul Forţei, ci
Forţa Dreptului” !
V. G. Liiceanu, Întîlnire cu un necunoscut, Humanitas, Bucureşti, 2010, p. 87-88. Nu vrem, prin această notă, să
sugerăm că „violenţa” marelui filozof a fost … inspirată de citirea serialului nostru de articole intitulate „CA ŞI…”.
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- „*CA ŞI guvernator al Deltei, am decis ...”;
- „Vă felicit *CA ŞI primar/*CA ŞI primarUL municipiului nostru ...”;
-„*CA ŞI student la Moscova, Ion Iliescu a scris un articol intitulat Fericirea de studia în
URSS”! etc.
Formele corecte, precum ştim, sunt: CA Guvernator ...; CA primar ...; CA student ... etc. (Ca
variantă construcţională sinonimă lui CA, desigur, validă, este locuţiunea prepoziţională ÎN
CALITATE DE, pe care, însă, n-o recomandăm din cauza „lungimii” ei, aspect despre care vom
mai avea ceva de adăugat mai jos.
În realitate, există o construcţie sintactică comparativă validă ... CA ŞI ..., construcţie care
presupune două stări de lucruri distincte (cuvinte cu referenţi distincţi) care se compară între ele:
- „La vânătorie, CA ŞI la multe altele, eu mă pricep. Odobescu” (NDUR/08, p. 1613);
- „Îmi pari frumoasă, CA Ş-altădată. Alexandrescu” (Ibidem);
„Scrisul CA ŞI vorbitul, poate alina durerile sufleteşti” (Octavian Paler);
Ce-l supăra pe marele filozof G. Liiceanu, şi nu numai pe el, este o pastişă, un „tic verbal”
găunos, inestetic şi păgubos. O foarte discutabilă „justificare” a menţinerii aici a acestui ŞI (din CA
ŞI) o reprezintă tendinţa de „zădărnicire” (prin intruziunea lui ŞI) a cacofoniilor neintenţionate1, de
tipul: *CA Coleg/ CA CONsătean/ CA Cavaler etc., care devin, astfel: *CA ŞI COleg, CA ŞI
CONsătean, *CA ŞI CAvaler etc. Corecta „ocolire” a cacofoniilor de acest tip dispune, însă, de alte
mijloace, mai eficace, asupra cărora vom reveni, cum precizam supra, cu alt prilej.
CA student, CA frate (mai mare), CA primar (al municipiului) etc. reprezintă construcţia
necesară şi suficientă a elementului predicativ suplimentar, altfel denumit şi complement al
calităţii, unde adverbul CA este echivalentul semantic şi sintactic al locuţiunii prepoziţionale în
calitate de. Cele două tipuri de construcţii se confundă descurajant de frecvent şi, evident, aceasta
trebuie combătută, corectată.
Surprinzător, C.R.B. nu săvârşeşte confuzia niciodată:
„Copilului cu care am venit [în vizită] îi vom face observaţie acasă, CA ŞI soţului, care a
depăşit numărul acceptabil de pahare” (p. 103/4);
„Charles [...] a dovedit dragostea şi simţul datoriei faţă de familia şi ţara lui, CA ŞI pentru
întregul Commonwealth, pe care puţină lume îl cunoaşte aşa cum îl cunoaşte el” (p. 74/1-2);
„Sofia [a Spaniei] a fost mereu ataşată de copii şi s-a purtat minunat cu noi, în primii ani ai
vieţii, CA ŞI mai târziu” (p. 82/1/3) etc.

*
Ar mai fi, desigur, demne de testat şi atestat încă alte câteva „nestemate” ale „regalei” limbi a
acestei regale Cărţi de bucate, dar şi de Istorie, cum precizam în partea I a acestui articol. Printre
altele, aş găsi îndreptăţită întrebarea ce şi-ar putea-o pune oricare viitor cititor al acestui articol,
respectiv al Cărţii Regale ... Cum a reuşit Principesa Margareta a României, autoarea acesteia, să
atingă asemenea performanţe în materie de limbă română, Ea, care – din nefericire pentru Ea,
pentru Casa Regală şi pentru destinul Ţării – n-a copilărit printre români, nu şi-a putut face studiile
în România, vorbind doar în Familie româna, pe care şi-a desăvârşit-o la maturitate şi o face de
atunci mereu?! Întrebare parţial retorică, dacă ne gândim la ce menţionam în treacăt mai sus (despre
profesori şi consilieri), căci şi a şti să-ţi asculţi consilierii e un dar, ba, aş spune, e chiar un dar „regal”. În legătură cu aceasta îmi vine să rechem motivul determinant al menţiunii „(va urma)”, al
continuării acestui articol vizând academicul „cuvânt-înainte” la Dicţionarul membrilor
Academiei.
Căci nici ex-preşedintelui Academiei nu credem să-i fi lipsit consilierii!
Şi, totuşi ...

1

Căci, altmintrelea, literatura cunoaşte şi subspecia cacofonică „intenţionată”, ca-n şarjanta terţină datorată
celebrului Păstorel: „[Unei brunete insistente] Eşti dulce ca carameaua,/Neagră ca cafeaua/Şi c... ca căţeaua !”
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Contribuţia preotului
la sacralizarea societăţii contemporane
Dr. Vlad I. BONDRE

Preotul, arhetipul Mântuitorului
Iisus Hristos
Preotul societăţii contemporane trebuie
să-i privească şi să-i asculte pe cei din jurul său
cu ochii şi cu urechile de slujitor al lui Hristos,
întrucât el poartă, prin natura demnităţii căpătate la hirotonie, însemnul apartenenţei sale la
sacerdoţiul lui Hristos: „Nu fi nepăsător faţă de
darul care este întru tine, care ţi s-a dat prin
prorocie cu punerea mâinilor preoţimii”
(I Timotei 4:14).
Îndeplinirea cu vrednicie a acestei misiuni
sfinte pretinde fiecărui cleric calităţi şi virtuţi cu
totul deosebite. Lipsa lor împiedică îndeplinirea
1
2
3

cu vrednicie a misiunii preoţiei. Atât Sfânta
Scriptură, cât şi Sfânta Tradiţie prezintă virtuţile
care trebuie să împodobească chipul adevăratului preot creştin. Preotul nu este dator doar de
a purta în sine harul lui Dumnezeu, ci a fi mai
înainte de toate „chip” al Tatălui, îngrijindu-se
de sufletele păstoriţilor săi. Aşadar, misiunea lui
este una plină de responsabilitate, pentru că în
mâna lui se află sufletul celor pentru care va da
socoteală. Chiar şi Vechiul Testament, care, deşi
nu se referă direct la preoţia creştină, vorbeşte
despre însuşirile morale şi fizice ale preoţilor.
Cartea lui Moise, Leviticul, descrie în capitolul
21 virtuţile pe care trebuie să le aibă necondiţionat fiecare preot. Se pretindea ca preotul să
atingă gradul cel mai înalt de trăire morală, chiar
gradul sfinţeniei. „Preoţii să fie sfinţi ai Dumnezeului lor şi să nu pângărească numele Dumnezeului lor, că ei aduc jertfă Domnului şi pâine
Dumnezeului lor şi de aceea ei să fie sfinţi”2
(Levitic 21:6). În cartea a cincea a lui Moise, în
Deuteronom, se spune: „iar tu fii fără prihană
înaintea Domnului Dumnezeului tău”3 (Deuteronom 18:13). Chiar şi-n ordinea vieţii fizice se
pretindea preotului Vechiului Testament integritate corporală, să nu aibă niciun fel de sminteală, nicio influenţă, nicio deficienţă fizică.
Noul Testament se ocupă mai pe larg şi
mai amănunţit de chipul preotului şi, în special,
de frumuseţile morale, care trebuie să împodobească viaţa fiecărui slujitor al altarului Domnului. În privinţa aceasta, cel dintâi document şi,
în acelaşi timp, cel mai impresionant şi cel mai
intuitiv tablou, este însăşi viaţa Mântuitorului,
din care reies şi caracterele şi prerogativele preoţiei Mântuitorului. Preoţia Mântuitorului care

Ioan Coman, Idei misionare, pastorale şi sociale înnoitoare la Sfinţii Trei Ierarhi, în „Studii Teologice”, Anul III,
nr. 2, 1951, p. 102.
Spiridon Cândea, Studii şi articole de Pastorală Ortodoxă, Editura Arhiepiscopiei Sibiului, Sibiu, 2002, p. 81.
Ibidem, p. 82.
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umea teologică şi ecumenică de azi îi
numeşte pe creştini poporul lui
Dumnezeu, incluzând în această denumire pe preoţi şi credincioşi, desigur, fiecare
cu responsabilităţile aferente trăirilor lor interioare. În acest sens, misiunea preotului se vădeşte a fi o adevărată cruciadă prin care el
trebuie să elibereze sufletele păstoriţilor lui de
orice împovărare. Pentru a oferi lui Dumnezeu
acest fruct duhovnicesc, adică sufletele credincioşilor câştigate pentru adevăr şi mântuire, preotul trebuie să fie un om de jertfă, adică să se
dăruiască în întregime turmei sale. Taina preoţiei solicită condiţia unei activităţi pastorale
binecuvântate. Unde lipseşte această trăire, acolo nu poate să fie niciun rezultat bun, deoarece
numai preotul cu trăire se sacrifică chemării
sale, numai el nu se înspăimântă de greutăţile ce
i se ridică în cale, făcând tot ce-i stă în putinţă
pentru a vindeca sufletele bolnave şi spre a
smulge din ghearele morţii pe cei în agonie1.
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constituie originea, sursa şi temeiul preoţiei
creştine este: mai întâi dumnezeiască, iar nu
omenească, întrucât Hristos, Arhiereul suprem
sau Marele Preot este nu numai om, ci şi
Dumnezeu; întru totul sfântă şi fără prihană, aşa
cum a fost şi divinul ei purtător, Domnul Iisus
Hristos, care nu a avut nevoie, ca alţi arhierei, să
aducă jertfă pentru Sine, pentru că El nu a avut
păcat1 (Evrei 7:26). Firea omenească în care El
S-a întrupat şi pe care a purtat-o pe pământ a fost
sfinţită şi ridicată la înălţimea şi valoarea unei
jertfe unice şi adevărate, o jertfă eficientă şi bine
plăcută lui Dumnezeu, prin unirea ei ipostatică
cu Firea dumnezeiască, într-una şi aceeaşi persoană, persoana divino-umană a Mântuitorului.
Prin răstignirea ei sângeroasă şi dureroasă pe
cruce, ea a constituit singura jertfă care putea să
aducă omenirii ispăşirea şi mântuirea dorită,
pentru că ea nu mai era o jertfă simbolică, ca în
iudaism, unde viaţa animalelor sacrificate înlocuia viaţa omenească, ci una reală, deoarece pe
Golgota se jertfeşte însăşi omenirea păcătoasă
de pretutindeni, reprezentată şi rezumată în
exemplarul ei cel mai înalt şi mai sfânt, adică în
firea omenească din persoana divino-umană a
Mântuitorului. Iar jertfa aceea, El nu a adus-o
pentru Sine, cum făceau arhiereii Vechiului
Testament, ci pentru lume, pentru mântuirea
oamenilor, care nu se puteau mântui pe ei înşişi
şi numai prin ei înşişi2 (Evrei 9:12-14).
Preoţia Mântuitorului e veşnică, netrecătoare. El este Arhiereu în veac, după rânduiala
lui Melchisedec3 (Evrei 6:20). Mântuitorul nu a
avut nevoie să aducă jertfe pentru păcatele norodului în fiecare zi, pentru că El S-a jertfit o
singură dată pentru totdeauna şi pentru omenirea din toate timpurile şi locurile, iar efectele
mântuitoare ale jertfei Sale le pune la îndemâna
credincioşilor din toate timpurile prin mijlocirea
preoţilor, prin care se continuă în lume şi în
veşnicie sacerdoţiul Lui. Prin aceasta, El a devenit Întemeietorul unui nou Aşezământ şi al
unui nou cult: al Legii Noi, al religiei Harului şi
Adevărului (Evrei 9:15). Totodată, El S-a făcut
Începătorul preoţiei harice, iar trupul Său, sfinţit
1
2
3
4
5
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prin unirea Lui ipostatică cu Dumnezeu, prin
neprihană şi prin jertfă, a fost înălţat la ceruri şi a
devenit altarul cel ceresc sau „Cortul cel nefăcut
de mână”, în jurul căruia drepţii, sfinţii şi îngerii
aduc necurmat nematerialnică liturghie de slăvire lui Dumnezeu. Încă înainte de jertfirea Sa
pe cruce, Mântuitorul a anticipat cultul religiei
pe care avea să o întemeieze, învăţând pe Sfinţii
Săi Apostoli să se roage şi dându-le un model
desăvârşit de rugăciune (Matei 6:9-13). Ca practicant al rugăciunii, ca sfinţitor şi jertfitor, Mântuitorul nu este numai Întemeietorul cultului religiei
creştine, ci şi Izvorul şi Temelia preoţiei creştine,
sub latura ei sacramentală, liturgică sau sfinţitoare. Dar El este şi Modelul Suprem, desăvârşit şi ideal al preotului creştin ca păstor de
suflete, cu adevărat, „Păstorul cel Mare al
oilor”4.
Punându-se în contrast cu „păstorii” dinaintea Lui, care veneau numai să fure şi să
profite, El Însuşi spune despre Sine: „Eu am
venit ca oile Mele viaţă să aibă şi din belşug să o
aibă. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun
îşi pune sufletul pentru oile sale. Iar cel plătit şi
cel care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale
lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge şi lupul
le răpeşte şi le risipeşte. Dar cel plătit fuge,
pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. Eu sunt
Păstorul cel bun şi cunosc oile Mele şi oile Mele
mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaşte Tatăl
şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru
oi. Am şi alte oi, care sunt din staulul acesta. Şi
pe acelea trebuie să le aduc şi vor auzi glasul
Meu şi va fi o turmă şi un păstor”5 (Ioan
10:10-16).
Aşadar, în parcursul duhovnicesc al preotului, acesta trebuie să se lase pătruns de misiunea Mântuitorului, învrednicindu-se de o slujire aparte, adică de pastoraţie, care nu este
altceva decât cuprinderea în braţele sale a tuturor păstoriţilor, cu menţiunea de a alina orice
durere şi orice neputinţă. Exemplul preotului
desăvârşit este prezentat în epistola lui Ioan:
adevăratul preot şi păstor este acela care are
grijă şi dragoste faţă de turmă, iubind-o şi apă-

Ene Branişte, Preoţia şi chipul preotului după Sfânta Scriptură, în „Biserica Ortodoxă Română”, Anul LXXXIII,
nr. 5-6, 1965, p. 121.
Ibidem, p. 121.
Ibidem, p. 122.
Sabin Verzan, Slujirea preoţească după epistolele Sfântului Apostol Pavel, în „Mitropolia Olteniei”, Anul XVII,
nr. 5-6, 1965, p. 282.
Ene Branişte, Preoţia şi chipul preotului după Sfânta Scriptură, p. 124.
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bucate, ca să dea acestora gust, tot astfel, preotul
este necesar vestirii şi răspândirii creştinismului
în lume. Mai mult, aşa precum sarea este absolut
indispensabilă pentru păstrarea şi conservarea
bucatelor, a alimentelor, tot astfel, preoţii au
menirea să conserve întreaga lume spirituală
creştină, să conserve întreaga făptură unei
vieţuiri morale superioare. Dacă preoţii îşi vor
pierde rostul existenţei lor prin alterarea şi lipsa
desăvârşirii morale, întreaga lume spirituală
creştină va fi sortită stricăciunii, condamnată
pieirii, căci „… dacă sarea se strică, de nimic nu
mai e bună, fără numai de aruncat afară, ca să fie
călcată de oameni” 4(Matei 5:13).
Mântuitorul îi compară pe Apostolii Săi
cu lumina făcliei, care nu se ascunde sub obroc,
ci se pune în sfeşnic, ca să risipească întunericul: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea
oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre cele
bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru Cel din
ceruri”5 (Matei 5:16). Potrivit acestor cuvinte,
rostul existenţei preotului se identifică cu vieţuirea morală, cu trăirea principiilor creştinismului. Preotul care nu îndeplineşte această cerinţă devine inutil, devine de prisos sau chiar
mai rău decât atât, devine o piedică, o poticneală
în calea mântuirii altora. De aceea, cea dintâi
poruncă şi prima condiţie pe care trebuie să o
îndeplinească fiecare preot este aceea de a trăi
cu adevărat principiile creştinismului.
În Evanghelia după Ioan se poate identifica încă un element cheie pentru o preoţie
rodnică, formulat de Mântuitorul Însuşi. Turma
duhovnicească încredinţată păstorilor de suflete
este a lui Dumnezeu, Care va cere seamă de felul
cum a fost păstorită. Conştiinţa acestui adevăr
dă tărie păstorilor buni în lupta lor cu greutăţile
şi necazurile inerente misiunii pastorale: „Oile
Mele ascultă de glasul Meu şi Eu le cunosc pe
ele, şi ele vin după Mine. Şi Eu le dau viaţă
veşnică şi nu vor pieri în veac, şi din mâna Mea
nimeni nu le va răpi. Tatăl Meu, Care Mi le-a dat
este mai mare decât toţi, şi nimeni nu poate să le
răpească din mâna Tatălui Meu”6 (Ioan 10:27-29).

Pavel Ceremuhin, Pastoraţia după Sfântul Evanghelist Ioan, în „Mitropolia Banatului”, Anul XVIII, nr. 1-3, 1958,
p. 105.
Ibidem, p. 106.
Spiridon Cândea, Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi, în „Mitropolia Ardealului”, Anul VI,
nr. 1-3, 1961, p. 97.
Idem, Studii şi articole de Pastorală Ortodoxă, ed. cit., 2002, p. 82.
Ibidem, p. 83.
Ioan Coman, Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi, în „Studii Teologice”, Anul XVIII, nr. 3-4,
1956, p. 160.
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rând-o împotriva celor ce o asupresc sau o dezbină şi o speculează. Suprema dovadă şi formă
de manifestare a iubirii păstorului pentru turmă
este sacrificiul propriei vieţi pentru salvarea ei,
după cuvântul Mântuitorului, „aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum Eu
v-am iubit pe voi. Mai mare poruncă decât
aceasta nimeni nu are, să-şi pună cineva viaţa
pentru prietenii săi”1 (Ioan 15:12-13). Legătura
strânsă dintre păstor şi turmă se vede prin aceea
că adevăratul preot şi păstor „îşi cunoaşte turma”. El nu stă departe de viaţa păstoriţilor săi, ci
se apropie de ei cu dragoste şi înţelegere, cunoscându-le toate bucuriile, necazurile şi nevoile; „el cheamă oile pe nume şi le scoate afară.
Şi când pe toate ale lui le scoate afară, el merge
înaintea lor şi oile îl urmează, fiindcă-i cunosc
glasul”2 (Ioan 10:3-4). Cunoaşterea parohiei şi a
vieţii fiecăruia dintre enoriaşi în parte constituie
nu numai temeiul, punctul de plecare şi succesul
în activitatea pastorală, ci şi condiţia principală
a unităţii sufleteşti şi a dragostei care leagă pe
păstorul cel bun de turma sa, făcând din ei o
unitate de simţire şi voinţă în Hristos.
Una dintre preocupările şi grijile păstorului de suflete trebuie să fie regăsirea oilor
pierdute, readucerea lor în staulul unic al lui
Hristos, pentru a face din toţi credincioşii „o
turmă şi un păstor”. Readunarea creştinilor izolaţi şi răzleţi unii de alţii în diferite biserici,
confesiuni şi secte, refacerea unităţii Bisericii,
constituie, astăzi, idealul pentru care activează
îndeosebi Consiliul Ecumenic al Bisericilor. În
creştinism, esenţialul este trăirea, este viaţa
însăşi, dar şi exemplul faptei care înfrânge întotdeauna orice rezistenţă şi cucereşte întreaga împărăţie a sufletului. Din acest motiv, Mântuitorul a cerut Apostolilor Săi, cât şi urmaşilor
acestora să fie înarmaţi cu această nebiruită armă
a propovăduirii creştine. De aceea, adresându-se
lor le-a zis: „voi sunteţi sarea pământului”3. Cu
alte cuvinte, ei sunt elementul esenţial, elementul indispensabil vieţii spirituale creştine. Aşa
precum sarea este necesară, este de neînlocuit în
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Un alt element cheie pentru pastoraţie a
formulat Mântuitorul prin cuvintele: „Menirea
Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine
şi să săvârşesc lucrul Lui”1 (Ioan 4:34). Aceasta
înseamnă că scopul principal al slujitorilor lui
Dumnezeu în lume este să facă cunoscută voia
lui Dumnezeu. Dezideratul ultim al activităţii
preotului este organizarea Bisericii după asemănarea Sfintei Treimi, adică unirea sau adunarea tuturor în Împărăţia lui Dumnezeu: „Dar
nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce
vor crede în Mine, prin cuvântul lor, ca toţi să fie
una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru
Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să
creadă că Tu M-ai trimis”2 (Ioan 17:20-21).
Purtătoare a harului lui Dumnezeu, preoţia celui chemat şi ales, trebuie să fie plină de
roadă, să înflorească şi să răspândească mereu
miros de bună mireasmă duhovnicească în chilia
sufletelor păstoriţilor săi, de aceea preotul este
dator ca cea mai înaltă slujire, de care nu se pot
bucura îngerii, ci doar oamenii, să fie făcută din
pură smerenie.
Preoţia azi – vocaţie şi misiune
Slujitorul lui Hristos trebuie să dea dovadă de câteva virtuţi principale pe care Însuşi
Mântuitorul le recomandă ucenicilor Săi, iar
prin aceştia, slujitorilor Săi din toate timpurile.
Acestea sunt: iubirea de oameni: „Poruncă nouă
vă dau vouă: să vă iubiţi unul pe altul. Precum
Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul
pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi
ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de
alţii” (Ioan 13:34-35); smerenia, prin spălarea
picioarelor ucenicilor după Cina cea de Taină:
„că v-am dat vouă pildă, ca precum v-am făcut
Eu vouă, să faceţi şi voi” (Ioan 13:15). Înainte
de a-i trimite la misiune, Mântuitorul recomandă ucenicilor săi înţelepciune, prudenţă şi cuminţenie unită cu blândeţe, nevinovăţie: „Iată,
Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul
lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca
porumbeii”3 (Matei 10:16).
1
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Cu puţin înainte de Patimile Sale, El le dă
porunca de a rămâne în legătură permanentă
prin rugăciune, care constituie tăria şi puterea de
rezistenţă a preoţiei: „Rămâneţi în Mine şi Eu în
voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă rod de la
sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi,
dacă nu rămâneţi în Mine. Dacă rămâneţi întru
Mine şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi ceea
ce voiţi şi se va da vouă”4 (Ioan 15:4-7). „Privegheaţi, dar, în toată vremea rugându-vă ca să
vă întăriţi să scăpaţi de toate acestea care au să
vă vină şi să staţi înaintea Fiului Omului”5 (Luca
21:36).
Sfaturile şi îndemnurile Mântuitorului cu
privire la preot şi slujirea acestuia le-a întruchipat în viaţa şi activitatea sa şi Sfântul Apostol
Pavel. Ales a fi apostol al neamurilor, Sfântul
Pavel a predicat, atât cu puterea cuvântului, cât
şi cu cea a faptei. Socotite pe drept cuvânt charta
constituţională a preoţiei creştine şi cel mai preţios ghid scripturistic pentru îndrumarea preoţimii în activitatea ei pastorală, epistolele pastorale, două către Timotei şi una către Tit,
schiţează, pentru prima dată, chipul sufletesc al
adevăratului păstor creştin. „Trebuie, însă, ca
episcopul să fie fără prihană…”6 (I Timotei
3:2-13), ca în epistola către Tit să completeze
tabloul: „… să aşezi preoţi aşa cum ţi-am poruncit eu…” (Tit 1:5-9).
Precum se vede, calităţile cerute păstorilor creştini sunt diverse: unele pur religioase,
altele morale, altele sociale. Unele se referă la
însăşi persoana preotului, altele la familia lui,
unele au în vedere condiţiile speciale ale creştinismului. Alte calităţi fac parte dintre cele care
trebuiau să împodobească şi atunci, dar şi după
aceea, chipul sacerdotului vrednic, ca de exemplu: curăţia morală şi sfinţenia vieţii, modestia şi
smerenia, înfrânarea la mânie, la băutură, râvna
în însuşirea, propovăduirea şi apărarea învăţăturii creştine de credinţă, spiritul de cuviinţă şi
dreptate etc.
Trebuie reţinut, îndeosebi, accentul pe
care Apostolul neamurilor îl pune pe una dintre

Pavel Ceremuhin, op. cit., p. 107.
Ibidem, p. 111.
Pavel Ceremuhin, Pastoraţia după Sfântul Evanghelist Ioan, în „Mitropolia Banatului”, Anul XVIII, nr. 1-3, 1958,
p. 113.
Pavel Ceremuhin, op. cit., p. 113.
Ene Branişte, Câteva dintre virtuţile necesare preotului ca păstor şi om, în „Glasul Bisericii”, Anul XV, nr. 8-9,
1956, p. 473.
Ibidem, p. 474.
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crezut în Dumnezeu să aibă grijă să fie în frunte
la fapte bune. Că acestea sunt cele bune şi de
folos oamenilor” (Tit 3:2-8). I se cere, de asemenea, să se ferească de certuri, discuţii şi controverse zadarnice în legătură cu Legea, care
sunt nefolositoare: „Iar de întrebările nebuneşti
şi de înşirări de neamuri şi de certuri şi de sfidări
pentru lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi
deşarte” 3(Tit 3:9). Preotul trebuie să vegheze la
unitatea sufletească a turmei prin combaterea
celor ce bagă zâzanie şi provoacă dezbinări între
credincioşi: „De omul eretic, după întâia şi a
doua mustrare, depărtează-te” (Tit 3:10).
Pe Timotei îl îndeamnă să vegheze la puritatea credinţei, apărând-o împotriva ereziilor:
„O, Timotei, păzeşte comoara ce ţi s-a încredinţat, depărtându-te de vorbiri deşarte şi lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei mincinoase, pe
care unii, mărturisind-o, au rătăcit de la credinţă”4 (I Timotei 6:20-21; II Timotei 1:14-15,
2:16; Tit 1:13, 3:10). Este important ca păstorul
de suflete să facă rugăciuni de cerere şi de mulţumire pentru toţi oamenii: „Vă îndemn, deci,
înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi care sunt în înalte dregătorii,
ca să petrecem viaţă paşnică şi liniştită întru
toată nevoioşia şi buna-cuviinţă, că acesta este
lucru bun şi primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru”5 şi să supravegheze ţinuta
bărbaţilor şi a femeilor la rugăciune: „Vreau,
deci, ca bărbaţii să se roage în tot locul, ridicând
mâini sfinte, fără de mânie şi fără şovăire. Asemenea şi femeile, în îmbrăcăminte cuviincioasă,
făcându-şi lor podoabă din sfială şi din cuminţenie, nu din păr împletit şi din aur, sau din
mărgăritare, sau din veşminte de mult preţ; ci,
din fapte bune, precum se cuvine unor femei
temătoare de Dumnezeu. Femeia să se înveţe în
linişte, cu toată ascultarea. Nu îngăduiesc femeii
nici să înveţe pe altul, nici să stăpânească pe
bărbat, ci să stea liniştită. Dar ea se va mântui
prin naşterea de fii, dacă va stărui, cu înţelepciune, în credinţă, în iubire şi în sfinţenie” 6(I
Timotei 2:8 ). Slujitorul altarului este obligat să

Ibidem, p. 475.
Nicolae Fulga, Îndatoririle şi însuşirile morale ale păstorului de suflete, după Epistolele Sfîntului Apostol Pavel
către Timotei şi către Tit, în „Biserica Ortodoxă Română”, Anul XLIX, nr. 10, 1931, p. 615.
Ibidem, p. 616.
Ibidem, p. 617.
Sabin Verzan, op.cit., p. 282.
Pr. Nicolae Fulga, op. cit., p. 618.
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calităţile cerute preotului din epoca apostolică,
aceea de a fi „destoinic să înveţe pe alţii”, „să
îndemne la învăţătura cea sănătoasă şi să mustre
pe cei potrivnici”. Preotul trebuie să fie superior
credincioşilor săi prin înţelepciunea şi pregătirea sa culturală, prin cunoaşterea temeinică şi
profundă a Sfintei Scripturi1 (II Timotei 3:15), a
adevărurilor de credinţă şi prin iscusinţa în propovăduirea, susţinerea şi apărarea lor împotriva
deformărilor sectare sau eretice2.
Nu fără importanţă este, de asemenea, grija cu care Sfîntul Pavel subliniază şi obligaţiile
membrilor familiei preotului, ale soţiei şi ale
copiilor lui, care, prin virtuţile şi comportarea
lor creştină, sunt datori să-l ajute pe preot în
misiunea lui, colaborând cu el şi fiind pilde
credincioşilor, iar nu compromiţându-i îndeplinirea misiunii prin purtarea lor scandaloasă sau
prin faptele lor imorale. Atent nu doar la persoana păstorului de suflete, ci şi la misiunea pe
care o are de îndeplinit acesta printre oameni,
Apostolul îşi continuă scrierile sale cu câteva
sfaturi şi îndemnuri cu privire, atât la activitatea
pastorală, cea duhovnicească, cât şi la cea
socială.
Iată că misiunea şi slujirea preotului nu
sunt altceva decât o permanentă luptă cu timpul,
cu lumea, cu diavolul. De aceea, părinţii îmbunătăţiţi recomandă ca preotul să fie în slujba lui
Dumnezeu şi a oamenilor 25 de ore din 24 posibile, să lupte cu armele binelui, pentru ca toţi cei
încredinţaţi lui să devină vase alese şi de bună
purtare, mai ales în societatea contemporană,
care nu promite nimic, decât înstrăinare.
De aceea, Sfântul Apostol Pavel enumeră
sarcinile de căpetenie ale misiunii şi activităţii
pastorale atunci când povăţuieşte, de exemplu,
pe Tit: „Să nu defaime pe nimeni, să fie paşnici,
să fie îngăduitori, arătând blândeţe faţă de toţi
oamenii. Căci şi noi eram altădată fără de minte,
neascultători, amăgiţi, slujind poftelor şi multor
feluri de desfătări, petrecând viaţa în răutate şi
pizmuire, urâţi fiind şi urându-ne unul pe altul.
Vrednic este de crezare cuvântul şi voiesc să
adevereşti acestea cu tărie, pentru ca acei ce au
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păstreze cu fidelitate depozitul sacru al tradiţiei,
adică al învăţăturilor primite prin viu grai: „Dacă nu-I suntem credincioşi, El rămâne credincios, căci nu poate să Se tăgăduiască pe Sine
Însuşi. Aminteşte-le aceasta şi îndeamnă stăruitor înaintea lui Dumnezeu să nu se certe pe
cuvinte, ceea ce la nimic nu foloseşte, decât la
pierderea ascultătorilor” (II Timotei 2:13-14).
Sfaturile misionare le însoţeşte de îndemnuri duhovniceşti, care au în centrul lor porunca
iubirii Mântuitorului. Din această poruncă,
Apostolul neamurilor a făcut legea de temelie a
activităţii sale duhovniceşti, lege pe care a transmis-o şi a insuflat-o şi ucenicilor şi colaboratorilor săi apropiaţi, ca Timotei, Tit, Luca,
Onisim, Filimon1. Om de mare sensibilitate sufletească şi de o solidă cultură, înzestrat cu un
remarcabil tact pedagogic şi cu o voinţă de fier,
el îndeamnă pe Timotei să se îndeletnicească cu
cititul şi studiul Sfintei Scripturi, care constituie
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sursa principală a înţelepciunii şi temelia culturii teologice a preotului „şi fiindcă de mic
copil cunoşti Sfintele Scripturi care pot să te
înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea
întru Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată
de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre
mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea
întru dreptate, astfel ca omul lui Dumnezeu să
fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice lucru
bun”2 (II Timotei 3:15-17). Să propovăduiască,
fără frică şi fără răgaz învăţătura creştină: „propovăduieşte cuvântul, stăruieşte cu timp şi fără
de timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelunga răbdare şi învăţătură”3 (II Timotei 4:2) .
Preţioase sfaturi dă Sfântul Apostol Pavel
şi despre adaptarea metodelor pastorale la îndrumarea diferitelor vârste şi categorii de credincioşi, adică despre felul în care preoţii trebuie să-i înveţe pe tineri şi pe bătrâni, pe femei şi
pe văduve4 (I Timotei 5:1), şi mai ales pe cei
care au posibilitatea de a ajuta pe săraci, pe
văduve şi orfani etc.: „Celor bogaţi în veacul de
acum porunceşte-le să nu se semeţească, nici
să-şi pună nădejdea în bogăţia cea nestatornică,
ci în Dumnezeul cel viu, Care ne dă cu belşug
toate, spre îndulcirea noastră. Să facă ce e bine,
să se înavuţească în fapte bune, să fie darnici, să
fie cu inimă largă. Agonisindu-şi lor bună temelie în veacul viitor ca să dobândească, cu
adevărat, viaţa veşnică”5 (I Timotei 6:17-19).
Ierarhia bisericească este îndemnată să
propovăduiască pacea, iubirea şi buna înţelegere între oameni „iar ţinta poruncii este dragostea din inimă curată, din cuget bun şi din
credinţă nefăţarnică”6 (I Timotei 1:5; II Timotei
2:14; Tit 3:2). Le cere ierarhilor să preţuiască şi
să promoveze munca cinstită pentru agonisirea
celor de trebuinţă pentru trai; „Sileşte-te să te
arăţi încercat, înaintea lui Dumnezeu lucrător cu
faţa curată, drept învăţând cuvântul adevărului”7 (II Timotei 2:15; II Timotei 3:6-12; I Timotei 5:16-18; Efeseni 4:28). Pe scurt, Sfântul
Apostol Pavel îl vrea pe păstorul creştin

Dumitru Belu, Calităţile de îndrumător duhovnicesc ale Sfântului Apostol Pavel, în „Studii Teologice”, Anul VII,
nr. 9-10, 1955, p. 555.
Ibidem, p. 556.
Ibidem, p. 557.
Petre Vintilescu, Preotul în faţa chemării sale de păstor de suflete. Capitole de Teologie Pastorală indirectă,
Bucureşti, Editura Mitropoliei Olteniei, 1934, p. 54.
Ibidem, p. 56.
Ibidem, p. 58.
Ibidem, p. 60-61.
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„…desăvârşit, bine pregătit pentru orice lucru
bun”1 (I Timotei 5:22), „…treaz în toate, suferă
răni, fă lucrul de evanghelist, slujba ta fă-o deplin” (II Timotei 4:5).
Concluzii
Religiosul devine adâncimea oricărei vieţi, actul care sfărâmă obiectivitatea pentru a lumina lumea în Hristos, căruia îi grăbeşte venirea. Pentru că în orice domeniu important
există o metodă, un îndrumător, un cod de norme şi legi, o sumă de reguli ce s-au cristalizat în
timp şi prin experienţă – fără această hartă orientativă neputându-se purcede la nicio lucrare
de anvergură, este uşor de înţeles că de o ase-
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menea experienţă fixată de-a lungul veacurilor,
în rânduieli clare şi inspirate, nu poate fi lipsită
nici lucrarea preoţiei, cu atât mai mult pastoraţia, care este prin excelenţă lucrarea de îndrumare, de sfătuire, de luminare a neamului
omenesc2. De aceea, misiunea la care este chemat preotul devine o asceză, pentru ca acesta să
poată face parte din ceata celor care vor da slavă
lui Dumnezeu. Preotul porneşte de la starea de
„hristofor”, primind apoi îndumnezeirea de „chip”,
transcendând în „asemănare” prin nemurirea sufletului. Misiunea şi pastoraţia preoţilor în societatea de azi, nu sunt altceva decât revigorarea
stării morale, de care lumea are mare nevoie.
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n nemărginita iubire a lui Dumnezeu
faţă de om se regăseşte taina întregii
lumi, dialogul indisolubil dintre creaţie
şi Creator. Acest dialog se fundamentează pe dorinţa Sfintei Treimi de a-l aduce pe om în starea
primordială a conştiinţei sale, a lipsei de păcat.
Desigur, în acest context, trebuie să se regăsească şi
efortul pe care omul îl depune în vederea dobândirii
veşniciei sale. Deşi, iniţial, acest efort s-a concretizat printr-o ascultare de poruncă − „iar din pomul
cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în
ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit!”
(Facere 2, 17) -, odată cu căderea în păcat, el s-a
înmulţit într-o măsură covârşitoare, transformându-se într-o permanentă luptă dusă cu voinţa firii
umane.
Lupta duhovnicească a omului împotriva
voinţei firii sale păcătoase se poartă în vederea
dobândirii vieţii viitoare, a stării paradisiace.
Scrierile duhovniceşti vorbesc la modul cel mai
adânc şi cuprinzător despre idealul vieţii spirituale
care este desăvârşirea, sfinţenia, îndumnezeirea
prin har şi lucrare. Pentru a dobândi toate acestea,
omul trebuie să se supună unui exerciţiu permanent de tăiere a voii sale. Acesta poate începe prin
conştientizarea greşelilor pe care le săvârşeşte,
prin eliminarea viciilor care pun stăpânire pe fiinţa
lui şi prin fuga neîncetată de păcatul care-i tulbură
energia vieţii sale spirituale.
Greşeala, viciul şi păcatul.
Aspecte teoretice
În textul Sfintei Scripturi, în diversele ei
traduceri, păcatul este cunoscut sub diferite forme
şi diferite denumiri. Astfel, în ebraică, păcatul este
redat prin cuvintele hattat − „îndepărtare de la scop”,
awon − „nedreptate”, pesah − „rebeliune” sau sarah
− „revoltă”. În limba greacă, păcatul este numit
1
2
3
4
5

V:"DJ\" şi înseamnă pervertirea unei voinţe care
îndepărtează de la scopul suprem. În paralel cu
aceasta, apelativul latin peccatum a dobândit un
sens foarte larg, însemnând orice greşeală, adică,
orice faptă opusă voinţei şi orânduirii divine1. În
Vechiul Testament, în Cartea Facerii, păcatul
este definit prin neascultare (Facere. 2, 16; 3,
11), iar în vremea profeţilor, păcatul a fost
numit o „ofensă împotriva lui Dumnezeu şi a
aproapelui, o infidelitate la făgăduinţa făcută lui
Dumnezeu de către poporul ales”2. În Noul Testament, păcatul apare sub termenul de „robire”,
ca opunere la legea lui Dumnezeu (Romani. 3,
20; 7, 7) şi ca neascultare (Evrei 2, 2).
Sfinţii părinţi numesc variat păcatul. Conform învăţăturii Sfântului Ioan Evanghelistul, păcatul este călcarea legii, o lucrare a diavolului (I
Ioan 3, 4; 1, 8-10). El este un zid între noi şi
Dumnezeu, o prăpastie sau haos. În seria de dialoguri purtate de părintele Dumitru Stăniloae cu
Marc Antoine Costa de Beauregard, păcatul este
numit „pierderea sensului existenţei, o viaţă în
întregime superficială, materială, o viaţă de plăcere, egoistă, legată de conflictul cu ceilalţi şi de
uitarea lui Dumnezeu”3.
Prin păcat, omul refuză legătura cu
Dumnezeu şi cu virtutea, scufundându-se într-o
viaţă nefirească, desprinzându-se de fiinţa raţională, distrugând legătura cu Creatorul său, îndepărtându-se în acelaşi timp de el însuşi4. Cu toate
acestea, păcatul nu ţine de fiinţa omului, ci este
ceva accidental, o împotrivire la ceea ce e necesar pentru fiinţarea sau existenţa binelui, el
este corupţia sau alterarea fiinţei, e absenţa
binelui5. Această afirmaţie îşi găseşte corespondent în învăţătura Sfântului Ioan Scărarul care
crede că păcatul nu se află în firea omului în

Paul Gheorghe Adrian, Repere de teologie morală ortodoxă, Baia Mare, Editura Universităţii de Nord, 2009, p. 227.
Nicolae Mladin, Orest Bucevschi, Constantin Pavel, Ioan Zăgrean, Teologia morală ortodoxă. Manual pentru
facultăţile de teologie, Vol. I, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2003, p. 385.
Dumitru Stăniloae, Marc Antoine Costa de Beauregard, Mică dogmatică vorbită. Dialoguri la Cernica, Sibiu,
Editura Deisis, 1995, p. 156.
Ioan C. Teşu, Teologia necazurilor, Bucureşti, Editura Christiana, 1996, p. 48.
Nicolae Mladin, Orest Bucevschi, Constantin Pavel, Ioan Zăgrean, op. cit., p. 392.
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Spovedanii îl vor ajuta pe preotul duhovnic să se
focalizeze asupra acestora, căutând soluţii pentru
a înlătura din mintea fiului său duhovnicesc pornirile îndreptate spre păcat. Mărturisirea cu deplină conştiinciozitate a gândurilor şi a voilor ce
asaltă fiinţa umană constituie prima etapă spre
vindecarea sufletească. Pentru a garanta un progres spiritual, se recomandă cercetarea în detaliu a
feluritelor păcate care împresoară raţiunea, simţirea şi sufletul omului. Experienţa duhovnicească
a părinţilor athoniţi confirmă, încă o dată, că un
bun creştin trebuie să se îngrijească de mărturisirea sa, încercând, pe cât posibil, evitarea păcatelor ce provin din raţiune, fapt ce demonstrează
că mintea omului trebuie să fie o pavăză asupra
pornirilor poftitoare. Menţinerea în echilibru a
voii raţionale se face prin aducerea aminte de cele
trei categorii de păcate despre care vorbesc Sfinţii
Părinţi: păcate din raţiune, precum: necredinţa,
erezia, nebunia, hula, încuviinţarea păcatelor
născute din partea pătimitoare; păcate ale iuţimii:
ura, pizma, uciderea, pomenirea şi cugetarea la
rău; păcatele părţii poftitoare, cum ar fi: lăcomia
pântecelui, beţia, curvia, iubirea de avuţii, pofta de
slavă deşartă şi de plăceri trupeşti5.
Aceste păcate îl sărăcesc pe om, aducându-l
în sfera exterioară de înţeles a lumii, în trăirea
după simţuri6. Păcatele îl golesc pe om de credinţa şi nădejdea vieţii desăvârşite, împingându-l spre superficialitate sau, cu alte cuvinte,
păcatele îl scot pe om din climatul adevărurilor
ontologice, proiectându-l în trăirile voii personale guvernate de o raţiune stăpânită de patimi.
Spre deosebire de păcat, care are un caracter accidental, patima este păcatul generalizat,
devenit obicei sau obişnuinţă. Conform unor
părinţi profesori, patima nu este un păcat izolat,
ci „un păcat devenit cronic, un lanţ greu de
păcate”7. Patima reprezintă setea după infinit a
omului, dar întoarsă într-o direcţie în care nu-şi
poate afla satisfacţia. Infinitatea aceasta pururea
nesatisfăcută se datorează, atât patimii în sine,
cât şi obiectelor utilizate în acest sens. Potrivit
învăţăturii Sfântului Maxim Mărturisitorul,
omul pătimaş se află într-o continuă preocupare

Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, Bucureşti, Editura Sofia, 2001, p. 109-110.
Ioan Brunea, Păcatul şi păcătoşii, în „Mitropolia Ardealului”, Nr. 5-6/1958, p. 390.
Dumitru Stăniloae, Spiritualitatea Ortodoxă. Ascetica şi mistica, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1992, p. 84-86.
Ibidem.
Ioan C. Teşu, op. cit., p. 50.
Dumitru Stăniloae, Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă. Omul şi Dumnezeu, Craiova, Editura Mitropoliei
Olteniei, 1991, p. 302.
Nicolae Mladin, Orest Bucevschi, Constantin Pavel, Ioan Zăgrean, op. cit., p. 441.
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chip natural, căci Dumnezeu nu e un făcător al
patimilor. „Unirea cu Dumnezeu Cuvântul a
întărit toată firea, prin dezlegarea ei de blestem,
nelăsându-ne nicio scuză pentru pornirea cea de
bunăvoie spre patimi”1. Aşadar, învăţătura
creştină susţine că păcatul nu îşi are originea
nici în firea celui dintâi om făcut de Dumnezeu,
precum nu-şi poate avea originea nici în
Dumnezeu. Originea păcatului trebuie căutată
numai în voia liberă a omului. Adevărata cauză
a păcatului este eronata guvernare a voinţei
fiinţei umane. Părintele profesor Ioan Brunea
crede că oricât de puternică ar fi ispita, consimţirea cu ea şi apoi lucrarea ei, păcatul aparţine în exclusivitate omului2.
Privind modul de declanşare şi manifestare
a păcatului, din faza de ispită şi până la concretizarea sau manifestarea lui ca faptă sensibilă,
acesta se desfăşoară sub un anumit tablou: vrăjmaşul presară în mintea omului o anumită pornire
care se poate contura sub chipul unei greşeli.
Această greşeală, care are un aspect teoretic cunoscut de om, nezugrăvită încă într-o faptă concretă, se transformă într-un viciu, adică, într-un
gând repetativ asupra faptei ce urmează a fi săvârşită. Preocuparea cugetului asupra acestui viciu declanşează o extorsiune asupra voinţei omului, determinându-l să săvârşească păcatul. Sfântul
Maxim Mărturisitorul creionează, în acest sens, o
schemă etapizată a modului de declanşare a păcatului. Aceasta începe cu: atacul (momeala) sau
pofta; deprinderea (habitudinea) răului sau consimţirea; lucrarea, fapta sau săvârşirea3. Sub aceeaşi
structură prezintă şi Sfântul Ioan Damaschin etapele păcatului: momeala este gândul simplu pus în
minte de vrăjmaşul; însoţirea este primirea acelui
gând pătimaş, preocuparea de el şi convorbirea
plăcută a voii cu el; patima este ducerea silnică şi
fără voie a inimii stăpânite de prejudecată şi de o
îndelungată obişnuinţă; învoirea este consimţirea cu patima din gând şi lucrarea este
împlinirea cu fapta a gândului pătimaş4.
Maladia voinţei umane
Mărturisirea de către penitent a momentelor
premergătoare păcatului în cadrul tainei Sfintei
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cu nimicul, căci caută să-şi astâmpere setea infinită cu nimicul patimilor sale1. Acelaşi aspect
este prezentat şi în studiul părinţilor Gheorghe
Popa şi Gheorghe Petraru, care cred că dorul
infinit şi nemărginit al patimii este îndreptat
spre o ţintă falsă care îi dă omului iluzia infinitului şi nu infinitul însuşi, căci el este un dor
întors spre lumea şi spre sinea sa egoistă, şi nu
spre Dumnezeu2.
Sfinţii Părinţi confirmă faptul că patimile nu
aparţin firii omului, ci reprezintă stări împotriva
firii, ele fiind în esenţă emfatice3. Multe dintre
acestea se deprind ca urmare a exacerbării pretenţiei trupului de a se desfăta din cele mai alese
daruri. Se pot identifica, aşadar, trei categorii
mari de patimi din care se nasc şi celelalte.
Acestea sunt: lăcomia pântecelui (("FJD4:"D(\"),
iubirea de argint (N48"D(LD\") şi slava deşartă
(6g<@*@>\"). Profesorul Georgios Mantzaridis
face o analogie, considerând că aceste trei categorii ale patimilor corespund celor trei gânduri
viclene cu care vrăjmaşul diavol a vrut să-l ispitească pe Mântuitorul Iisus Hristos în pustia
Carantaniei. Primul dintre ele îşi are corespondentul în propunerea vrăjmaşului diavol de a
preface pietrele în pâini, ascunzând în această
propunere lăcomia pântecelui, a dorinţelor şi a
poftelor firii umane. Mai apoi, diavolul îi lansează Mântuitorului invitaţia de a i se închina
spre a-I da stăpânirea lumii, ceea ce putea
însemna părăsirea lui Dumnezeu în schimbul
bunurilor pământeşti, cum se întâmplă în cazul
iubirii de argint, iar invitaţia de a Se arunca de
pe aripa templului spre a fi salvat în chip minunat, reprezenta slava deşartă4.
Teologii răsăriteni au căutat să stabilească o
ierarhizare a celor trei mari patimi, în funcţie de
gravitatea lor. Această etapizare s-a datorat învăţăturii unor sfinţi părinţi care au considerat că
iubirea de arginţi este o faptă mai gravă decât
lăcomia pântecelui. Realitatea demonstrează că
lăcomia pântecelui l-a îndepărtat pe om de
Dumnezeu, scoţându-l din Raiul veşniciei sale. Cu
această patimă a început degradarea vieţii spiri1
2
3
4
5
6
7
8
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tuale a omului şi, mai mult decât atât, vieţuirea
într-o necurăţie trupească. Desigur, şi patima iubirii de argint îşi are gravitatea sa, căci, în viziunea
Sfântului Ioan Scărarul, „nu există nimic care să o
atenueze, ea îşi are începutul în voia liberă a omului”5. De altfel, Sfântul Apostol Pavel numeşte
iubirea de argint rădăcina tuturor relelor. Din ea
se nasc lăcomia, furtul, răpirea şi toate cele
asemenea lor. Iubirea de argint întunecă mintea
omului şi zădărniceşte corecta funcţionare a
părţii lui cuvântătoare sau raţionale. Subtilitatea
ierarhiei este redată de chipul slavei deşarte, o
patimă ce se asociază lucrării virtuoase a omului, dar care corespunde mândriei. Ea se combate prin adevărata smerenie, prin plecarea genunchilor însoţită de lacrimile pocăinţei.
Patima este o încălcare a legii fireşti, a
ordinii templului Duhului Sfânt, ceea ce înseamnă
că prin aceasta omul se izolează de Dumnezeu,
refuzând iubirea şi poruncile Lui. Prin patimă şi
păcat, aşa cum afirmă şi părintele Dumitru Stăniloae, s-a produs „o închidere a omului faţă de
Dumnezeu (ca sursă infinită de putere), o voinţă
de a nu mai ţine seama de EI, de a uita de El…”.
Dar păcatul este o închidere şi faţă de semeni, iar
aceasta duce la o slăbire a caracterului personal al
omului, la o slăbire a umanităţii sale iubitoare6.
Aşadar, păcatul nu este substanţial, ci mai degrabă relaţional.
Prin păcat, omul a pierdut dreptatea şi sfinţenia originară, prin care era în comuniune cu
Dumnezeu, dar, în acelaşi timp, omul a pierdut şi
nemurirea sau veşnicia, dându-se firii morţii. Părintele Vasile Borca este de părere că moartea
sufletească, care s-a abătut asupra omului, nu înseamnă trecerea întru nefiinţă a sufletului, ci doar
ruperea legăturii harice dintre om şi Dumnezeu7.
Confirmând această învăţătură, Jean-Claude
Larchet exprimă următoarele: „păcatul primordial n-a dus la pierderea chipului dumnezeiesc,
ci numai a creat, prin apariţia spiritualităţii întunecate, un izvor spre deformare şi folosire
parazitară a tot ce iradiază din adâncul iluminat
de chipul dumnezeiesc”8, izvor care a şters, în

Dumitru Stăniloae, Spiritualitatea Ortodoxă. Ascetica şi mistica, p. 55-56.
Gh. Popa, Gh. Petraru, Patimile omeneşti şi implicaţiile lor moral-sociale, în „Teologie şi viaţă”, Nr. 1-3/1995, p. 60.
Jean-Claude Larchet, op. cit., p. 109.
Georgios Mantzaridis, Morala creştină, Bucureşti, Editura Bizantină, 2006, p. 50-51.
Ibidem, p. 51.
Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, 2003, p. 92.
Vasile Borca, Omul − încununarea operei de creaţie. Natura şi destinul său în lumina Revelaţiei biblice a
Vechiului Testament, Editura Universităţii de Nord, Baia Mare, 2007, p. 204-205.
Jean-Claude Larchet, op. cit., p. 39.
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primul rând, autodeterminarea spre bine, făcând
din păcat un demon al voinţei omului.
Aflându-se pe panta suicidală a firii sale
încolţite de păcat, omul a primit, ca pedeapsă,
moartea. Conform învăţăturii Sfintei Biserici,
aceasta este de trei feluri: trupească, adică desfacerea sufletului de trup şi descompunerea acestuia în elementele minerale din care este alcătuit;
moartea sufletească, adică pierderea harului dumnezeiesc şi, în final, osânda veşnică, adică pierderea pe veci a bucuriei Împărăţiei Cerurilor1.
Moartea omului este actul constatator al incapacităţii guvernării firii sale asaltate de ispite şi
încercări. De multe ori, omul contemporan acordă
o importanţă exclusivă unor realităţi sau momente
secundare, fără a mai avea timpul şi puterea de a
discerne clar asupra valorii lor. Din nefericire,
timpul de venire a firii în sine este limitat, fapt
ce conferă morţii un aspect şi mai înfricoşător.
Concluzii
Se poate constata, aşadar, că lupta pe care
omul o duce cu patima, greşeala sau păcatul, nu
este altceva decât un război interior, dus cu sinele.
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În acea libertate incomensurabilă, omul poate decide sau se poate lăsa condus de energiile care îi
copleşesc fiinţa. Identificarea conştiinţei cu
credinţa îl poate sustrage de la săvârşirea răului,
dar numărul celor care se bucură de acest atribut
este cu adevărat redus. În acest caz apare distincţia
dintre omul religios şi omul credincios. Omul religios îşi va lăsa conştiinţa împresurată de problemele şi grijile vieţii, fapt ce îl va determina să
caute mereu soluţii de moment pentru rezolvarea
lor. Pentru omul credincios, voia inimii este un
câştig. El crede că această ispită este focul care
căleşte în chip tainic credinţa sa în Dumnezeu.
Întru aceasta, el se află mereu pregătit, având
necontenit pe buze rugăciunea inimii: „Doamne,
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă
pe mine, păcătosul!”. Nu trebuie omis faptul că în
lupta pe care omul o va duce cu sinele, va greşi, va
păcătui, supunându-se voii fireşti de a cere în mod
necontenit dreptatea. Din fericire, dreptatea nu se
află în om, ci el este doar chip al îndreptării. Poate,
în acest context, omul va învăţa să transcendă
dincolo de simţurile sale, să reteze voia şi pofta
inimii sale, căutând în opreliştile sale, Adevărul.
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atorită condiţiilor istorice, mai mult
vitrege, de care a avut parte Zona
Codrului de-a lungul vremii, spre
deosebire de folclorul altor ţinuturi româneşti, folclorul codrenesc a început să fie cules destul de
târziu.
Primele preocupări pentru acesta le remarcăm abia în secolul al XIX-lea şi le datorăm cărturarului Emil Bran (1864-1941). Profesor la Seminarul din Gherla timp de doi ani, între 1886-1888,
apoi preot în localităţile Văguşel, Biuşa, Băiţa de
sub Codru şi Dragomireşti, Emil Bran a condus
mai bine de un deceniu Despărţământul Vişeu-Iza
al Astrei1.
De numele său se leagă cele dintâi culegeri
de folclor din satele Codrului. Încă din perioada
studiilor efectuate la Gherla, el poseda un material
destul de bogat, păstrat într-un caiet manuscris
aparţinând fiului său, Gheorghe Bran. În anul
1958, acest caiet a fost transcris şi studiat de
profesorul Dumitru Pop. El cuprinde 53 de „doine
poporali” şi „poezii poporale”, la care se adaugă şi
câteva pagini de material intitulat Din credinţele
poporului român din Sălaj. Observări. Din însemnările existente pe parcursul manuscrisului reiese
că piesele au fost culese în anul 1886 din satele
Tohat şi Bârsău. Una dintre ele a fost publicată
câţiva ani mai târziu în ziarul „Gutinul”, iar alte
şapte în revista „Steaua mării”, în 1888, sub
semnătura lui D. Cionca, pe atunci elev în anul al
doilea de seminar2. Tot în acest an, Emil Bran mai
publică, sub titlul Balade populare, o piesă numită
„Maica nemiloasă” şi în ziarul „Gutinul” din Baia
Mare un text de descântec, superstiţii şi credinţe
1
2
3

4
5
6

intitulat „Răspuns la câteva întrebări la chestionarul lui B. P. Hasdeu pentru adunarea datelor
privitoare la limba română”3.
Totalul producţiilor populare culese şi publicate de Emil Bran însumează „117 poezii populare interesante prin originalitatea tratării unor
motive frecvente ale poeziei populare transilvănene. Oraţiile de nuntă notate de Bran sunt
primele de acest fel culese din judeţele Maramureş
şi Sălaj”4.
Simion Sabo este un alt nume interesat şi el
de folclorul zonei Codrului. În anul 1888, el publică în „Tribuna” trei balade codreneşti intitulate:
„O fată amăgită”, „Gheorghiţă” şi „Blestemul
mândruţei”. Sub acestea el menţionează locul provenienţei lor: „Arghihat. Sălagiu”5, care nu reprezintă altceva decât traducerea în limba
maghiară a numelui comunei codreneşti Ariniş,
încadrată administrativ atunci în Sălaj, iar actualmente în Maramureş.
Preotul Vasile Vaida din Oarţa de Jos este
autorul unei bogate colecţii inedite de poezie
populară de pe Valea Sălajului. În anul 1888 el
publică în revista „Tribuna” de la Sibiu balada
„Nevasta sârbului” şi, în numerele 83-89, scoate la
iveală un lung şi interesant studiu de limbă română
în care foloseşte, de preferinţă, exemple luate din
folclorul local. Din acest material aflăm pentru
prima dată de existenţa în Sălaj a colindei mioritice Fata de maior, al cărei început îl şi reproduce chiar6.
În anul 1889, I. Nicorescu publică în „Luminătorul” baladele „Haiducul Petrea”, „Jurgiu
Vălisioreanul” şi „Ilie Câlnicenul”, toate trei fiind

Dorin Ştef, Istoria folcloristicii maramureşene, Baia Mare, Editura Ethnologica, 2006, p. 17.
Dumitru Pop, Emil Bran culegător de folclor, în Studii şi articole, volumul I, Baia Mare, 1970, p. 71.
Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc, volumul I (1800-1891), Bucureşti, Editura pentru
Literatură, 1968, p. 265, apud Pamfil Bilţiu, Maria Bilţiu, Basme, poveşti, legende, povestiri, snoave şi poezii
populare din Zona Codrului, Cluj Napoca, Editura Dacia, 2002, p. 39.
Iordan Datcu, Stoescu, S.C., Dicţionarul folcloriştilor. Folclor literar românesc, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 88, apud Dorin Ştef, op. cit., p. 18.
Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului..., p. 394.
Vasile Vaida, Material jargon de dialect sălăgian, în „Tribuna”, Sibiu, an. 7 (1890), nr. 83-89, apud Augustin
Mocanu, Folclor din Ţara Silvaniei, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2004, p. 9.
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copilărie”6. Învăţător din anul 1916 la Şcoala Primară din satul Tămăşeşti, el a colaborat cu mai
multe reviste de folclor ale vremii, cum ar fi:
„Izvoraşul”, „Doina”, „Şezătoarea”, „Comoara
satelor”. La toate acestea a trimis un important
număr de piese folclorice culese din satul în care a
funcţionat ca dascăl, Tămăşeşti. Astfel, în 1923, el
publică în „Comoara satelor” trei cântece de
leagăn, alături de altele opt culese din Oarţa şi
Tămăşeşti, iar în anul următor mai publică trei
piese în aceeaşi revistă. Tot acum publică şi o
„mulţămitură” la colindă. În 1925 publică mai
multe strigături la nuntă7.
Din dorinţa de a îmbrăţişa şi reproduce cât
mai multe aspecte ale spiritualităţii populare,
Pompei Hossu-Longin a publicat şi credinţe legate
de animale, de muncile câmpului sau de zilele
săptămânii. Astfel, în 1931, apar în „Izvoraşul”,
sub semnătura lui, două bocete. De asemenea,
dascălul a reprodus integral unele piese de folclor
şi cu prilejul unor comentarii făcute asupra folclorului, cum ar fi cel numit „Horele”. În acest
comentariu găsim redate următoarele piese: „Nu
te legăna”, „Nu te scutura” şi „Vezi pe lelea
doamnă mare”. Pe lângă materialul autentic cules,
învăţătorul a mai dat publicităţii şi unele piese create de el însuşi, dar pe care le recomandă ca fiind
din repertoriul folcloric, precum „Alba Iulia”,
despre care pretinde că ar şti-o de la un anume Orha
Vasile de 70 de ani, din Tămăşeşti, sau „Badea
Gheorghe”, auzită de la Dumitru Pop, în vârstă de
58 de ani din Băseşti8.
Pompei Hossu-Longin a fost şi unul dintre
corespondenţii activi ai Arhivei de Folclor din
Cluj, condusă de Ion Muşlea. Aici se găseşte un
material bogat adunat de către pasionatul folclorist
din mai multe sate ale Codrului, nu în întregime şi
autentic. Totodată, el a răspuns şi la chestionarul
lansat de Muzeul Etnografic din Cluj, în anul
1929. În acest sens, documentele vremii ne informează că, în acel an, „cunoscutul folclorist
răspunde cu un material bogat şi interesant”9.
Forţat de împrejurări să părăsească ţinutul

Ibidem, pag. 367.
Ziarul Gutinul, nr. 1, Baia Mare, 1889, 1, „Onorat public cetitor”, apud Dorin Ştef, op. cit., p. 18.
Dumitru Pop, Folcloristica Maramureşului, Editura Minerva, Bucureşti, 1970, p. 47.
Pamfil Bilţiu, Maria Bilţiu, op. cit. , p. 40.
Pompei Hossu-Longin, Folclor din Transilvania şi Banat: poezii populare, credinţe şi superstiţii, obiceiuri
tradiţionale din judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Cluj..., Baia Mare, Gutinul, 2007, p. 9.
Idem, Cum am devenit folclorist, în „Izvoraşul”, nr. 6-9, iun.-sept., 1939, p. 238-240.
Vezi revista „Comoara satelor”, nr. 7-8, 1925, p. 108-109.
Pamfil Bilţiu, Maria Bilţiu, op. cit., p. 40.
Culegătorul. Buletinul Arhivei etnografico-folclorice al Muzeului Etnografic din Cluj, an. I, 1923, p. 86, apud
Pamfil Bilţiu, Maria Bilţiu, op. cit., p. 41.
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culese de la N. Carabagiu din satul codrenesc
Ciuta1.
Tot în anul 1889 îşi face apariţia primul
număr al ziarului „Gutinul”, tipărit la Baia Mare,
pentru românii din „comitatele Sătmar, Sălaj, Maramurăş, Ugocea şi o parte din Solnoc-Dăbâca, în
care nu se află nicio astfel de întreprindere literară
românească”2. Politica editorială a acestui ziar viza acordarea unor spaţii generoase producţiilor
folclorice, însă cu toate acestea nu s-a ajuns la
formarea unei „şcoli” în jurul său, proiectul dovedindu-se iluzoriu, iar „Gutinul” încetându-şi
activitatea după numai un an de la apariţie. În
scurta sa existenţă au fost publicate în coloanele
sale un număr de 25 de producţii populare din
Maramureş, datorate unor preoţi şi învăţători ca
Basiliu şi Ioan Doroş, Grigoriu Vlad şi Petru
Mihuţiu3.
La începutul secolului al XX-lea, Vasile
Caba publică un număr de şapte texte poetice din
Zona Codrului, înscriind, astfel, o primă contribuţie din acest veac la atestarea folclorului din
această parte de ţară4.
În perioada interbelică, cel mai activ şi pasionat culegător al folclorului codrenesc a fost,
fără îndoială, Pompei Hossu-Longin. Născut la
1897 în comuna Cormeniş, în apropiere de Ileanda,
judeţul Cluj, el a urmat şcoala primară în satul
Sălişte, comuna Băseşti din Zona Codrului, unde
tatăl său era învăţător. Ciclul gimnazial l-a făcut în
orăşelul Cehul Silvaniei după care s-a înscris la
Şcoala Normală din Gherla. Datorită înzestrării
intelectuale şi dragostei pentru carte, în anul 1916,
a reuşit să intre la Academia Pedagogică de la
Budapesta. Climatul nefavorabil de acolo, însă, îl
determină să întrerupă studiile după numai două
semestre şi să se dedice învăţământului5.
Încă din copilărie, viitorul dascăl de vocaţie
cu activitate multilaterală, a dovedit o pasiune de
neegalat pentru cultura populară. El însuşi mărturiseşte despre aceasta în revista „Izvoraşul” cu
care a colaborat mai târziu: „Folclorul românesc
îmi era drag să-l adun cu multă plăcere încă din
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codrenesc şi să se mute la Petroşani, în anul 1920,
Pompei Hossu-Longin îşi va începe cea mai bogată etapă a activităţii sale folcloristice la care,
însă, nu vom face referire în prezenta lucrare.
În anul 1856 s-a născut în localitatea Tohat
– Maramureş scriitorul şi pedagogul Petre Dulfu.
El a punctat folcloristica maramureşeană prin prelucrarea inspirată a unor creaţii populare. Este
vorba despre Isprăvile lui Păcală. Epopee poporală în 24 de cânturi (1894), Gruia lui Novac.
Epopee alcătuită din cântecele de vitejie ale poporului român (1913) şi Povestea lui Făt-Frumos
(1919). Totodată a întocmit şi o culegere de poezii
populare din satul Cârcei, judeţul Sălaj, păstrată în
manuscris, precum şi două antologii de literatură
populară, cu caracter umoristic: Din lumea satelor
şi Snoave. Amintim aici şi articolul său programatic publicat în anul 1889, în „Luminătorul” de
Timişoara Despre adunarea poeziilor populare,
articol în care le cere celor ce se îndeletnicesc cu
culegerea creaţiilor folclorice să respecte riguros
autenticitatea producţiilor populare1.
Până în anul 1962 cercetările în domeniul
folclorului codrenesc cunosc o întrerupere, cauzată poate, spun eu, şi de tulburarea provocată, atât
de război, cât şi de schimbarea de regim politic şi
instalarea noii puteri de tristă amintire în ţară.
În anul 1962, însă, profesorul Dumitru Pop,
originar din Băseşti, reproduce în culegerea antologică Folclor din Transilvania 150 de texte
populare, dar numai din satul natal şi din Odeşti,
reprezentând principalele compartimente ale
creaţiei populare, după cum urmează: cântece de
amărăciune şi necaz – 24, cântece de înstrăinare –
13, cântece de cătănie şi război – 16, cântece
despre cântec – 2, cântece de dragoste şi dor – 21,
cântece de lume şi satirice – 6, strigături – 33,
colinde – 4, balade – 5, piese aparţinând poeziei
obiceiurilor – 10 şi bocete – 16. Din numărul total
al acestor piese, doar şase au fost culese de profesorul Augustin Mocanu, din satul Odeşti. În
aceeaşi lucrare şi în acelaşi an, profesorul Vasile
T. Doniga publică şase strigături din satele Oarţa
de Jos şi Băiţa de sub Codru2.
În anul 1970 apare la Baia Mare o culegere
colectivă intitulată Ceas pe ceas alungă, în care
Augustin Mocanu reproduce 24 de piese, repre-
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zentând următoarele compartimente ale creaţiei
anonime: cântece de amărăciune şi necaz – 7,
colinde – 2, cântece despre cântec – 3, cântece de
dragoste şi dor – 10, cântece despre natură – 2,
toate acestea adunate di localităţile: Mânău,
Urmeniş, Tămăşeşti, Bulgari, Vicea, Stremţi,
Odeşti, Corund3.
În acelaşi an, 1970, o altă contribuţie notabilă la valorificarea folclorului zonei o înscrie
Vasile Doniga, de care am amintit puţin mai sus,
prin publicarea la Bucureşti a lucrării sale Folclor
din Maramureş. În cuprinsul acesteia întâlnim 96
de texte din Zona Codrului aparţinând următoarelor compartimente ale creaţiei populare orale:
oraţii de nuntă – 10, balade – 1, bocete – 4, cântece
de înstrăinare şi jale – 6, cântece de dragoste şi dor
– 13, cântece de lume şi satirice – 34, strigături –
21, colinde – 8, culese de pe raza a opt localităţi
codreneşti: Ardusat, Băseşti, Homorodul de
Mijloc, Giurtelecul Hododului, Mânău, Oarţa de
Jos, Odeşti şi Roşiori4.
În anul 1975 semnalăm o altă contribuţie
notabilă la valorificarea folclorului codrenesc,
punctată de data aceasta de Petre Vacarciuc, care
explorează satele Codrului aparţinătoare judeţului
Satu Mare. El publică 76 de piese, care aparţin
următoarelor compartimente ale culturii spirituale: cântece de dragoste – 17, cântece de amărăciune şi necaz – 7, cântece despre cântec – 1,
poezia obiceiurilor – 44, cântece despre natură – 6,
cântece de lume – 1, cântece de înstrăinare – 1.
Toate acestea sunt adunate din localităţile: Racova,
Stâna, Solduba, Valea Vinului, Babţa, Medişa,
Pomi, Ruşeni, Crucişor, Giurtelecul Hododului,
Lipău, Săcăşeni. Petre Vacarciuc a mai publicat şi
câteva piese culese din localităţi ale Ţării Oaşului:
Negreşti, Certeze şi Tarna Mare5.
În anul 1978 profesorul Dumitru Pop publică lucrarea Folclor din zona Codrului care cuprinde 500 de texte aparţinând tuturor compartimentelor creaţiei populare6 .
În anul 1980 consemnăm o altă contribuţie
deosebită. Profesorul Pamfil Bilţiu valorifică o
parte din valorosul său material adunat de-a lungul
anilor, reproducând 53 de texte din mai toate
compartimentele culturii spirituale populare, după
cum urmează: colinde – 20, balade – 7, cântece de

Dorin Ştef, op. cit., p. 20.
Pamfil Bilţiu, Maria Bilţiu, op. cit., p. 41.
Ceas pe ceas se alungă: folclor poetic, Baia Mare, Casa Creaţiei Populare, 1970, apud Pamfil Bilţiu, op. cit., p. 41.
Ibidem.
Ibidem, p. 42.
Ibidem, p. 41.

Editura Dacoromână din Slobozia, iar în anul
2008, tot sub semnătura sa, apare lucrarea Colinde
mioritice din zonele Codrului şi Sălajului, de data
aceasta la Editura Ethnologica din Baia Mare.
În anul 2011, împreună cu Ştefan Mariş,
Augustin Mocanu publică Folclor literar din
Zona Codrului, la aceeaşi Editură Ethnologica din
Baia Mare.
Un alt nume de ostenitor neobosit în afirmarea tradiţiilor şi spiritualităţii codreneşti este
cel al profesorului Traian Rus din Oarţa de Sus.
Despre el ne dă mărturie însuşi IPS Andrei
Andreicuţ, Mitropolitul Clujului, Maramureşului
şi Sălajului, fiu al satului Oarţa de Sus şi personalitate luminoasă a zonei, cu care ne mândrim
noi, codrenii, care-i şi prefaţează recenta lucrare
Poveşti din Ţara Codrului, apărută la Editura
Teognost din Cluj-Napoca: „Chiar dacă nu s-a
născut în Oarţa, ajungând aici prin căsătorie, s-a
identificat cu tradiţiile şi cu viaţa satului mai mult
decât un localnic. Este mai orţean decât cei ce s-au
născut acolo... El este cel care, dimpreună cu preotul Ştefan Batin, a tipărit o monografie a satului
Oarţa de Sus. Preocupările în cercetările sale nu
s-au rezumat doar la acest sat, ci s-au extins la
întreaga Ţară a Codrului”2.
La valorificarea zestrei folclorice a zonei
Codrului au mai contribuit şi dascălii care au întocmit lucrări de grad, de licenţă sau, pur şi
simplu, îndrăgind locurile în care s-au născut, au
activat şi trăit, au cules şi au publicat folclor codrenesc, cum ar fi următorii: Virginia Remeş,
Maria Brânduşe, Rozalia Brânduşe, Mihai Ică,
Petrică Scăunaşu, Viorel Rogoz, Viorica Naghiu
şi Adela Naghiu, Vasile Mitre, Simion şi Lotica
Vaida, Eleonora Dumitraş şi alţii.
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înstrăinare – 1, descântece – 9, oraţii de nuntă – 2,
poezia obiceiurilor de familie – 3, cântece de amărăciune – 2, cântece de haiducie – 1, cântece de dor
şi dragoste – 2 şi poezia obiceiurilor de peste an – 4.
Piesele au fost culese din următoarele sate: Ariniş,
Asuajul de Jos, Băiţa de sub Codru, Gârdani, Odeşti,
Oarţa de Sus, Oarţa de Jos, Orţiţa, Sălsig, Sârbi,
Tămaia, Tămăşeşti, Tohat, Ulmeni şi Urmeniş1.
În anul 1996 tot profesorul şi etnologul
Pamfil Bilţiu împreună cu profesorul Gheorghe
Pop publică la Editura Dacia din Cluj-Napoca o
bogată colecţie de colinde de pe întreg cuprinsul
judeţului Maramureş, intitulată Sculaţi, sculaţi,
boieri mari!. În cadrul acestei colecţii apar şi o
serie de colinde din satele codreneşti, de diferite
categorii tipologice şi transcrise toate în notaţie
muzicală liniară, aspect lăudabil vizavi de celelalte lucrări de folclor apărute înainte şi care, în
covârşitoarea lor majoritate, erau incomplete în
acest sens, rezumându-se strict la prezentarea textelor, fără suportul melodic atât de necesar descifrării lor în orice vreme.
În anul 2002, la aceeaşi Editură Dacia din
Cluj-Napoca, împreună cu Maria Bilţiu, acelaşi
iubitor al culturii tradiţionale, Pamfil Bilţiu, publică lucrarea Basme, poveşti, legende, povestiri,
snoave şi poezii populare din Zona Codrului.
Un alt iubitor al folclorului codrenesc,
Augustin Mocanu, publică mai multe lucrări cu
producţii orale foarte valoroase din zonă după
cum urmează: Pe cel deal cu dorurile în anul
2001, Folclor din Ţara Silvaniei în anul 2004 şi
Folclor poetic. Antologie din aria Codru-Valea
Sălajului în anul 2007, toate trei la Editura Caiete
Silvane din oraşul Zalău. Mai publică şi colinda
Fata de maior, o amănunţită şi bazată analiză a
„podoabei mioritice codreneşti”, în 2007, la
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paţiul Zonei Codrului rămâne unul dintre acele zone care ilustrează convingător faptul
că poezia ceremonială, colinda, rămâne o specie bine reprezentată, fiind, de altfel, cea
mai masivă şi mai diversificată. Ea s-a conservat aici foarte bine, într-o mare varietate şi
bogată gamă de categorii tipologice. Deşi mai restrâns astăzi, repertoriul ne pune în lumină
ceremonialul obiceiului de colindat transilvănean, precum şi pompa şi protocolul de care acesta se
înconjoară1.
Am trecut prin Ţara Codrului, ocazional, de mai multe ori. De câţiva ani buni, locuiesc cu familia aici. Am petrecut împreună cu oamenii locului, de câteva ori, toate sărbătorile de peste an,
ne-am bucurat împreună de fiecare sărbătoare!
În Zilele Sărbătorilor de Crăciun se colindă în biserică. Colindatul a început, de fapt, din
zilele Postului de Crăciun, se intensifică în luna decembrie, după „Moş Niculae” şi cunoaşte o
desfăşurare maximă între Crăciun şi Sfântul Vasile, continuând până la Sfântul Ioan – 7 ianuarie.
Colindele cu tematică religioasă vorbesc despre Naşterea Domnului, despre suferinţele pe
care a urmat să le îndure prin răstignirea pe cruce pentru mântuirea noastră, despre alungarea din
Rai a lui Adam şi a Evei etc. Am întâlnit aici şi în anii noştri o mare diversitate tematică a acestora,
fiind bine cunoscute şi „colindate” de creştinii locului, în biserici şi în familie. Ele reprezintă o
„muzică vie”, care vine să bucure sufletul şi simţirea noastră, cu fiecare nouă sărbătorire a Naşterii
Domnului Iisus Hristos!
Întâlnim colinde mai vechi, tradiţionale, foarte bine „conservate” şi cunoscute de marea
majoritate a localnicilor, dar şi colinde mai noi. Notăm un exemplu de colindă de factură mai nouă,
colindată în diferite variante muzicale în toate zonele locuite de români. În Zona Codrului este
cunoscută aşa: „O, ce veste minunată”.
Aici l-am cunoscut pe profesorul Traian Rus, un atent cercetător al Zonei Codrului. Într-o
lucrare publicată recent,2 semnalează prezenţa la şcoala din Oarţa de Sus a învăţătorului George
Popovici, prin anii 1930. O persoană care îşi avea originile în vechiul regat, după aprecierea
autorului. Cercetările ulterioare ale profesorului Traian Rus, au dus la descoperirea articolului
„Folklorul comunei Oarţa de Sus”, autor, învăţătorul George Popovici, lucrare descoperită şi
păstrată la Arhivele Statului din Zalău. Este interesant pentru noi, astăzi, care era starea folclorului
nostru la anul 1930, ce preocupări existau pentru cunoaşterea şi păstrarea lui.
Autorul Traian Rus, citează lucrarea lui George Popovici, publicată în perioada interbelică:
„Folklorul Comunei Oarţa de Sus”:
„[Oarţa de Sus] comună în întregime românească, aşezată la poalele Codrului, posedă o
poezie populară abundentă, de toate genurile. Istoricul acestei comune nu l-am aflat. Voiam
să-i fac o monografie, dar mi-a fost imposibil. Am înţeles că trăim încă într-o vreme de ambiţii,
de dezinteresări şi a trebuit să renunţ deocamdată. Printre poeziile populare, am găsit unele de
o calitate superioară. Ar fi interesantă o monografie generală a judeţului nostru. O monografie
detailată, cu aportul fiecărei comune. S-ar vedea atunci cât, cum şi ce a dăruit fiecare colţişor
populat tezaurului naţional, s-ar vedea întreaga amplificare a sentimentelor cu cari am hrănit
năzuinţele spre idealizare ale neamului. Am cules poeziile populare din Oarţa de Sus şi le-am

1
2

Monica Brătulescu, Colinda Românească, Bucureşti, Editura Minerva, 1981, p. 66.
Traian Rus, Poveşti din Ţara Codrului, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2013, p. 213-215.
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lăsat acolo, în arhiva şcoalei. Ce s-a ales oare de ele? Am început cu colindele. Era în preajma
Crăciunului.
Le-am strâns cu ajutorul elevilor pe cari i-am stimulat plătind câte 5-10 lei aceluia
care-mi aducea o mai frumoasă colindă. Şi am găsit printre ele adevărate mărgăritare;
îndeosebi una a cărei structură şi a cărei armonie se identifica minunat cu Mioriţa. Am găsit şi
varianta ardeleană a acesteia [...] Citez o colindă specific orţeană:

Coborât-a, coborât
Din cer Dumnezeu preasfânt
Cu oile pe pământ.
Coborât-a printre nori
Pe un rât numai cu flori.[…]

Dumnezeu i-a blestemat
Să nu aibă loc de stat,
Să umble din sat în sat,
Să umble din ţară-n ţară
Cu hainele subsuoară.

(Auzită de la femeia Iulia Temeşan măr. Zaharia Găvrilă
a Petri lui Toader, singura care o ştia de la tatăl său mort.)
Melodia care însoţeşte această colindă e foarte frumoasă”1.
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Am întâlnit în cercetările noastre colindul amintit mai sus. Cu adevărat, afirmaţia învăţătorului de la Oarţa de Sus, de prin anii 1930 este valabilă şi astăzi şi va fi, după părerea noastră şi
în viitor! Redăm mai jos colindul, „înveşmântat muzical” şi cu textul uşor modificat, aşa cum l-am
auzit de la o localnică din Oarţa de Sus, în anul 2011.
În sărbătorile Crăciunului participă la colindat întreaga colectivitate. Acest lucru a generat
anumite reguli de grupare. În satele din Zona Codrului, foarte adesea, colindătorii se grupează după
vârstă: copii, feciori, fete, bătrâni. Peste tot în zonă, gruparea poartă un nume diferit de restul
Transilvaniei: „rând de corindători”. Ceata avea întotdeauna un conducător şi era formată din 10-15
persoane.

1

George Popovici, „Folclorul Comunei Oarţa de Sus”, în revista „Sălajul”, apud Traian Rus, op. cit.
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Colindatul sistematic, uneori casă de casă, revenea grupelor de copii mai mari, constituite, de
regulă, după criteriul vecinătăţii sau înrudirii, în vreme ce copiii mici colindă pe la vecini şi numai
până ce se înnoptează. Însă cel mai interesant ca desfăşurare rămâne colindatul cetei feciorilor. În
satele mai mari, unde s-au format două sau trei cete sau „rânduri” de colindători, fiecare dintre
acestea colindă la toate casele din sat unde există fete. Începe pe la orele 21 în partea de sat unde
locuiesc membrii cetei şi colindă toate fetele, cu excepţia uneia „mai dintre oamini”, la care încheie,
dimineaţa după ce străbat tot satul. Fata aceasta este anunţată din vreme, astfel încât să se poată
pregăti cu mâncare şi băutură1.
Multe dintre aceste colinde au fost odinioară „de împeţit”, făcând parte din repertoriul cetei
feciorilor şi se colindau la casele cu fete. Fata era îndemnată să oficieze acte ritual-ceremoniale,
cum ar fi revărsarea de grâu pe masă, simbol al fertilităţii sau împodobirea ritualică a interiorului,
datină care se respecta şi se practica cu sfinţenie de sărbători, dar care astăzi a dispărut, imaginea ei
fiindu-ne păstrată doar în colinde:
Mândru şi-o gătat pân casă,
Şi pă masă pană grasă
Pă la uşă cu blânduşă,
Şi pă pat pană de brad.2
La fereşti cu pene verz,
Repertoriul acestora este foarte bogat şi variat. Precizăm, în Ţara Codrului se colindă în grup,
cete, „rânduri de colindători”.
În satele codreneşti, s-ar putea spune că întreg satul colindă, după ce, vreme de câteva
săptămâni înainte, s-a procedat la repetarea, aproape seară de seară, a repertoriului de colinde.
Se repetă în grupuri, care vor constitui „rânduri de colindători”, dar foarte des se repetă în
familie. Seara, după cină, sub îndrumarea unuia dintre părinţi sau bunici, de regulă buni cunoscători
al repertoriului de colinde, se fac repetiţii în toată perioada postului. Pentru mulţi copii şi tineri,
aceste repetiţii sunt adevărate lecţii de „sensibilizare” şi educaţie a vocii şi a simţirii muzicale. Sunt
lucruri care se formează în timp, paralel cu respectul pentru una dintre cele mai valoroase tradiţii
ale noastre colindul şi colindatul!
Bibliografie selectivă:
. Bilţiu, Pamfil, „Contribuţii la studierea obiceiurilor tradiţionale din Zona Codru”, în Tradiţii maramureşene, vol.

I, Baia Mare, 1979, pag. 101-102.

1
2

Dumitru Pop, Folclor din zona Codrului, Baia-Mare, Centrul de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării
Artistice de Masă, 1978, p. 51.
Pamfil Bilţiu, „Contribuţii la studierea obiceiurilor tradiţionale din Zona Codru”, în Tradiţii maramureşene, vol. I,
Baia Mare, 1979, p. 101-102.
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. Bilţiu, Pamfil, Bilţiu, Maria, Basme, poveşti, legende, povestiri, snoave şi poezii populare din Zona Codrului,

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
. Brătulescu, Monica, Colinda românească, Bucureşti, Editura Minerva, 1981.
. Pop, Dumitru, Folclor din zona Codrului, Centrul de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de

Masă al Judeţului Maramureş, Baia Mare, 1978.
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. Pop, Dumitru, Folcloristica Maramureşului, Editura Minerva, Bucureşti, 1970.
. Rus, Traian, Poveşti din Ţara Codrului, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2013.
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Elemente legate de simbolismul focului
în concepţia religioasă precreştină
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ocul, ca element de neînlocuit în viaţa religioasă a oricărei comunităţi, pe
tot parcursul istoriei umanităţii, a
fascinat şi continuă să impresioneze omul prin
modul său de manifestare. El a ocupat un loc privilegiat în manifestările religioase, în cadrul
ritualurilor sacre. Printre funcţiile sale, cele mai
importante care ies în evidenţă sunt următoarele: funcţia purificatoare şi regeneratoare,
funcţia de sacrificiu, funcţia de cunoaştere.
Acestea apar în prim-plan, în moduri diferite de
la o religie la alta.
Focul, ca simbol de-a lungul timpului, a
evoluat primind noi valenţe în defavoarea altora, rămânând încărcat cu sensuri care nu întotdeauna pot fi pătrunse prin gândirea logică.
La populaţiile primitive şi culturile preistorice, focul ocupa locul central în comunitate;
aceasta se întâmpla datorită faptului că focul,
prin căldura sa, îi apăra pe oameni de intemperii,
de frig, de animale sălbatice şi îi ajuta în prepararea hranei.
O mare parte a populaţiilor culturilor din
perioada preistorică practicau incineraţia. Incineraţia era pusă în legătură directă cu cultul
focului, cu purificarea prin foc. Acest ritual îl
întâlnim la toate popoarele indoeuropene în
preistorie1.
Treptat, când oamenii încep să definească
noţiunea de „zeu” şi s-o identifice sub diferite
forme, focul trece de la identificarea sa cu spiritele la cea cu unele zeităţi. În perioada când
sistemele religioase devin mai complexe, când
1
2
3
4
5

apare o scară, o ierarhie a zeilor, aceştia primesc
atributul focului în strânsă legătură cu modul în
care apar în viaţa religioasă a comunităţilor.
Spre exemplu, în mitologia vedică la Agni, personificarea divină a focului, există trei aspecte
ale focului ritual luate în paralel. Aceste trei
aspecte sunt: focul lumii terestre (cel obişnuit),
focul lumii intermediare (trăsnetul) şi focul ceresc (soarele)2.
„Documentul” cel mai vechi, atestând utilizarea focului, datează din ShuKu-tien (circa
500.000 de ani), dar, după Mircea Eliade, e probabil ca „domesticirea” focului să fi avut loc cu
mult înainte şi în mai multe locuri3. Din punct de
vedere creştin, focul apare încă în prima perioadă a Creaţiei. Îl întâlnim atunci când Abel şi
Cain aduc jertfă de mulţumire lui Dumnezeu.
Pentru o mai bună abordare a problemelor
legate de simbolistica focului, vom încerca să
arătăm câteva aspecte din viaţa religioasă a comunităţilor primitive ale antichităţii precreştine.
Rolul cultural al focului era important
încă din epoca indo-europeană. E vorba de un
obicei preistoric, atestat în numeroase societăţi
primitive, de pildă în Veda, zeul Agni reprezintă
sacralitatea focului, el este identificat cu soarele, fiindu-i evocate „pletele de foc”4. În religia
vedică, Agni reprezintă zeul focului, el este sacerdotul zeilor, prin limba sa gustă zeii sacrificiul sau sunt aduşi de el în car de foc5. Agni
e omniprezent în viaţa religioasă, focul sacrificial jucând un rol considerabil. Asimilarea foc
(lumină) – inteligenţă este răspândită peste tot.

Vasile Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926, passim.
Jan Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. II, Bucureşti, Editura Artemis, 1994, p. 63.
Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol. I, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1991, p. 32.
Ibidem, p. 209.
Irineu Mihălcescu, Istoria religiunilor lumii, Bucureşti, Editura Cugetarea, 1947, p.156.
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susţine adevărul şi dreptatea în comunitate. El
este reprezentat pe stela unde se află codul lui
Hammurabi. Numărul sacru al său era 20, iar
simbolul era discul solar; în disc se vedea o stea
cu patru colţuri din care izvorau raze de lumină.
Tot printr-un disc cu aripi era reprezentat
simbolul în Asiria7.
Cultul solar a luat o amploare deosebită în
Egipt, Asia şi Europa arhaică, mai puţin în Africa, Australia, Melanezia, Polinezia şi Micronezia. Peste Atlantic, doar în Mexic şi Peru,
unde s-a atins un nivel de civilizaţie mai înalt,
avem un cult al soarelui mai dezvoltat.
Religia egipteană a fost dominată de
cultul solar. Egiptenii vedeau în soare un element groaznic al focului ceresc. Centrul cultului
soarelui a fost oraşul Iunu, pe care grecii îl
numeau „oraşul soarelui” (Heliopolis), care în
toată perioada istorică a Egiptului antic a fost un
mare centru religios.
În epoca Regatului Vechi, cultul soarelui
se transformă în cult de stat al zeităţii supreme.
Egiptenii au cei mai numeroşi zei ai soarelui:
Atum sau Tum (numit Amon Ra) – este reprezentat cu chip omenesc şi cap de erete, iar
deasupra lui stă soarele înconjurat de un şarpe
puternic; o altă personificare a soarelui este

Mircea Eliade, op. cit., p. 210; Victor Kernbach, Mituri esenţiale, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1978, p. 132-146.
Irineu Mihălcescu, op. cit., p. 198-199.
Mircea Eliade, op. cit., p. 311.
Ibidem, p. 323.
Ibidem, p .228.
V. I. Avdiev, Istoria Orientului Antic, Bucureşti, Editura de Stat, 1951, p. 68.
Alexandru Stan, Remus Rus, Istoria religiilor, Bucureşti, Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, 1991, p. 86.
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Altare ale focului lângă Persepolis, Iran
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Meditaţia religioasă asupra focului sacrificial
joacă un rol important în zoorastrism1.
În religia persanilor, un rol precumpănitor
în cult îl are focul, care a fost adorat chiar
dinainte de Zarathustra, ca unul ce reprezintă
slava principiului luminos. Focul înspăimântă
duhurile rele şi înveseleşte pe cele bune. De
aceea, chiar focul vetrei familiale, ca un geniu
bun al casei, trebuia ferit de orice necurăţie. Nu
era permis să se sufle în el cu gura sau să se
scuipe. El trebuia să se întreţină numai cu lemn
curat şi bine mirositor. Pentru că nu putea fiecare să ţină focul curat, se aprindeau şi întreţineau focuri sacre în diferite locuri, ca să poată
lua profanii. Aceste locuri erau, de obicei, întunecoase, ca astfel, lumina focului să nu fie
micşorată de a soarelui. Pentru focul sacru se
făceau şi altare, pe care adesea regii persani le
luau cu ei pe câmpul de luptă. Oraşul natal al lui
Zarathustra, Ragha, avea renumele că ar fi cel
dintâi în care s-a aprins focul sacru. Cu întreţinerea focului sacru erau însărcinaţi sacerdoţii2.
În mazdeism focul este simbolul divin
esenţial. Altarul focului a ajuns şi a rămas centrul
religios al mazdeismului. Focul eshatologic,
conceput de Zarathustra, pe lângă funcţia sa
justiţiară, purifică şi spiritualizează lumea3. La
indo-europeni, un rol deosebit îl are focul ritual.
Întreţinerea, purificarea şi întemeierea focurilor
sacre au luat proporţii cum nu s-au mai întâlnit
altundeva. Actul religios consta, la regi, în a
întemeia un foc4. Altare ale focului întâlnim şi la
brahmani5.
Cel mai răspândit cult în Mesopotamia
antică a fost adorarea soarelui şi a stelelor. Un
loc aparte îl ocupa zeul soarelui Babbar (Utu la
sumerieni, Şamaş la babilonieni). Acesta era
văzut ca având două feţe: una binefăcătoare,
prin forţa binefăcătoare a razelor solare, iar alta
malefică întruchipând forţa care înfioară şi
usucă a arşiţei6.
Cultul lui Şamaş a fost adus de către nomazii semiţi, iar funcţia sa principală era de a

301

FAMILIA ROMÂNĂ

VARIA

302
Ptah, apoi Osiris, soţia sa Isis şi fiul lor Horus1.
Egiptenii credeau că oamenii s-au născut din
lacrimile zeului solar, care a făurit cerul şi pământul pentru folosul oamenilor. Focul era privit cu nădejde şi frică, fiind în acelaşi timp o
forţă malefică şi distrugătoare, dar şi necesară şi
folositoare omului2.
La egipteni, cultul solar se manifestă sub
mai multe forme. Sistemul heliopolitan este formulat între 4.000-3.000 î.d.Hr., se cunosc documente autentice redactate şi incizate în piramidele din timpul dinastiei a V-a. Heliopolis a
fost unul dintre cele mai vechi centre din Egipt
care şi-a păstrat în timp prioritatea în faţa cetăţilor rivale Memphis şi Theba. Heliopolis şi-a
datorat prioritatea faptului că era un mare centru
cultural, unde, pe lângă teologie, s-au mai predat
şi alte ştiinţe. Numele de Heliopolis ne-a parvenit pe filieră grecească, de la Helios care
înseamnă „soare” şi polis care înseamnă „oraş;
cetate”.
Sistemul heliopolitan afirmă că la început
a fost un haos primordial – Nu (Nun). Din Nun a
ieşit primul zeu, Atum – soarele, care s-a creat
prin propria sa putere. De aici epitetul „cel care
există prin el însuşi”. El a început să creeze
lumea. În timpul zilei, Atum sau Ra călătoreşte
împreună cu soarele. Atunci când se iveşte la
orizont, poartă numele de Ra Khepera – Ra Scarabeul, pentru a arăta că el izvorăşte din substanţa proprie. Gândacul scarabeu era un simbol
al renaşterii şi învierii.
Sistemul hermopolitan derivă de la numele oraşului Hermopolis, situat în Egiptul de
Mijloc. Doctrina formată în sistemul hermopolitan este diferită de cea de la Heliopolis. La
Hermopolis, zeul suprem era Thoth, reprezentat
cu cap de ibis. Soarele nu a fost creat de el
însuşi, ci a fost produs de patru perechi de zei.
Zeii au creat un ou pe care l-au depus pe Nun.
Din acest ou a apărut soarele, care a creat lumea.
Sistemul memfit provine de la denumirea
capitalei Egiptului, Memphisul şi îşi datorează
ascendenţa importanţei politice atribuite cetăţii.
Zeul suprem era Ptah care ocupă un loc asemănător lui Atum – Ra. El era creatorul zeilor şi
al oamenilor şi organizatorul universului. El mai

1
2
3

Irineu Mihălcescu, op. cit., p. 292.
Mircea Eliade, op. cit., p. 95.
V.I. Avdiev, op. cit., p. 169.
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era numit Sokarius şi stătea ascuns în întuneric
ferindu-se de lumina soarelui.
Amon-Ra din sistemul theban se identifică cu soarele, fiind rege al zeilor şi stăpân al
oamenilor. Este zeul care s-a bucurat de cele mai
mari onoruri în Egipt. I s-a dedicat templul din
Karnak, templu considerat una dintre cele şapte
minuni ale lumii. Cu timpul, s-a spus că
Amon-Ra s-a însoţit cu regina Egiptului şi din
acest motiv faraonii sunt de origine divină.
Doi factori au contribuit la supremaţia lui
Ra: teologia şi mistica suveranităţii. Suveranul
era el însuşi identificat cu soarele. Apare concurenţa pe care o are Ra, zeul solar şi funerar
faţă de Osiris. Soarele asfinţea în Câmpul
Ofrandelor sau Câmpul Odihnei, pentru a răsări
a doua zi din Câmpul Trestiilor. Aceste regiuni
solare, care încă din epoca predinastică
reveneau lui Ra, primesc o destinaţie funerară
din perioada dinastiilor a treia şi a patra. Din
Câmpul Trestiilor porneşte sufletul faraonului
în întâmpinarea soarelui pe bolta cerească, care
ajunge călăuzit de soare în Câmpul Ofrandelor.
Asfinţitul este drumul morţilor, devenind o
regiune osiriană, răsăritul rămânând privilegiul
soarelui.
În timpul faraonului Amenhotep al IV-lea
(1351/1353-1334/1336 î.d.Hr.), care şi-a schimbat numele în Akhenaton – Slavă lui Aton − s-a
introdus ca religie de stat adorarea lui Aton,
simbolizat de discul solar, pe care l-a considerat
creator al tuturor lucrurilor. Akhenaton construieşte temple şi palate măreţe. Templele nu aveau
acoperiş pentru ca adorarea lui Aton să fie
făcută în toată plenitudinea. Discul solar era
reprezentat cu raze care se terminau cu mâini
aducând închinătorilor săi darul vieţii.
În acest sistem faraonul era identificat cu
zeul soare, reflectând dimensiunea cosmică a
funcţiei sale3.
În India, zeul Surya figurează printre zeii
vedici din a doua categorie. În Grecia şi Italia
soarele a ocupat un loc secundar în cult. La
Roma, cultul solar a fost introdus în timpul Imperiului prin influenţe orientale. Grecii îl aveau
pe Helios – considerat zeu al soarelui, care îşi
conducea zilnic carul pe deasupra bolţii cereşti.
La romani, ca zeu al soarelui era adorat Apollo,
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de la Roma. La romani ca şi în India ariană,
focul domestic constituia centrul cultului5.
Un alt zeu al focului la romani era Vulcanus, care evoluează de la calitatea de zeu al
trăsnetului şi soarelui, la cea a focului devastator, iar mai apoi devine zeul focului dătător de
viaţă. Însemnele sale erau ciocanul, cleştele fierarului şi nicovala. Vulcan a fost cinstit mai întâi
în ginta etruscă, sub numele de Velcha.
Zeul focului la etrusci a fost Sethlaus, dar
mai existau şi alţi zei ai focului, precum Hefaistos al grecilor şi Vulcanus al romanilor. Oraşul Populonia a bătut monedă cu egifia lui
Velehaus, al treilea zeu al focului şi patron al
fierarilor. Fierarul este „un stăpân al focului”,
fierarii divini făuresc armele zeilor, asigurându-le victoria. Un exemplu de acest gen este
Hefaistos care făureşte fulgerul lui Zeus, cu care
acesta triumfă asurpa monstrului Typhon6.
La greci, Hefaistos este personificarea puterii focului, fiind unul din fiii lui Zeus. Acesta

Ion Horaţiu Crişan, Spiritualitatea geto-dacilor, Bucureşti, Editura Albatros, 1986, p. 401-402.
Mircea Eliade, Tratat de istoria religiilor, Bucureşti, Editura Humanitas, 1992, p. 151.
Alexandru Stan, Remus Rus, op. cit, p. 112.
Alexandru Nour, Cultul lui Zalmoxis, Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1941, p. 32-42.
Ion Horaţiu Crişan, op. cit., p. 398; Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol. I, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1991, p. 33.
Jan Burian, Bohumila Mouchaba, Misterioşii etrusci, Bucureşti, Editura Meridiane, 1973, p. 194.
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Crearea omului de către Prometeu,
Heinrich von Füger, u/p, 1817
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fiul lui Zeus şi al Letoniei1. Soarele era asimilat
„focului inteligent”, în lumea greco-romană,
sfârşind prin a deveni un principiu cosmic; din
hierofanie, el se transformă în idee.
Pentru Platon, soarele este imaginea binelui, manifestat în sfera lucrurilor vizibile;
pentru orfici reprezentând inteligenţa lumii2.
Macrobiu, în lucrarea sa Saturnalia, un compendiu al religiei romane, reduce la cultul solar
toată religia identificând în soare pe Apollo,
Liber – Dionysos, Marte, Mercur, Esculap, Hercules, Sarapis, Osiris, Horus, Adonis, Nemesis,
Pan, Saturn, Adad şi Jupiter. Filosofii greci şi
latini au reuşit să desacralizeze una dintre cele
mai puternice hierofanii cosmice, marcând astfel amurgul cultului solar şi ultimele omagii
aduse soarelui3.
În spaţiul carpato-danubiano-pontic, cultul soarelui îl întâlnim de la sfârşitul mileniului
al III-lea î.d.Hr. Dovezi ale acestui cult le identificăm în culturile epocii bronzului. Simbolurile solare le vedem pe ceramică, pe obiecte de
aur, de bronz (cercuri, cercuri cu cruce – roata
spirală, spirale). Trecerea de la ritul înhumării la
cel al incineraţiei pare a fi consecinţa unei alte
viziuni asupra lumii. Noua religie are în centru
cultul soarelui, fiind o religie abstractă, fără
idoli; soarele şi focul fiind simbolizate, iar
ritualurile greu de descifrat4. La geto-daci, din
descoperirile arheologice reiese existenţa unui
zeu al soarelui, fără să-i cunoaştem numele, a
cărui cinstire începe din epoca bronzului, durând până în secolul II-III d.Hr., fiind susţinută
şi ideea că Gebeleizis era un zeu al soarelui.
Revenind la zeităţile focului terestru, în
religia greacă şi romană Hestia – Vesta, era
adorată ca zeiţă protectoare a focului. Zeiţa era
fiica lui Saturn şi a Rheii, iar puritatea ei era
personificată printr-un foc veşnic. Vesta era
zeiţa romană cea mai frumoasă, luminoasă şi
curată ca flacăra focului. Ea purta întotdeauna
un văl şi rămânea veşnic fecioară. Vestalele,
sacerdote ale zeiţei Vesta erau în număr de şase
şi supravegheau focul veşnic, în templul Palatin
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din urmă îl aruncă pe pământ, iar căderea lui din
Olimp arată că el este zeul focului produs prin
trăsnet. Hefaistos trăieşte în adâncul pământului
unde prelucrează metalele. Hestia reprezintă
zeiţa focului casnic şi mai târziu al celui cetăţenesc, fiecare cetate mai mare întreţinând un
foc sacru dedicat ei în Pritanion. Din acest foc
sacru, coloniştii trebuiau să ia, pentru a aprinde
în noua colonie, un nou foc. În casă, grija focului
sfânt era o atribuţie a tatălui şi a mamei, iar în
Pritanion a arhonţilor sau regilor1.
În mitologia greacă apare tema focului
răpit de la zei, din Olimp şi dăruit oamenilor.
Legate de ritualul focului, în Grecia erau ritualurile reînnoirii periodice a focurilor, de acestea
fiind legat cultul lui Prometeu: Prometheia, care
marchează reaprinderea focurilor stinse, practicate în perioada alergării cu făclii, toamna între
15 octombrie şi 15 noiembrie. Prometeu trece
peste porunca lui Zeus şi îi ajută pe oameni,
dăruindu-le focul. Zeus îl pedepseşte legându-l
de o stâncă, iar un vultur îi sfâşie zilnic ficatul,
care peste noapte creşte la loc, pentru a suferi
mereu. Către mijlocul secolului al VIII-lea
î.d.Hr., Hesiod în „Teogonia” istoriseşte despre
Prometeu. După Eschil şi după tradiţia majoritară a mitografilor greci, Prometeu a fost încătuşat pe unul dintre piscurile Caucazului. În
acest caz, focul simbolizează binecuvântarea
zeiască pentru muritori2.
În Creta nu lipseau ritualurile focului pe
vârfurile munţilor, iar în Asia Mică, ca o curiozitate, exista un rit care consta în a merge cu
picioarele goale pe cărbuni aprinşi, asigurând
astfel fecunditatea. Acest rit îl întâlnim la hirpii
sorani3.
Tot în această perioadă istorică, la perşi,
focul sacru era considerat fiul zeului suprem,
bucurându-se de o mare cinste. I se aduceau
jertfe pe altare, sub cerul liber, cum apare pe
reliefurile de pe mausoleul lui Darius. Cultul
focului sacru devine cultul central al religiei
persane. Zeul focului, Atar, îl învinge pe
Dahaka, balaurul cu trei capete, fiind considerat
astfel un zeu bun4.
1
2
3
4
5
6
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Legat de cultul focului sacru, la geto-daci,
descoperirile arheologice atestă existenţa unui
cult al vetrei. În cele mai multe dintre gropile de
cult s-au decoperit resturi de vetre de foc. E
posibil să întâlnim în panteonul geto-dac prezenţa unei zeităţi feminine, în atribuţiile căreia
intrau vatra şi focul asemănătoare cu Hestia –
Vesta din mitologia greco-romană, ori Tabiti la
sciţi, dar numele ei nu se cunoaşte. Un cult al
focului şi zeităţi ale focului se întâlnesc şi la
celţi, slavi şi germani5.
Peste Atlantic, pe continentul american,
situaţia era diferită de zona euroasiatică, cultul
solar se practica doar în comunităţile mai avansate din Mexic şi Peru, iar la populaţiile tribale
nord-americane întâlnim doar elemente solare
incipiente. La acestea se credea că Marele Spirit
locuieşte în soare, cultul divinităţii se reduce
aproape cu totul doar la cultul solar sau al focului. Cultul focului era răspândit de la nord la
sud. Focul sacru trebuia ţinut aprins tot timpul,
iar dacă se stingea, el era aprins din nou cu o
ceremonie specială. În faţa focului se făceau
consfătuirile, încheieri de alianţe, tratate de pace
sau declaraţii de război. Tribul Sioux credea că
focului trebuie să i se aducă ofrande cât mai
dese, deoarece este un spirit de temut, iar alte
triburi socotesc că focul este cel ce duce zeilor
rugăciunile oamenilor.
O altă formă a cultului focului sunt băile
de aburi, care treceau drept un act cultic, pentru
că prin acestea omul se simte pătruns de căldura
ce vine de la zeul focului. În nord, la eschimoşi,
avem spiritele focului, care locuiesc în stânci şi
apar ca focuri amăgitoare6.
Primele zeităţi ale panteonului aztec erau
zeităţi solare: Tonacatecutli, Tonacacinatl,
Quetzalcoatl şi Tezcatlipoca, iar zeul focului, al
căminului din centrul casei era Xiuhtecutli, lăcaşul lui fiind în „buricul pământului”. În concepţia aztecă, lumea era orânduită pe orizontală
în patru sfere cereşti: răsăritul – casa soarelui,
nordul – locul întunericului, apusul – sfera femeilor şi sudul – lumea focului şi a spinilor. Se
credea că soarele se hrănea cu inima oamenilor

Irineu Mihălcescu, op .cit., p. 218.
Georges Charachidze, Prometeu sau Caucazul, Bucureşti, Editura Meridiane, 1988, p. 260.
Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995, p. 164.
V.I. Avdiev, op. cit., p. 325.
Ion Horaţiu Crişan, op. cit., p. 398-399; Irineu Mihălcescu, op. cit., p. 267-268, 279.
Marieta Nicolau, Alaska, patria totemurilor, Bucureşti, Editura Albatros, 1973, p. 171-173.

IANUARIE 2017-DECEMBRIE 2019

suri sacre în cinstea soarelui, căruia îi aduceau
jertfe1.
După cum reiese din cele prezentate, focul, ca simbol în viaţa religioasă din preistorie şi
Antichitate, a avut un rol deosebit, în funcţie de
complexitatea culturală şi nivelul de civilizaţie.
Focul s-a prezentat sub două forme: ca foc
terestru, teluric, sau ca foc solar. El a luat forme
de spirite sau zeităţi.
Sacralitatea focului este de necontestat,
iar principalul motiv este rolul pe care acesta l-a
avut în viaţa practică a comunităţilor de-a lungul
timpului.

Lumina Învierii, sfântă pentru creştini

1

Alexandru Stan, Remus Rus, op. cit., p. 34-58; Irineu Mihălcescu, passim.
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şi doar aşa putea să revină zilnic pe cer, din
această cauză se practicau sacrificii umane.
La mayaşi întâlnim un zeu al soarelui,
Kinckahan, dar şi un zeu al focului terestru. La
incaşi zeul soare – Inti – era una dintre zeităţile
cele mai importante. Cel mai mare templu era
templul soarelui, numit „Curtea Soarelui” din
Cuzco. Existau „fecioarele templului”, care trăiau pe lângă templele soarelui, una din sarcinile
lor importante fiind întreţinerea focului sacru.
Religia indienilor din pampas era una solară, cei vii se culcau întotdeauna cu capul spre
răsărit şi de mai multe ori pe an aveau loc dan-
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tilistica funcţională din perioada comunistă a neglijat în mare parte limbajul religios, nu pentru că ar fi fost
inexistent sau lipsit de importanţă, ci pentru că
lingviştii au evitat subiectele în care n-ar fi putut
avea libertate de exprimare. Opiniile specialiştilor asupra problemei delimitării acestui limbaj au fost dintre cele mai diverse. Lingviştii
Liviu Onu, Boris Cazacu şi Al. Rosetti vorbesc
în unanimitate despre o „limbă a scrierilor religioase”, diferită de cea a textelor laice1. G. Ivănescu susţine că există o „limbă bisericească,
deosebită de limba obişnuită […] a literaturii
laice”2. De asemenea, lingvistul susţine existenţa unei limbi literare a bisericii până la începutul secolului al XIX-lea, când se impune
limba „laică”, însă, conform istoricului, nu
putem vorbi de o limbă bisericească în loc de
limba literară veche, „limba literaturii religioase
era şi limba literaturii istorice şi a actelor publice şi private, ca şi limba conversaţiei boierilor
şi clerului”3.
În ceea ce priveşte stilul religios, Ion
Gheţie afirmă că „stilurile sau limbajele pot fi
comparate cu variantele teritoriale ale limbii
literare şi pot fi numite, de aceea, variante culturale ale acestei limbi”4. Pe de altă parte, stilul
religios prezintă o foarte mare diversitate
compoziţională5. Gheorghe Chivu observă că
1
2
3
4
5
6
7
8
9

„departe de a fi un simplu stil al limbii române
literare, limbajul bisericesc reprezintă o variantă
funcţională paralelă şi echivalentă cu ceea ce am
putea numi limbaj laic”6. Adina Chirilă consideră că limbajul religios al epocii vechi reprezintă „aspectul cultivat al limbii, norma literară, în raport cu care apar şi se dezvoltă stilurile
funcţionale ale exprimării literare”7, deci
subscrie lingviştilor care consideră că scrierile
religioase reprezintă naşterea limbii române literare. Ion Coteanu remarcă şi afirmă cu îndreptăţire că nu există un singur stil al cărţilor bisericeşti, „acestea nu au în totalitatea lor un stil, ci
mai multe, după cum se încadrează în literatura
artistică, în exegeza teologică sau în administraţia bisericească”8.
Niculina Iacob descrie astfel stilul religios: „Deşi nu se înscrie pe deplin în secţiunea
sincronică din diacronia limbii române literare
actuale, stilul religios este o variantă incontestabilă a acesteia şi trebuie să i se acorde locul
cuvenit, atât între celelalte variante ale limbii
române literare, cât şi în cultura românească
actuală”9. Niculina Iacob clasifică tipurile de
limbaj religios astfel: 1. Limbajul biblic (cel mai
conservator, cel mai vechi); 2. Limbajul liturgic
(asemănător cu limbajul biblic în sensul că este
refractar la inovaţii); 3. Limbajul oratoric religios (denotă o libertate mai mare, încorporează

Liviu Onu, Boris Cazacu, Alexandru Rosetti, Istoria limbii române literare, vol. I, Bucureşti, Editura Minerva,
1971, p. 104.
G. Ivănescu, Istoria limbii române, Editura Junimea, Iaşi, 2000, p. 628.
Ibidem, p. 629.
Ion Gheţie, Introducere în studiul limbii române literare, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, p. 149.
Idem (coord.), Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532-1780), Bucureşti, Editura Academiei Române,
1997, p. 472-481.
Gheorghe Chivu, Civilizaţie şi cultură. Consideraţii asupra limbajului bisericesc actual, Bucureşti, Editura
Academiei Române, l997, p. 15.
Adina Chirilă, Argument pentru o reconsiderare a stilului religios în limba română, în Studia in honorem magistri
Vasile Frăţilă, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005, p. 151.
Ion Coteanu, Stiluri moderne ale limbii române literare, în „Limba română”, IX (1960), nr. 2, p. 59-60.
Niculina Iacob, Limbajul biblic românesc (1640-1800). Biblia de la Blaj – Text de referinţă în tradiţia biblică
românească, vol. II, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, 2001, p. 21.

1. Discursul catehetic ortodox
contemporan
Încadrăm acest tip de discurs catehetic în
categoria genului didactic, care operează cu un
limbaj specializat, şi care, într-un discurs de tip
întrebare-răspuns, circumscrie problematici referitoare la dogma şi morala specifice unui cult
creştin. Recunoaştem acest gen discursiv prin:
organizarea discursului (de tip argumentativ-ex1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

pozitiv), conţinut (în cultul Bisericilor istorice,
conţinutul este structurat tematic, urmărind concepte precum: cele 7 taine, despre Sfânta Scriptură, tradiţie, despre rugăciune, despre Sfânta
Liturghie, despre sărbători, despre familie etc.),
proprietăţi structurale (discursul catehetic este
structurat pe capitole subcapitole, întrebări şi
răspunsuri), expresii specifice (construcţii interogative redundante de tipul Ce este...?, Cum
trebuie...?, De câte feluri...?). Fiind un text didactic, constrângerile referitoare la genul de discurs sunt de ordin structural şi lingvistic. Aşadar, discursul catehetic prezintă următorii
parametri ai activităţii discursive: discurs scris,
didactic, argumentativ. În opinia noastră, încadrarea adecvată într-un gen de discurs înseamnă, în mare măsură, receptarea corespunzătoare
a textelor.
Corpusul de texte catehetice ortodoxe3, pe
care le vom analiza morfologic, cuprinde:
Învăţătura de credinţă ortodoxă (19904, 19925,
19936, 19967, 20038, 20099, 201510)11, Catehismul creştinului drept-credincios (199412,
201113)14, Credinţa sfinţilor – Catehismul Bisericii Ortodoxe (2004)15, Catehismul ortodox
(2007)16, Viu este Dumnezeu: catehism ortodox
(200917, 201618)19.
Structura textelor catehetice ortodoxe sui

Idem, Limbajul biblic românesc (1640-1800). Aspecte ale evoluţiei limbii române literare până la 1840, Vol. I,
Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, 2001, p. 21.
Gheorghe Chivu, „O variantă ignorată a românei literare moderne – limbajul bisericesc”, în „Limba Română”,
XLIV, nr. 9-12, 1995, p. 445-453.
Menţionăm că analiza lingvistică va trata doar limbajul catehetic, excluzând limbajul liturgic, biblic, omiletic,
limbaje care apar în textele catehismelor prin tehnica citării.
Catehism ortodox, Editura Mitropoliei Ardealului, Sibiu, 1990 (abreviere C.O.: 1990).
Învăţătura de credinţă ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1992 (abreviere Î.C.O.: 1992).
Învăţătura de credinţă ortodoxă, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 1993 (abreviere Î.C.O.: 1993).
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă, Editura Imprimeria de Vest, Oradea, 1996 (abreviere Î.C.C.O.: 1996)
Credinţa ortodoxă, Editura Trinitas, Iaşi, 2003 (abreviere C.O.: 2003).
Învăţătura de credinţă ortodoxă, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 1993 (abreviere Î.C.O.: 2009).
Învăţătura de credinţă ortodoxă, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
2015 (abreviere Î.C.O.: 2015).
Fiind aceeaşi ediţie, vom folosi pentru analiză textul Credinţă ortodoxă (C.O.: 2003).
E. Şortan, Catehismul creştinului drept-credincios, Editura Polidava, 1994 (abreviere C.C.D.:1994).
Catehism ortodox, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011 (abreviere C.O.: 2011)
Din nou, deoarece toate catehismele reprezintă variante ale originalului din 1956, vom întrebuinţa versiunea cea
mai recentă, Catehism ortodox (C.O.:2011)
Sfântul Nicolae Velimirovici, Credinţa sfinţilor – Catehismul Bisericii Ortodoxe, Editura Sofia, Bucureşti, 2004
(abreviere C.B.O.:2004).
Sfântul Filaret, Catehismul Ortodox, traducere de Gheorghiţă Ciocioi, Editura Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2007
(abreviere C.O.:2007).
Viu este Dumnezeu: catehism ortodox, traducere de Ioan Nicolae, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2009.
Ibidem, 2016.
Vom folosi spre analiză ediţia cea mai recentă, cea din 2016 (abreviere V.D.C.O.: 2016).

VARIA

predicile, care trebuie să fie „accesibile” fiecărei
categorii de ascultători); 4. Limbajul tehnic religios; 5. Limbajul teologic; 6. Limbajul dramatic religios; 7. Limbajul didactic religios1.
Apreciem, în urma expunerii diversităţii
opiniilor lingviştilor, că scrierile bisericeşti nu
reflectă un stil al limbii române literare, ci sunt o
varietate lingvistică distinctă2, deci un alt tip de
limbaj – complementar limbajului laic –, şi care
are mai multe sublimbaje/variante: biblic, liturgic, omiletic, juridic-administrativ, catehetic,
istoric bisericesc – toate existând sub cupola
metalimbajului teologic. Aceste sublimbaje reprezintă variante specializate, în funcţie de utilizare şi finalitate. Bineînţeles, extrapolând,
există texte religioase pe care le putem atribui
stilului beletristic (vezi Cântarea Cântărilor,
Psalmii) sau publicistic (vezi presa religioasă).

307

FAMILIA ROMÂNĂ

IANUARIE 2017-DECEMBRIE 2019

FAMILIA ROMÂNĂ

VARIA

308
generis respectă formatul Catehismului cel Mic
al lui Martin Luther de tip întrebare-răspuns şi
sunt structurate în trei capitole, conform principiului celor 3 virtuţi teologice: Credinţa, Nădejdea şi Dragostea (C.O.: 2003; C.O.: 2007;
C.O.: 2011). Cele două traduceri Catehismul
Bisericii Ortodoxe şi Viu este Dumnezeu, Catehism ortodox sunt organizate pe capitole tematice, cel din urmă având un specific deosebit:
lăsând în urmă lipsa de organizare după model
întrebare-răspuns, abordarea şi explicarea dogmelor creştin-ortodoxe respectă cronologia vieţii lui Iisus Hristos (Naşterea Domnului, Botezul, Schimbarea la Faţă, Învăţătura, Crucea şi
Învierea, Înălţarea şi Cincizecimea, A Doua Venire), în care sunt inserate conceptual subiecte
precum crearea omului, nădejdea, îndumnezeirea, Euharistia, Sfintele Taine, cinstirea sfinţilor, Biserica, Apocalipsa etc.
2. Limbajul catehetic ortodox/
Limbajul catehetic catolic
Limbajul catehetic ortodox se caracterizează prin conservatorism, este un limbaj specializat, întrucât transmite şi explică dogmele
confesiunii1. De asemenea, acest tip de limbaj
este supus unor constrângeri structurale, stilistice şi de conţinut. În textul catehetic ortodox2,
spre exemplu, predomină termenii de origine
slavonă sau grecească (a cinsti, a covârşi, a
dăinui, a hărăzi, a iscodi, a ispăşi, a izgoni, a
năpăstui, a ocărî, a osândi, a plămădi, a prigoni, a sluji, a vădi, antimis, jitniţă, osteneală,
trudă, vrednic, osârdie, sfânt, rob, sminteală,
nădejde, praznic, iscusinţă, mucenic, milosârdie, hulă, vrajbă, râvnă, proslăvire, prinos,
prescură, proscomidie, pristol, silnicie, sobornicesc, predanie, obidă, potrivnic, vrajbă, obârşie, pecetlui, vremelnic, propovădui, zămisli etc.).
Tot de domeniul evidenţei ţine şi problematica
discursului: discursul ortodox preferă claritatea,
acurateţea exprimării dogmelor, dovadă fiind
caracterul conotat arhaic al discursului religios,
în detrimentul inovaţiilor la nivel lingvistic.
În ceea ce priveşte textul catehetic catolic
1

2
3
4
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contemporan, acesta evidenţiază o limbă mult
mai apropiată de limba literară actuală, mai
puţin conservatoare. Astfel, dacă textului ortodox i se poate reproşa faptul că numărul mare de
arhaisme prezintă riscul confuziei la nivel de
semnificaţie pentru cititorul contemporan, textul catolic frapează prin invazia de neologisme,
care pot fi mai puţin potrivite contextual. În
speţă, în originalul latin al Vulgatei3, text recept
al Bisericii Romano-Catolice, sunt preferate
neologismele, care sunt uneori stridente sau nejustificate: „copii neprihăniţi ai lui Dumnezeu în
mijlocul unei generaţii perverse şi rătăcite” (Fil.
2, 15), „Aşadar, mergeţi şi faceţi ucenici din
toate naţiunile” (Mt. 28, 19), „Fericiţi cei care
plâng,/ Pentru că ei vor fi consolaţi... Fericiţi cei
persecutaţi pentru dreptate... Fericiţi sunteţi când
vă vor insulta pe voi” (Mt. 5, 3-12); „... o femeie
care de 12 ani avea hemoragie.” (Mt. 9, 20), „...
cei care încasau contribuţia au venit la Petru şi
i-au zis:....” (Mt. 17, 24), „Mergeţi, aşadar, la
intersecţiile drumurilor,...” (Mt. 22, 9).
De asemenea, în cele două tipuri de discursuri catehetice, termenii sunt conotaţi confesional, deşi aceştia sunt echivalenţi în esenţă
(ex. hirotonire/ ordinare, pocăinţă/ penitenţă,
duh/ spirit, spovedanie/ confesiune, evlavie/ pietate, zămislire/ concepţie, neprihănită/ imaculată, post/ abstinenţă, priveghere/ vigilie, taină/
sacrament, împăcare/ reconciliere etc). În textele catehetice ortodoxe sunt preferaţi termenii
de origine slavonă sau de origine greacă intraţi
în limbă pe filieră slavă, pe când discursul catolic abundă în termeni împrumutaţi din limbile
latino-romanice.
Există, de asemenea, termeni utilizaţi în
ambele discursuri (răsăritene şi apusene)
„puncte de convergenţă lexicală”4: cruce, Dumnezeu, Domn, biserică, binecuvântare, crez,
mântuire, slavă, har, dar şi termeni specifici
uneia dintre confesiuni − catolică (rozariu, sacrament, tabernacol, breviar etc.), ortodoxă
(mătanie, taină, chivot, ceaslov etc.). Astfel,
ţine de domeniul evidenţei că diferenţa dintre

„Într-o controversă nu este necesar ca apărătorul să vorbească cu maximă precizie a exprimării, după cum spune
marele Vasile; dar, într-o mărturisire se păstrează şi este necesară precizia [akribeia] în toate privinţele”, Jaroslav
Pelikan, Credo. Ghid istoric şi teologic al crezurilor şi mărturisirilor de credinţă în tradiţia creştină, Editura
Polirom, 2010, p. 93.
Sfântul Filaret, Catehismul Ortodox, traducere de Gheorghiţă Ciocioi, Editura Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2007.
Biblia, traducere, introducere şi note de pr. Alois Bulai şi pr. Eduard Patraşcu, Editura Sapientia, Iaşi 2013.
Ana-Maria Bărbuleanu (Tereche), Limbajul religios românesc actual, Editura Universitaria, Craiova, 2013, p. 62.

3. Particularităţi morfologice
Organizarea internă a limbii este o nomenclatură guvernată de normele de bază, care
coordonează şi supraveghează raporturile morfosintactice dintre unităţile limbii. În ceea ce
priveşte limbajul catehetic, acesta prezintă o
identitate normativă cu limbajul laic, fiecare supunându-se regulilor gramaticale şi contribuind
la stabilitatea sistemului lingvistic. Ceea ce se
manifestă diferit în textele catehetice din punct
de vedere morfologic şi sintactic putem numi
specificităţi gramaticale ale acestui tip de limbaj. Aceste trăsături distinctive integrează fapte
de limbă referitoare la gen, număr, flexiune,
funcţii etc. Vom extrapola, notând pentru fiecare termen, atât forma care apare în discursul
catehetic, cât şi varianta standardizată, acolo
unde e cazul.
Substantivul
. forme arhaice de gen: subst. pustiu în
textul de învăţătură de credinţă ortodoxă are
genul fem., nr. pl. pustie, şi nu pustiuri, ca în
limbajul laic: „Sfinţii din pustie, mari Dascăli ai
rugăciunii, s-au rugat mai mult şi mai ales în
singurătate” (C.O.: 2003, 210); „Israeliţii în
pustie aflau mană numai dimineaţa, înainte de
răsăritul soarelui” (ibidem, 207); „De îndată ce a
ajuns la maturitate, [Ioan Botezătorul, n.n.] s-a
retras în pustie pentru a auzi mai bine vocea cea
dintru liniştea lui Dumnezeu” (V.D.C.O: 2016,
61); subst. roadă, care marchează forma învechită la feminin: „Împlinirea dragostei către
Dumnezeu se poate cunoaşte, de altfel, numai în
1
2

3

4
5
6

dragostea către aproapele. Aceasta este roada şi
dovada cea mai de preţ” (C.O.: 2003, 394)2;
. forme arhaice de număr: subst. veac
are forma de plural, masculin veci, şi nu veacuri:
cf. „căci şi lor [celor adormiţi, n.n.] le dă Hristos,
prin Sângele Său, iertare de păcate şi nădejdea
învierii pentru viaţa de veci” (C.O.: 2003, 262);
„Aceasta este finalitatea Judecăţii: ea deschide
spre viaţa de veci, spre Ierusalimul ceresc”
(V.D.C.O: 2016, 352)3; menţionăm şi structurile perifrastice formate cu pluralul arhaic veci −
dinainte de veci, în vecii vecilor, în veci: „Despre purcederea Sfântului Duh din Tatăl atâta
ştim, că ea e dinainte de veci, că şi naşterea
Fiului, căci niciodată n-au fost Tatăl şi Fiul fără
Duhul (C.O.: 2003, 112); „Dar sfinţenia nu este
o stare încheiată, ci se desăvârşeşte în vecii
vecilor” (Ibidem, 126); „cel ce va gusta [Trupul
lui Hristos, n.n.] va fi viu în veci” (Ibidem, 258);
„Judeca-vor neamurile şi stăpâni vor fi peste
popoare şi Domnul va împăraţi între ei în veci”
(V.D.C.O.: 2016, 329); subst. imn are pluralul
imne, şi nu imnuri: „înţelegem de ce Maica
Domnului este numită în imnele noastre «Scara
lui Iacov», căci ea este legătura între cer şi
pământ” (V.D.C.O.: 2016, 36); „Sunt trei imne
cântate pe rând de cele două strane” (C.O.: 2003,
251); subst. vreme are o formă învechită de plural, vremi: „Învăţătura celor doisprezece Apostoli cuprinde acest fragment din rugăciunea euharistică a vremii sale...” (C.O.: 2003, 137)4;
. forme morfologice arhaizante şi
populare − substantive care apar fără în-/îm/
protetic: plinirea5, cf. „Sf. Apostol Pavel, care
spune că la plinirea vremii” (C.O.: 2003, 96);
„Pogorârea Sfântului Duh peste Apostoli este,
în acelaşi timp, reuşita, plinirea desăvârşirii
descoperite în Treime” (V.D.C.O.: 2016, 367);
junghie6: „în momentul în care ia cuţitul ca să

Rodica Zafiu, Diversitate stilistică în româna actuală, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001, p. 161.
Sesizăm că variantele de singular manifestă o diferenţiere semantică: rod se referă denotativ, concret, la produse
vegetale, recoltă, „[Şarpele, n.n.] a ispitit-o pe Eva îndemnând-o să guste din rodul [mărul, n.n.] care i-ar face
«asemenea lui Dumnezeu, cunoscând binele şi răul»” (V.D.C.O.: 2016, 26), iar femininului roadă i se asociază un
sens spiritual, moral.
Vezi şi forma veacuri, care apare în textele catehismelor cu sensul de secole: cf. „în sfârşit, despre cele mai multe
dintre ele ne vorbesc Sfinţii Părinţi şi scriitorii bisericeşti din primele veacuri” (C.O.: 2003, 289); „Aşadar, să ne
construim viaţa de creştini aşa cum ne învaţă de veacuri întregi Biserica” (V.D.C.O.: 2016, 103).
Forma arhaică de plural alternează cu forma literară actuală, vremuri: cf. „În vremurile mai noi aici stăteau femeile
[în naos, n.n.]” (C.O.: 2003, 231); Ajungem la apusul soarelui, am ajuns la sfârşitul vremurilor” (V.D.C.O.: 2016, 88).
Formele fără proteză alternează cu formele cu proteză − împlinirea: „Cincizecimea este totodată desăvârşirea şi
începutul a toate, este împlinirea planului dumnezeiesc al mântuirii” (V.D.C.O.: 2016, 366).
De asemenea, observăm forma protetică a înjunghia: „El e împăratul-miel, care a fost înjunghiat pentru păcatele
lumii” (C.O.: 2003, 79).

VARIA

limbajul religios şi cel laic nu constă exclusiv în
terminologie, de aceea vom aborda discursul
catehetic din punct de vedere lingvistic, specificul limbajului bisericesc fiind departe de a se
reduce la un inventar lexical”1.
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junghie pe fiul său, îngerul Domnului îl strigă”.
(V.D.C.O.: 2016, 144); subst. (arh.) potrivnic
„adversar”: „de la cel ce ne duşmăneşte, creştinul nu aşteaptă nimic bun, dar dragostea lui îl
cuprinde şi pe potrivnicul său” (C.O.: 2003,
395); „Acela care caută nu binele celuilalt, ci
satisfacerea dorinţelor şi plăcerilor sale egoiste,
nu are inimă curată: lăcomia, erotismul şi dorinţa de putere sunt contrariul, potrivnicul curăţiei” (V.D.C.O.: 2016, 118);
. substantive proprii, denumind ţări,
articulate cu articol hotărât proclitic, la G-D:
„El este Regele lui Israel, Fiul lui David”
(V.D.C.O.: 2016, 47); „În Vechiul Testament,
numele acesta l-a purtat Isus Navi, urmaşul lui
Moise, care a condus poporul lui Israel în Ţara
Sfântă” (C.O.: 2003, 78);
. substantivul domn articulat cu articol
hotărât enclitic în N/Ac, G/D, desemnând
divinitatea, ultrautilizat în discursul catehetic:
„Domnul nostru Iisus Hristos nu îndepărtează
pe nimeni de la dragostea Sa” (C.O.: 2003, 395);
„...patriarhul Avraam şi soţia sa Sarra, când erau
în vârstă înaintată, avuseseră un fiu, potrivit făgăduinţei ce fusese făcută de Domnul”
(V.D.C.O.: 2016, 143); „Prin jertfa Domnului
nostru Iisus Hristos pe Cruce, i se dă credinciosului un ajutor suprafiresc” (C.O.: 2003, 341);
. morfemul pe în acuzativ1: „Iisus îi învaţă pe Apostolii Săi să ierte celor ce le-au
greşit” (V.D.C.O.: 2016, 388); „Iisus a murit şi
Sângele Său a curs pentru a mântui lumea,
pentru a mântui pe fiecare om şi pe Israel în
primul rând” (ibidem, 135); „Sfânta noastră
Biserică învaţă pe credincioşii săi să se supună
întru totul legilor Statului” (C.O.: 2003, 338);
. structuri acuzativale arhaizante
(acuzativ locativ): „Apostolul «trimis» în lume
spre a mărturisi că Iisus din Nazaret este «Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Cel Viu»” (V.D.C.O.:
2016, 200).
. structuri genitivale arhaizante (genitiv locativ): „Dovadă sunt păsările cerului, hrănite de El, şi crinii câmpului gătiţi de El, Care
însă şi mai mare grijă are de oameni” (C.O.:
1
2

3
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2003, 184); „Luaţi seama la crinii câmpului cum
cresc: nici nu se ostenesc, nici nu torc”
(V.D.C.O.: 2016, 125);
Adjectivul
. adjectivul calificativ, grad superlativ, format cu morfemul prea-2: „Acest
Cuvânt, fiind Duhul lui Dumnezeu, Începutul,
Înţelepciunea şi Puterea Celui Prea Înalt, S-a
coborât asupra Profeţilor” (C.O.: 2003, 27);
„Pentru că Dumnezeul nostru Preasfânt i-a insuflat şi îndrumat pe oamenii sfinţi în scrierea
acestor cărţi cu scopul de a ne învăţa pe noi
vieţuirea cea sfântă” (C.B.O.: 2004, 16); „Tot
omul, fără excepţie, a fost creat pentru a fi un fiu
al lui Dumnezeu, fiu unic, iubit, după chipul şi
asemănarea Unicului, a Preaiubitului Său Fiu”
(V.D.C.O.: 2016, 380);
. adjectivele pronominale: nehotărâte
– tot/toată „orice”: „Dacă învăţătura dumnezeiască s-ar fi dat de la început în scris, credinţa
nu s-ar fi răspândit cu aceeaşi uşurinţă şi putere
ca prin viu grai, cu care e înzestrat tot omul”
(C.O.: 2003, 30); „se cuvine să lepădăm din
minte toată grija cea lumească şi să cugetăm
numai la Dumnezeu” (ibidem, 203); „în urma
Sa, tot omul va învia, tot trupul, chiar descompus, va reveni la viaţă, căci ceea ce Dumnezeu a
creat dându-i chipul Său nu se va întoarce în
neant” (V.D.C.O.: 2016, 319); posesive, exprimând redundanţa posesiei: „cerem de la
Dumnezeu tot ce ne trebuie pentru viaţa
noastră” (C.O.: 2003, 198); „Dumnezeu ştie
toate nevoile noastre (Matei 6, 32) şi ar putea să
ni le împlinească fără cerere din partea noastră”
(ibidem, 199)3.

Pronumele
. pronumele personal, fenomenul du-

blării: „vrednicia cu care 1-a înzestrat Dumnezeu numai pe el [pe creştin, n.n.]” (C.O.:
2003, 400);, 382); „Pe El îl invocăm în Liturghiile noastre” (V.D.C.O.: 2016, 384);
. pronumele reflexiv, exprimare redundantă pentru accentuare a sacrificiului
de sine: „Iisus însuşi S-a dat pe Sine jertfă pe

Vezi G. G. Neamţu, Teoria şi practica analizei gramaticale, Editura Paralela 45, Cluj-Napoca.
Unitate morfologică extrem de prolifică în textele catehetice: prea sfinte, prea credincios, prea mare, prea obosit,
prea cumplit, Prea Înalt, Prea Curată, Prea Sfântă, Prea Cuvios etc. Superlativul se ortografiază, atât legat, cât şi
cu blanc, atât cu majusculă, dacă se face referire la divinitate, cât şi cu literă mică.
Pentru vorbitorul limbii române actuale, structurile pronominale dublate de posesive pot părea emfatice, dar, în
româna veche, acestea erau structuri gramaticale frecvente, fără sens emfatic.

Numeralul
. numeral cardinal articulat enclitic:
„Niciun muritor n-ar îndrăzni să dea această
numire Celui Atotputernic, dacă nu ne-ar fi îngăduit Fiul Său cel Unul Născut” (C.O.: 2003,
213); „Dumnezeu, Care i-a dat viaţa şi toate cele
trebuitoare vieţii, şi-l iubeşte atât de mult, încât
pentru mântuirea lui a dat şi pe Fiul Său, Cel
Unul Născut” (ibidem, 343)2;
. numeral fracţionar substantivizat:
„mărturisire în Tatăl, Fiul, Sfântul Duh, Treimea cea de-o fiinţă şi nedespărţită” (V.D.C.O.:
2016, 167); „taina cea mare a lui Dumnezeu,
Treimea” (Ibidem, 63)3;

Verbul
. verbe cu regim prepoziţional, şi nu

datival: „A doua zi, şezând în divan şi punând
înainte uneltele de tortură, a poruncit să aducă
pe sfânt legat şi a zis către dânsul” (C.O.: 2003,
2534);
. verbe tranzitive construite cu
dativul: „Aceasta, după ce a chemat pe cei 12
Apostoli să-I urmeze” (C.O.: 2003, 141); „Prin
1
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urmare, rostind rugăciunea Tatăl nostru cu
inima împietrită de a nu ierta altuia greşelile,
înseamnă a ne osândi singuri” (Ibidem, 222);
„Când li Se arată, în ziua învierii, Mântuitorul
spune Apostolilor…” (Ibidem, 39);
. verbe tranzitive care nu îşi „pierd”
valenţele de tranzitivitate: „Nefericire nouă
dacă uităm că Hristos a murit pe Cruce iertând”
(V.D.C.O.: 2016, 135); „într-o bună zi, Iisus se
afla într-o casă învăţând în prezenţa mai multor
persoane” (Ibidem, 285);
. timpul viitor format cu ajutorul conjunctivului (construcţie arhaică): „Iisus nu se
limitează să ia cunoştinţă de credinţa lui în
învierea morţilor în ziua ce va să fie” (V.D.C.O.:
2016, 180); „Pacea lui Iisus Hristos ne face să
participăm chiar de pe acum la împărăţia Sa care
va să vină” (Ibidem, 44);
. transformarea alofonului â în i, în
condiţii ortografice şi fonetice propice palatalizării5: binecuvântează – binecuvintează „îngerul îl binecuvintează şi-1 numeşte Israel”
(V.D.C.O.: 2003, 55); „În timpul acesta, preotul
binecuvintează anafora care se va împărţi la
sfârşitul Liturghiei” (C.O.: 2003, 257); „Biserica binecuvintează această veche datină
printr-o slujbă scurtă, premergătoare nunţii sau
cununiei” (Ibidem, 281)6;
. dublete sinonimice – a voi/a vrea; a
şedea/a sta: „mai marii preoţilor îl denunţaseră
pe Iisus ca răzvrătit care voieşte să se facă rege”
(V.D.C.O.: 2016, 171); „...când Dumnezeu vrea
să transmită oamenilor un mesaj de o importanţă
cu totul deosebită...” (Ibidem, 192); „Ei [Îngerii,
n.n.] îşi păstrează vrednicia prin stăruinţa în
bine, având libera voie în alegere şi necăzând
niciodată din cinstea de a şedea alături de Cel

Vezi G. G. Neamţu, Teoria si practica analizei gramaticale, distincţii şi... distincţii, Editura Paralela 45, ediţia a
II-a, Piteşti, 2007, p. 71-74. De observat că aspectul individualizator şi emfatic al pronumelui semiindependent (ex.
Cel Prea Înalt) se reflectă doar în româna literară actuală, într-un stadiu mai vechi al limbii, structura avea doar
relevanţă gramaticală.
Acest numeral are valoare dogmatică, referindu-se la unicitatea lui Iisus Hristos, ca singur născut al Fecioarei
Maria şi unic Fiu al lui Dumnezeu; acesta este şi motivul pentru care pronumele semiindependent cel, care
însoţeşte, numeralul, are rolul de a dubla ideea de singularitate. De asemenea, ortografierea acestui numeral cu
majusculă, evidenţiază, în al treilea rând, unicitatea Fiului.
Şi acest numeral exprimă o dogmă ortodoxă, catolică şi chiar protestantă (în unele cazuri): Dumnezeu este unic în
fiinţă şi întreit în Persoană.
A se consulta ediţia electronică, Apologeticum, a C.O.: 2003. (https://www.slideshare.net/gflorentina/ invataturade-credinta-crestin-ortodoxa consultat în data de 2 iulie 2018).
Acest fenomen fonetic indică o particularitate arhaică.
Forma binecuvintează alternează cu binecuvântează: „Îngerii, privind nemijlocit nesfârşita Lui slavă [a lui Hristos,
n.n.], Îl laudă şi Îl binecuvîntează cântând” (C.O.: 2003, 198), ceea ce indică o fluctuaţie a variantelor sau chiar o
ezitare în a folosi una sau alta dintre forme.

VARIA

muntele Golgota” (C.O.: 2003, 230); „El S-a
micşorat pe Sine din iubire pentru noi, împărtăşind condiţia noastră umană până la capăt”
(V.D.C.O.: 2016, 175);
. pronumele semiindependent cel1:
„Acest Cuvânt, fiind Duhul lui Dumnezeu, Începutul, Înţelepciunea şi Puterea Celui Prea
Înalt” (C.O.: 2003, 27); „cel ce cucereşte desăvârşirea morală dobândeşte prin aceasta şi fericirea” (Ibidem, 411); „Chipul Mielului mântuitor, transmis din tată în fiu, din gură în gură, a
luminat pe profetul Celui Preaînalt, Ioan Botezătorul” (V.D.C.O.: 2016, 149).
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Bun” (C.O.: 2003, 58); „Unde a fost sufletului pământ, cu care a pătimit şi S-a îngropat, cu care
Domnului în timpul cât trupul Lui a stat în a înviat şi S-a înălţat întru slavă” (C.O.: 2003,
mormânt?” (Ibidem, 105).
257); „De ce credem întru Unul Dumnezeu?”
(C.B.O.: 2004, 33); „la Hirtonia întru diacon sau
Adverbul
preot...” (V.D.C.O.: 2016, 40);
. adverbul foarte utilizat izolat: „Sfân*
tul Ignatie purtătorul de Dumnezeu († 107) s-a
În concluzie, în plan morfologic diferenbucurat foarte aflând că...” (C.O.: 2003, 188);
. adverbul foarte urmat de supin: „Ru- ţele între limbajul catehetic şi cel laic sunt mai
găciunea pentru cei morţi se cuvine a fi puţine decât în plan lexico-semantic şi mai rar
recomandată, fiindcă ea este nu numai o faptă de localizate. De aceea, putem afirma că limbajul
dragoste foarte de dorit pentru uşurarea celor catehetic este mult mai adaptat limbii române
adormiţi în Domnul, dar şi...” (C.O.: 2003, 398); contemporane (din punct de vedere morfologic)
decât limbajul rugăciunii sau cel biblic, unde
Prepoziţia
conservatorismul lingvistic este la un nivel mai
. prepoziţii în structuri arhaice: de-a ridicat. Pe de alt parte, la nivel lexico-semantic
(arh.) „la”: „S-a înălţat la ceruri întru slavă, de-a inovaţia este privită cu suspiciune, pentru că are
dreapta Tatălui” (C.O.: 2003, 67); „Maica Lui, ca efect posibil distorsionarea, răstălmăcirea
de-a dreapta prin miridă, sfinţii şi îngerii de-a mesajului transmis1, deci reticenţa în a insera
stânga...” (Ibidem, 248); „El [Iisus, n.n.] este neologisme în scrierea catehetică este evidentă
Dumnezeu adevărat, a doua Persoană a Sfintei şi susţinută prin păstrarea termenilor arhaici, cu
Treimi, El sălăşluieşte în cer de-a dreapta Ta- precădere a celor proveniţi din slavonă. În
tălui” (V.D.C.O.: 2016, 36);
scrierea religioasă catolică, respectiv în textele
. prepoziţia arhaică întru: „Ele sunt protestante, termenii neologici şi construcţiile
adevăratul Trup şi Sânge cu care Mântuitorul frazeologice sunt predominante şi guvernează
S-a născut din Sfânta Fecioară, cu care a trăit pe întregul discurs ştiinţific bisericesc.
Bibliografie
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oema pariziană rămâne modelul
pentru spaţiul românesc, amestecând
într-un tot unitar, atât trăirile profunde, spiritul novator, reuşita, entuziasmul creaţiei şi bucuria de a trăi, cât şi ratarea, mizeria,
eşecul, fronda social-politică sau superficialitatea gestului artistic specifice romantismului
european francez din secolul al XIX-lea. Momentul este important, mai ales, prin funcţia sa
constructivă, prin faptul că reuşeşte să surprindă
un adevărat transfer artistic între pictură, muzică
şi poezie, să înglobeze toate direcţiile noi din
pictura postimpresionistă sau poezia postromantică din Europa. Astfel, comportamentul
scriitorilor şi artiştilor de la Paris este bine
învăţat de tinerii români plecaţi la studii (Ion
Pillat, Ovid Densusianu, E. Lovinescu, Ion
Minulescu, Horia Furtună şi alţii), care reuşesc
să-l infiltreze treptat în peisajul cultural bucureştean, născându-se starea de boemă. Dar nu
aceasta va reprezenta adevărata boemă, cea care
reuşea să se sustragă mentalităţii comune şi să
evite tiparul comportamental din epocă, deoarece aceşti artişti aveau tot confortul zilnic,
aveau case, familii, amante şi studii în Franţa. Ei
erau doar scriitorii care se adunau la cafenelele
Fialkowski, Kubler, Singapore sau la Imperial.
Din păcate, la noi nu a existat niciodată o
tradiţie a boemei, aşadar tipul boemului e destul
de nou. La noi, primii scriitori erau oameni cu
stare materială stabilă, fiind descendenţi ai unor
boieri cu proprietăţi. Din rândul paşoptiştilor se
remarcă câteva nume înclinate spre aventură,
mai ales că o parte dintre aceştia au făcut boemă
în timpul studiilor din străinătate, dar nu sunt
boemi în adevăratul sens al cuvântului. Aşa sunt
Anton Pann sau Nicolae Filimon. Nici dintre cei
de la „Junimea” nu se remarcă un boem veritabil,
pentru că mulţi dintre cei care făceau parte din acea
societate aveau stare materială stabilă şi funcţii
politice, ducând, chiar şi în momentele de declin
1

maxim, o viaţă decentă. Abia din vremea lui
Eminescu se poate vorbi despre o boemă ce se
aseamănă tot mai mult cu cea europeană, astfel
poetul poate fi numit în rândul boemilor români,
un boem ce aminteşte de goliarzii, care, în secolul al XIII-lea, îi ironizau pe clerici şi cântau
vinul şi iubirea. Referitor la simbolişti, ei nu vor
trăi atât de mult boema pe cât o preaslăvesc în
versuri. Pot fi amintite nume precum Macedonski, Minulescu sau Bacovia; dacă primul
trăia de multe ori din împrumuturi, nu se sfia să
se mândrească cu un arbore genealogic aristocratic, întreţinând un salon literar, Minulescu „îşi
juca boema ca pe un rol scris anume pentru el, iar
Bacovia era un boem în sensul că ironiza cupeurile
cu «burgheze colorate»”1. Practic, boemii nu economiseau niciodată şi nici nu-şi plăteau datoriile,
cu excepţia celor care, prevăzători fiind, aveau
câteva persoane cărora mereu le returnau banii,
pentru a putea împrumuta oricând de la aceştia.
Lumea lor era una fără griji, o lume frumoasă
construită din oamenii cei mai capabili, antrenaţi mai mereu în tot soiul de controverse, dar
care se simţeau extrem de bine unii cu alţii.
Urmărind istoria boemei româneşti, se pot
trasa câteva perioade ce diferenţiază substanţial
fenomenul şi corespunde etapelor principale ale
sale: apariţia, dezvoltarea şi declinul lui. Astfel,
prima etapă durează până la Primul Război
Mondial, cea de-a doua etapă se încadrează în
perioada interbelică, în timp ce ultima alunecă
până după anii şaptezeci, când se închid treptat
locurile în care boemii se adunau şi începe prigoana intelectualilor.
Apărută ca reacţie nonconformistă la
obişnuit, banalitate sau canoane şi legi extrem
de dure, boema „asocia, la începuturi, fronda cu
inadaptarea, indiferenţa cu sfidarea, ordinea cu
dezordinea, artistul boem fiind prin excelenţă un
singuratic, dar unul care se exprima, paradoxal,
în grup, cel mai adesea în jurul unei mese de

Emil Manu, Dimitrie Stelaru, Editura Profile Publishing, Bucureşti, 2003, p. 8.
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interbelică, scriitorii şi artiştii, deşi nu aveau un
cartier sau o stradă exclusiv a lor, la fel ca zona
Montmartre din Paris sau anumite străzi din
cartierele Chelsea şi Hampstead, îşi aleg ca loc
de întâlnire celebre cafenele bucureştene. Se
remarcă numele lui Arthur Enăşescu, rămas în
amintirea boemei printr-o romanţă, dar şi Stan
Palanca. Tabloul este completat şi de cei care
trăiesc doar „frânturi de boemă”, soarta nefiind
mereu atât de dură. Aşa este şi Ion Barbu, despre
care soţia sa mărturiseşte: „Ducea o viaţă de
boem – cafeneaua literară, şederi la «Café de la
Paix», «Corso», aventuri, plimbări lungi pe jos;
de multe ori, neavând bani pentru tramvai, se
întorcea acasă, în str. Rondă, pe jos, unde îl
aştepta o cameră destul de mizeră, fără foc”4.
În perioada celui de-al Doilea Război
Mondial ia naştere o nouă etapă a liricii româneşti care avea în centru o grupare de la
Bucureşti, formată din scriitori valoroşi, Cercul
literar de la Sibiu şi Grupul de la Albatros, cu
toţii încercând să reziste războiului ce părea a nu
se mai termina. Descoperă, astfel, poezia boemei şi reuşesc să supravieţuiască sistemului de
restricţii şi prejudecăţi. Supranumită şi generaţia pierdută, poeţii deceniului 1938-1948 se
remarcă prin teribilism şi atitudine de frondă,
adâncindu-se tot mai mult în boemă, mai ales că
societatea vremii nu acordă prea multe şanse
scriitorilor.
Sfârşitul anilor ‘40 devine interesant prin
felul în care boema e trăită, dar şi prin locurile
unde aceasta se manifestă. Un loc aparte era şi 2
Mai (sau 2 Rai, după numele dat de cei care îl
frecventau), în care se adunau oameni din toate
domeniile, profesori universitari, poeţi, matematicieni, chimişti sau pictori, cu toţii simţindu-se liberi, descătuşaţi de orice ţine de dogmă.
Locul era propice creaţiei, libertatea şi umorul
fiind elementele cheie ale supravieţuirii, ale detaşării de cotidianul tot mai absurd, boema doimaistă continuându-şi manifestările şi mai târziu, până în deceniul al cincilea, când creaţiile
tinerilor devin simbolul libertăţii supreme. În
acest fel, literatura devine modalitatea de a suporta sărăcia şi lipsurile, de a accepta neajunsurile ca pe un dat firesc al condiţiei de scriitor

Laurenţiu Ulici, Boema literară. Recursul unei nostalgii, în „Luceafărul”, nr. 30, 28 decembrie, 1994.
Pantazi Ghica, Un boem român, Tipografia Jurnalului Naţional, Bucureşti, 1860, p. 5-6.
Geo Şerban, Boema a murit, trăiască boema!, în „Luceafărul”, nr. 30, 28 decembrie 1994.
Gerda Barbilian, Ion Barbu. Amintiri, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1979, p. 74.
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cafenea”1, reuşind în acest fel să evite
convertirea la regulile sociale ale vremii. Date
despre boema românească sunt surprinse la noi
încă din 1860 de către Pantazi Ghica, cel care
scrie pentru prima dată despre acest fenomen în
volumul Un boem român (Tipografia Jurnalului
Naţional, Bucureşti). În viziunea sa, „boemii nu
sunt acei vagabonzi desfrânaţi pe care îi descriu
unii autori; nu se recrutează după cum cred
ignoranţii despre viaţa de Boemie, dintre şarlatani şi viţioşi, nici dintre negustori graşi la
pungă şi graşi la minte, nici dintre tâmpiţi a
căror inteligenţă este bolnavă şi al căror vis de
ambiţiune este să câştige un post […]. Boemia
este sărăcia răzând, iar nu mizeria plângând.
Boemia este tinereţea voioasă, viitorul strălucind ardent iluziunile aurite, amorul pur şi ambiţiunea nobilă, cugetările înalte. Boemia este
dimineaţa primăverii, cu soarele ei radios care
încălzeşte sufletul şi îmbărbătează inima.
Boemia este cântecul, curajul şi devotamentul,
florile suave cu dulce parfum sădite pe calea
tinereţii. Este adeseori celebritatea”2.
Dar punctul maxim al ei are loc mai târziu,
odată cu apariţia în literatură a curentelor
moderne, în special a avangardismului: „avangardiştii – tinerii aceia furioşi pe lume, pe artă,
pe tot –, aţâţaţi de intuiţia absurdului şi grotescului – n-aveau să rateze ocazia de a-şi pune
propria lor pecete asupra posibilităţilor de a experimenta”3. Astfel, la Bucureşti boema a început să prindă rădăcini începând cu a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, fiind formată
prepondereant din poeţi şi ziarişti, în fond artişti
cuprinşi cu toţii de o fericire inexplicabilă, dar
sub care mocneşte tăcut durerea ratării, imposibilitatea realizării complete a fiinţei şi, mai
mult, o continuă subevaluare a individului care
se încadrează în rândurile boemilor. Cu toate
acestea, boemul nu se transformă într-un ambiţios, considerând ambiţia specifică carieriştilor, într-un cuvânt, celor lipsiţi e caracter. În
schimb, boemului român îi este specific optimismul, fericirea care îl fac să depăşească piedicile cauzate de sărăcia care îi provoacă un
anume disconfort.
În perioada prosperă a boemei, cea
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pe care şi-o asumă cu luciditate pentru că nu
atentează în niciun fel la condiţia boemă pe care
o afişează, la intimitatea de care au nevoie
pentru a crea. Ca urmare, aceştia se adunau
deseori în cămăruţe mici, cu scări înguste şi
întortocheate, friguroase şi întunecate, al căror
mobilier era extrem de sărăcăcios, de fapt o
sărăcie văzută drept o condiţie a faptului că sunt
artişti, fără să ţină seamă la condiţia materială a
viitorului apropiat. În plus, aceştia sunt nişte
luptători rezistenţi, pe care nu îi poate doborî
decât acceptarea proprie a condiţiei de înfrânţi,
propriile creaţii făcând suportabilă existenţa lor
pauperă.
În preajma celui de-al Doilea Război
Mondial (mai exact în epoca 1940-1948) fenomenul se accentuează, primul cerc de boemă
structurându-se în jurul lui Constant Tonegaru,
Caraion sau Geo Dumitrescu. De altfel, existau
foarte mulţi răzvrătiţi împotriva contextului social-politic şi a guvernului Antonescu. Ei erau în
totalitate dăruiţi actului creaţiei şi trăiau doar
pentru aceasta, pentru literatură sau pictură, cu
toate că boemia în pictură era slab răspândită la
noi. Boemii nu erau bogaţi, veniturile lor erau
modeste, cei mai norocoşi primind o sumă modestă de la Uniunea Scriitorilor. Caracteristica
lor cea mai de preţ era libertatea spiritului, pe
care o dezvoltă în spaţiul poetic al cafenelelor
care conferă o nouă faţă condiţiei umane. Acolo
se regăsesc boemi care impresionează prin gesturile lor, prin puţinul de care au nevoie, astfel
cafeneaua devine locul ce înalţă spre glorie individul care o frecventează, dar în acelaşi timp „te
prinde în laţ şi când îţi dă drumul şi te trezeşti în
stradă, îţi sunt tâmplele ninse şi confraţii te arată
cu degetul”1.
Începând cu anul 1948 puterea boemei
scade, odată cu devastarea comunistă. Din lumea de atunci au rămas doar amintirile şi evocările pentru că în locul vechilor terase şi cafenele au apărut, în cel mai bun caz, altele care nu
mai poartă amprenta vremurilor.
Practic, boema de după război devine o
modalitate de rezistenţă la comunism, iar prin
energia ei creatoare permitea cuvântului să
capete altă semnificaţie, reuşind să aducă în faţa
cititorului imagini revoluţionare. Era uneori o
boemă controlată, tolerată de autorităţile care
încercau să o ţină sub control, spaţiul boem
1

reuşind să adune personalităţi diferite, oameni
simpli sau indivizi din diferitele straturi sociale.
Ca urmare, boema devine un loc al recunoaşterii
valorilor, excluzând treptat pe cei care nu confirmă structura boemă.
Încheierea războiului, atmosfera ostilă
creaţiei adună cu greu spiritele boeme, care
reuşesc să reziste în faţa unei societăţi aflate în
plin comunism şi chiar să aducă o uşoară mângâiere celor încercaţi de regimul politic care
caută să controleze manifestările lor din cadrul
restaurantelor uniunilor de scriitori şi artişti.
Este vorba despre o boemă tolerată, dar bine
controlată prin care autorităţile încercau să cunoască tot ceea ce se întâmplă pe plan politic sau
ideatic în mintea fiecărei persoane de acolo.
Atrăgând persoane cu diferite statute sociale,
boema devine tot mai puternică şi, deşi suferă
intens din cauza sărăciei care se accentuează,
reuşeşte să supravieţuiască.
În jurul anilor ‘55-‘60 Bucureştiul aduna
mai multe generaţii de scriitori, pictori, sau alţi
artişti, grupaţi în funcţie de calitatea şi poate
celebritatea lor. Momentul aduna nume sonore,
precum scriitorii Radu Albala, Taşcu Gheorghiu, Horia Lovinescu, Tudor George, Leonid
Dimov, Teodor Pâcă, pictorii şi graficienii Ionel
Florescu, Tiberiu Nicorescu, Constantin Piliuţă,
Benedict Gănescu, Mihu Vulcănescu, sculptorii
Gh. Apostu, Valentina Boştină, dramaturgul
George Astaloş, prozatorul Nicolae Velea,
actorii Dorin Dron, Ion Nino Anghel, Ludovic
Antal, C. Rauţchi, Stefan Mihăilescu-Brăila, gazetarul Igor Grinevici. Lista poate continua cu
Fănuş Neagu, Nichita Stănescu, Mircea Albulescu sau Amza Pellea.
Astfel, cei mai temperaţi se adunau în restaurante şi cafenele respectabile, precum
Capşa, Atheneu, Lido sau Ambasador, în timp
ce aspiranţii literelor puteau fi văzuţi în localurile mai mici şi mai intime: Katanga, Grădiniţa, Podgoria, barul de la subsolul Restaurantului Lido, poreclit Abatajul, restaurantele
Cireşica, Bufetul. La bufetul Jerca şi la Peştera
din Piaţa Rosetti puteau fi deseori întâlniţi vechii boemi, cei care şi-au pierdut orice speranţă
de recunoaştere. Nu trebuie omis nici Restaurantul Boema de pe strada C. A. Rosetti, un loc
învăluit în linişte deplină, cu muşterii puţini care
vorbeau în şoaptă, perfect pentru cei care voiau

Neagu Rădulescu, Turnul Babel, Editura Saeculum I:O:, Bucureşti, 1999, p. 33.
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care se adunau scriitorii, criticii literari şi
ziariştii din Bucureşti. Ca şi în cazul cafenelelor
de altădată şi aici circulă o anecdotică bogată,
ultimele două rămânând celebre prin farsele lui
Nicolae Tăutu.
Următoarele două decenii, ‘70 şi ‘80, surprind boemii adunaţi la Restaurantul Uniunii
Scriitorilor, unde se întâlneau Tudor George,
Virgil Mazilescu, Octavia Stoica, Mircea Popa
şi nu numai, „toţi făcând boemă, fiecare în felul
lui, fie refuzând să lucreze într-o întreprindere
oarecare, ca orice om obişnuit, fie căutând întrunirile bahice ca pretext pentru îndelungi şi
niciodată liniştite discuţii literare”3, însă după
1976 împrejurările în care se manifesta boema
devin tot mai grele datorită condiţiilor politice şi
socioeconomice pe care le traversează România.
O prezenţă notabilă a deceniului al şaptelea este şi Cafeneaua Nestor, locul unde se
adunau regizorul Jean Georgescu, Victor
Eftimiu, Al Rosetti, Petre Ştefănescu-Goangă.
Aici, la Nestor, notează Nicolae Balotă, „am
aruncat o ultimă privire spre masa unde zăcea,
ca pe un ton şubred, derizoriu, bătrânul paşă: cu
mâinile împreunate sub bărbie, parcă îşi purta
capul tăiat de satâr”4. Este vorba, de fapt, despre
Ion Barbu.
Cu lumea boemilor cochetează şi Şerban
Cionof sau Adrian Boieru, însă aceştia nu au
fost cu adevărat boemi. În schimb, se alătură
boemilor Ion Nicolescu şi Alexandru MonciuSudinski, cel despre care se zice că în garsoniera
sa goală avea desenată mobila pe podea şi îşi
ducea traiul „în mizerie, fiind genial şi bolnav,
având o hipersensibilitate psihică ieşită din
comun, care-i îngreuna mult adaptarea la viaţa
socială plină de reguli de bună purtare”5. În
prezent se pare că acesta şi-ar face veacul în
Suedia, unde duce o viaţă asemănătoare celei
din ţară.
Nu trebuie omis nici Mihai Stratulat, tânărul care face închisoare la doar 17 ani pentru că a
încercat să-şi elibereze tatăl închis, organizând o
manifestare asemănătoare cu contrarevoluţia
tinerilor din Ungaria anului 1956. Ratează orice

Ovid S. Crohmălniceanu, Amintiri deghizate, Editura Humanitas, Bucureşti, 2012, p. 60-61.
Theodor Ene, Albiniştii. Boema anilor ´60, Editura CD Press, Bucureşti, 2010, p. 40.
Florentin Popescu, O istorie anecdotică a literaturii române, vol. I, Editura Saeculum I.O., Editura Vestala,
Bucureşti, 1999, p. 71-72.
Nicolae Balotă, Caietul albastru 2, Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2007, p. 202.
Mihai Neagu Basarab, Ultima boemă bucureşteană, Editura Compania, Bucureşti, 2018, p. 59.
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să-şi tragă sufletul sau să-şi pună ordine în
gânduri.
După 1960 se poate observa o încercare a
scriitorilor şi artiştilor de a reface atmosfera de
odinioară a cafenelelor, însă un spaţiu cu adevărat literar nu a mai existat niciodată. Nume
precum Bufetul Ateneului, Restaurantul Universităţii, Athénée Palace adună deseori la câte-un
coniac sau vodcă scriitorii şi artiştii vremii:
Eugen Jebeleanu, Nicolae Tăutu, Nichita
Stănescu, Daniel Turcea, Virgil Mazilescu,
Theodor Pâcă, Florin Pucă, Tudor George,
Nicolae Velea, Pituţ, prozatorul Octavian
Stoica, arhitectul Ion Crasovski (Craşa), dar şi
alţii. De acesta din urmă se leagă şi numele lui
Ion Barbu, imaginea sa fiind conturată de Ovid
S. Crohmălniceanu1 în Amintiri Deghizate: „Ion
Barbu umplea spaţiul cu figura lui impunătoare,
în care îmi vine greu să spun ce făcea mai multă
impresie, mustaţa albă, uriaşă, lăsată să cadă
leneş peste gură, privirea opalină, pânditoare
sub pleoapele semideschise, dând tot timpul impresia că te cântăreşte câţi bani faci […], punctând frazele prin lovituri energice ale bastonului, râzând zgomotos, iradiind spaţiul
semiobscur înconjurător, Barbu părea o zeitate
extrem-orientală enormă şi intimidantă”. Din
rândul localurilor frecventate de lumea bună se
număra şi Restaurantul Dunărea, de lângă Universitate,„un restaurant adevărat, cu mese acoperite, cu spaţii aerisite şi luminate. În fundul
sălii, pe dreapta, o scară de lemn largă urca lin
spre un fel de platformă cu parapet tot din lemn,
în stil popular, unde se găseau, de asemenea,
nişte mese”2.
Dintre localurile anilor 1965-1975 se
impune Restaurantul Casei Scriitorilor de la
Casa Monteoru, care devine gazda cenaclurilor
Uniunii Scriitorilor, prezidate de Eugen Barbu
şi, mai târziu, Fănuş Neagu, a debuturilor literare
în reviste sau volume sau a întâlnirilor restrânse
diverse la care participau artişti şi oameni de
litere. Lista localurilor cu caracter de cafenea
poate fi completată cu două nume de pe actualul
bulevard Magheru – Podgoria şi Katanga, în
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ocazie care l-ar fi putut ridica social, fumează şi
bea cu plăcere şi se compromite la a duce o viaţă
mereu la limita suportabilului, oscilând deseori
între speranţă şi deznădejde. De cele mai multe
ori, ei suferă şi datorită subaprecierii sociale şi
culturale şi din această cauză, când vor avea
ocazia, vor abandona rândurile boemilor atunci
când vor putea.
Dar atunci când întreaga ţară suferă de
foame, tot mai mulţi artişti, poeţi, pictori sunt
excluşi din boemă chiar de sărăcia lucie în care
trăiau din ce în ce mai mult, astfel că unii aleg să
se căsătorească, alţii emigrează. O altă parte,
bătrâni şi bolnavi, se îmbolnăvesc şi mor rărindu-se considerabil rândurile boemilor, mai
ales că bătrâneţea este unul din factorii eliminatori din lumea boemă. Aşa este cazul lui
Carandino şi Kalustian, ziarişti fără aplecare
spre alcool, care au ajuns în lumea boemilor
datorită faptului că funcţiile pe care le aveau au
fost ocupate abuziv de tot soiul de nume susţinute puternic de politica vremii, astfel cei doi
ajung să se excludă de acolo din pricina vârstei
înaintate. Este, de fapt, perioada când, subliniază Mihai Neagu Basarab, încetează să existe
adevărata boemă: „ultima boemă bucureşteană a
încetat să mai existe prin 1976, când Ceauşeştii
au început să strângă şuruburile”1, discrepanţa
dintre optimismul boemului şi cel al omului, în
general, fiind mult prea mare.
După 1970 punctul de atracţie devine Cofetăria Turn (la parterul blocului cu acelaşi nume), unde puteau fi văzuţi Petre Ţuţea, regizorul
Jean Georgescu, actorul Dorin Dron, pictorul
Nicolae Georgescu, dar şi alţi ziarişti şi reporteri. Treptat şi acest local îşi schimbă profilul,
dispare cafeaua filtru, accesibilă clientelei intelectuale şi se transformă într-un spaţiu luxos la
care nu puteau accede decât cei cu o stare materială foarte bună, atenţia lor mutându-se spre
Carul cu Bere. Mai pot fi amintite şi alte locuri
cu lume mai mult sau mai puţin aleasă. Printre
acestea se numără Zori de Zi, situat vizavi de
Universitate, pe bulevardul Bălcescu, „o ciudăţenie cuibărită exact în inima oraşului [...], o
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sală joasă şi întunecoasă, ceva mai mult decât
jegoasă, cu mese înghesuite prin care mişuna o
faună greu de imaginat, de la cerşetori şi mahalagii îmbrăcaţi în pulovere pestriţe, aspre şi
tocite, femei dezabuzate şi puşti fără căpătâi,
până la bărbaţi în costum la două rânduri, singuri sau însoţiţi de femei elegante. Nu exista
nicio legătură între aceste personaje. Se ignorau
reciproc şi treceau unii pe lângă alţii fără măcar
să se atingă”2. Urmează restaurantul numit Bufetul Gării, în regim non-stop, ca urmare locurile de la mese şi din jurul lor vor fi mereu
ocupate de o gamă extrem de variată de clienţi,
mereu pregătiţi a-şi relata propria biografie.
Dar, la fel ca şi Cofetăria Nestor, o bună parte
din localurile amintite au fost distruse la
cutremurul din 1977, rămânând în trecutul tot
mai depărtat.
Începând cu anii ´80 locurile de întâlnire
la cafea îşi schimbă clientela, adevăraţii boemi
sunt tot mai puţini, locul acestora fiind luat de
intelectualii epocii, care găseau în localurile
vremii un spaţiu reconfortant, un loc prielnic
conversaţiei şi schimbului de idei. Aceştia se
regrupează la Restaurantul Uniunii Scriitorilor
de la Casa Monteoru de pe Calea Victoriei.
Printre aceştia se numără Tudor George,
Gheorghe Pituţ, Eugen Jebeleanu, Radu Boureanu, Nichita Stănescu, pictorul Mihai Bandac,
Fănuş Neagu, Theodor Pâcă, Daniel Turcea,
Virgil Mazilescu, Nicolae Velea, Alexandru Piru,
Ion Băieşu, Vasile Nicolescu, Ion Lăncrănjan
sau romancierul Paul Anghel. Practic, ei ajung
supravieţuitori la nişă. Scorbura, bârlogul, văgăuna. Reveriile de vizuină. Fiecare învelit în
propriile fantasme, rumegându-şi letargic frustrările, reuşitele, resentimentele, elanurile narcisiace şi adrenalina înţepăcioasă3.
Şi ce era atunci boema dacă nu o formă – e
drept, cam debilă – de libertate, o modalitate de
a evada din constrângerile ideologice ale momentului, un alt fel de a comunica şi de a te
solidariza în mijlocul confraţilor de breaslă4 şi,
de ce nu, credinţa că numai astfel se poate realiza ceva triumfător, inaccesibil oricui?

Ibidem, p. 106.
Theodor Ene, op. cit., p. 41.
Dan C. Mihăilescu, Şi aşa mai departe? Viaţa literară IV, Editura Humanitas, Bucureşti, 2011, p. 7.
Ioan Groşan, Boema ca necesitate înţeleasă, în „Viaţa românească”, nr. 6-7, iunie-iulie 2005, p. 157.
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Eveniment prilejuit de lansarea în Baia Mare
a numerelor 44-45 ale revistei de cultură urbană
„Oraşul” din Cluj-Napoca
Dr. Florin GOGOTĂ

ţinând 39 titluri incitante, remarcându-se cu
precădere articolele Marea Unire, Porţile unui
veac, Personalităţile Marii Uniri, Israel 70 –
Cărţile confraţilor noştri, Israel 70 – Reviste în
limba română, Israel 70 – Scriitori evrei, Umorul de la „A la Z” etc., prin colectivul redacţional reprezentativ format dintr-o pleiadă de
academicieni, membrii Academiei Române –
Filiala Cluj, între care acad. Ioan-Aurel Pop,
preşedintele Academiei Române (cel care a scris
şi editorialul Cultura română şi dimensiunea sa
istorică naţională), acad. Marius Porumb, directorul Institutului de Arheologie şi Istoria
Artei din Cluj-Napoca, acad. Dumitru Protase,
cărora li se alătură prof. univ. dr. Radu Munteanu, prof. univ. dr. Dafin Mureşanu şi alţii”.
Totodată, Teodor Ardelean a mulţumit celor prezenţi şi a regretat lipsa ziaristului Teodor
Mateescu, autorul articolelor grupate sub titlul
Marea Unire (Un apostol al păcii şi libertăţii
popoarelor. Woodrow Wilson şi Unirea din
1918 – Cea mai mare ctitorie românească),
care, din motive obiective, nu a putut fi prezent,
dar a salutat prezenţa lui Constantin Rîpă, autorul cărţii Muzicianul şi poezia.
Fiind invitat să ia cuvântul, arh. Ionel
Vitoc a mulţumit dr. Teodor Ardelean, pentru
sprijinul acordat şi a menţionat că „nu surprind
pe nimeni cu această revistă apărută sub patronajul Fundaţiei Culturale şi de Caritate
pentru Protecţia Patrimoniului Cultural Naţional «Carpatica», care ajunge la numărul 44-45 şi
care, are un sumar bine definit, grupat pe teme
de interes în care şi-au dat acordul să publice
personalităţi marcante ale culturii şi artei,
grupate sub egida Academiei Române şi mulţi
alţii. Totodată, revista nu a atins perfecţiunea,
fapt pentru care suntem departe de atingerea
scopului propus etc. Aceasta este destinată în
exclusivitate orăşenilor care scriu despre oraş şi
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n data de 24 mai 2018, începând cu
orele 13,00, în incinta Fondului documentar al Academiei Române din
cadrul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din
Baia Mare, a avut loc lansarea numerelor 44-45
ale revistei de cultură urbană „Oraşul”, fondată
în anul 2006 la Cluj-Napoca, numere dedicate
Centenarului Marii Uniri. Manifestarea culturală se înscrie pe agenda bunelor colaborări instituţionale dintre Fundaţia Culturală şi de Caritate
pentru Protecţia Patrimoniului Cultural Naţional „Carpatica” (fondată în 1996 de către arh.
Ionel Vitoc), Uniunea Universităţilor Clujene şi
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia
Mare. Menţionăm că, în ultimii ani, în acelaşi
loc s-au consumat activităţi similare având ca
principal obiectiv, lansarea unor numere anterioare ale revistei „Oraşul”.
Evenimentul s-a bucurat de prezenţa unui
auditoriu select, avizat, format din oameni de
cultură, poeţi şi scriitori, bibliotecari etc., printre
care, dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii
Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, arh.
Ionel Vitoc, coordonatorul colectivului redacţional al revistei „Oraşul” cu soţia, doctor Vitoc
Cristina, conf. univ. dr. Ştefan Vişovan, prof.
univ. dr. Constantin Rîpă, actorul Paul Antoniu.
Moderator şi gazda acestui moment unic a
fost, la fel ca şi în anii precedenţi, prof. dr.
Teodor Ardelean, care, în deschiderea manifestării, a ţinut să precizeze următoarele: „Particip la această activitate complexă în care principalul artizan, arh. Ionel Vitoc a achiesat total şi
sentimental la crearea unei instituţii de cultură
reprezentative pentru municipiul Cluj-Napoca
şi nu numai, un om providenţial aplecat înspre
cultură, a cărui menire este de a construi fapte
măreţe, durabile în timp şi spaţiu. Revista se
delimitează de restul revistelor similare prin periodicitatea bine asigurată, prin sumarul con-
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guraliv şi plin de arabescuri, când concentrat, ca
un jet fosforescent. Există, desigur, filtre livreşti, dar ele lasă amprente vagi şi, oricum,
autorul mizează preponderent pe sinceritatea
afectivă”, iar Mircea Popa afirma că „poezia lui
Constantin Rîpă e una a transparenţelor siderale,
topite într-o dialectică a supunerii menite să
sublinieze revelaţiile şi ocultările succesive, să
marcheze câmpurile de transcendenţă ale unui
spirit faustic, ce scapără în eufonii, asonanţe şi
rime rare, împărtăşind semenilor o experienţă de
viaţă care se cere urgent consumată”.
Plecând de la afirmaţiile lui Mihai
Eminescu, adeptul sintagmei „Un popor nu este
ucis de nimic decât de indiferenţa faţă de instituţiile sale”, putem concluziona că lansarea numărului 44-45 al revistei de cultură urbană
„Oraşul”, la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”
Baia Mare şi-a atins scopul, acela de a cultiva
speranţa şi încrederea că viitorul o să fie mai bun
şi mai accesibil tuturor, temei legal pentru a ne
menţine în pas cu comunitatea europeană în plan
revuistic. Arh. Ionel Vitoc se delimitează de
„demagogie şi farisei, de cei care promit şi nu
fac nimic” şi se caracterizează prin aplecarea
înspre muncă cu o tenacitate debordantă, iar
gândurile şi visele Domniei Sale sunt „îndreptate înspre nou şi spre mai bine”.

FAMILIA ROMÂNĂ

VARIA

nu este cantonată numai pe domeniile literaturii
şi culturii. Conţinutul ei este mult mai complex,
cuprinzând domenii de interes general. Autorii
sunt membri de onoare ai Fundaţiei Culturale şi de
Caritate pentru Protecţia Patrimoniului Cultural
Naţional «Carpatica» şi fac parte din boardul revistei în calitate de seniori editori, redactori, responsabili de număr, graficieni, tehnoredactori etc.”.
La rândul său, conf. univ. dr. Ştefan
Vişovan a făcut o recenzie a revistei, precizând
că aceasta este cu atât mai importantă, cu cât
concentrează elita intelectualităţii clujene, iar
conţinutul ei depăşeşte spaţiul transilvan, fiind o
veritabilă revistă culturală românească, care
face legătura cu mijloace adecvate între trecut,
prezent şi viitor, pe fundalul viu al unităţii culturale a românilor de pretutindeni.
Printre cei care s-au înscris la cuvânt, s-a
numărat şi prof. univ. dr. Constantin Rîpă de la
Academia de Muzică „George Dima” din
Cluj-Napoca, muzicolog, compozitor, fondator
şi dirijor al Corului „Antifonia”, care şi-a prezentat într-un mod distins, elegant şi discret,
conţinutul cărţii Muzicianul şi poezia. Exemplificând sugestiv creaţia lui Constantin Rîpă,
criticul Petru Poantă menţiona: „Limbajul poetic se conformează acestei urgenţe a destăinuirii: este instantaneu, transmite la cald, când

Lansarea numerelor 44-45 ale revistei de cultură urbană „Oraşul”
la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, 24 mai 2018
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Europeanul de lângă noi
Dr. Viorel HODIŞ
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lungi călătorii, fericite pentru unii, nefericite
pentru alţii.
Citeam, priveam, ascultam şi ne
uimeam, deci, aflând trăirile lor! Dar, precum
se ştie, povestirea, cel mai frecvent împodobită
de o aură legendară, folclorică, deformează prin
exagerare; hârtia (precum se şi recunoaşte cinic,
unanim) „rabdă orice”; pelicula de celuloid a
filmului − şi mai abitir, ca să nu mai pomenim de
undele herţiene (radio şi tv), care pot...
„să-ngheţe şi apele”4.
3. Şi-atunci, „Unde vei găsi cuvântul / Ce
exprimă adevărul?”, vorba Poetului5.
Poate în cele văzute şi trăite de fiecare
dintre noi, fie ele chiar fapte simple, aparent
banale, dar elocvente şi caracterizante pentru
profilul moral şi etic al europeanului de lângă
noi. Căci, iată, graţie eforturilor marilor corifei
ai edificării U.E.6, a venit vremea, de-a dreptul
miraculoasă şi incredibilă (până la ei), când putem să ne mişcăm liber, să ne „frecăm unii de
alţii” – după expresia plastică a acad. B. Cazacu7
−, să ne reconectăm şi, astfel, să ne cunoaştem
mai bine decât prin „filtrul” propagandei comuniste. „Mai bine”, desigur, doar în măsura în
care adagiul foarte „european” în esenţa lui:

gr. Zoon politikon (Aristotel).
Când teroristul musulman Akc’a a ratat atentatul la viaţa S.S. Ioan Paul II (celebra „filieră bulgară”), Todor
Jivkov, dictatorul Bulgariei, a declarat cinic presei că acesta nu poate fi bulgar, invocând penibila anecdotă conform căreia nici un „bărbat” bulgar nu ratează – niciodată, nici din greşeală – nici femeia, necum bărbatul!
Fr. „ivre comme un polonais”, remarcă a soldaţilor lui Napoleon, a devenit, pentru tot francezul, etalon al beţiei –
„omagiu” pe care l-ar merita mai vârtos alţii, printre care ruşii, de pildă.
„Cu televizoru’/ Aţi minţit poporu‘!” – vox populi în loviluţia de sub bagheta marelui nostrum politruc kgb-ist I.
Ilici Iliescu (din decembrie 1989 şi de după).
Vezi M. Eminescu, Poesii, editio princeps (ediţia T. Maiorescu), Bucuresci, Socecu&Comp, 1884, p. 302,
(Criticilor mei, strofa a 6-a).
Jean Monnet, Robert Schumann, Konrad Adenauer ş.a.
Când, în 1967, Al X-lea Congres Internaţional Jubiliar al Lingviştilor avea să se ţină la Bucureşti (cu peste
4.5oo de participanţi), acad. B.C. (pe lângă care prestam atunci o etapă de „perfecţionare”) mă îndemna să mă
înscriu ca participant. Foarte tânăr fiind, nu mă simţeam vrednic a susţine o comunicare într-un atât de înalt sobor
academic. „Nicio problemă, îmi replică academicul, dar te mai freci de unul, de altul!”. Şi avea dreptate. Astfel, pe
lângă mulţi alţii, l-am cunoscut şi pe cel mai mare romanist şi românist, suedezul Alf Lombard, cu care am
colaborat şi am corespondat până a trăit.
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rofilul etic-moral al europeanului. Al
omului politic1 ce populează Continentul. Mai precis, al cetăţeanului
Noii Europe – U.E.! Iată tema ce ne propunem
s-o dezbatem aici.
I.1. Copil fiind, auzeam că unguru-i rău,
că neamţu-i rece, că englezul şi, mai ales, scoţianu’-s zgârciţi de economi, că italienii (bărbaţii)-s zgomotoşi, dar fricoşi, că bulgarii-s bărbaţi feroce2, că polonezii-s beţivi notorii3, că
francezii-s fustangii şi fluşturatici, pe când nordicii, din contră. Ne oprim aici. Pe ruşi (luaţi
global ca tip al slavului răsăritean) nu mă-ndeamnă inima a-i introduce în acest context;
după isprăvile sinistre din cele două războaie
mondiale, dintre ele şi, mai ales, după al doilea,
aceştia se dovedesc prea puţin europeni. Mai
degrabă asiatici.
Auzeam, deci, despre europeni, că-s aşa şi
pe dincolo.
2. Crescând în ani şi-n cuprinderea minţii,
citeam presă şi cărţi; priveam întâi la marele,
apoi şi la micul ecran; ascultam la Radio şi ne
uimeam când îşi relatau avatarurile şi aventurile, trăirile lor cei care scăpaseră din lagăre
de prizonieri (şi din „lagărele morţii”), cei ce
se-ntorceau de la „capătul pământului”, după
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„fiecare vede numai cât pricepe”1 îşi demonstrează pentru fiecare eterna-i veridicitate2.
II.1. Încă din anii ’60-’70, profitând de
„unda de deschidere” vremelnică a lui
Ceauşescu spre Occident, dar mai ales după
1989, am avut şanse de a cunoaşte – fie ca turist,
fie ca lector de limbă, cultură şi civilizaţie românească pe lângă unele universităţi europene –
Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Franţa, cele
două Germanii, Italia, Ţările Nordice, Ucraina,
Ungaria, URSS. Contactul cu Occidentul a fost
pentru mine un şoc cutremurător. În ciuda „fluxului de informaţii” de la „Europa liberă”, BBC,
„Radio France International”, „Voice of America” − studiouri de radio ale căror emisiuni le
receptam cu aviditate! − nu-mi puteam stăpâni
emoţiile, chiar lacrimile, când vedeam, aievea,
culmile lor de bunăstare, de bună administrare a
teritoriului, de bună organizare (dar şi dotare!) a
circulaţiei în oraşe, a magazinelor, a întreprinderilor, a gospodăriilor personale, a spaţiului
ambiental familial; când vedeam starea drumurilor, densitatea reţelelor de autostrăzi, comportamentul lor uman în spaţiul citadin, punctualitatea lor, respectul pentru celălalt, curăţenia
lor vestimentară, culmile lor de bun-simţ, de
destindere, de zâmbet imprimat pe figură – de
fericire! Ca să nu mai vorbim de uimirea ce m-a
cuprins când am trecut prima oară peste frontiera dezafectată, mai precis, desfiinţată, franco-germană! Am crezut că visez, pur şi simplu!
Cum au reuşit să facă acest miraculos pas ceresc
aceste două mari popoare ale Europei, care de-a
lungul istoriei lor au însângerat de zeci de ori
continentul, adeseori continentele!? Şocant,
măreţ şi cutremurător prin cunoaşterea directă a
oamenilor şi a faptelor lor simple sau măreţe.
Înainte de a ajunge în Occident, îmi venea
greu să-i cred pe dascălii şi/sau pe prietenii mei

1
2

3
4

5

IANUARIE 2017-DECEMBRIE 2019
care avuseseră parte de experienţe de viaţă,
călătorii, rude acolo şi-mi relatau. Astfel, unul
dintre dascălii clujeni ai generaţiei mele3 ne
spunea că, la Viena, după mersul tramvaiului îşi
putea fixa ceasul; că-n patru ani n-a văzut în
toată Austria o groapă-n asfalt sau pe vreun
trotuar; că – plecând cu toată familia pentru
două sau chiar patru săptămâni în Alpi şi lăsând
ferestrele casei deschise – la-ntoarcere n-aveau
motiv să şteargă praful de pe mobilă etc. etc.
Alţii dintre marii noştri dascăli în ştiinţa limbii4,
care şi-au scris şi publicat memoriile (I. Iordan
chiar în trei volume!) relatează alte şi alte aspecte ale civilizaţiei oamenilor şi locurilor din Occident, aspecte pe care eu, personal, le puteam – şi
nu le puteam – crede „chiar aşa”! Dar când le
vezi tu însuţi, aievea, cum să te mai poţi îndoi?!
2. Dar cel mai mult m-a impresionat „caracterul uman”, aşa cum l-am descoperit în
contactele mele directe cu veritabili europeni, în
câteva călătorii prin landurile Germaniei Federale, câţiva ani la rând după căderea Zidului
Berlinului.
2.1. Într-o staţie de metrou a unui mare
oraş, nemaiavând nevoie de bilet, nici de-un alt
petec de hârtie, le-am cocoloşit şi le-am lăsat să
alunece uşurel, „româneşte”, pe dalele de marmoră, care străluceau de-o incredibilă curăţenie.
Atunci s-a apropiat de mine un domn în vârstă,
într-o ţinută vestimentară impecabilă, „de revistă” – cum la noi îi vedeam doar în poze şi-n
jurnalele cinema (prezentate „în deschiderea”
oricărui film) pe „tovarăşii” membri ai c.c. al
p.c.r.5 – un domn, aşadar, foarte respectabil, care
s-a aplecat culegând cocoloşul de la picioarele
mototolului care eram eu şi, fără nicio aparenţă
de reproş sau scârbă, l-a depus la coşul de hârtii,
la doi paşi, cât se poate de vizibil. Dacă m-ar fi
pălmuit acolo, în mijlocul acelui elevat public,
m-ar fi durut, sigur, mai puţin! A fost o simplă,

Datorat lui J.W. Goethe.
E un fapt arhicunoscut că dictatorul N. Ceauşescu era cel mai „balşoi turist” dintre toţi românii. Dar „n-a văzut”
nimic demn de reţinut din toată civilizaţia Europei Occidentale, nici din America de Nord, Canada, Australia etc.
„S-a priceput”, însă, mai abitir să „importe” din China şi din Coreea de Nord cele mai deşănţate spectacole de
preamărire a personalităţii sale şi a preaanalfabetei sale soţii, depăşind tot ce văzuse acolo.
Conf. univ. dr. N. Goga (fiind coleg de liceu cu ministrul învăţământului de atunci, M. Maliţa) a beneficiat de un
sejur de cca patru ani ca lector de limba română la Universitatea din Viena.
Menţionez doar două nume: Sextil Puşcariu, primul rector al Universităţii „Regele Ferdinand” şi fondatorul
„Muzeului Limbii Române” (care azi îi poartă numele) din Cluj; Iorgu Iordan, fondator al Institutului de
Lingvistică „I. Iordan şi Al. Rosetti”) din Bucureşti.
Expresia, ce se instituise ca standard al unei calităţi interzise vulgului, era „de c.c.”: „asta-i cafea de c.c.” (când
nouă ni „se dădea nechezol”!); „ăsta-i vin de c.c.” (când noi în „Alimentara” găseam doar poşircă!), „asta-i stofă
de c.c.” (când noi ne-mbrăcam în confecţii „de-a gata”, „pe puncte” – în tergaluri de doi bani!) etc.

dar foarte eficientă „lecţie”, pe care n-am putut
şi nici nu voi putea s-o uit vreodată!
2.2. Întâmplări ca aceasta le-am aflat, ulterior, relatate nouă, românilor din ţară, de către
unul dintre redactorii „Europei Libere” (Nestor
Rateş, cred), dovadă că evenimente similare
erau frecvente. Televiziunile vest-germane îşi
făceau un „job” foarte rentabil şi foarte „gustat”
acolo din a filma orice „urme” lăsate pe locul în
care românii (dar, mai ales, rromii români, evident!1) îşi făcuseră un picnic. Nu neg că furia
cea mai puternică mi-a produs-o confuzia român
– rrom, din care neamţul, europeanul nu prea
aveau cum să iasă.
Altădată, România fiind în campanie electorală prezidenţială, respectiv între tururi de
scrutin, telereporterul german lua interviuri prin
judeţele „roşii” ale Moldovei noastre, când unui
român, când unui rrom, punând întrebarea stereotip, primind cam acelaşi răspuns stereotip:
„Acum, când aveţi de unde/pe cine alege, de ce-i
daţi votul tot unui comunist, lui Iliescu ?” „Păi,
noi pe-aici numai de doi am ştiut: Ceauşescu şi
Iliescu. De primul am auzit c-a murit. Atunci, cu
cine să mai votăm? Cu ăl viu, cu Iliescu”.
Fără comentarii!
2.3. Tot în Germania Federală (înainte de
unificarea cu RDG), în vremea când noi, esticii,
scăpaţi din „lagărul comunist”, veritabil lagăr
(< germ. Lager, ca „spaţiu concentraţionar”!),
cumpăram la preţuri derizorii (pe măsura veniturilor noastre!) automobile „zweite Hand”2, îi
telefonez unui medic german ce dorea să-şi
vândă „Wagen”-ul. Aflu totul despre maşină:
tipul – anul primei înmatriculări – cilindree –
kilometraj parcurs – culoare – preţ: 5.ooo DM3.
Îmi convine. Cer să mi-o reţină două săptămâni,
timp necesar să-mi rotunjesc suma. Acceptă.
Aşa, pe cuvânt, pur şi simplu pe cuvânt, fără să
ne fi văzut măcar la faţă! Căci pentru un neamţ
cuvântu-i contract; la el expresia pe cuvânt este
întotdeauna deasupra uşuratecului şi debilului
„pe cuvânt de onoare”!
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La data fixată punctual (ştiam ce-nseamnă
punctualitatea pentru nemţi!) îl contactez din
nou. „Unde sunteţi ?”, mă-ntrebă. Îi spun adresa. „În 45’ sunt la Dvs. cu maşina şi cu toate
actele ei!”. Maşina arăta ca nouă. Cu o secretă
durere-n suflet mărturisesc: mai „nouă” decât
oricare din fostele mele „Dacii” noi ce mi-au
trecut prin mână! Foarte mulţumit, îi pun doctorului în palmă suma convenită: 5.000 DM,
plus o atenţie artizanală românească în semn de
mulţumire şi recunoştinţă că mi-a reţinut-o, respectându-şi cuvântul dat şi n-a vândut-o altuia,
cum ar fi făcut-o unul de-al nostru dacă... Dar
neamţul meu nu mai e mulţumit de preţ!. Suspectându-l „româneşte” că vrea unul mai mare,
bat în retragere: „Herr Doktor, întrucât, nu neg,
maşina Dvs. merită un preţ mai bun, eu – cu regret – mă văd obligat să renunţ, nedispunând de
o sumă în plus. Vă dezleg de cuvânt! Puteţi, din
acest moment, să vă găsiţi un cumpărător mai
«gras», precum maşina merită!”. „Nu, domnule,
m-aţi înţeles greşit − zice Herr Doktor, judecând
«nemţeşte», mai precis «europeneşte» − domnul
meu, eu în acest răstimp am parcurs cu maşina
aceasta încă 25.000 de km. Or, la actualul kilometraj, eu nu mai pot pretinde/accepta vechiul
preţ, de 5.000, ci numai 4.500 DM. Acesta-i
preţul de catalog azi, nici o marcă-n plus!” Fără
comentarii!
Ca un alt Dinicu Golescu4, m-am „întors
cu gândul” la ce ştiam eu de-acasă: cam cum
s-ar fi încheiat o asemenea afacere de vânzare-cumpărare de la român la român pe... Cheiul
Dâmboviţei, să zicem!? La noi, unde însăşi noţiunea are, de regulă, o conotaţie puternică de „a
specula oneros, a înşela, a-l fraieri pe celălalt”5.
Iată-mă, deci, în maşina mea cea „nouă”,
care funcţiona „nemţeşte”, adică perfect. Eram
fericit.
2.4. Ies din inima Germaniei Federale spre
România. Singur în maşină. Neputându-mi
consulta harta în mers la viteza de autostradă pe
care orice neamţ circulă cu întreaga putere a

Numeroase fapte ale ţiganilor români, ca „rotisarea şi consumarea lebedelor” din parcurile Vienei, au siderat
Europa!
germ.:„la mâna a doua”.
germ.: D(eutsche) M(ark), moneda naţională germană dinainte de EURO (aprox. 1 DM = 0,5 EURO)
Boier muntean luminat şi mare patriot; ctitor al învăţământului primar în Muntenia, construind şcoli pe moşiile lui,
pe spezele lui, pentru toţi. A întreprins mai multe călătorii în Occident între anii 1824-1826, scriind, să-i zicem,
primul reportaj în literatura română: Însemnare a călătoriei mele..., operă vrednică de citit şi azi!
Pentru „atestatul ştiinţific al sensului românesc, v. DEX, ediţia a II-a, Bucureşti, l996, p. 17: „AFACERE,afaceri,
s.f. I. Tranzacţie (...) bazată, de obicei, pe speculă sau pe speculaţii (...)”.
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„cailor (lui)-putere”, fără limită-n sus, am ratat
„ausgang”-ul1 spre o altă autostradă, care trebuia să mă conducă până-n punctul de trecere a
frontierei spre Plzen-ul cehoslovac (Cehoslovacia era încă federaţie). Depăşisem cu mult
respectivul ausgang. Cercetând harta, am realizat că mă aflam într-un „vârf al unui triunghi
dreptunghic”, de unde-mi puteam construi o
„ipotenuză” – fie şi fără autostradă! – spre cealaltă „catetă”, căci Euclid mă îmboldea, şoptindu-mi convingător că ipotenuza-i sigur mai
scurtă decât suma catetelor. Consultat, un şofer
al unui enorm de lung TIR mi-a spus foarte
răspicat: Zurück! Nur zurück!2. N-aveam nicidecum de gând să-i neg neamţului cunoştinţele
elementare de geometrie clasică, euclidiană, şi-l
înţelegeam că el n-avea chef a-şi „încovoia”
trenul pe serpentinele ipotenuzei proiectate de
mine. N-avea, desigur, cum raţiona „româneşte”: „să laşi drumul (lung) pentru cărarea
(mai scurtă)!”. Şi, absolut sigur, lui nu-i păsa, ca
mie, de carburantul prăduit. Eram într-o zonă
muntoasă, bogat împădurită (cum mi s-a părut
toată Germania Federală, care-şi protejează,
nu-şi devastează pădurile!), cu drumuri şi drumeaguri înguste, dar, ca peste tot, bine întreţinute. Pe deasupra, mai era şi miezul nopţii!
Eram, cu alte cuvinte, într-o dificultate. Ce-i de
făcut?
Mă pun „pe avarie”. Opreşte, coboară şi
vine spre mine – curajoasă, ţinând seama de
sălbăticia locului şi de ora din noapte – o superbă tânără, singură la volanul unei superbe
limuzine. (Pentru un scurt moment, m-a încercat
„gândul” lui Topârceanu: „să-mi las baltă/
Toate interesele!”3. Pentru moment! Dar mi-am
revenit repede, căci mă aştepta o frontieră maghiară-română, peste care puteam trece „cu scutire de vamă”4 numai până la celălalt miez de
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noapte, adică peste 24 de ore! Or, eu aveam de
parcurs în acest scurt răstimp Cehoslovacia-n
lung şi Ungaria-n curmeziş. Adio, deci, frate
Topârceanu cu ale tale dulci Migdale amare!).
Cunoscând idiosincrazia oricărui german
pentru limba agresorilor lor anglo-americani, îi
descriu superbei mele interlocutoare şi binefăcătoare, mai mult franţuzeşte decât nemţeşte,
proiectul ipotenuzei mele. Înţelegându-l şi apreciindu-mi-l surprinzător de rapid, superba îşi
întoarce cu 180 de grade limuzina, spunându-mi
scurt: „– Mit mir!”5. Parcurgem în tandem 15
km, după care, în intersecţie, îmi dictează ca la
şcoală, oferindu-mi pixul propriu: „– După
bord: 12 km. – dreapta; la următoarea intersecţie, 17 km. – stânga; la viaduct, 5km – dreapta; la următoarea ... etc. Economisiţi, astfel, 180
de km. Gute Reise!”6. Eram fascinat de-a binelea. Am întins spre ea ultima mea bancnotă de
DM în semn de mulţumire. A refuzat categoric.
I-am sărutat dreapta până la cot, într-un gest
teatral (care a avut darul s-o amuze teribil, căci
la ei gestul e ca şi pierdut!), brodând pe tema
„Danke schön” toate formulele nemţeşti de mulţumire pe care le ştiam.
Brusc mi-a sărit în minte răstălmăcirea
unui proverb românesc (despre „bătrâni”7): „Cine n-are nemţi, să-i cumpere!”. Iar noi, românii,
până la pandemia ciumei comuniste, convieţuiserăm în pace – cam 800 de ani! – cu cca un
milion de germani, pe care sinistrul „geniu al
Carpaţilor”8 i-a „vândut la bucată pe mărci”
Germaniei Federale. Sacrilegiu! În plin secol
XX! Ruşine aplaudacilor şi lingăilor gen VC.
Tudor, ajuns parlamentar european (auzi, domnule, e-u-ro-pean!) şi candidat la şefia statului!
Sărmană Românie9!
III.1. După ieşirea din Germania, am tras
puţin pe dreapta să pot medita în voie. Să mă

germ.: „ieşire dintr-o autostradă (sau orice cale de acces) spre o alta”.
germ.: „ Înapoi! Numai înapoi!” .
Vezi G. Topârceanu, ciclul Migdale amare, în Opere alese, vol. I, Poezii, ESPLA, [Bucureşti], 1959, p. 194
(poezia Primăvară, ultima strofă: „Pe trotuar alături saltă/ Două fete vesele// Zău că-mi vine să-mi las baltă/ Toate
interesele!”).
Un gest populist al foarte contestatului nou şef de stat, I. Iliescu, gest care le-a permis multor români săraci să intre
în posesia unei „rable” din Germania, Olanda etc..
germ.: „După mine, cu mine!”.
germ.: „Drum bun!”
„Cine n-are bătrâni, să-i cumpere!”.
Una din formulele de adulare, cu care lingăi de tip VC. Tudor şi A. Păunescu (ambii foşti parlamentari) îi
construiau dictatorului eşafodajul cultului personalităţii.
„Cum nu vii tu, Ţepeş-Doamne, ... ” . Vezi Eminescu, op. cit., supra, nota 5 (Satira III, p. 266).
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Succesorul lui la tron, regele Ferdinand, în
ceasul de mare cumpănă în istoria Regatului,
conducea Consiliul de Coroană (14-27 VIII
1916), care trebuia să decidă, dacă România iese
din neutralitate, de parte cui va intra în război:
alături de Antantă (Anglia, Franţa, Rusia), sau
alături de Puterile Centrale (Germania şi Austro-Ungaria). Mari presiuni făceau filogermanii
din Consiliu asupra regelui spre a-l convinge să
se decidă în favoarea Puterilor Centrale. „– Sire,
aţi uitat că germanii sunt invincibili ?!”
Replicându-le, Ferdinand, care „simţea” mai bine ca unii români interesul naţional, le-a oferit
dovada măreţiei lui de caracter: „– Vă-nşelaţi,
domnilor, eu chiar în acest moment am ucis un
german!, dând, astfel, câştig de cauză participării alături de Antantă, care ne garanta Întregirii Ţării, supremul deziderat al naţiunii.
Ferdinand s-a-nfrânt pe sine ca german, făcând
să triumfe-n el – odată cu Ţara – cel mai mare
român dintre toţi românii! De ce ? Pentru că era
«de cuvânt»! Pentru că a prestat un «Jurământ»
Ţării. Încă un CARACTER! Iată de ce şi azi
putem auzi voci care afirmă dezinvolt şi patetic
– (chiar) şi fără a fi neapărat monarhişti – (că)
«Regatul României» şi «În numele Majestăţii
Sale Regelui» (sunt) formule cu o rezonanţă
care ar trebui să desfunde timpanele sigilate cu
ceară roşie”5.
3. Eminescu n-a ignorat tema caracterului, prevalent talentelor. Atent „la tot ce mişcă-n
Ţara asta...”6, el a afirmat undeva că „nu atât
talentele, cât caracterele înrâuresc soarta naţiunilor!”, idee căreia cel mai longeviv dintre
monarhii României i-a dat gravitatea de maximă, demnă de încrustat în granitul Carpaţilor:
„România are nevoie de caractere” (Carol I).
Idee perenă. Idee obsesivă. În legătură cu
laureata „noastră” germană, Herta Muller,
foarte recent s-a dezbătut inclusiv problema aceasta fundamentală: a caracterului, a caracterelor. „Există riscul să nu înţelegem de ce a
luat Herta premiul [„Nobel”] şi de ce, dacă nu îl
lua ea, tot nu ne revenea nouă. Asta e important

Dinicu Golescu. Vezi supra nota 15.
germ.: „Un om, un cuvânt!”, epitetul „de onoare” fiind subsumat!
arab. al-samt, „drum drept”. Vezi LAROUSSE UNIVERSEL,vol.1, Paris, Librairie Larousse, 1982,s.v. azimut.
Diluând intenţionat adevăratul patriotism al veritabilelor elite în „Ersatz”-ul celor „10 pentru România”,
alunecosul moderator tv. Tatulici l-a nedreptăţit vizibil şi voit pe fondatorul de Ţară Europeană, Carol I. (Germ.
Ersatz înseamnă „surogat, înlocuitor” – vezi DEX, s.v. erzaţ).
Vezi „Revista română”, anul XV, nr. 3(570)/2009, p. 3/2/4 (Articol semnat de Val Talpalaru).
M. Eminescu, op. cit., p. 258 (Satira III).
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pot, din nou, raporta – ca un nou Dinicu1 – la ai
noştri, la ai lor. Are neamţul, aşa cum continuă
să creadă mulţi dintre noi, caracterul egoist,
îngâmfarea, sau „firea rece” din „legenda” de la
care am pornit dezbaterea? (S-ar putea însăila –
umoristic, desigur! – pe această temă a „răcelii”:
neamţul, da; nemţoaica, ba! Raţionament acceptabil doar ca glumă!). Nu, doamnelor şi domnilor! Germanul, aşa cum îl cunosc eu, este, pur
şi simplu, un om-reper, un european tipic, integru etic şi moral, necontrafăcut, nestresat, cu
inima şi mintea larg deschise spre altul, spre
„celălalt” (ceea ce se cheamă altruism!), dezirabil om de cuvânt, mai ales, „de cuvânt”:
„ein Mann, ein Wort!2. Puse la un loc toate
acestea, vom putea conchide: un om de caracter. Un european-model demn de urmat, dar
– pentru noi, unii români, se vede limpede şi cu
ochiul liber – greu de urmat, din moment ce
secole la rând l-am avut alături, dar prea puţini
l-am urmat!
Germanul, cetăţeanul european-standard,
reprezintă „unghiul nostru de marş” (în termenii
infanteristului) – ceea ce este şi nu este totuna cu
azimutul3 – spre cota de cucerit. Căci aderarea
este şi nu este totuna cu integrarea noastră în
UE. Prima e un moment. A doua este un proces.
Ambele istorice. Prima e, deja, o cotă atinsă.
Dar a doua? Integrarea va fi un îndelungat
proces, un mare proces, cu adevărat istoric. Să
nu pregetăm! Avem în faţă cota-reper de atins!
Avem „unghiul de marş” spre cota-reper!
2. Stă mărturie aserţiunilor de mai sus –
mai ales, cu privire la tăria de caracter – însăşi
Dinastia Regală Română de origine germană.
„Călcând pe pământul românesc, am devenit
român” – a declarat prinţul Carol la 10 Mai
1866, domnitorul, apoi, din 1881, regele Carol I
al României. Şi – câştigător al realei, deplinei
Independenţe şi făuritor al celor mai importante
instituţii politice, juridice, economice, administrative Europene, fondatorul Statului Român
European – istoria românilor n-a cunoscut un
român mai român până la El4. Un caracter!
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nu doar pentru literatură, pentru că handicapul
literaturii noastre provine nu din lipsa de talent
a românilor. Ci, mai degrabă şi pe româneşte,
din lipsa lor de caracter”1. Când mă gândesc la
convulsivele reacţii ale politicienilor noştri de
azi la disperarea c-ar putea pierde „ciolanul”,
când mă sperie, pur şi simplu, murdăriile
moral-politice în care ei sunt în stare să se tăvălească doar-doar spre a-şi mai prelungi agonia, îmi dau seama cât de mare-i actualitatea

maximei regale: „România are nevoie (disperată) de caractere!”
Şi – spre a-i testa cetăţeanului german
tipic european şi simţul umorului, domeniu în
care „legenda” susţine, desigur fără temei, c-ar
fi deficitar – amintim aici şi „completarea” la
maxima onorantă tipic germană („Ein Mann…”),
cu care bărbatul neamţ îşi „omagiază” perechea,
recunoscându-se „depăşit”: „Ein Mann, ein Wort;
eine Frau, ein Worterbuch!”

Ţară… „de şase”
(fabulă… posttotalitaristă)
MOTTO: Noi, „elit-acoperită”,/ Facem ţara fericită! (S. Gh.)
Dr. Viorel HODIŞ
Cluj-Napoca
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Ce optimist suna strigătul a mii şi zeci de mii de oameni în stradă, după tragedia
de la „Colectiv”; a sute de mii după OUG/13, ordonanţă trasă de „aleşii” noştri prin
Parlament „noaptea, ca hoţii…”!: „VREM O ŢARĂ/ CA AFARĂ!”
Dar o putem avea? Am învăţat ceva după tragedia cu pricina? Aflăm că una
asemenea celei de la „Colectiv” se repetă chiar azi la un alt Club din Capitală, la fel de
deocheat, cu un nume şi mai straniu, „BAMBOO”, chiar dacă nu s-au declarat morţi
până la ora actuală. Arşi cu zecile, da! Învăţăm ceva din trecutul apropiat? Dar din cel
„îndepărtat”? Din „tragedia comunismului” cu ce ne-am ales, în afara acestor potentaţi
„acoperiţi”, oameni „de tip nou”, care „sug” la sânge-n ţară, fug apoi pe-afară?! Ce
facem noi, vorba marelui Octavian Paler, „cu ce-a făcut istoria din noi”? Putem deveni
„o ţară ca afară” din moment ce – până la ora actuală – suntem ceea ce aflăm chiar
acum: o Ţară… „de şase”?

*
În drumul meu diurn spre slujbă, de zeci
de ani, era obligatoriu să „iau colţul” Bulevard/
strada Pieţii – vadul cel mai bun pentru cerşit. În
acest loc, pe-un taburet cu trei picioare, cu o
cutie de ambalaj de carton mai mult
goală-goluţă-n faţă, îşi face veacul un bătrân,
nins de vremuri, cu cămaşă albă, încălţări
obosite, costum vechi, dar curate, toate-ngrijite.
Cerşea de mult, cerşeşte şi azi. Dar demn, fără
„scânceli”, fără să-ntindă mâna, fără a-i privi pe
trecători provocator, nici obraznic.
Grăbit, de cele mai multe ori, treceam
1

cvasiindiferent pe lângă el ca toţi ceilalţi,
neacordându-i măcar o privire. Astăzi – o zi mai
specială pentru mine, mai norocoasă pentru el! –
îi pun în cutia de carton o bancnotă şi, fără să mă
opresc din drum, îl întreb, aşa, convenţional, ca
pe-un vechi cunoscut, fără să aştept neapărat un
răspuns:
— Ce mai faceţi?
— Stau „de şase”, fu răspunsul. Aproape
şoptit, conspirativ, parcă.
Expresia aceasta, total neverosimilă, recunosc, m-a intrigat. M-a făcut să mă opresc, ba

Vezi „România liberă” nr. 5965/joi 5 XI 2009, p. 6/2/1. (Articol semnat de Alina Mungiu-Pippidi).

mai are ceva de adăugat. Ba chiar se ridică,
pentru prima dată, în picioare, cât era de-nalt,
spre a da greutatea cuvenită celor ce aveau să
urmeze :
— Uită-te la mine…, am aproape nouăzeci de ani şi n-am ştiut pân-acum că şi eu sunt
Piţă Fărâmiţă. Mă bucur de pensia mizerabilă pe
care ăştia mi-o dau din munca mea de-o viaţă,
mă bucur de mersul gratis cu tram-ul/ troleul/
autobuzul şi de două buline la „preţ redus” şi
stau „de şase”, ca ei să mă poată fura-n linişte,
ca ei să-mi fure livada, să-mi prăduiască
ŢARA până nu mai pot căra!
M-a uluit, recunosc. Îl văd aşezându-se
din nou „pe trepiedul lui barbar”, vizibil răscolit, profund tulburat. Ca şi mine, de altfel.
Nu-mi revin uşor.
— Sănătate, bunicule, zic, înainte de a mă
putea smulge, cu greu, din loc… Pe cinstite, şi
eu stau „de şase”. Şi eu sunt o fărâmă de Fărâmiţă. Suntem milioane de asemenea fărâme…
Cred că, de mult, toţi le facem „deştepţilor”
ăstora – „acoperiţi”/neacoperiţi, „aleşi”/ numiţi, care ne cred pe toţi mult mai proşti decât ne
credem noi – hatârul de care au atâta nevoie: le
stăm „de şase”. Şi-ţi mulţumesc pentru întregirea „culturii mele-n domeniu”!
— Mergi sănătos, Piţă, spune el, făcându-mi un semn de compătimire cu mâna. Gest
însemnând mai mult a lehamite.
Câtă dreptate avea şi are bătrânul!
Niciodată n-am simţit că sunt mai puţin
„mândru că sunt …”!
MORALA: O ţară întreagă, ţara mea, stă
„de şase” − aşa, ca ea să poată fi furată în linişte!
Cum şi când ar putea ea, oare, deveni, astfel, „o
ţară ca afară”?!
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chiar să mă-ntorc câţiva paşi spre el. Nepărându-mi-se a fi nici locul, nici timpul vreunei
spargeri, vreunui jaf, vreunei infracţiuni
pe-aproape, îl întreb, curios să-i „prind” jocul:
— „De şase”, zici?! Păi, cum? Pentru
cine? De ce?
— De fraier!
— Cum, adică, … „de fraier”?!
— Te-am surprins. Văd că n-ai „cultură-n
domeniu”. Nu-i nimic. Află acum de la mine că,
atunci când se iese la furat, cel mai prost şi mai
mototol stă „de şase”, iar ăia mai voinici, mai
sprinteni, „băieţii… deştepţi” – „băieţii de băieţi!”, cum se zice – sar gardul şi, în draci,
îndeasă-n saci.
Mă grăbesc, ce-i drept, spre slujbă, dar
observ că e pentru prima dată când bătrânul
ridică fruntea şi mă priveşte drept în ochi, semn
că nu şi-a terminat „depoziţia” cu care-şi propusese să-mi îmbogăţească deficitara „cultură-n
domeniu”. Aşa că stau să-l ascult.
— Era la noi în sat un băiat – Piţă Fărâmiţă, îl porecleam noi – un copil bolnăvicios,
slăbănog şi prostuţ, cu carnea moale, care dormita, şi la joacă, şi la şcoală. Avea şi picioarele
răşchirate, vai de capul lui! Tat-su avea o livadă
mare, cu de toate. Şi când noi, copiii, mergeam
acolo la furat mere, pere ori gutui, îl luam şi pe
Piţă-n echipă; rolul lui era să stea „de şase”, să
nu cumva să vină tat-su să ne prindă. Când
ieşeam cu traistele doldora, îi dădeam şi lui o
fructă, pentru că – asta-i „cinstita” cutumă! – ăla
care stă „de şase” primeşte, şi el, ceva, dar
totdeauna mult mai puţin. Aşa de prostuţ, de
fraier şi de naiv era, că se bucura de gutuia aia
furată de noi din livada lui.
Îmi vine să plec, dar mi-e clar că moşul
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Impresii de călătorie în Serbia,
Bosnia-Herţegovina şi Croaţia
Lazăr-Aurel PANTEA
Baia Mare
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n luna septembrie 2017, timp de şase
zile, 68 de maramureşeni şi clujeni am
efectuat un circuit cultural în Serbia,
Bosnia-Herţegovina şi Croaţia, pentru a vizita
obiective de interes istoric şi cultural.
Itinerarul, de la ieşirea din ţară la Stamora
Moraviţa, la intrarea în Serbia la Vrsac şi până la
Dubrovnic pe ţărmul Adriaticii, de aici la
Cerovek, la ieşirea din Croaţia spre Budapesta,
cuprinde toate formele de relief, începând cu
zona de câmpie, continuând apoi cu dealuri cu
pomi fructiferi şi viţă-de-vie, munţi cu păduri
întinse, păşuni pentru creşterea animalelor, podişuri calcaroase şi sfârşind cu şesul spre Câmpia Panonică.
Cu 30 de ani în urmă, împreună cu soţia
am mai efectuat o vizită în fosta R.S.F. Iugoslavia. Azi, situaţia teritorială, administrativă
şi politică este total diferită. După războiul etnic
sângeros din perioada 1992-1995 şi încheierea
Acordului de Pace de la Dayton din anul 1995,
respectiv destrămarea fostei Iugoslavii, Serbia,
Croaţia, Slovenia, Bosnia-Herţegovina, Macedonia şi Muntenegru au devenit ţări independente. Bosnia-Herţegovina şi Serbia nu sunt membre ale U.E. În fiecare ţară circulă monede diferite
(în Serbia – dinarul sârbesc, în Bosnia-Herţegovina, marca convertibilă bosniacă, Croaţia – kuna).
Republica Serbia, având o suprafaţă de
88.361 kmp şi o populaţie de 7.186.862 locuitori, cu o densitate de 91,9 locuitori/kmp, este
situată în cuprinsul a două regiuni istorico-geografice: Balcanii de Vest şi partea de sud a
câmpiei Panonice. În Belgrad, capitala Serbiei,
am vizitat Citadela Kalemegdan şi Parcul Kalemegdan cu o sumedenie de statui, Monumentul
Ostaşului Necunoscut, Catedrala Ortodoxă
Sârbă „Sfântul Sava”, Piaţa Republicii, artera
pietonală Cnez Mihajlov şi am admirat Palatul
Prinţesei Ljubice, Palatul Parlamentului, Palatul
Poştei Centrale, Centrul Cultural al Belgradului,

Biblioteca Naţională a Serbiei, Academia de
Ştiinţe Tehnice, confluenţa fluviului Dunărea cu
râul Sava (ambele deschise navigaţiei internaţionale), precum şi mai multe clădiri guvernamentale, panorama oraşului etc.
Bosnia-Herţegovina are o suprafaţă de
51.129 kmp şi o populaţie, conform recensământului din 2013, de 3.791.622 locuitori, mai
puţini cu 585.411 locuitori faţă de 1991, datorită
migraţiei. Relieful este predominant muntos.
Aproximativ 50 % din teritoriu este acoperit de
păduri, cuprinzând zona centrală a Alpilor Dinarici. Părţile nord-estice ajung în Câmpia
Panonică, iar la sud, pe o lungime de aproximativ 20 kilometri Bosnia-Herţegovina are o
ieşire la Marea Adriatică. Din cauza acestei fâşii
de graniţă, în zona oraşului Neum, la deplasarea
spre Dubrovnic, am avut control de frontieră de
două ori pentru ieşire-intrare din/în Bosnia-Herţegovina, respectiv în/din Croaţia. La controlul
de frontieră pentru intrare/ieşire din BosniaHerţegovina asistă un ofiţer reprezentant al
Consiliului de Securitate O.N.U. Potrivit Acordului de Pace de la Dayton, Bosnia-Herţegovina
este divizată în două entităţi teritoriale: Federaţia Bosnia-Herţegovina – 51 % din teritoriul
ţării şi Republica Srpska – 49% din teritoriu.
Denumirea oficială a ţării este Bosnia-Herţegovina şi, potrivit Acordului de Pace, este administrată de un reprezentant al Consiliului de
Securitate al O.N.U. Ţara are trei preşedinţi care
îşi exercită atribuţiile prin rotaţie. Situaţia este
similară la nivel de comune, oraşe: au câte 3
primari. În capitala Sarajevo şi în oraşul Mostar,
unde destrămarea Iugoslaviei s-a soldat cu mari
distrugeri şi pierderi de vieţi omeneşti, în memoria celor căzuţi s-au ridicat monumente şi
Galeria „Memorialul Srebrenica”. În centrul vechi al oraşului Sarajevo (Bascarsija) am vizitat
Moschea „Gazi Husrev”, Turnul cu Ceas şi Calendar, Biserica Ortodoxă „Sfântul Mihail şi Ga-

gustă şi pe alocuri joasă. Scufundările, alunecările şi intensele rupturi au generat, în decursul
erelor, numeroase golfuri, insule şi peninsule
muntoase, înşirate de-a lungul ţărmului. Coasta
croată a Mării Adriatice este una dintre cele mai
crestate din lume, având 1.185 de insule şi
insuliţe. Întreaga coastă poate fi asemuită unui
şirag de perle.
La Dubrovnik, „perla Adriaticii”, declarat
monument UNESCO, se poate urca pe zidurile
oraşului medieval (secolele XI-XVII) şi vizita
bazarul, Biserica Dominicană, Biserica Franciscană (care conţine o farmacie din secolul al
XIV-lea), Palatul Rector din 1441, Turnul cu
Ceas, Muzeul Maritim, Palatul Sponza şi Fântâna lui Onofriu. La Split, al doilea oraş ca
mărime din Croaţia, se vizitează Palatul Împăratului Diocleţian (unul din monumentele cele
mai celebre din epoca romană), Mausoleul lui
Diocleţian (acum transformat în Catedrală Catolică, în care se desfăşoară şi activitate de cult),
Poarta de Aur, Statuia Episcopului din Nin) şi
Templul lui Jupiter, portul cu o sumedenie de
vapoare de pasageri de mare capacitate şi confort, faleza Adriaticii. Dubrovnickul, ultima
mare cetate de pe coasta croată, este un adevărat
labirint de străzi pavate cu piatră de râu, cu pieţe
pavate cu marmură, biserici, muzee, palate şi
fântâni, iar Split, este unul dintre cele mai atrăgătoare oraşe şi mai pline de viaţă şi de unităţi
industriale de pe coasta Adriaticii. Numărul de
vizitatori fiind atât de mare, pietrele şi marmurele din pavaj, cât şi scările de acces pe zidurile cetăţii, sunt atât de şlefuite de încălţămintea
trecătorilor, încât sunt deosebit de alunecoase.
Aici, am văzut şi grupuri de străini care stăteau
în rând pentru îmbarcarea pe vapoare, alţii debarcau. Acum, când scriu acest material, îmi
amintesc cuvintele vibrante ale patriarhului Mor
Ignatius Aphrem II, liderul suprem al Biserici
Ortodoxe Siriace: „Locul sirienilor este în Siria.
Refugiaţii trebuie să se reîntoarcă la casele şi
pământul lor”, rostite vineri, 29 septembrie
2017, în sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene
„Petre Dulfu ” Baia Mare, la lansarea volumului
Mărgăritare risipite. O istorie a literaturii şi
ştiinţelor siriace.
La Zagreb, capitala Croaţiei, am vizitat
Catedrala Catolică „Sfântul Ştefan”, Muzeul de
Artă, Biserica Ortodoxă „Sfântul Marcu” şi am
făcut un tur pietonal prin Piaţa Josip Jelacic,
strada Tkalciceva. Pe traseu se vizitează ba-

VARIA

vril”, Biserica Catolică „Inima lui Iisus”. Podul
Latin (locul asasinării la 28 iunie 1914 a arhiducelui Franz Ferdinand al Austriei şi a soţiei
sale Sofia, ducesă de Hohenberg, de către Gavrilo Princip, fapt care a declanşat izbucnirea
Primului Război Mondial), atrage un număr mare de vizitatori. Dacă în Belgrad există un număr
mare de biserici creştine, îndeosebi ortodoxe, în
Sarajevo predomină cele musulmane, unde
există peste 50 de moschei. Cea mai mare şi
veche este Moschea „Gazi Husrev”.
La Mejdugorje, fiind zi de sărbătoare –
„Naşterea Maicii Domnului”, la liturghia oficiată în altarul de vară al mănăstirii se aflau 40
de preoţi, din care unul român, au participat
peste 100.000 de persoane. Participanţii români
au rămas plăcut impresionaţi că, nu departe de
altar, era arborat şi drapelul României. Medjugorje este cea mai importantă zonă turistică din
Bosnia-Herţegovina, vizitată anual de peste
1.000.000 de pelerini şi turişti. La 25 de kilometri de Mostar şi 18 kilometri de Medjugorje,
la Kravica, pe râul Trebizat, se admiră cascada
având formă de potcoavă, o lungime de 120 m şi
o înălţime de 26-30 m. Peretele de calcar este
acoperit de arbuşti, plante agăţătoare şi muşchi.
Croaţia, situată în nord-vestul Peninsulei
Balcanice, pe ţărmul Mării Adriatice, are o suprafaţă totală de 56.594 kmp, din care 56.414
km˛ teritoriu uscat şi 128 kmp de apă. Ţara este
împărţită în 20 de cantoane. Populaţia, conform
recensământului din 2011, este de 4.483.804
locuitori. Are toate formele de relief, însă cel
carstic reprezintă aproape 50 % din teritoriul
ţării. Se impun, de asemenea, Alpii Dinarici cu
vârful Dinava 1.831 m aflat la frontiera cu Bosnia-Herţegovina. De-a lungul coastelor Dalmaţiei cu porturile sale (Opatija, Dubrovnik, Split)
şirurile de munţi calcaroşi bogaţi în fenomene
carstice şi ape minerale, închid podişuri calcaroase. Pe litoral, clima mediteraneană favorizează cultura plantelor subtropicale (viţa-de-vie,
bumbacul, citricele, măslinul, smochinul). Platourile înalte, carstice, din Alpii Dinarici sunt
complet lipsite de vegetaţie. Vara, în timpul
zilei, temperatura atinge 36°C, iar în timpul
nopţii coboară aproape de 0°. Aici, pe aceste
platouri înalte, se află salba de instalaţii eoliene.
Croaţia este una din ţările din Europa mari
producătoare de energie electrică cu eoliene.
Zona litorală a Mării Adriatice, respectiv
Coasta Dalmaţiei, este formată dintr-o fâşie în-
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blocuri, stâlpi sau chiar masive. Din autocar am
admirat pe tot traseul din Munţii Metaliferi ai
Bosniei, Munţii Dinarici din Herţegovina şi
Alpii Dinarici ai Croaţiei, un număr mare de
cariere de bauxită, calcar, cuarţite, fier, mangan.
De altfel, una din autostrăzile din Herţegovina
fiind săpată şi amenajată într-o zonă cu mult
cuarţ, este denumită Autostrada „Kuartz”. Rămâi impresionat de multitudinea de autostrăzi şi
altitudinea la care sunt situate.
În bazare şi în unele muzee, românii au
admirat şiraguri de mărgele şi alte obiecte de
podoabă confecţionate din pietre preţioase şi
semipreţioase, chiar din aur sau argint, precum
şi unele eşantioane minerale. În Sarajevo, la o
marochinărie, vânzătorul ne-a răspuns în limba
română. Ne-a spus că s-a născut pe Valea
Timocului, că este de naţionalitate română, iar
prin căsătoria cu o bosniacă a devenit cetăţean al
Bosniei. În Serbia sunt oficial peste 65 de mii de
români, dar numărul lor este mai mare, mulţi
fiind înregistraţi ca vlahi.
Urmele războiului din 1992-1995 încă nu
s-au şters în Belgrad şi, mai ales, în Sarajevo. Cu
toate acestea nu se văd fabrici şi uzine abandonate, din contră, construcţii moderne şi semne
ale bunăstării se remarcă în multe alte localităţi.
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zarul, Turnul Lotrscak, iar din exterior clădirile
Preşedinţiei Republicii şi Guvernului, Universitatea etc. În perioada respectivă la Zagreb,
afişele stradale anunţau concertul maestrului
Gheorghe Zamfir, Romania.
Fiecare dintre regiunile văzute din Serbia,
Srpska, Bosnia-Herţegovina şi Croaţia au o puternică personalitate, graţie peisajelor superbe şi
capodoperelor arhitectonice. Prin frumuseţile
naturale atrag turişti din toate colţurile lumii.
Circulaţia pe autostrăzi în zonele muntoase, mai
ales prin tunele (unele lungi de 4-6 kilometri), şi
pe zeci de kilometri pe drumul naţional de-a
lungul râului Drina, râu care curge prin estul
Bosniei şi formează, în mare parte, frontiera
naturală cu Serbia, de o parte fiind malul râului
şi pe cealaltă perete un stâncos acoperit cu plase
de protecţie, cât şi pe şoseaua spre Dubrovnik
traversând golfuri ale Mării Adriatice pe viaducte la înălţimi ameţitoare, este senzaţională.
Clifele calcaroase (trovanţi şi olistolite
calcaroase) din munţi, sunt multiple şi de
dimensiuni foarte variabile, de la cca 1 mc până
la adevărate masive, asemănătoare celor de pe
Valea Ampoiului, Dealul Feleacului din Munţii
Apuseni, Subcarpaţii Olteniei etc. de la noi. În
relief ele se văd sub formă de clăi, căpăţâni,
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Horia Stamatu
Dr. Ioana PETREUŞ
Baia Mare

Poezia iniţiatică, religioasă
şi existenţială

1
2
3
4

Cornel Ungureanu, La Vest de Eden – O introducere în literatura exilului, Editura Amarcord, Timişoara, 1995,
p. 11.
Dan Stanca, Literatura exilului anticomunist. Interviu cu Nicolae Florescu, „România liberă”, 2008, nr. 609.
Titu Popescu, Poetul Horia Stamatu, fără editură, München, 1993, p. 29.
Dumitru Micu, Istoria literaturii române, p. 237.
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indu-se pe linia unei evidente reveniri în drepturi a poeticităţii, a reîntemeierii cuvântului poetic după experienţa bacoviană a absurdului şi
descompunerii. Poezia iniţiatică, poezia angoasei existenţiale, poezia de dragoste, poezia
locurilor3 (ciclul hispanic) sunt teme care au
marcat lirica poetului şi care pot fi urmărite
cronologic şi stilistic până la ultimul volum
(Cartea regilor şi împăraţilor, 1985) ca părţi
componente ale unei opere unitare, indestructibile în marca ei de expresivitate. Participând
direct la evenimentele politice ale vremii, Horia
Stamatu le transformă în sursă de inspiraţie poetică,
poezia sa fiind şi „o meditaţie dramatică asupra
istoriei contemporane şi destinului omenirii”4.
Asupra volumului de debut şi-au exprimat
opinia majoritatea criticilor importanţi ai momentului, considerându-l o apariţie distinctă în
lumea literară interbelică. „Întâlnim la el prefigurarea unei noi sinteze între experienţele su-
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n cunoscuta sa carte pe tema literaturii
exilului, La Vest de Eden. O introducere în literatura exilului, Cornel
Ungureanu consideră că generaţia de exilaţi a
lui Horia Stamatu, scriitorii din exil plecaţi după
1945, adică cei din primul val, au pierdut războiul. „Lumea lor, precum Atlantida, s-a scufundat. Unii dintre ei mai caută – şi literatura e
jurnal de front – să-şi recucerească ţara. Dar,
după 1948, pentru cei mai mulţi dintre ei devine
limpede faptul că trebuie să o ia de la zero. Să
renască în altă ţară. Experienţa morţii şi a renaşterii – iată experienţa fundamentală definită,
în secolul al XX-lea, de literatura exilului (...).
Poate întreaga istorie a literaturii transcrie raportul lui în afară cu înlăuntrul”1.
„Înlăuntru” sau „în afară”, destin nefast la
marginea existenţei, Horia Stamatu a ales pentru
totdeauna calea poetică, luând-o de la zero,
uneori din cauza pierderii manuscriselor, mereu
în lupta pentru (re)cucerirea cuvântului şi convertirea limitelor în poezie. O poezie scrisă numai în limba română, „fiindcă doina ca şi bocetul nu se cântă în altă limbă fără să-şi anuleze
valorile şi semnificaţiile mitice (...). Limba este
un blestem al destinului nostru carpatic, ca şi
spiritul mioritic, ca şi conştiinţa cosmică a
creştinismului nostru ortodox”2. Creaţia poetică
a lui Horia Stamatu cuprinde volume răsfirate pe
parcursul a cinci decenii, publicate, atât în ţară,
cât şi în exil: Memnon (Bucureşti, 1934), Recitativ (Madrid, 1963), Punta Europa (Madrid,
1969), Kairos (Madrid, 1974, apoi Bucureşti,
1995), Imperial (Paris, 1981), Cartea regilor şi
împăraţilor (1985).
Tematica diversă a creaţiei sale este trasată odată cu volumul de debut, Memnon, înscri-
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fleteşti şi cele livreşti, care constituiau atracţiile
unui postmodernism interbelic; dar nu îşi refuză
nici fuga baudelaire-iană în ireal, nici tensiunea
tragismului existenţial. Tânărul poet caută o
nouă «ieşire din labirint» (...) o tentativă de
eliberare existenţială prin poezie, prin magia
artei”1. La o primă lectură a volumului, se poate
remarca alternanţa registrelor, o stare metaforică autoreferenţială şi înclinaţia spre dicteul automatic, spre gratuitatea ludică, pe care o
remarca G. Călinescu, o dată cu apropierea de
poezia lui Jean Cocteau sau Pierre Reverdy –
prin „acea afectare de a face focuri de artificii,
simple creionări în goană, în pură aventură (...),
acceptând absurdul cu ingenuitate prefăcută,
asociind cu concertată nepăsare cotidianul cu
solemnul, tramvaiul cu îngerul (...), în scopul
reţinerii unui graţios al surprizei, prin apropierea instantanee a două imagini eterogene”2. Poezia autoreferenţială, emblemă a primului volum,
poate fi extinsă asupra întregii opere, rămânând
consecventă cu datele acestei dezvăluiri de la
început: „Aceste poeme sunt poate traduse/
Dintr-o limbă necunoscută/ Surprind nesimţitor
taina/ Şi o închid în vers brută.// Îngerii dacă dau
târcoale/ Mă fură din când în când/ Ca o rimă
rătăcită printre coale/ Versul zboară cântând”.
Posesor al unei generoase şi originale capacităţi
asociative: „genele de bumbac”, „curcubeu suplu păun al soarelui”, „lebăda pleonasm pe zăpadă”, „obrajii curaţi ca sânii mării”, „timpul
carnea incoloră a eternităţii”, autorul lui Memnon
aduce o reintensificare a lirismului pur, o diversitate a căutărilor, „alimentată de un dinamism
creator special, care se poate reduce, prin esenţializare, la investirea limbajului cu o funcţie
spirituală instaurativă, deci sufleteşte fertilă şi
moralmente tranzitivă. După acest remarcabil
debut, poezia lui Horia Stamatu va evolua spre o
tot mai rezonantă gravitate lirică”3.
Poezia iniţiatică, componentă esenţială a
liricii stamatiene, se distinge printr-o astfel de
gravitate, prin pătrunderea misterului şi a sensului firii, prin comunicarea cu divinitatea, prin
raportul dintre cosmic şi particular. La rândul ei,
poezia iniţiatică poate fi analizată prin prisma a
cel puţin două componente: una religioasă şi
1
2
3
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alta existenţială, uneori acestea aflându-se în întrepătrundere, îngreunând delimitările noastre
formale. Unii comentatori ai liricii poetului s-au
întrebat despre natura religiozităţii care îi străbate opera, căci „starea lirică – atunci când el o
trăieşte, nu este direct angajat religios – denotă
puternice impulsuri mistice. E o veghe oarbă, o
senzaţie de suspensie în niciunde, un vid lăuntric
perfect amenajat, aşteptând să-l umple transcendentul”4. Eul se autodefineşte recurgând la simboluri universale ale evoluţiei spirituale – astrele, spirala, şarpele, luna: „Spre miezul nopţii
nici rece nici caldă/ pe când zăceam fără somn
îngropat în miresme/ toate astrele s-au prăbuşit
în mine./ Şi nu mai văd nu mai văd. Din tot ce
suie/ şi cade nimic nu suie nimic nu cade afară/
de mine în tot ce se leagă/ mişcându-se stând eu
mă desprind. Sunt/ punctul în care începe spirala
descântecul/ şarpelui”. Tematica creştină a poeziilor sale nu apare încorsetată de dogme, autorul permiţându-şi anumite libertăţi care confirmă fascinaţia lirică pe care o exercită motivele şi
personajele biblice asupra sa, răspunzând la setea de primordial, de puritate, de increat.
Poezia stamatiană de tip iniţiatic are profunde rădăcini religioase. Autorul lui Memnon a
fost perceput ca un gnostic creştin care s-a simţit
atras de vechi înţelepciuni şi mistere ale tradiţiei
religioase. Din revelaţie şi esoterism a făcut
surse ale lirismului, ale unui lirism pur, care s-a
dezvoltat paralel cu respingerea agresivelor limitări introduse de ideologiile contemporane.
De altfel, încadrarea creaţiei lui Horia Stamatu
în orizontul creştinismului şi asumarea morală a
religiei sunt merite personale în cadrul unui
efort mai larg de relansare literară a valorilor de
credinţă, în acea perioada, prin Mircea Eliade,
V. Voiculescu, Gala Galaction, Nichifor Crainic,
Mircea Vulcănescu, Nae Ionescu. Redobândirea
creştinismului a fost mijlocul prin care această
generaţie s-a opus degradării morale. Prin viziunea sa, Stamatu, „intenţiona o nouă resurecţie mitică asupra lumii obiectuale moderne, o
nouă revărsare de semne, de care societatea contemporană, opacă la miraculos, avea nevoie fără
să-şi dea seama. De aceea, la Horia Stamatu,
«amintirea» este mai mult decât rememorare, ea

Titu Popescu, op. cit., p. 29.
G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini, p. 903.
Titu Popescu, op. cit., p. 34.
I. Negoiţescu, Istoria literaturii române (1800-1945), p. 407.

Starea de religiozitate şi fiorul exilului
Starea de religiozitate şi fiorul exilului le
întâlnim în Acatistul Sfântului necunoscut. Este
un text poetic al cărui titlu semnalează o aluzie
la discursul religios de tip imnic, retoric şi prolix, prin care mintea credinciosului trebuie ridicată la nivelul unor valori şi sentimente înalte,
pentru a se purifica de zaţul greşelilor şi al
păcatelor lumeşti. Jocul intertextual, livresc,
care depăşeşte evlavia religioasă obişnuită, este
sugerat de subtitlu („adormit la Râm şi trezit pe
celălalt tărâm”), precum şi de dubla dedicaţie
care urmează: „În amintirea lui Ion Barbu, marele sfătos al geometriei mistice, şi a lui Dan
Botta, poetul tragic, împăcaţi în veşnicie sub
zodia românească”. Patriotismul exilatului se
dovedeşte a fi viu şi semnificativ, iar subtitlul nu
face altceva decât să scoată în evidenţă drama
acestuia, dar şi aspiraţia spre acel alt târâm al
sacrului, neatins de vitregiile istorice ale timpului profan. Imitarea imnului de tip acatist este
vizibilă şi la formă prin alternanţa celor două
1
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3

icosuri şi a celor două condace, structură drastic
redusă faţă de cea bisericească.
Prenumele Ieremia are, în ebraică, ca posibilă semnificaţie ideea înălţării lui Dumnezeu
(Iahve), iar în textul stamatian converteşte un
generic cioban (mioritic) într-un sfânt capabil să
ofere lumii civilizate cheile cerului: „Bucură-te,
Sfânt golaş, fără loc în călindar/ bucură-te, străinaş,/ cerului căzut în zar. /.../ Bucură-te, Irimie/,
Doctori, bucuraţi-vă/ cela ce nimic nu ştie/ din
neştire tot vă dă!”. Simplitatea sfântului necunoscut aduce revelaţia sensului vieţii şi redefineşte raiul prin cântecul său din fluier. Deşi
pare a fi construit din clişeele creştine cunoscute, în ritmul simplu de poezie populară, raiul
stamatian gândeşte valenţele unui teritoriu sacru, universal, etern şi fertil, unde hora fecioarelor arse pare un eveniment cosmic regenerator, iniţiat de miticul cioban cântăreţ din fluier,
amintindu-l pe Orfeu, coborât acum nu în infern,
ci urcat: „la rai de pururea lumină/ la rai de
trainică hodină/ la rai de pace şi răcoare/ la rai de
suflete în floare/ La raiul fără jos şi sus/ la raiul
fără de apus/ la raiul unde tot răsare/ curcubeu
fără hotare”.
Primul grupaj de poezii din volumul
Kairos, intitulat Ritmuri între aici şi acum, „una
dintre cele mai elaborate, şi, fără îndoială, cele
mai izbutite opere poetice ale lui Horia Stamatu,
este scris în maniera lui de San Juan”2, având,
însă, ecouri şi din poezia lui Ion Barbu, atât prin
titlu, cât şi prin ermetismul şi absurdismul de
care dau dovadă aceste texte destinate unui cititor avizat, caracterizate prin prezenţa unor „versuri concentrate, lapidare şi şocante, progresiv
dozate cu mister şi esenţă lirică, pendulând
adesea între ermetic şi absurd”3.
Ca topos al exilului favorit al multor intelectuali români, Spania a însemnat pentru Horia
Stamatu şi descoperirea unui exotism aparte, dar
şi o mai mare apropiere de religiozitate. Însorita
„Spanie pătrată”, cu nesfârşitul ei „pustiu de
lumină”, a devenit pentru Stamatu un topos liric.
Ea reprezenta patria călătorului „ce se dezvăluie/ ochilor mereu căutători”, spaţiu sacru, unde
se poate naşte poezia din durabilitatea spiritului
locului, din „giganţii/ de pază ai Castiliei”, din
frunzele măslinilor care „se scaldă în har”, din

Titu Popescu, op. cit., p. 40.
Ioan Petru Culianu, Studii româneşti II. Soarele şi luna. Otrăvurile admiraţiei, Editura Polirom, Iaşi, 2009, p. 114.
Titu Popescu, op. cit., p. 78.
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este o cale spre transcendent, o formă de evlavie
a sacrului”1.
Un dramatic efort de ridicare a înţelegerii
la trepte iniţiatice, la altitudinea unde cunoaşterea înseamnă identificare, întâlnim în poemul
Îngerul a plâns (volumul Recitativ, 1962):
„Acolo erai? Şi dincolo cine?/ Dincolo, acolo şi
stolul/ mereu părelniciei/ cu osia pierzaniei în
poluri,/ mai doarme, mai geme o noapte/ strivită
de mări, dar totul e afară/ în ploaie, în grindină,/
de-a valma în pleava, razele, graiul”. Revelaţia
sacrului depinde de treptele iniţiatice parcurse,
de capacitatea de înţelegere şi de puterea credinţei, până la o altitudine unde cunoaşterea
înseamnă identificare. Zbuciumul iniţiatic, precum şi antagonismul dintre aspiraţii şi limite
amintesc de concluziile argheziene referitoare la
divinul implacabil: „Eu te-am chemat/ şi toate
uşile mureau stinghere/ la răscrucile închipuirii.// Până când, zic, cu părul smuls,/ cu ochii
săriţi din orbite,/ cu pielea ruptă de carne/ şi
carnea ruptă de oase, cu oasele arse/ de măduva
durerii,/ rămâne azurul./ Cele şapte trâmbiţe
smulg văl după văl” (Dialoguri).
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fabulosul tradiţional, ori din acea „fiesta nacional”. Aşa s-a născut ciclul de poeme hispanice intitulat Punta Europa, pe care îl va include în volumul cu acelaşi titlu. Ţinutul iberic
şi cel din Carpaţi (Pendul ibero-dacic) sunt
patrii ale poeziei şi toposuri ale recuperării spirituale care pot certifica înfiorarea sufletului şi
revelarea sacrului.
Devenită, în exil, stare permanentă de
conştiinţă, religiozitatea lui Stamatu s-a consolidat şi prin traducerea şi comentarea poeziilor lui San Juan de la Cruz, modelul pe care
l-a respectat şi imitat în poezia sa religioasă,
căci, aşa cum mărturisea: „La San Juan de la
Cruz am găsit o culme, în sensul că sunetul ţine
loc de imagine. (...) San Juan de la Cruz m-a
ajutat enorm la poezie, însă nu imitând. Prin
studiu şi traducere am ajuns la esenţa uneia
dintre cele mai pure poezii, şi aceasta m-a ajutat
la propria poezie în sensul celui mai sever autocontrol”1. Fiorul pribegiei, cu greu reprimat de
poet, îl regăsim transpus în Psalm 136: „La râul
Vavilonului şedeam / şi cu amar după Sion
plângeam;/ haifele frumos sunătoare/ le-am pus
în sălcii plângătoare (...) / Cântaţi-ne cântările
Sionului!/ Dar cum să cântăm cântecele Domnului?/ Cum să cântăm în locuri străine?/ Cum
să te uităm Ierusalime?”.
Poezia existenţială a lui Horia Stamatu a
fost lansată o dată cu apariţia volumului Recitativ, poemele din această categorie exprimând
sentimentul singurătăţii şi incomunicabilităţii,
alienarea omului într-o lume automatizată, cu
inserţii halucinant-suprarealiste, cu imagini nedefinite şi supuse degradării. Stamatu exemplifică cu mare talent categoria antiliteraturii
iniţiată de avangardişti. Colind 1967 este un
anticolind, în care poetul concentrează revolta
omului viu, spiritualizat prin iubire, frumuseţe
şi artă, împotriva căderii în zona ingrată a maladivului, a lipsei de sens şi armonie, dar şi
convingerea că salvarea poate veni prin cuvânt
şi prin rugăciune: „să ne rugăm/ pentru astronauţii pulverizaţi pe veci/ în frigul infrastelar ad
gloriam, ah!”. Crăciunul are aici mai mult decât
semnificaţia creştină, simbolizând renaşterea
omului, posibilitatea unui nou umanism contextualizat modernităţii, unde clasica recuzită
burgheză a sărbătorii devine mijloc de realizare
a saltului în lumea de dincolo, a sacrului şi
absolutului: „dă-ne nouă/ proştilor nouă săra1

cilor nouă ciungilor/ ologilor şi deplasaţilor
cetăţeni ne-cetăţeni/ dă-ne covrigi să facem
nimburi dă-ne mere mere să/ ne jucăm cu ele (...)
dă-ne o tăbliţă neagră şi/ condei de piatră dă-ne
un răboj dă-ne un ghioc/ să-l punem la ureche şi
s-auzim infinitul”.
În Twist 1963, apocalipsul existenţial pare
definitiv şi de neevitat. Lumea e o „cloacă a
haosului fără izbăvire”, unde până şi
intelectualii, alienaţi, joacă partiturile lumii pe
dos: „îşi vând părinţii/ pe un tub de somnifere,/
pe un surâs în galben/ pe dreptul de a se scălda în
noroi,/ pe nădejdea de-a ucide, de-a ucide, de-a
ucide,/ ultimul rest de om din bietul om”. Sensul
oricărui act constructiv şi creativ s-a pierdut, iar
iureşul vieţii pare absurd în lipsa lui, aşteptând
acea dies irae când vor fi culese roadele acestui
timp: „pentru cine zgâriem ţărâna/ pentru cine
ne ridicăm la stele/ pentru cine veghem peste
văzduhuri şi ape/ cine e celălalt cine sunt eu/
unde mi-e aproapele unde mi-e departele/ pe
cine apăr împotriva cui? Şi nimeni nu va mai şti
de nimeni”.
Dincolo de toate aceste cataclisme nefaste, poetul e o conştiinţă care aşteaptă prefigurarea unei noi dimineţi (cere din cer din lună din
stele/ o busolă nouă/ cu magneţii întorşi de la
Miază Noapte către Miază Zi), a unui nou început purificat despre care să poată spune că a
readus lumea la vârsta ei paradisiacă: „dimineaţa era curată ca oglinda/ apa izvorului limpede/ cădea în clipe atotîncepătoare/ aerul
proaspăt/ cocoşul binecuvântase steaua matutină/ ciocârliile preamăreau macii din lanuri”. În
acest tablou apocaliptic apare imaginea biblică a
Mântuitorului, Care mântuieşte frica şi pe „cei
ce s-au stors plângând”, „cei ce-au cerşit”, „cei
ce s-au luptat” pentru El. „Cel Ce este” va fi
neîndurător cu cei care nu L-au vrut sau nu L-au
ştiut, dar şi cu cei care L-au tămâiat neîncetat
sau L-au lăudat pentru că „toţi sunt Cel Ce este”:
„Eu sunt Cel Ce este,/ frica toată s-a mântuit!/
Cei ce-au zâmbit sunt toată podoaba mea,/ cei ce
s-au stors plângând sunt plăgile mele,/ cei ce-au
cerşit sunt nesomnul meu,/ cei ce-au luptat sunt
pacea mea,/ cei ce s-au luptat pentru mine sunt
copiii mei” (In memoriam).
Un simbol cu multe semnificaţii în mitologie sau religie este piatra, asociată la Horia
Stamatu unuia dintre cele mai emblematice per-

Florin Manolescu, Enciclopedia exilului literar românesc, Editura Compania, Bucureşti, 2003, p. 635.

Starea revelată a sacrului
În om există, atât potenţialul evoluţiei, cât
şi cel al autodistrugerii: „Suntem uscăciunea
pustiului cu limbi de foc/ suntem setea pustiei cu
adâncul reavăn/ şi creşte din ele cu două iubiri/
una care prăpădeşte totul/ ca zmeoaica din basme/ şi alta care ţine bolta cerului” (Imperiul) şi
care generează o luptă sisifică între inconştient
şi conştiinţă. Omul este supus întunericului şi
1
2

necunoaşterii. Magia poetică constă în capacitatea poeziei de a revela adevăruri esenţiale
despre sinele eului care se autorevelează ca
parte a suflului divin: „Suflul tău s-a făcut prin
mine putere/ şi din el m-am făcut puternic/ de
când am ieşit din somnul/ ce încă nu era fiinţă”.
„Suflul” implică comuniunea cu transcendenţa,
înţelegând creaţia lirică ca mijloc de împlinire a
sufletului religios (cum a fost cazul lui Gala
Galaction, V. Voiculescu, I. Agârbiceanu,
Valeriu Anania şi Ioan Alexandru).
Autorul dezvoltă în Imperiul un poem
„explicativ”, dedus din sintagmele rugăciunii
Tatăl nostru, folosite ca titluri pentru secvenţele
care compun poezia gnomică, propunându-şi o
decodare a posibilelor sensuri, văzute ca reverberaţii lirice ale cuvintelor sau sintagmelor
ce compun rugăciunea creştină fundamentală:
„şi pilde sunt toate câte le vedem/ cu simţurile
cu mintea şi judecăţile ei/ dar dintre toate
acestea/ cele ce ne uimesc mai puţin/ sunt mai
aproape de nesfârşitul Împărăţiei/ în taina fiecărui bob/ se dospeşte Împărăţia/ şi aluatul lumii/ ca s-o vedem şi să luăm din ea” (Vie împărăţia Ta). Poemul se încheie cu ideea regăsirii
identităţii noastre sacre. Versurile sunt străbătute de incantaţii psalmice, aici poetul situându-se cel mai aproape de misticul spaniol, San
Juan de la Cruz.
Parcurgerea treptelor iniţiatice depinde de
miracolul divin al luminii, ca „principiu salvator
din rutină şi neantizare”2. Lumina stamatiană
străluceşte a frumuseţe, gingăşie, limpezime, linişte şi nădejde, fiind totodată unic principiu ce
favorizează accesul spre sacru. Presupunând un
efort de cunoaştere – „când nimeni n-o întâmpină/ rămâne neştiută”, percepţia luminii purifică sufletul şi-l face apt pentru receptarea marilor înţelesuri: „Dar bucuroasă lumină/ din
izvoare de veci la tărâmuri de veci/ e negrăită
clipa/ dintre două veşnicii”. Prin acest efort înălţător, iluziei realităţii i se substituie înţelegerea
esenţială a lucrurilor, adică a firii care le face să
fie: „dar vrednicia ei/ face lemnul de lemn,/
aerul de aer,/ focul de foc,/ şi tot ce vedem este
simbolul ei”. Efectul miraculos al luminii stamatiene este cuprins în sentimentul bucuriei:
„Cu lobi de crin desferecă ura/ atotrăbdătoare

Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, vol. II, p. 357.????
Titu Popescu, op. cit., p. 44.
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sonaje ale liricii sale, Memnon, care era o: „Statuie vorbitoare/ în răcoarea zorilor/ în aur şi
sare/ pe feţele mărilor” (Memnon 1946). Biserica creştină s-a fundamentat pe misiunea
asumată de Petru, cel ales de Hristos pentru
calităţile sale şi asemănat cu piatra, căci aceasta
„semnifică stabilitate, credinţă neclintită pentru
creştini, şi există metafora bisericii formate din
„pietre vii”, care sunt credincioşii”1. Piatra este
un simbol al divinităţii prin durabilitatea şi imuabilitatea structurii ei dure, dar şi al sufletului
împietrit, refractar la bucuriile mărunte ale vieţii, absorbit într-o durată atemporală: „Omul de
piatră ca piatră stă,/ n-a vede n-aude, şi vântul îi
sapă în frunte/ râuri adânci, ploiele-l udă, fameni îl scuipă,/ şi câinii îl latră”. Tocmai această
împietrire care îl dezumanizează face ca Omul
de Piatră stamatian să fie durabil, invulnerabil,
evocând un arhetip superior, rezistent în faţa
oricărei intemperii istorice.
Omul de piatră, poem de referinţă, este
considerat de unii comentatori capodopera liricii stamatiene. În afară de simbolul omului, poemul este construit pe alte două simboluri: locul
şi vântul. Locul e concretizat, e o „provincie”,
care se extinde până la „praful Copoului” şi e
populat de o lume pestriţă, orientală, „pulbere
umană pitorească, aiurită, grotescă”. Vântul –
„Crai şi Luceafăr, cu aripi de-argint” – apare ca
respiraţie a pământului, principiu al binelui şi
răului, pe „aripile” căruia vine însuşi Dumnezeu. El e şi cel responsabil pentru împietrirea
progresivă a omului: „o doar vântul era, mi-a
spus povestea, şi cine-o spune/ până la genunchi
de piatră să se facă”. Finalul poemului este optimist, deoarece jocul nu s-a sfârşit, iar vântul „şi
cine-a mai spus” ar putea relua povestea, de
această dată invers, pentru (re)umanizarea omului de piatră, ca să devină iar „omul-om”.
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topeşte mânia/ şi din patimile crucii/ înalţă un
arbor al bucuriei/ cu nesfârşite ramuri”.
Poetul se întreabă: „Unde se toarce, se
desfată şi întoarce toată gingăşia luminii?”, iar
răspunsul îl sugerează chiar întrebarea, ca
mijloc esenţial de cunoaştere şi de provocare a
miracolului divin. Volumul Dialoguri prezintă
o gamă variată de semnificaţii ale luminii care e
forţă coagulantă a lumii şi „neştiut ne poartă/
unul către altul”, iar fără lumină „nu suntem
decât străini/ noi oamenii, singurul neam/ halucinat de anarhie”. În acest volum Horia Stamatu
este cel mai aproape de autorul Poemelor luminii, prin exaltare şi dăruire şi prin căutarea de
înţelesuri. Ceea ce la poetul din Lancrăm era
„lumină lină”, „valuri de lumină”, care străluminează splendoarea dumnezeiască în om
(„ca să răsufle liber Dumnezeu în mine”), la
poetul român din Freiburg devine „mirare lumină”, „gingaşă limpezime”, „lumină fragedă”,
„diafană joacă”, „bucuroasă lumină”. Dar frecvenţa simbolului poate fi comparată şi cu cea
din poezia lui Ioan Alexandru, căruia îi şi dedică
un poem, Lumina divină: „De unde vine/ aşa
lumină?/ Din nicio parte,/ partea nefiindu-i locul” (I), „Lumină dulce, lumină mirare”, „uşoară lumină”, „lumină atotstrăbătătoare/ mereu îndrăgostită/ mereu mai fără seamăn,/ împarte
bucuria/ de-a nu mai spune nu”. Lumina stamatiană „este o nădejde care mângâie şi singura
salvare din noaptea vanităţilor, ea cuprinde înţelesul superior al iniţierii în trăirea divinităţii ca
izvor şi chemare a vieţii. Fiind bucurie şi cunoaştere, lumina înseamnă nădejde. Acesta este
mesajul Dialogurilor. Soarele, izvorul luminii,
este numai mesagerul unei alte, ascunse, lumi,
identităţi, care rămâne inaccesibilă celor neiniţiaţi – «sfânta noapte din origini»”1.
Pe aceeaşi direcţie sunt construite şi poemele-cicluri din volumul Contrapunct. Poemul
Ars poetica aduce elogiu cuvântului întemeietor, poeziei originare şi începutului. Această căutare a primordialităţii semnalizează „apropierea
programatică a stării de poezie de starea de
religiozitate, confluente în vârsta arhaică, paradisiacă”2. Efectul poeziei este de întoarcere
spre începuturi, spre edenul pierdut: „Să aşezăm
1
2
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munţii la loc/ să tragem apele în albii,/ să pieptănăm pădurile,/ să scoatem viile/ iar la lumină,/
şi soarele, şi luna,/ să le curăţăm de zgură/ şi
neamul păsărimii/ să-l vindecăm de spaimă”.
Lumina, prezenţă esenţială în acest poem, are
rolul de a „strălumina” neînţelesurile înainte de
a „se face eres” şi înainte să „murim în mijlocul
unui cuvânt”, de regăsire a tărâmurilor care au
devenit inaccesibile din cauza încarcerării spiritului, deci de liant spre universul primordial,
spre lumina nenumită, spre armonia sacră.
Într-o scrisoare adresată lui Dumitru
Ţepeneag, în 1974, Horia Stamatu îşi mărturisea
hotărârea programatică de a rămâne „la scrisul
quintesenţial”3, prezent ca ton de-a lungul întregii sale opere amintind de aprecierea heideggeriană că poetul este cel care rosteşte sacrul, îl face vizibil pentru om: „poetul invocă
însă, în cuvântul care cântă, întreaga luminozitate a înfăţişărilor cerului, orice ecou al traiectoriilor şi al suflărilor sale şi, invocându-le astfel, le aduce la strălucire şi răsunet”4. Observând
şi criticând despiritualizarea vieţii moderne,
marcată de un homo technologicus, poetul se
raportează la lumea tehnică şi ştiinţifică prin
intermediul meditaţiei lirice, iar lirismul său,
începând cu volumul Recitativ (1962), ne plasează în plină poezie existenţială. Nostalgia după un nou umanism, care să reintegreze sacrul în
structura viziunii sale şi să oprească de la disoluţie gândirea contemporană, apare şi la filozofi
precum Constantin Noica şi Martin Heidegger,
care disting în istoria europeană declinul metafizicii eşuate în tehnică, faţă de care literatura,
filozofia şi arta reacţionează critic.
Desacralizarea existenţei, căderea ei în
automatismele tehnice face ca omul să devină
avid de sacru, pentru a se putea salva de distrugerea totală a umanităţii din el care echivalează
cu trăirea în dimensiunea spiritului. Artele şi
literatura, la fel ca filosofia sau religia au avut
dintotdeauna această preocupare fundamentală
de a exprima ceea ce este universal şi sacru prin
crearea unor viziuni sistematice, teoretice sau
simbolice: „invocarea transcendentului constituie una dintre atracţiile-obsesii şi justificări
esenţiale ale literaturii dintotdeauna. Relaţia li-

Căutările sacrului
în lumea apocalipticului
Cele trei vaste texte poematice din culegerea intitulată Imperiul sunt de inspiraţie religioasă şi scrise în genul profetic-apocaliptic. În
primul text, Cuvinte şi zile, poetul este vocea lui
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, intrigat că nu e
înţeles de cei pentru care s-a crucificat. Al doilea, Imperiul, dezvoltă sensurile cuvintelor şi
sintagmelor din rugăciunea Tatăl nostru, iar în
1
2
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Ibidem, p. 67.

al treilea, Istru, încifrează în simboluri necazurile ce s-au abătut peste lume, văzută ca un
„istm” între două continente. Poemele sunt
construite prin recurs la simetrii sintactice care
amintesc simetriile arhitecturii divine: „Împăratul ucigaş de îngeri/ s-a ridicat pe calul negru/
cu două capete şi cinci copite/ şi toţi copacii s-au
scuturat de frunză/ şi toate firile s-au veştejit/ şi
niciun duh de sine stătător/ n-a mai trecut puntea/ între Continentul Jos/ şi Continentul Sus/
decât rupându-se/ de ce mai avea din trup/ aerul
s-a făcu o baltă/ plină de nuferi negri” (Istm).
Stamatu este un maestru al simetriilor şi al
opoziţiilor, de la cele simple, care angajează
obiecte, simboluri, până la cele complexe, cum
ar fi opoziţia natură primordială – civilizaţie
tehnică. Discursul cuprinde de multe ori
construcţii de tip chiasm, care exprimă o stare de
ambiguitate, de dualitate a fiinţei suspendate
între trecere şi eternitate: „Eşti mort ca viu/ în
mormânt fără de maluri, cale lungă, du-te, vino/
Eşti viu ca mort”. G. Călinescu semnala în poezia lui Stamatu influenţa unui precursor al suprarealismului, Pierre Reverdy, care pare să-i fi
sugerat analogizarea unor existenţe total divergente, cum ar fi poeticul şi apoeticul, firescul şi
nefirescul, sacrul şi profanul. Modalitatea folosită frecvent pentru antinomizare este concentrarea negativităţii prin motivul apocalipsei,
al lumii pe dos: „Muntele din faţă/ cu vârful în
jos/ îmi striveşte ochii./ Pădurile răsturnate/ cu
rădăcinile în aer/ aduc aminte de bătălii pierdute./ A cui a fost biruinţa?” (Aprilie trezeşte,
II). Acestei lumi răsturnate i se opune firescul
dintr-un timp când „regele era Rege,/ peştii erau
peşti”, „tuciul era tuci, aurul era aur,/ ceasul era
ceas” etc. Rostul oamenilor pe pământ şi al
poeţilor în special e acela de a redobândi starea
naturală, iniţială şi nepervertită a lumii: „Să aşezăm munţii la loc să tragem apele în albii/ să
pieptănăm pădurile să scoatem viile iar la
lumină” (Bucolica, II).
Heidegger, filozoful cel mai apropiat de
poet, asocia era modernă a tehnicii, a informaţiei, a computerului cu pragmatismul. Poemul Computer 1967 aduce o viziune homerică
asupra avalanşei de informaţii, asupra tehnicii
moderne, în dauna sufletului secătuit de orientarea pragmatică a lumii occidentale. Este obse-
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teraturii cu sacrul a determinat şi o continuă
influenţare reciprocă prin intermediul unor noţiuni fundamentale comune, unificatoare – imaginar, inefabil, vizionar. „Religia are, constitutiv, o excelenţă estetică. Şi în religie, şi în
literatură, trăirea se exprimă printr-o mare tensiune simpatetică, deşi activă în domenii marcate de o anumită ambiguitate între imanent şi
transcendent, numen şi natural. La fel de propriu este naturii artei, ca şi religiei, imperativul
creştin al iubirii, ca relaţie deschisă”1.
Lumea tehnologiei este un adevărat infern, exemplificând răul istoric, este o „noapte a
neştiinţei negre” în care omul îşi conştientizează
condiţia tragică dominată de singurătate, incomunicabilitate cu semenii, de dezrădăcinare şi
de împietrire a spiritului: „Eşti viu sau mort/ în
râul fără de izvoare/ trecere strâmtă, vii, te duci?/ Trezeşte-te, trezeşte-te! Cine strigă?/ Acoperi o floare cu valul răsuflării/ gene tremurau
de apă, mâinile cu/ noaptea neştiinţei negre şi
buzele acoperi/ ca un amurg pustiu de zei/ şi
ascultai singurătatea/ cum se târa pe prag. Aşa
rămân străin” (Nedespărţiţi).
Alienarea a ajuns la paroxism, discursul
liric dobândind valenţe de bocet sau de doină
folclorică, cu intensităţi sufleteşti nebănuite, exprimate cu ajutorul unor comparaţii sau imagini
cu valoare de superlativ absolut. „Viaţa s-a scurs
într-o bolnavă disoluţie, treptele decăderii se
succed halucinatoriu”2. Acest rău istoric este
resimţit şi ca destrămare a propriei fiinţe: „eram
şi nu eram/ că m-a cuprins o jale/ ce nu mai are
leac,/ parcă tot umblu tăiat în două,/ cu jumătate-aici şi jumătate aiurea,/ nimic mi se plineşte, aşa sunt de stingher,/ aşa străin de mine,/
că tot mă văd ca altul/ şi nimeni nu mai sunt”
(Cronica).
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dantă imaginea omului reîntrupat în computer,
omul mecanic, omul robot: „pe toate părţile/
structură”. Prin întinderea uimitoare şi prin versurile sale lungi, poemul pare un fragment din
epistolele eminesciene sau, aşa cum ne sugerează subtitlul, dintr-o epopee homerică
(„Imnuri homerice, Dionysos II). Fără a utiliza
semne de punctuaţie care să delimiteze ideile
poetice, lăsând doar blancurile dintre cuvinte să
segmenteze citirea, poetul ne dă o mostră de
simulare a unui limbaj tehnicizat, prin care omul
a programat maşina, computerul şi a devenit el
însuşi victima acestei automatizări. Asocierile
de idei sunt neaşteptate, limbajul cuprinde, atât
cuvinte uzuale sau tehnice, cât şi expresii latineşti, academizante sau alte cuvinte de tip jargon, preluate din germană sau franceză. Computerul e un Babel al limbajelor, reductibile la
cel binar, dar şi al ideilor care par să stea mai
bine conectate aici decât în creierul uman, instituind o nouă dominaţie.
Identificarea eului cu memoria electronică a computerului oferă o viziune compozită
asupra realităţii, în care planurile sunt văzute şi
depliate simultan, astfel încât starea magică de
singularitate pare a fi absolut reconstituită. El
pare un Ulise modern, din romanul lui Joyce,
căruia nu îi scapă nimic din ceea ce vine în calea
simţurilor şi a percepţiei sale. Lumea e pusă sub
lupă cu toate detaliile ei, iar eul nu e decât o
conştiinţă-ecran care totalizează tot ce se proiectează asupra ei, fără, însă, a putea să deceleze
sensul a ceea ce procesează, căci informaţia nu e
ştiinţă, în sensul de înţelepciune: „eram/ pe toate
laturile ciorchini de informaţie un/ munte de
celule recurente un creier fără/ cap nici sânge în
funcţionalitate/ recurenţă pură”. Recurenţa tuturor lucrurilor care există, reducerea lor la informaţia din computer este cea care susţine alienarea umană, de aceea, dincolo de acest exces
de imagini, care se aglomerează şi se suprapun,
în diferite dimensiuni, e nevoie de un simbol al
unicului şi indivizibilului, care e „celula fecioară” – care „s-a făcut din ne mai de făcut în toiul
recurenţei o celulă fără frecvenţă o celulă/ indefinibilă o celulă din nicio materie hâc/ ab initio
rătăcită acolo”.
Această „celulă fecioară”, ivită de niciunde, va reface naturalul pe planeta alienată de
1
2
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demonia recurenţei, căci ea devine o divinitate
creatoare, ea este inima sacrului care nu poate fi
distrus de nicio proliferare monstruoasă a formelor: „celula fecioară era începutul celula fecioară/ era sfârşitul celula fecioară era dincolo
de/ orice socoteală celula fecioară era dincolo
de/ toată rezistenţa materialelor”. Stamatu pare
să demonstreze prin această risipă de cuvinte a
discursului poetic aceeaşi teză a primordialităţii
limbajului în orice demers de cunoaştere. Pe
Dumnezeu Îl putem defini în orice metafore, El
îşi păstrează, însă, atributele eterne şi, paradoxal,
deşi este imaterial şi universal e recognoscibil
doar în ceea ce e particular. În consecinţă, în
urma ivirii acestei celule imaculate, în oceanul
sufocant de forme create, eul însuşi îşi redobândeşte conştiinţa de sine. Autodefinirea care
urmează are ecouri mitologice. Lucifericul „Eu
e Dumnezeu” e substituit cu „eu sunt punctul”,
ceea ce se traduce prin „eu sunt lumina lumii”, a
tot ceea ce este şi care emană din mine, cel care
am creat tot ceea ce este prin cuvânt: „iarăşi sunt
ce mă ştiam/ eu punctul de întretăiere al vârstei
cu ne-vârsta/ şi fără-de-vârsta eu cel ce-am spus
întuneric/ am spus lumină am spus pământ cer
ape uscaturi ziuă”. Prolixitatea dezarmantă a
discursului e absurdă la început, poetul părând
să fie victima unui delir care îl atrage ca un
vârtej malefic spre neant, pentru a descoperi
apoi faptul că el nu este decât regizorul unui
scenariu halucinant care defineşte o nouă paradigmă a existenţei, în care simţurile umane sunt
amplificate de creierul tehnic al computerului,
iar apocalipsa pândeşte de aproape, nu pentru a
distruge definitiv lumea, ci pentru a-i revela
esenţa. Eul îşi regăseşte doar în nedeterminare
ontologică adevărata identitate: „sunt punct şi
punctul/ nu are loc sunt punct şi punctul nu are
timp/ sunt punct dar punctul e un punct când mă
găsesc/ abia mă pierd şi când mă pierd mă găsesc/ sunt punct”.
Volumul Kairos vine ca o certificare a
maturităţii poetice a lui Horia Stamatu, „pendulând adesea între ermetic şi absurd”1, când
sensibilitatea sa creatoare a reuşit să topească
într-o viziune originală toate sursele filosofice şi
culturale care au constituit orizontul vârstei poetice anterioare, ajungând la „zona expresivă a
recuperării spirituale”2, după ce a traversat prin
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al reflecţiei sale poetice – timpul şi cunoaşterea
temeiului lumii prin mijlocirea cuvântului:
„Însuşi temeiul frângându-se dezvăluie-mi/ din
împreună cuvânt cât haosul a pus/ în cântare în
tot ce nu s-arată ci numai/ se dezvăluie/ Şi de la
sine spune” (Vergiliu, Bucolica, V, 43).
Eul, la fel ca Adam, trăitor în mijlocul
universului creat, veghează şi analizează ceea ce
se desfăşoară în jurul său, convertit într-un păstor de gânduri „prinse în horă albe şi negre/
succesive şi simultane ca toată omenirea” (Bucolică I). Cunoaşterea e singura finalitate absolută a umanului, dar ea însăşi se dovedeşte a fi
zadarnică: „E timp a gândi la timp/ dar timpul e
niciodată mereu e prea târziu/ cu pierderea timpului/ la timp găsită fără a găsi nimic”. Dincolo
de un anumit ermetism al expresiei, discursul
stamatian îşi lasă la vedere sursele ideatice care
coboară atât înspre literatura clasică, dar şi spre
filosofia antică şi spre gândirea iudeo-creştină.
Bucolică II este un elogiu al existenţei
generate prin Cuvântul primordial, amintind geneza biblică: „În Cuvântul ne-am născut şi am
crescut/ şi Cuvântul ne-a păscut./.../ Cuvântul
împarte/ cu limbă de moarte şi e mai departe./.../
Tot legământul e în Cuvântul/ mereu mai lămurit şi mai neţărmurit/ tot mai ales spălat de
eres/ pururi mai al lui ca al nimănui/ şi tot mai
legat dezleagă ne-ncetat/ pe cei ce sunt/ în Cuvânt”. Descendenţa divină a omului e tema de
meditaţie a Bucolicei III, al cărui argument imbatabil este harul cuvântării, al numirii şi al
rostirii: „De n-am fi zei/ nimic n-ar avea nume”.
Între ce este şi ce nu este, între manifestare şi
nefiinţă legătura e indestructibilă, astfel încât
omul trebuie să facă doar un mic efort pentru a
vedea dincolo de aparenţe, în inima sacră a lucrurilor: „Sorbiţi o clipă/ din neştirea dintâi şi-n
zbaterea voastră/ se vor dezvălui ceruri ce n-au
mai fost/ oceane şi zodii neştiute de nimeni”.
Un aer de religiozitate nedogmatică poate
fi resimţit în aceste texte în care eul nu face
altceva decât să caute sensurile sacre ale vieţii,
dând la o parte cortina transcendentului, care
este însăşi lumea manifestată. I. Negoiţescu
identifica în Bucolică III „o splendoare sensibilă, ce se datoreşte religiozităţii difuze şi graţios conturate, însă certe, pune în evidenţă caracterul precar şi pretextual al decorului, oricât
de impunător, chiar şi simbolurile retrăgându-se
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lumea aparenţelor şi a formelor proliferante. Un
echilibru al amiezii, similar celui blagian din
poemul În marea trecere, putem identifica în
acest ciclu, care celebrează împlinirea tuturor
celor ce se manifestă în timp, sub tutela unui
moment favorabil, căci sensurile termenului generic Kairos sunt străvechi şi converg spre
aceeaşi idee: „pentru greci Kairos a fost zeul
clipei favorabile, în filosofia creştină a religiei
este oportunitatea epifanică şi cuvântul de indicare a împlinirii în clipă a tuturor timpurilor (...),
pentru filosofia existenţei este clipa deciziei cu
urmări capitale, conştientizarea destinului în valoare temporală punctuală”1.
Poemul Kairos aproximează notele unui
timp care rămâne virtualitate şi, deci, posibilitate a fiinţei de a exista în perspectiva acţiunii
poetice absolute: „La tatăl tatălui/ alt tată/ în
largul veacului/ de niciodată// din totdeauna/
răstignit/ aşteaptă/ TIMP ÎMPLINIT// deşteaptă-se/ a ciripit/ din văi de oase/ TIMP SOCOTIT// dar altă clipă/ a clipit/ se înfiripă/ TIMP
FERICIT// timp spălat/ de moartea toată/
răsfăţat/ şi fără pată// nici noapte nici zi/ din raza
ştirii/ e timp să fii/ în firea firii”. Pentru a ajunge
la „timpul fericit” prin cel „împlinit”, trebuie
parcurs „timpul socotit”, un itinerariu existenţial regăsit în aproape toate poemele mari ale lui
Stamatu şi sintetizat în Imperiul. În viziunea
teologului Grigore de Nyssa, omenirea parcurge
un drum al păcatului, iar apogeul acestui drum
va motiva declanşarea apocalipsei; abia după
aceea, lumea îşi va recâştiga firescul. Poemul
Moartea lui Pan are la bază această idee, avantajând catastroficul. Pentru argumentarea acestor dispoziţii, poetul valorifică doctrine religioase, sisteme filozofice, mitologii, ştiinţe,
imagini culturale şi artistice.
Creaţia stamatiană se grupează în cicluri
care scot în evidenţă anumite obsesii, unele născute pe tărâm livresc, căci poetul este un erudit
care se joacă, când mai grav când mai distrat cu
tot ce a reţinut din marea cultură la care a ucenicit. Cele patru texte intitulate Bucolică, au
aceeaşi structură de naraţiuni epopeice şi simbolice, în care imaginarul este populat de fiinţe
nenumărate, de la cele mărunte (păianjeni, furnici, peşti), la cele astrale. Modelul antic al speciei e preluat de la Vergiliu, pe care îl citează în
mottoul de la început, anticipând domeniul tematic
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din calea suflului religios, covârşitor şi aburos,
care răspunde la setea poetului de primordial, de
neprihănit, de increat”1.
Bucolică IV propune o viziune apocaliptică din perspectiva Mântuitorului crucificat,
coborât în bolgiile lumii infernale: „Eram încoronat Împăratul mormântului tău/ care fusese
lumea. Şi tu fuseşi viaţă./ Pe frunte mă ardea o
tiară întoarsă/ aşchiile ei de aur îmi intrau în
obraz./ Sânge curgea cu lacrimi”. Motivele asociate morţii sunt cele consacrate: haosul, pustiul,
viscolul, sicriul, plumbul, conturând un tablou
demn de pictura renascentistă care generează
senzaţia unui univers sumbru şi terifiant: „Cuvântul se făcuse sloi în mintea/ încleştată norocul din oglinda spartă/ se aburise-n umbră

1
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mările fugeau spre moarte/ şi leii deşertului muţi
de spaimă/ plângeau cu lacrimi de copil”.
Gheorghe Grigurcu considera că Horia
Stamatu este „mai puţin poet al transcendenţei,
în schimb intens poet al imanenţei”2, evocând de
multe ori un univers tern, zgrunţuros, regresând
către o zonă arhaică care nu e compatibilă cu
muzica, căci ea „nu se poate traduce miturile/
vorbesc între ele naufragiu în cuvânt (...) miturile se torc unul pe altul muzica/ nu se poate”,
dar actul liric dobândeşte o tonalitate magică. O
dezechilibrare lirică, urmată de o echilibrare
antropologică. Lacrima de foc amară străpunge
ploaia neagră, sufletele pier şi se usucă pe oase,
câinii sângeră muşcând din pietre, noaptea e
deasă, grâul sună mărunt, frica îngheaţă, clopotele se topesc de somn, soarele îngheaţă tăiat,
zimţii astrelor s-au ros, cad solzii lumii pe gârla
cu apa Sâmbetei. O altă imagine într-un text
compact: „La copcă vidrele se strâng să prindă
peştii graşi/ cu ghearele sticlite-n duh făcură
gaură/ în cer gerul taie felii de carne vie stele
picură/ în copcă lacrime de focul rece din copca
cerului curge/ beteală un peşte a înghiţit un
înger” (Peisagiu epifanie).
Considerat cel mai mare poet al diasporei,
Horia Stamatu a purtat cu el magia omului primordial, a sacralităţii primordiale, pe care le-a
convertit în stări magice de lirism, deoarece, ca
şi cântecul mnemonic, poezia este miracol.
Reuşita convertirii surghiunului în poezie l-a
determinat pe Eugen Ionesco să-l socotească
drept cel mai mare poet contemporan, „poate cel
mai mare al României actuale”3. Alături de Vintilă
Horia, Virgil Gheorghiu, Ştefan Baciu, Octavian
Vuia, Constantin Amăriuţei, Horia Stamatu se
află printre marii scriitori ai exilului românesc pe
care cititorii români nu au putut decât foarte recent
să îi cunoască la adevărata lor valoare.

I. Negoiţescu, op. cit., p. 408.
Gheorghe Grigurcu, Horia Stamatu şi folclorul apocrif, în „România literară”, nr. 9, 2000, p. 4.
Florin Manolescu, op. cit., p. 634.
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Românii transilvăneni − particularităţi
care le definesc amprenta identitară
Dr. Felician POP

1
2
3

dintr-o perspectivă epopeică, cu puternice
accente magice. Pornind de la această diferenţă
de percepţie dintre politic şi estetic putem considera că scriitorii au contribuit în mod esenţial
la conturarea unei imagini fidele a românilor
lucru care, cu siguranţă, a contribuit la o comprehensiune reciprocă, la o armonizare a intereselor reale ale celor două naţiuni trăitoare în
Transilvania.
Caracteriologia etnică a românilor reprezintă pentru oamenii de cultură maghiari un
subiect frecvent. O primă apreciere îi aparţine
lui Losontzi István care în cartea sa Mica oglindă triplă, spune că românii sunt iobagi şi oameni
nervoşi. Alt istoric, Csétsényi Svastics Ignác,
apreciază că românii şi-au păstrat până astăzi
asprimea şi limba lor stricată.
Printre defectele de caracter surprinse,
cele mai condamnabile sunt: lenea, ignoranţa,
faptul că se mulţumesc cu puţin, lipsa de cultură,
fanatismul religios, beţia, comportamentul primitiv, perfidia şi plăcerile trupeşti.
Există, evident, şi autori care evidenţiază
calităţile românilor. Geograful Dóczy József consideră la 1830 că „dacă valahii se pun pe treabă,
pot deveni învăţaţi şi meseriaşi destoinici.”2
Alţi intelectuali maghiari apreciază inteligenţa înnăscută a românilor, uşurinţa şi vioiciunea gândirii precum şi loialitatea. Românii
sunt − conform lui Fényes Elek3 – foarte milostivi şi ospitalieri dar şi soldaţi de nădejde.
Abordările etnopsihologice sunt, în genere, polemice, intelectualii maghiari aduc în sprijinul consideraţiilor lor despre români, atât cele
pozitive cât şi cele neutre, argumente luate din
realitatea imediată.

cf. Szücs Jenő, Nemzet és történelem, [Naţiune şi istorie] cap. A nemzet historikuma és a történelem szemlélelt,
[Istoricul naţiunii şi cercetările istorice] Budapesta, Gondolat, 1974.
Dóczy Joyséf, Euróopa tekintete jelenvaló természeti, műveleti és kormány állapotjában [Privire asupra Europei
în situaţia ei naturală, culturală şi politică actuală], vol. IX, Hajkul, Viena, 1830.
Fényes Elek, Magyarorsyág leirása, [Descrierea Ungariei] I-II, Beimel, Pest, 1847.

FAMILIA ROMÂNĂ

C

ea mai importantă constatare în ceea
ce priveşte percepţia românilor din
spaţiul carpato-dunărean este aceea
că pentru locuitorii Europei Centrale, şi ne referim aici în special la maghiari sau germani,
interesul faţă de români a fost destul de scăzut şi
nici nu se poate compara cu interesul pe care
germanii l-au acordat polonezilor, ori austriecii,
maghiarilor.
Românii intră în atenţia istoricilor maghiari abia pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi
avem aici două etape distincte, prima cuprinsă
între anii 1790-1830, marcată de influenţa iluminismului şi romantismului şi cealaltă, de la
1830 până pe la 1860, aflată sub influenţa epocii
reformelor şi revoluţiei de la 1848.
Prima etapă este una în care la istoriografia maghiară îşi aduc contribuţia scriitori,
preoţi chiar şi grofi care, în general, tratează
problemele de imagologie la modul amatorist1 şi
care apelează tot timpul la surse clasice, fără o
analiză critică. În cea de-a doua perioadă,
descrierile sunt mai exacte şi se insistă mai mult
asupra relaţiilor sociale.
Trebuie să remarcăm faptul că imaginea
pe care ne-au lăsat-o istoricii maghiari despre
români este de multe ori deformată de clişee, ori
de comandamente politice discutabile în virtutea cărora se căuta o justificare pentru starea în
care românii au fost ţinuţi vreme de veacuri, ca
popor tolerat, cu o religie socotită, cel puţin
până la 1700, drept „schismatică”.
Fără îndoială că scriitorii care au luat în
considerare doar exigenţele estetice au reuşit să
creeze o imagine mai realistă, mult mai aproape
de adevăr, în care românul era văzut de multe ori
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În vreme ce detractorii uzează de stereotipiile împământenite, apărătorii românilor se
străduiesc să le combată, aducând în sprijinul
aserţiunilor lor, experienţele lor directe, pozitive.
Putem aprecia că percepţia asupra românilor este mai favorabilă până în epoca dualismului, atunci când vor prevala comandamentele de aşa-zisa ofensivă de maghiarizare forţată
a românilor şi a celorlalte etnii din fostul imperiu austro-ungar.
În percepţia generală, europeană, a românilor şi maghiarilor, clişeizarea alătură raporturile acestora celor istorice dintre francezi şi
germani, greci şi turci, ruşi şi polonezi, irlandezi
şi englezi, iar această adversitate, cu adânci rădăcini într-un trecut convulsionat de mai multe
momente discutabile ale istoriei, cu toate
aproprierile de tip euro-atlantic continuă să-şi
găsească şi astăzi adepţi în ambele tabere, ceea
ce face ca mult dorita concordie interetnică să
fie amânată, sine die.
Interesant este demersul în plan imagologic de a detaşa clişeul, imaginea bazată pe o
superficială cunoaştere, de adevăr, de profunzimea liniilor identitare recognoscibile. Primele
însemnări mai detaliate despre români, despre
caracterul lor, au fost făcute de istoricii maghiari
şi mai apoi de unii scriitori în notele lor de
călătorie care încercau să surprindă un tipar,
aplicabil apoi tuturor românilor.
Nu putem vorbi despre o evoluţie pozitivă
a imaginii românilor. Ea este sinuoasă şi de
multe ori tributară evenimentelor ori conjuncturilor istorice. De la „bunul sălbatic” preluat ca
idee de la iluminişti, se ajunge − începând cu
răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan şi culminând cu revoluţia de la 1848-1849 − la o imagine a unui popor sângeros şi neiertător.
A existat, dacă nu un conflict, cel puţin o
rivalitate între proiecţiile naţionaliste, mergându-se chiar până la inversarea rolurilor unor
personalităţi ale istoriei şi chiar ale literaturii.
Dacă Mihai Viteazul, de pildă, este văzut
de români ca un erou, nu aceeaşi părere o aveau
unii istorici maghiari. Astfel, istoricul Kővári
László, un prolific autor de cărţi despre istoria
Ardealului, scrie despre Mihai Viteazul: „Băr1
2
3
4
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batul care în istoria Ţării Româneşti apare drept
cel mai mare domnitor al ei, în Ardeal s-a comportat ca un uzurpator murdărindu-şi numele
prin vandalismul său”1.
Desigur, nici românii nu-l iartă pe Kossuth
Lajos, pe care-l acuză că, prin revoluţia de la
1848, a încercat să desfiinţeze Transilvania,
astfel că românii ar fi dispărut de pe harta etnică a
Europei.
Un caz mai apropiat de actualitate este cel
al scriitorului Wass Albert, considerat de către
români un criminal de război şi un mare erou de
către maghiari.
Iată opinia istoricului Vasile Lechinţan:
„Wass Albert se încadrează clar printre persoanele vinovate de săvârşirea unor infracţiuni
contra păcii şi omenirii, de vreme ce e declarat
criminal de război, el nu este judecat şi condamnat pentru o crimă făcută la cârciumă, ci în
timp de război. A implicat armata ungară, prin
forţele staţionate în zonă, să comită cumplitele
atrocităţi de la Sucutard şi Mureşenii de
Câmpie, cărora le-au căzut victime copii, femei,
bătrâni şi este vinovat şi de promovarea ideologiei xenofobe, deoarece instanţa de la Cluj a
stabilit clar că Wass Albert şi familia „purtau
ură neîmpăcată românilor” şi aceasta într-un
timp de război, când orice denunţ la armata
maghiară de ocupaţie însemna condamnare la
moarte şi execuţie imediată, aşa cum s-a întâmplat şi la Ip şi la Trăznea”2.
O părere diametral opusă apare în cotidianul „Népszabadság” din Budapesta: „În
sfârşit, acuzaţia de criminal de război nu ia în
considerare contextul, iar faptele nu sunt suficient dovedite. Verdictul a fost bazat pe un
proces judiciar conform căruia, Wass Albert a
reclamat doi evrei şi o româncă suspecţi de spionaj care au fost apoi torturaţi până la moarte”3.
Ágoston Vilmos nu pune la îndoială
aceste atrocităţi, dar consideră că la fel de crude
au fost şi excesele Gărzii de Fier şi ale mareşalului Antonescu. Ágoston nu respinge
complet varianta, dar nu acceptă incriminările
aduse şi susţine că Wass Albert este o victimă a
maşinaţiunilor politice”4.

Kövári László, Erdely tortenelme, vol IV, 1866, p. 102, Editura Stein, Cluj.
Dan Tănase blog, www.dantanase.ro, 19 aprilie 2013.
„Népszabadság”, 15 decembrie 2007
Varkonyi Tibor www.szombat.org, Wass Albert, Mennybemenesztése és a valóság, [Wass Albert între sanctificare şi realitate], 17.12.2007.

Este evident că falia de percepţie asupra
unor personaje şi evenimente ale istoriei comune nu va putea fi trecută doar prin ideea că
timpul are rolul de a nivela asperităţile, conturile
nereglate rămân, iată, ca nişte răni deschise şi
cei care le agită, nu pierd nicio ocazie pentru a
evita cicatrizarea unor răni ale trecutului, care în
mod normal azi, ar trebui să fie revolute.
Aceste percepţii diametral opuse nu fac
altceva decât să ducă la alterarea imaginii unuia
despre celălalt. Şi atâta vreme cât discuţia şi
disputele se duc în jurul unor momente şi personaje controversate nu se pot face progrese în
coagularea unei imagini obiective.
Referitor la imaginea românilor în opera
scriitorilor maghiari, trebuie să subliniem faptul
că aceasta este rodul unui proces istoric îndelung. De foarte multe ori, scriitorii au preluat
teme şi clişee mai degrabă din mituri şi legende
contorsionate, decât din realitate imediată şi
acest lucru pune într-o lumină discutabilă, nu
atât demersul estetic, cât acela cu valoare de
adevăr.
Pe de altă parte, este dificil să generalizăm
o anume tendinţă, să simplificăm liniile identitare în virtutea unui maniheism confortabil. De
multe ori, personajele istoriei sunt redate într-un
registru epic romantic, glorios.
Aşa este şi cazul lui Cardoş Iacob, din
povestirea lui Kós Károly, Povestire despre
Budai Nagy Antal. Iacob este un român viteaz,
cu plete lungi şi chip luminos din Şomtelec. El
este conducătorul muntenilor români veniţi să-l
ajute pe Budai Nagy Antal.
„Privi spre munţi. Văzu coborând spre sat
nişte oameni călare, în şirag, unul câte unul.
Erau mulţi, din ce în ce mai mulţi şi, pe măsură
ce se înmulţeau şi se apropiau, în Nagy Antal renăşteau puterile vieţii. Un strigăt lung şi ascuţit
îl izbi ca şfichiul unui bici. Nagy Antal se
îndreptă din şale. În faţa lui se afla Cardoş Iacob,
românul acela cu plete lungi şi obraz zâmbăreţ
din Şomtelec. Era călare, în cap purta o căciulă
de miel, pe umeri tundra, la brâu sabia, iar la
oblâncul şeii avea legat un topor. În dosul lui se
înghesuiau muntenii veniţi pe căluţi mocăneşti
cu părul zbârlit. Erau cu toţii veseli şi
înarmaţi”1.
Episodul istoric surprins de Kós Károly
1
2

este cel al răscoalei conduse de Budai Nagy
Antal, cunoscută sub numele de „Răscoala de la
Bobâlna” de la 1437. După cum se ştie, răscoala
a fost înăbuşită în sânge, iar pe 14 decembrie
1437, însuşi Budai Antal cade în luptă sub zidurile bisericii Calvaria de la Mănăştur, după ce
întreg oraşul Cluj se alăturase răsculaţilor.
Prozatorul Kós Károly reuşeşte să prezinte în această nuvelă, publicată în 1932, povestea acestei răscoale sângeroase şi, mai ales,
cea a sfârşitului tragic pe care comandantul
acesteia, Budai Nagy Antal, l-a avut în lupta
pentru apărarea drepturilor celor mulţi şi
sărmani.
Ideea povestirii este aceea că românii şi
maghiarii pot avea cauze comune, atunci când
acestea sunt puse în slujba binelui şi dreptăţii.
Iacob Cardoş, căpetenia românilor răsculaţi de
la munte, este un om viteaz, drept şi vesel. El
este descris în linii lapidare, dar suficiente
pentru a contura caracterul unui om viteaz şi de
onoare. Atunci când Budai Nagy Antal se află
într-un ceas de grea cumpănă la porţile Clujului,
românul Iacob Cardoş, îi va sări în ajutor cu
vitejii lui.
Voievodul de atunci al Transilvaniei,
Ladislau Csáki, a respins revendicările reprezentanţilor răsculaţilor şi a dispus uciderea
acestora, fapt care a făcut ca răsculaţii să pornească lupta.
Sfârşitul a fost, însă, unul cumplit, răsculaţii sunt înfrânţi, iar Budai Nagy Antal va
dispărea în toiul luptei şi nimeni nu va şti nimic
despre el vreodată:
„A doua zi dimineaţă, husarii, care au avut
poruncă să răscolească tot ţinutul, găsiră sute de
ţărani îngheţaţi. Multe din leşuri erau sfâşiate de
lupi.
Vajdaházi Nagy Pál, Iacob Cardoş, Martin şi alţi şase hotnogi au fost prinşi de vii.
Voievodul a pus să fie traşi în ţeapă”2.
Un personaj senzaţional, versatil şi malefic este ciudatul baron Hátszegi Lenárd, din

Kós Károly, Neamul Varju, Editura Kriterion, Bucureşti, 1971, p. 314.
Kós Károly, op. cit., p. 320.
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romanul Sărmanii bogaţi1 al lui Jókái Mór, care
ziua este un grof respectabil, dar noaptea se
transformă în temutul bandit Faţă Neagră.
Romanul Sărmanii bogaţi este una dintre
cele mai izbutite opere ale marelui scriitor maghiar, bucurându-se şi de un imens succes de
public chiar la apariţie, dar până şi în zilele
noastre, romanul fiind reeditat foarte des.
Faţă Neagră este un personaj de pură extracţie romantică, în care se îmbină, în mod
paradoxal, omul de lume, rafinat şi elegant, cu
banditul sângeros şi nemilos gata să ucidă fără
să clipească. Această dedublare a extremelor dă
substanţă intrigii romanului. Lumea în care baronul, ce are în sânge moştenirea a cinci neamuri
din care provine, este cea a muntelui, undeva în
comitatul Hunedoarei, o lume populată de
personaje, în marea lor majoritate, româneşti.
Faţă Neagră este un om care îşi respectă
foarte mult soţia şi e gata să-i satisfacă orice
capriciu, chiar dacă unele dintre acestea nu-i
sunt pe plac. Aşa cum este prietenia soţiei cu
preotul român clarvăzător, Ruban Todor.
Miza romanului este tocmai îngroşarea liniilor caracteriologice. Rafinatul grof se transformă – ca în basme – într-un bandit cinic, dar
care niciodată nu va da o explicaţie pentru acest
caracter de tip „Ianus Bifrons”. Aceste diferenţe
între diurn şi nocturn, dintre lumină şi umbră,
dintre bine şi rău, uman şi sălbatic sunt entităţi
caracteriologice care nu interferează.
Groful afabil de zi, nu contaminează în
niciun fel sângerosul bandit de noapte, de parcă
ar vieţui un înger şi un demon în acelaşi trup, dar
care nu au nicio legătură unul cu celălalt.
O figură aparte este şi cea a cârciumarului
din Micala, Makkabeszku Pavel, un nume evident inventat, un lucru pe care-l recunoaşte şi
autorul spunând că familia Makkabeszku şi-a
pus acest nume fiind convinsă că este descendenta Macabeilor din Biblie la care s-a adăugat
terminaţia românească „-escu”.
Tânărul Makkabeszku, prieten al grofului
şi poate chiar şi al lui Faţă Neagră este un spirit
liberal deschis înspre nou, care se luptă cu conservatorismul băştinaşilor, ce nu văd cu ochi
buni excentricităţile, totuşi, moderate ale tânărului cârciumar. Probabil că povara unei duble
1
2
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identităţi arbitrare este mult prea mare, astfel că,
în bună tradiţie romantică, Faţă Neagră, − acest
Frankenstein al Ardealului − va sfârşi ducând
secretul identităţii sale în mormânt, deoarece
rafala de gloanţe care i-a curmat viaţa i-a făcut
chipul de nerecunoscut.
Tot din galeria luptătorilor este şi personajul Numa, un nume luat de către autor din
istoria romană, probabil de la Numa Pompilius,
al doilea rege al Romei după Romulus, o figură
luminoasă şi îndelungă care apare în nuvela Familia Bárdi2, dar sub acest nume îl putem identifica foarte uşor pe Avram Iancu, considerat a
fi, în nuvelă, un fel de Robespierre, care, aidoma
revoluţionarului francez, va fi „devorat” de
revoluţie.
În nuvelă, Numa este un justiţiar, un om al
înaltelor principii morale, al idealurilor supreme. El este mereu bântuit de conştiinţa că nu
are forţa şi determinarea pentru a salvgarda
idealurile revoluţiei. Numa este un personaj tragic, un om complex cu principii de fier, care nu
este capabil de niciun fel de compromis şi, în
cele din urmă, se va sinucide, după ce va cădea
într-o adâncă depresie.
Asemeni lui Numa, este şi preotul Todor
Ruban din Sărmanii bogaţi, chiar dacă gândurile sale nu se vor transforma în acţiune, el va fi
glasul conştiinţei neamului său şi îi va mărturisi
baronesei Henrietta Hátszegi, căreia îi preda ore
de limba română, că neamul românesc este
urgisit nu doar de străini, ci chiar de nobilii
români, care nu ajută cu nimic la propăşirea
poporului din care fac parte, ba mai mult, îşi
trimit copii să studieze în Franţa şi, astfel, îi
îndepărtează de spiritul naţional românesc.
Baronul Hátszegi Lénárd nu este deloc
încântat de influenţa pe care preotul rebel o are
asupra soţiei lui şi, chiar dacă la început pare a nu
avea nimic împotriva lui Ruban Todor, la prima
ocazie favorabilă lui, cea în care află că soţia lui nu
va primi niciun fel de moştenire de la bogatul său
unchi din Pesta, îi va interzice acesteia să se mai
întâlnească vreodată cu preotul român.
Caracteristic lui Jókai este faptul că toate
personajele feminine de origine română sunt
pozitive. Frumoase, ireproşabile din punct de
vedere moral, ambiţioase şi curajoase, ele fac

Jókai Mór, Sărmanii bogaţi, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2015.
Foradalmi és csata képek 1848-1849- bol, [Tablouri revoluţionare şi de război din 1848-1849] vol I, Tipografia
Hekenaszt, Pesta, 1850.
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prezintă vreun interes, ei îşi abandonează fără
niciun fel de complex partenerele.
Scriitorii şi cronicarii maghiari au reuşit,
în general, ca prin operele lor, unele dintre ele
esenţiale pentru istoria literaturii lor naţionale şi
nu numai, să pătrundă şi să înţeleagă spiritul
românesc, sporind astfel comprehensiunea şi
empatia pentru lumea românească, surprinsă în
specificitatea şi originalitatea ei şi filtrată apoi
prin talentul unor mari scriitori, care au dat literaturii maghiare şi universale, opere memorabile.
A cunoaşte un popor, caracterul profund
al acestuia, prin intermediul literaturii, după
cum s-a evidenţiat şi în acest caz, reprezintă una
dintre cele mai credibile şi durabile modalităţi
de a demonstra că diferenţele nu trebuie să ducă
la fracturări, la falii reversibile.
Alteritatea, diferenţele – atunci când sunt
înţelese în tulburătoarea lor specificitate – pot
deveni compensatorii, dacă nu chiar sporitoare,
pe o scară axiologică.

Secvenţă dintr-o ecranizare maghiară, din 1959,
dupa romanul lui Jokai Mór Sărmanii bogaţi

1

Jókai Mór, Erdély arany kora, Bookman Kiado, Heiderfaja 2012. Trad. F. Pop.
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parte din galeria marilor personaje ale scriitorului, cărora autorul le poartă o simpatie nedisimulată.
Personajele masculine, în schimb, sunt
mult mai complexe. Uneori binare, dacă nu
chiar polimorfe. Eroii pozitivi, cum ar fi Numa,
Iuon cel Tare sau Onuc, sunt oameni dârji,
descrişi cu admiraţie pentru forţa caracterului
lor şi pentru onestitatea lor ireproşabilă.
Cele negative, cum este Faţă Neagră sau
Sânge Moarte din Erdély arany kora1 sunt zugrăvite în tuşe ferme, în care misterul şi misticul
se împletesc cu câteva trăsături de caracter
puternice. Atât Faţă Neagră, cât şi Sânge Moarte
se vor dovedi a fi imorali în ceea ce priveşte
legăturile cu iubitele lor: Faţă Neagră o va înşela
pe Anica, iar Sânge Moarte va refuza să se
căsătorească cu iubita lui, Florica, cea care va şi
muri de supărare la 16 ani.
Eroii masculini par a nu avea niciun fel de
remuşcări. Pentru ei, femeia nu este decât un
mobil, un mijloc de a-şi atinge anumite scopuri,
iar când acelea sunt împlinite ori nu mai re-
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Rolul bisericii în păstrarea
patrimoniului naţional
Arhimandrit dr. Emanuil RUS
Bixad
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onform legislaţiei în vigoare, prin
patrimoniu cultural naţional trebuie
să înţelegem totalitatea bunurilor
care reprezintă o mărturie şi o expresie a valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor
naţionale, indiferent de regimul de proprietate al
acestora. Întră în componenţa patrimoniului naţional o serie de bunuri cu valoare deosebită din
domeniul arheologiei, istoriei, artei etnografiei,
ştiinţei, tehnicii etc.
Biserica – ortodoxă, catolică, greco-catolică, reformată etc., are în proprietate numeroase bunuri de patrimoniu: începând cu
clădirile vechi, mai ales cu construcţiile de
lemn, şi continuând cu diferite obiecte de cult,
cărţi rare, picturi, icoane etc. În ce priveşte
cărţile şi icoanele, trebuie să spunem cu părere
de rău, că o parte dintre ele au luat drumul
străinătăţii sau aşteaptă acest drum pe la unii
care „s-au împroprietărit” cu ele, mai ales în
vremurile tulburi de după evenimentele din
1989. Sigur, o bună parte din vină o poartă
slujitorii Bisericii, dar, dacă ne gândim că a
dispărut sigiliul municipiului Baia Mare şi mai
de curând, unul din cele mai valoroase exponate
ale Muzeului de Mineralogie, putem găsi şi alţi
vinovaţi… Este bine că pe lângă unele mânăstiri
se amenajează muzee în care se păstrează importante obiecte de patrimoniu, cărţi bisericeşti
vechi etc.
Pe raza de activitate a Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului există opt
biserici ale căror importanţă şi valoare au depăşit cadrul naţional, fiind incluse în patrimoniul UNESCO. Acestea se găsesc în judeţul
Maramureş: Budeşti-Josani, Deseşti, Bârsana,
Poienile Izei, Ieud (Biserica din Deal), Şurdeşti,
Plopiş şi Rogoz. Sunt, bineînţeles, biserici
minunate şi în Oaş, ele putând oricând rivaliza
cu cele din Maramureş.
În general, aceste biserici se află într-o

stare corespunzătoare de conservare, multe au
statut de monument istoric, având custode şi
putând fi vizitate de turişti. De-a lungul timpului
la unele biserici de lemn s-au făcut lucrări de
reparaţii mai ales la streşini, întrucât se semnalau infiltrări ale apei de ploaie. Sigur, unele
dintre aceste lucrări nu au fost făcute cu aprobările de rigoare, dar erau absolut necesare, altfel se deteriorau interioarele, pictura etc. Asemenea intervenţii, dacă veni vorba, au avut loc şi la
celebrele mânăstiri din Moldova sau din alte părţi.
Se pare că dispunem la ora actuală de un
inventar exact al clădirilor şi obiectelor de patrimoniu din judeţ şi din eparhia noastră. Fără
îndoială, Biserica doreşte să păstreze totul cum a
fost, dar nici nu poate sta fără reacţie atunci când
se distrug din diferite cauze elementele de
patrimoniu. De aceea, sunt cazuri când, vizavi
de lipsa de reacţie a autorităţilor, unii preoţi, împreună cu Consiliul bisericesc, se decid să facă
reparaţii pe răspunderea lor. Credem, însă, că
preoţii noştri ar putea să facă mult mai mult pe
linia păstrării acestui patrimoniu şi a transmiterii lui în bune condiţii urmaşilor.
În numeroasele vizite făcute de noi pe la
bisericile din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, am constatat că, dincolo de degradarea,
bunăoară, a picturilor, din cauza timpului, se
fixează pe pereţi prosoape, unele chiar chiciuri,
bătute în cuie, acest lucru dovedind neglijenţă
sau, poate, pur şi simplu, faptul că preotul nu
este conştient de valoarea picturii respective.
Este nevoie de o directivă, dacă vreţi, de un plan
de măsuri elaborat la nivel de Episcopie care să
ridice gradul de educaţie a slujitorilor bisericii
în materie de patrimoniu naţional, să-i implice
mai mult în activităţile privind protejarea şi conservarea mediului, păstrarea tradiţiilor etc.
Această observaţie este valabilă şi pentru învăţământ şi pentru instituţiile ce sunt răspunzătoare de creaţia populară.

neguvenamentale – , lucru condamnabil, cu atât
mai mult, cu cât Biserica s-a instalat imediat
după 1989 în topul încrederii populaţiei, unde
continuă să se menţină cu evidentă autoritate.
Revenirea la religiozitate, mai ales în ţările fostului bloc comunist, reprezintă o modalitate eficace de păstrare a tradiţiei şi etnoculturii în faţa asediului unificator al globalizării.
În acest sens, Biserica trebuie să-şi intensifice
eforturile pe linia reducerii efectelor negative
ale globalizării, în special pe palierele etnocultural şi sociocultural (să se implice în contracararea crizei familiei, în procesul de sporire a
natalităţii, în prevenirea devianţelor de orice fel).
Biserica promovează cultul familiei, pe
care o consideră, pe bună dreptate, entitatea la
nivelul căreia se pun bazele educaţiei în spiritul
tradiţiei şi al iubirii de aproapele.
Statul trebuie să sprijine valorile confesionale, să stimuleze manifestările religioase de
tradiţie.
Religia este o componentă esenţială a spiritualităţii naţionale, este un factor identitar de
cea mai mare însemnătate.
Biserica are un rol important în păstrarea
şi conservarea identităţii naţionale (culturale,
spirituale etc.) a românilor din diaspora. Biserica trebuie să se afirme ca un puternic centru
spiritual, educativ (nume, tradiţii, momente importante din viaţa comunităţii). Ea ar trebui să
devină şi un centru de iradiere etnoculturală, în
sensul că aici copiii românilor să-şi poată menţine vie limba părinţilor, să cunoască istoria şi
tradiţiile acestora, păstrând şi dezvoltând în
structura intimă a personalităţii lor legăturile cu
România colaborând cu ataşaţii culturali ai ambasadelor, cu consulatele, lectoratele de limba
română) etc. Şcoala, la rândul ei, nu este suficient de eficientă în ceea ce priveşte educarea
tineretului în spiritul frumoaselor noastre tradiţii. Programele şcolare nu prevăd teme vizând
popularizarea patrimoniului cultural, sistemul
de învăţământ, în întregul său, nu acordă spaţiu
suficient prezentării, comentării şi însuşirii tradiţiilor, câtă vreme, pe plan european, există
şcoli şi universităţi în care educarea pentru
patrimoniu şi în spiritul tradiţiilor naţionale este
promovată la rangul de obiect de învăţământ.
Dacă, de pildă, am organiza un sondaj în rândul
liceenilor noştri, am constata cu părere de rău că
reprezintă excepţii rare acei care cunosc, bunăoară, bisericile din Episcopia Maramureşului
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Dar, să nu uităm câteva lucruri importante.
Şi anume, că legislaţia în domeniu ar trebui
amendată, îmbunătăţită, că adeseori nici nu este
cunoscută de cei care ar trebui să o respecte, că
ne confruntăm cu o gravă lipsă de educaţie în
acest domeniu al patrimoniului naţional, toate
acestea având loc pe fondul unei insuficiente
finanţări şi, nu de puţine ori, pe fondul unor
nepăsări condamnabile ale autorităţilor, ale aleşilor, care îşi aduc aminte de soarta patrimoniului, a clădirilor şi a altor obiecte de acest gen
doar în prejma alegerilor.
Toţi putem face mai mult în această
direcţie. Ar trebui să ne corelăm eforturile, să ne
implicăm mai mult. Sunt, de exemplu, preoţi
care se străduiesc să reînvie tradiţii de mult
uitate, să revitalizeze portul popular etc. Ei ar
trebui să fie asistaţi, sprijiniţi de lucrătorii de la
centrele de creaţie, de la inspectoratele pentru
cultură etc. E timpul să se treacă de la întâlniri
de lucru, de la constatări etc. la măsuri concrete
şi fapte evidente, căci, trebuie să păstrăm acest
patrimoniu, care reprezintă una dintre mărcile
noastre identitare de cea mai mare valoare.
Tradiţia trebuie înţeleasă ca o sumă a valorilor spirituale, materiale, precum şi a experienţei de viaţă a comunităţii în mijlocul căreia
ni se derulează existenţa. Este vorba, cu alte
cuvinte, despre o sumă de valori pe care societatea le-a acumulat până la un moment dat în
toate domeniile vieţii (cultural, educativ, tehnic,
economic, confesional, artistic, ştiinţific etc).
Astăzi tradiţiile sunt supuse unui asalt
continuu de diluare şi deteriorare. Se inoculează
în structura intimă a comunităţilor o serie de
aşa-zise elemente moderne, majoritatea dintre
ele având efecte distructive din punct de vedere
identitar, neîncadrându-se în matricea spirituală
a românilor. Trebuie opuse fenomenelor actuale
de „liberalizare” a moravurilor, de „înnoire” şi
„ajustare” a datinii tradiţiile noastre sănătoase,
având la bază bunul-simţ şi principiile creştine
de viaţă.
Etnologii ar trebui să deţină un repertoriu
cvasicomplet al obiceiurilor noastre străvechi,
tradiţionale şi – lucru deosebit de important – al
celor vii, funcţionale.
Biserica românească are un important rol
în renaşterea spirituală postdecembristă.
Există un potenţial uriaş de natură confesională insuficient valorificat de organismele
proprii, dar şi de cele laice – guvernamentale sau
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confecţionată artizanal, fireşte, cu scop comercial.
Patrimoniul presupune identificarea valorilor, presupune educaţie.
Sunt obiceiuri care au dispărut, dar sunt
resuscitate sub forma unor scenete sau spectacole, iar dacă acest proces de reconstituire nu
este supervizat de un specialist căruia să-i fie
familiare tradiţiile populare şi care, alături de
înţelegerea corectă şi responsabilă a semnificaţiilor profunde ale manifestărilor populare, să
stăpânească la nivel de profesionalism arta
transpunerii obiceiului în spectacol, se va ajunge
la chiciuri, compromiţându-se întregul demers.
Există în lumea actuală o tendinţă – firească, necesară şi pe deplin justificată, de altfel
–, conform căreia sfera noţiunii de patrimoniu
trebuie extinsă supra rezervaţiilor naturale, asupra unor produse ce ne reprezintă, ba chiar asupra
mediului ambiant, a naturii înseşi, care la nivelul celor mai multe comunităţi rurale, dar şi urbane este neglijat, violentat, distrus din ignoranţă, lipsă de educaţie sau cu bună ştiinţă – din
raţiuni meschine de profit rapid şi uşor. Este
zona în care consiliile locale, şcoala şi biserica
au o prezenţă timidă şi acţionează cu o ineficienţă de-a dreptul condamnabilă.
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şi Sătmarului intrate în patrimoniul UNESCO
sau rezervaţiile naţionale din munţii noştri. În
schimb, ei cunosc foarte bine multe alte lucruri…
Preotul şi dascălul ar trebui să fie mai
fermi şi mai insistenţi în conştientizarea membrilor comunităţii în care îşi desfăşoară activitatea în legătură cu propriile valorii identitare,
determinându-i, cu prioritate pe tineri, să le
îndrăgească, să le respecte şi să şi le asume.
Nu întotdeauna există o bună colaborare
între preotul paroh şi primărie, în sensul elaborării
unor programe şi proiecte cu finanţare europeană
destinate readucerii în actualitate a unor obiceiuri
şi practici cu evident conţinut identitar.
Pentru a fi eficienţi în ceea ce priveşte
conservarea tradiţiilor şi educarea pentru patrimoniu nu sunt suficiente nici simpozioanele,
nici dezbaterile pe care, cu bună credinţă, le
iniţiază factorii de răspundere din unele judeţe.
Sunt necesare proiecte clare, politici eficiente şi
pe termen lung, specialişti devotaţi, o legislaţie
clară şi stimulatoare şi, mai presus de orice, sunt
necesare fonduri, nu vorbe sau lozinci lipsite de
substanţă concretă, lansate de obicei în campaniile
electorale de către unii inşi pentru care, din păcate,
tradiţia se reduce la mici, la bere şi la o ie înflorată

Biserica de lemn din Larga, comuna Suciu de Sus, Maramureş,
datează din anul 1771. Are hramul „Sfântul Dumitru”
şi se află pe lista monumentelor istorice. (foto mai 2010)
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Avem un patrimoniu în suferinţă?
Arhimandrit dr. Emanuil RUS

responsabilă faţă de specificul naţional şi regional al spaţiului natural şi cultural în care se
formează ca viitori cetăţeni, căci natura şi cultura sunt componente vitale ale existenţei umane: prima condiţionează existenţa omului ca
fiinţă, suportul său fizic, iar cultura reprezintă,
realmente, cea de-a doua natură a omului, determinându-i evoluţia în plan spiritual, intelectual,
moral, creator etc.
Dacă am întreba, bunăoară, pe şcolarii din
clasele V-XII ce obiecte de patrimoniu există în
localitatea lor, ar răspunde cu dificultate, dar ei
operează cu uşurinţă cu toţi termenii ce ţin de
navigarea pe internet, dispun de adrese de email,
au pagină de facebook etc. Nu vrem să se creadă
că suntem împotriva acestor auxiliare moderne
în materie de cunoaştere, dar credem că ele pot fi
folosite mai intens tocmai pentru educarea în
spiritul respectării şi păstrării patrimoniului de
care încă mai dispunem.
Educarea pentru patrimoniu este un factor
esenţial în cultivarea dragostei faţă de ţară, dar
se uită că sentimentele patriotice se formează de
timpuriu, că sunt strâns legate de cunoaşterea
trecutului, de cultivarea respectului pentru înaintaşi, de dezvoltarea dragostei pentru locurile natale şi a dorinţei de a le proteja şi îngriji.
Patrimoniul rural, această componentă
esenţială a identităţii noastre, se află, oricât de
optimişti ne-am considera, într-o mare suferinţă,
într-un mare pericol. Satul este invadat de tot
mai multe structuri urbane (probabil sintagma
cea mai potrivită pentru acest fenomen este
structuri pseudourbane), care conduc lent nu
doar la aplatizarea particularităţilor specifice
graiului popular, ci şi la pierderea frumoaselor
tradiţii arhitecturale, la abandonarea portului
popular, la renunţarea la tradiţii şi obiceiuri, la
uitarea treptată a unor manifestări care au individualizat exemplar mentalitatea, modul de a
percepe lumea şi raportul omului de la ţară cu
mediul înconjurător, cu natura unică în mijlocul
căreia i se derulează existenţa. S-au pierdut –
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omânia este o ţară pe care Creatorul
a dăruit-o cu frumuseţi naturale de
neegalat, cu un teritoriu binecuvântat în care se îmbină fericit falnicii Carpaţi cu
splendidele dealuri şi cu câmpiile superbe şi
roditoare. Avem o Deltă pentru care mulţi ne
invidiază, avem Dunăre, avem Marea Neagră,
avem bogăţii. Dar nu vrem sau nu ştim să le
administrăm cum se cuvine: o parte dintre noi le
distrug, iar alta încă nu şi-a pus în mişcare toate
resursele civice… Aceeaşi atitudine poate fi
semnalată şi în ceea ce priveşte tradiţiile, monumentele veacurilor şi, din păcate, chiar unele
personalităţi a căror anvergură impune admiraţie şi respect.
Povestea că nu există bani pentru salvarea
patrimoniului pe care ne-o livrează obsesiv şi
aluziv unii dintre guvernanţi, nu are suport, căci
atunci când este vorba să-şi sporească gradul de
confort, identifică numeroase surse financiare
pe care le orientează spre… dotări de lux, spre
maşini scumpe, spre fel şi fel de branduri, în
spatele cărora se ascund adeseori afaceri cel
puţin ciudate… Nu sunt bani pentru conservarea
patrimoniului naţional? Sunt destui, dar se gospodăresc în mod iraţional şi, se pare, chiar iresponsabil.
Constatăm un comportament regretabil al
autorităţilor de la mai toate nivelele, care dovedesc, de cele mai multe ori, o ignorare condamnabilă a vestigiilor trecutului, nu dispun de
documentare realizate cu responsabilitate şi
competenţă despre eroii locului, despre tradiţii,
meşteşuguri şi obiceiuri străvechi, despre frumuseţi naturale etc.
Trebuie făcută o educaţie continuă şi consecventă în acest sens, este nevoie de mai mulţi
specialişti şi instituţii cu responsabilităţi clare şi
cu dreptul de a interveni cu măsuri şi restricţii.
Educaţia pentru patrimoniu trebuie să se regăsească în curricula şcolară încă din clasele
mici, ba chiar de la grădiniţă. Copiilor trebuie să
li se formeze o atitudine protectoare şi
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din cauza ignoranţei unora, din cauza lăcomiei
altora sau din cauza iresponsabilităţii multora –
numeroase obiecte de uz casnic, numeroase
obiecte de cult, piese rare de îmbrăcăminte, manuscrise etc., care reprezintă o moştenire culturală de mare însemnătate, care înmagazinează o
parte a memoriei noastre istorice, care conţin o
informaţie condensată şi adeseori unică despre
trecut.
Ne lipseşte o conduită normală faţă de
natura pe care Dumnezeu ne-a dat-o în grijă,
ne-a încredinţat-o spre păstrare şi dezvoltare, nu
spre distrugere şi batjocorire. Toate acestea şi
încă multe altele se întorc cu violenţă împotriva
noastră ca naţiune, ca popor. Viitorul văzut prin
această prismă nu este deloc roz. Patrimoniul
natural nu trebuie tratat ca pe resursă inepuizabilă. E drept, natura are o putere de regenerare
impresionantă, dar atunci când intervenţia omului
este iresponsabilă, ba chiar criminală şi mânată în
exclusivitate de goana după profit rapid, se creează condiţii pentru fenomene distructive (inundaţii,
alunecări de teren etc.). Prea mulţi se îmbogăţesc
în ţara aceasta distrugând cu sălbăticie natura.
De vină nu e doar clasa politică, ci şi noi,
oamenii de rând: nu educăm şi nu ne autoeducăm în acest spirit. Opinia publică e timidă, nu
se opune, nu este suficient de matură din acest
punct de vedere, iar rezistenţa ei este nesemnificativă. Tresăririle de orgoliu sunt rare şi se
consumă rapid, de cele mai multe ori fără rezultate pe termen lung. Aşa se face că natura este
batjocorită de fel de fel de inşi beneficiari ai unei
educaţii precare şi cărora, de multe ori, nu le
atragi atenţia, pentru că te aştepţi la o ripostă în
cel mai fericit caz necuviincioasă…
Se impune instituirea unui dialog între
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autorităţile laice şi cele confesionale în scopul
identificării unor mijloace, procedee, resurse
specifice etc., prin care acestea să-şi aducă o
contribuţie eficientă, constantă şi programată la
ocrotirea, popularizarea şi sporirea moştenirii
culturale a neamului. Biserica a avut un rol
imens în procesul complex şi dificil de emancipare, de găsire şi accentuare a conştiinţei naţionale. Ea dispune de resurse considerabile şi
de posibilităţi reale pentru a transmite urmaşilor
un patrimoniu curat, capabil să genereze sentimente de dragoste de ţară şi mândrie de neam.
Oricum am privi lucrurile, singurele entităţi care au la dispoziţie toate mijloacele, pârghiile şi resursele necesare pentru a pune stavilă
distrugerii patrimoniului sunt, fireşte, guvernul
– administraţia ţării şi parlamentul. Doar guvernul şi parlamentul pot stopa, bunăoară,
tendinţele de unificare (desfiinţare) a unităţilor
muzeale sau să declare în afara legii intenţiile
aberante ale unor iresponsabili, cărora le trece
prin cap să obţină dreptul de a vâna zimbri pe
motiv că s-au înmulţit prea mult ori au de gând
să transforme Delta Dunării într-un paradis fiscal. Doar guvernul şi parlamentul pot şi trebuie
să impună legi şi pedepse severe pentru cei care
ne prăpădesc pădurile, pentru cei care nu respectă statutul rezervaţiilor naturale şi seacă
râurile. Guvernul şi parlamentul pot şi trebuie să
creeze instituţii puternice care să protejeze la
modul concret natura şi bunurile de patrimoniu
material sau spiritual. Şi este cazul să se grăbească. Deocamdată mai avem patrimoniu. Dar
stă în puterea lor şi a noastră ca acesta să nu se
transforme într-o amintire. Cu atât mai mult, cu
cât anul 2018 este declarat Anul Moştenirii
Culturale Europene…
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Odiseea limbii române
Noi abordări asupra etnogenezei şi continuităţii
Doru SICOE

O neolatină fără scriere
contra a două noi alfabete şi limbi
Limba română, una neolatină, prin existenţa
ei într-o mare de slavi, este o ciudăţenie care impune
cunoaşterea elementului geografic, dar şi pe cel politico-istoric. Dacă toate limbile latine occidentale
au fost altoite cu element germanic colonizator, surorii lor din est, româna, deşi aparent trecută şi ea
prin elementul germanic (al goţilor, vandalilor, gepizilor, herulilor etc.), nu i se recunoaşte de către
1
2
3
4

proprii istorici altoirea germanică, ci doar pe cea
slavă. „Am putea spune chiar că romanitatea românească se distinge de cea occidentală printr-o insignifiantă prezenţă germanică”4 – preciza, în 2008,
Alexandru Niculescu, un reputat lingvist român cu
bogată experienţă occidentală.
E adevărat, slavona este mult mai vizibilă,
mai consistentă în vocabularul nostru, persistenţa ei
peste Dacia post germană fiind mult mai îndelungată, vreo şapte secole sau mai mult, dar, ca prin
minune, nu s-a reuşit înlăturarea caracterului latin al
limbii române. Un cuvânt de spus în acest sens
trebuie să-l fi avut superioritatea de civilizaţie şi
cultură a romanicilor faţă de slavi, pe atunci cei mai
înapoiaţi oameni din Europa, cum îi prezintă documentele de epocă. Erau, de obicei, obiect al comerţului cu sclavi, unii istorici considerând că de aici li
se trage de fapt numele, nu de la cerebralul „slovo” =
cuvânt. Ignobilul loc al slavilor avea să fie luat de
ţigani, secole mai târziu...
Dar să nu uităm că, anterior, limba tuturor
germanilor ajunsese o limbă scrisă, graţie grecogotului Ulfila (acest „al doilea Moise”, cum îl
numea contemporanul său, împăratul Constantin cel
Mare), chiar în timpul stăpânirii Daciei de către goţi,
la începutul secolului al IV-lea. Alfabetul german
fusese inventat de Ulfila tocmai pentru creştinarea
acestor neamuri războinice ce loveau din plin Imperiul Roman. Din cauza orientării ariene, declarate
mai târziu erezie, scrierile în vechea germană au fost
distruse aproape în totalitate. Însă, prin faptul că
Arsenie Boca, cu charisma lui de până azi, a îndrăznit să-l picteze printre sfinţii ortodocşi, în biserica
Drăgănescu, şi pe arianul – „ereticul” – Ulfila, noi ar
trebui să fim mai atenţi cu cine a fost primul care a
făcut apostolat în Dacia...
Limba slavilor, cu un alfabet propriu şi ea, va
ajunge limbă scrisă abia în secolul al IX-lea, graţie
lui Kiril şi Metodiu, pe urmele exemplului lăsat de
Ulfila. Şi ea devine purtătoare a Bibliei, adică limbă

Dimitrie Cantemir, Descriere Moldovei, capitolul IV: Despre limba sau graiul moldovenilor, Editura Socec & Co.,
Bucureşti, 1909, p. 263 şi 265.
Ibidem, p. 265.
Petre P. Panaitescu, Curs privind începuturile influenţii slavilor asupra românilor 1938-1939, Litografia G.
Ionescu, Bucureşti, 1938, p. 5.
Alexandru Niculescu, Româna – „o altfel” de latinitate, în volumul Frontierele spaţiului românesc în context european, Editura Universităţii din Oradea/Editura Cartdidact din Chişinău, Oradea/Chişinău, 2008, p. 29.
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upă felul în care am învăţat de mici
despre latinitatea limbii române, rămăseserăm cu impresia că limba
noastră este cea mai demnă urmaşă a limbii latine,
privind chiar cu condescendenţă limbile latine occidentale, atât de diferite, de fapt contorsionate de
invaziile triburilor germanice care au spulberat Imperiul Roman. Poate că această trufie ne parvenise
cumva din calculul mai vechi al marelui nostru cărturar Dimitrie Cantemir, care, în Descrierea
Moldovei, demonstrează că în „moldovineşte” cuvintele păstrează mai bine forma latină decât italiana
şi că „este de minune că limba moldovenească are
mai multe cuvinte latineşti decât italieneşti”1,
acestea din urmă fiind se pare împrumuturi de pe
urma comerţului cu coloniile genoveze din nordul
Mării Negre. Tot el este cel care presupune că o
seamă de cuvinte, de provenienţă necunoscută, pot
fi „rămăşiţe de la dacii cei vechi”2..
Noroc cu câte un istoric gen Lucian Boia, care
ne readuce cu picioarele pe pământ cu câte o precizare de genul: „limba română este cea mai puţin
latină dintre toate”. În plus, ca o ironie, partea cea
mai consistentă din limba română era de origine
slavă pe la 1800, nu dacă, nu latină! Pentru că
„elementul slav este hotărâtor pentru formarea
poporului român“3 − un adevăr demonstrat deja de
firavele studii ADN de la noi.
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de cultură, influenţând astfel major şi iremediabil
limba română de până la Mihai Viteazul. Şi ce avem
până la creştinarea slavilor, în Transilvania, de
pildă? După cum spune arheologul şi universitarul
Ioan Marin Ţiplic, pământul nostru strămoşesc se
remarcă prin „lipsa aproape în totalitate a vreunui
obiect de sorginte creştină în intervalul cuprins între
sfârşitul secolului al VII-lea şi sfârşitul secolului al
IX-lea”, la care se adaugă „inexistenţa indiciilor
privind existenţa vreunui lăcaş de cult – biserică – în
intervalul menţionat”1...
Limba latină, graţie existenţei ei vechi şi alfabetizate, se păstrează în biserica creştină apuseană,
fiind purtătoarea Bibliei în occidentul european (devenind după o mie de ani un anacronism ce a favorizat apariţia Reformei). Secretul transformării
limbii latine, a marelui Imperiu Roman, în mai multe
limbi diferite neolatine, stă, de fapt, în apariţia analfabetismului în masă, provocat de migratori şi a
influenţării cotidiene a limbii vorbite de către noile
limbi ale stăpânitorilor, precum şi de noile mentalităţi şi obiceiuri apărute odată cu mersul înainte al
societăţii şi economiei. Astfel, limba latină de pe
stradă a ajuns să se deosebească tot mai mult de
limba latină din biserică. Astăzi mai recunoaştem
fondul latin al acestor limbi prin elemente de gramatică şi existenţa unor cuvinte de bază provenite
din limba mamă. După cum afirma reputatul lingvist
şi academician Marius Sala, „româna a moştenit din
latină aproximativ 2.000 de cuvinte-bază (în numărul acesta nu sunt incluse cuvintele derivate);
acelaşi număr de cuvinte s-a păstrat în fiecare dintre
limbile romanice. Unele dintre aceste cuvinte (500)
au fost moştenite în toate limbile romanice, sunt
panromanice; altele s-au conservat numai în una sau
în unele dintre limbile romanice”2.
Supravieţuirea neolatinei care a devenit româna, într-o mare de slavi ce se întindea din estul
Europei până în centrul ei şi de la Marea Neagră la
Marea Adriatică în Peninsula Balcanică, este un
mister insuficient descifrat. În faţa superiorităţii
numerice slave, presupunem că s-a impus categoric
conştiinţa superiorităţii „ideologice” a romanicilor
ajunşi români. Limba română, chiar dezarmată de
alfabetul latin strămoşesc, era a unei populaţii cu un
trecut măreţ şi cu o civilizaţie strălucită, iar conşti-
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inţa acestui fapt se pare că a învins orice alt argument.
În cleştele ortodoxiei
Limba română a fost, însă, cea mai oprimată
dintre limbile latine, mai ales că după domnia marelui împărat Iustinian (527-565), Imperiul Roman
de Răsărit ajunge ca în locul limbii latine, tradiţionale, să accepte limba greacă ca limbă oficială
(folosirea ei se impusese de la sine, de fapt, romanii
respectând de la bun început cultura greacă). Iustinian şi unchiul său, împăratul Iustin I, proveniseră
din regiunea de nord-vest, latină, a Peninsulei Balcanice, aşa explicându-se, probabil, reticenţa lor la
procesul de grecizare ce cuprinsese imperiul de est
de mai multă vreme. Totuşi, începând din secolul al
VII-lea sub Focas (602) şi Heraklios (610-641), Imperiul Roman de Răsărit devenea un imperiu de
limbă greacă3, iar creştinismul avea să se propage
doar prin această limbă. Dovezi ale acestei situaţii
nu avem, însă, în fosta Dacie nord-dunăreană, totul
rămânând blocat la celebra şi controversata inscripţie metalică descoperită la Biertan, cu monogramă
creştină şi textul latin Ego Zenovius votum posui (în
română Eu, Zenovie am depus acest dar), databilă în
perioada împăratului Constantin, în secolul al
IV-lea, dar de provenienţă incertă. Naţionalismul
ortodox al lui Nicolae Iorga pretindea o creştinare
străveche a populaţiei romanice în Dacia, care acum,
nici mai mult nici mai puţin, trecuse la evanghelizarea invadatorilor! „La noi ca şi în Panonia,
barbarii cei noi (slavii – n.n.) putură cunoaşte şi
primi, în mare parte, creştinismul, pe care îl duseră
cu ei în Peninsula Balcanică, unde găsiră un şi mai
puternic substrat creştin”4 – o idee cu îndelungată
capacitate de seducere5. Credeţi sau nu, învăţământul teologic românesc de azi propagă aceeaşi idee,
incluzându-i acum şi pe goţi printre cei creştinaţi de
romanicii din Dacia. Ulfila şi misiunea lui de adevărat Moise nu au nicio valoare pentru ortodocşii
noştri atât de naţionalişti. Dovezile arheologice nu
au confirmat, însă, vreodată creştinările amintite,
dimpotrivă, lucrurile se pare că stau taman pe dos!
Astfel, toate dovezile converg către concluzia
că teritoriul actualei Românii a fost creştinat cel mai
sigur de bulgari, abia în secolul al IX-lea, până
atunci păgânismul dominând necropolele, iar dovezi

Ioan Marin Ţiplic, Maria Crîngaci Ţiplic, De la incineraţie la inhumaţie: (re)creştinarea spaţiului transilvan. (sec.
VII-X d.H.), în revista „Transilvania”, nr. 4/2014, editată de Muzeul ASTRA, Sibiu, p. 17.
Acad. Marius Sala, Cum şi când a apărut limba română?, în revista naţională „Historia”, nr. 62, februarie 2007,
online: https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/cum-si-cand-a-aparut-limba-romana
Alexandru Niculescu, Româna – „o altfel“ de latinitate, p. 20.
Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a românilor, volumul I-iu, Tipografia „Neamul
Românesc”, Vălenii de Munte, 1908, p. 10-11.
Ideea era larg răspândită şi în perioada interbelică, cum o dovedeşte Atanasie Mironescu, „fost mitropolit primat“,
în prefaţa la cursul din 1909 al lui Euseviu Popovici, profesor la Facultatea Teologică din Cernăuţi, retipărit în
1927: Istoria bisericească universală şi statistica bisericească, volumul III, Editura Tipografiei Cărţilor Bisericeşti din Bucureşti. Astfel, la pagina VI, ni se spune că descendenţii coloniştilor romani „au îmbrăţişat religiunea
creştină înainte de năvălirea slavilor, adică pe când în teritoriul ocupat de descendenţii coloniştilor romani era dominant elementul latin”.
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ţuire şi amestec care sunt aproape imposibil de
dovedit arheologic5. Restul este doar continuitate a
acestei populaţii amestecate, care ar fi reuşit cumva
să transfere romanizarea şi în afara Carpaţilor, la
„prietenoşii” daci liberi, în continuare mari amatori
de expediţii de jaf în Imperiul Roman...
Trebuie precizat că istoricii români sunt seduşi, în presupunerea lucrurilor, de modelul Galiei,
unul, însă, destul de diferit de al Daciei, cucerită
circa 150 de ani mai târziu, nu de un politician versat
precum Caesar, ci de un militar necruţător ca Traian,
nedispus la nicio alianţă cu nobilimea autohtonă,
cum procedase Caesar. Totuşi, se uită prea uşor că
dominaţia romană şi romanizarea se instauraseră şi
în Galia cu un preţ ridicat: „Distrugerea culturii
galice de către Cezar a implicat nu numai moartea în
bătălii a peste un milion de oameni – 1,2 milioane,
potrivit propriei sale contabilităţi seci –, ci şi înfometarea sau luarea în sclavie a unui număr aproximativ egal. Asta sugerează dispariţia unei treimi
din numărul total al galilor”6.
Romanizarea Daciei lui Decebal ar începe la o
adică nu cu anul 106, cum se prezintă oficial, ci cu
anul 102, când Traian ocupă sudul noii Dacii: Banatul,
Oltenia şi Muntenia. Provincia romană Dacia va
conţine după moartea lui Traian doar Transilvania,
Banatul şi Oltenia, nu toată vechea Dacie, cea a lui
Burebista. Apoi, procesul romanizării e considerat
ca întinzându-se până la „retragerea aureliană”
dintre anii 271-274, atingând, deci, un total de circa
170 de ani, adică cel mai puţin dintre provinciile
Imperiului.
Dar, dacă ne gândim bine, nici anul 102 nu e
cel corect pentru începutul romanizării dacilor.
Dacă Decebal reuşise să refacă Dacia într-un teritoriu mai mic, pe care nici azi nu-l putem delimita
clar, Burebista construise un stat impresionant, cu
frontierele mai precis conturate de cercetarea istorică. „Burebista făurise cu sabia în mână un mare
stat ce se întindea către apus şi nord-vest până la
Dunărea de mijloc şi Morava, spre nord până la
Carpaţii Păduroşi, care se învecina la răsărit cu tyrageţii de pe Nistru, cuprindea Dobrogea în întregime
şi ajungea, spre miazăzi, până la Haemus
(Balcani)”7. Deci, spre deosebire de Dacia lui Decebal din anul 100, Burebista avea şi sudul Dunării
(azi în Bulgaria şi Serbia) până la Munţii Balcani,

Alexandru Niculescu, Româna – „o altfel“ de latinitate, p. 20.
Marius Sala, De la latină la română, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2012, p. 13.
Marius Sala, op. cit, p. 13.
Ibidem.
Cunoscutul istoric, arheolog şi academician Constantin Daicoviciu, după o jumătate de secol de muncă cu daci şi
romani, avea să spună înainte de a muri că „teoria daco-romanismului nu poate fi susţinută ştiinţific“ – Stefan Both,
Istoricul Daicoviciu, despre ciocoismul unor funcţionari regăţeni aduşi în Banat după Marea Unire: „Frumoase
perdele, să mi le aduceţi acasă!”, în „Adevărul de Timişoara”, 23 ianuarie 2015, online: https://adevarul.ro/ locale/timisoara/renumitulistoric-constantin-daicoviciu-despre-ciocoismul-functionari-veniti-banat-marea-unire-fru
moase-perdele-aduceti-acasa-1_54c2aeb6448e03c0fde52f25/index.html
Andrew Marr, Istoria lumii, Editura Nemira, Bucureşti, 2015.
Hadrian Daicoviciu, Dacii, Editura Hyperion, Chişinău, 1991, p. 72.
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certe de creştinism avem doar din mormintele germanicilor. Strălucirea politică a bulgarilor şi a ţaratului lor era amplificată de obţinerea statutului incredibil de biserică autocefală din partea
Constantinopolului, doar ca să nu treacă de partea
Romei. De acum înainte, creştinismul de sorginte
slavonă, cu litere chirilice, va afecta din greu latinitatea limbii române în secolele care vor urma. Nu e
de mirare, deci, că limba română este cea mai puţin
latină dintre celelalte limbi latine. Cu alte cuvinte,
„româna este «altfel romanică» decât toate celelalte
limbi romanice“, cum spunea odată, la Cluj, Sextil
Puşcariu1. Din păcate pentru tradiţionalişti, mitul că
poporul român s-ar fi născut creştin, la nord de
Dunăre, nu poate fi dovedit arheologic sau prin
documente scrise. Creştinarea la sud de Dunăre
apare, însă, ca o posibilitate majoră...
Faţă de perioada sumbră, cu un naţionalism
forţat, de dinainte de 1989, azi se poate vorbi liber
despre cât de latină sau de slavă este limba noastră,
cum o face şi academicianul Marius Sala, care poate
să recunoască că „limba română de azi se deosebeşte
aşa de mult de latină”2. Odinioară, Alexandru
Rosetti elaborase o definiţie mai rafinată: „Limba
română este limba latină vorbită în mod neîntrerupt
în partea orientală a Imperiului Roman, cuprinzând
provinciile dunărene romanizate (Dacia, Panonia de
sud, Dardania, Moesia superioară şi inferioară), din
momentul pătrunderii limbii latine în aceste provincii şi până în zilele noastre”3. Ceea ce, pentru
Marius Sala (fost student al lui Rosetti) înseamnă:
„Cu alte cuvinte, limba română este, la fel ca celelalte nouă limbi surori (sardă, italiană, retoromană,
franceză, occitană, catalană, spaniolă, portugheză,
dalmată – limbă care a dispărut la sfârşitul secolului
al XIX-lea prin moartea ultimului vorbitor), o limbă
romanică (sau neolatină). La fel ca limbile romanice
menţionate, ea continuă structura limbii latine, dar,
evident, cu multe schimbări, în urma evoluţiei fireşti
la care e supusă orice limbă în dezvoltarea ei”4.
O romanizare cu etape neobservate
Un proces esenţial în etnogeneza poporului
român (care se bazează pe un amestec al dacilor cu
coloniştii romani), este romanizarea. Aceasta presupune că băştinaşii, rămaşi în mare şi inexplicabil
număr în Dacia Traiană, ar fi adoptat limba latină ca
principal element al transformării, printr-o convie-
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care era dacic (cu eventuale elemente tracice), la
care se adăuga şi Dobrogea, cu daci şi ea, dar şi cu
vestitele colonii greceşti, supuse şi ele marelui rege
dac. Acest teritoriu vast sud-dunărean este, însă,
cucerit de romani şi romanizat încă din vremea
împăratului Augustus. E posibil ca tocmai acum,
graţie romanizării paşnice, să fi trecut acele cuvinte,
presupus dace, în limba latină a coloniştilor romani,
prin convieţuirea cu dacii. Aici existase atestată şi
populaţie de daci aliată cu Roma, pe modelul din
Galia, dar şi afluxuri masive de daci din nordul
fluviului: „Din ordinul lui Augustus, Sextus Aelius
Catus transferă la sud de Dunăre 50.000 de geţi din
Muntenia. La mijlocul sec. I d.Hr., legatul Moesiei,
Tiberius Plautius Silvanus Aelianus transferă şi el în
sudul Dunării peste 100.000 de geţi”1. Romanizarea,
din ceea ce se va numi etnogeneza românilor, practic acum începe, adăugându-se, deci, încă un secol
acestui proces!
În plus, dacă vorbim de prelungiri, prin înfiinţarea în sudul Dunării a provinciei Dacia Aureliană
(împărţită în Dacia Ripensis şi Dacia Mediterranea),
după retragerea de la nord de Dunăre, populaţia
romanizată îşi continuă existenţa încă multă vreme.
Nu e de mirare, deci, că până şi azi mai există
comunităţi româneşti în sudul Dunării, cea mai importantă şi răspândită fiind comunitatea românilor
din Valea Timocului (între Bulgaria şi Serbia), zonă
aflată odinioară în inima Daciei Aureliene... Românii de aici se întindeau, însă, spre vest până la râul
Sava, înainte de venirea sârbilor, după cum precizează comandantul bizantin Kekaumenos, acum
aproape o mie de ani. El ne lasă şi o descriere dură a
acestor vlahi sud-dunăreni, numiţi şi daci (legaţi în
text inclusiv de episodul cu Traian şi Decebal!),
cărora probabil invaziile le alteraseră deja caracterul: „Vă sfătuiesc, deci, pe voi şi pe urmaşii voştri
următoarele, deoarece neamul vlahilor este cu totul
necredincios şi stricat, neavând credinţă dreaptă nici
faţă de Dumnezeu, nici faţă de împărat, nici faţă de
rudă sau de prieten, ci umblă pe toţi să-i înşele şi
mint straşnic şi fură mult, jurându-se zilnic cu jurăminte prea înfricoşate faţă de prietenii săi şi călcându-şi uşor «jurămintele» şi făcând şi frăţii de
cruce şi cumetrii şi închipuindu-şi că prin acestea va
înşela pe cei mai simpli şi deoarece n-a păstrat niciodată credinţă faţă de cineva, nici faţă de împăraţii
mai de demult ai romeilor”2. Orice asemănare cu
românii de azi nu a fost, desigur, în intenţia autorului... Descrierea respectivă, a unui înalt funcţionar
al Imperiului Roman de Răsărit, demonstrează, de
fapt, adânca ruptură dintre români şi Imperiu, devenit unul de limbă greacă de peste patru secole.
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Trădarea limbii latine de către Constantinopol a fost
chiar unul dintre motivele invocate de Roma în favoarea Marii Schisme din 1054.
O continuitate îmbunătăţită
Lingviştii, din fericire, nu se subordonează
politicului şi istoricului, deci n-au de ce pune între ei
şi munca lor filtrele romanizării şi continuităţii, pe
care e construită istoria poporului român. Ei pot
demonstra latinitatea limbii române şi marea influenţă a slavonei în limba noastră. Pot presupune existenţa unor cuvinte dintr-un prim strat, cel mai vechi,
presupus dacic, dar mai degrabă din fondul şi mai
vechi traco-ilir. Nu e de mirare, deci, că acele cuvinte se regăsesc şi în albaneză, cea mai veche limbă
din Balcani în afară de limba greacă. „Istoricii (români) ai limbii române evaluează la circa 80 cuvintele rămase din substrat; I. I. Russu a mărit acest
număr la circa 180 de cuvinte. Nu luăm în seamă
exagerările cultural-naţionaliste româneşti cu exagerat îndreptăţite reacţii negative”3 – precizează
Alexandru Niculescu. Pe baza acestei moşteniri
foarte reduse din substratul presupus daco-trac, s-a
încins o adevărată polemică ce loveşte în teza continuităţii la nord de Dunăre. „Autorul care şi-a luat
numele André Du Nay, diminuând numărul de elemente lexicale considerate a proveni din substrat
(122 de cuvinte), găseşte că 100 dintre acestea apar
în albaneză4. Aceleaşi observaţii ale autorului
privesc structurile limbii: nici unele caracteristici
fonetice ale românei (vocala /?/ notată ă, consoana
/X/ notată h), evoluţia lat. -kt->pt (alb. ft), -ks- >ps
(alb. fš) şi rotacismul lui -n-) pe care I. I. Russu şi Cicerone Poghirc le consideră a fi de origine
pre-latină, din substrat – pentru Du Nay «there are
found in Albanian too» (se regăsesc în albaneză, de
asemenea – n.n.). Aceleaşi paralelisme semnalează
autorul şi în morfologie (articolul definit enclitic,
pronumele personal de tip mine, tine, infinitivul
înlocuit prin supin etc.), în formarea cuvintelor şi în
vocabular. O parte dintre cuvintele comune cu albaneza se referă la viaţa cotidiană, la plante, animale şi
obiecte ale unei societăţi rurale, simple (barză, brad,
brusture, cătun, cioară, curpen, mal, măgar, mânz
etc.). O bună parte, însă, aparţin păstoritului: (baci,
balegă, fluier, gălbează etc.), putând fi atribuite
vieţii păstoreşti pe care, atât strămoşii albanezilor,
cât şi cei ai românilor au avut-o din cele mai vechi
timpuri: trecerea unor cuvinte dintr-o limbă în alta
era normală. Nimic nu ne autorizează, însă, a considera aceste cuvinte ca «împrumuturi» din albaneză
în română: «civilizaţia albaneză în Evul Mediu nu

Adrian Bejan, Dacia Felix, Istoria Daciei romane, Editura Eurobit, Timişoara, 1998, p. 7.
Fontes Historiae Daco-Romanae, vol. III: Scriitori bizantini (sec. XI-XIV), Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1975, p. 39-41.
Alexandru Niculescu, Româna – „o altfel” de latinitate, p. 28.
A. Du Nay, The Early History of the Rumanian Language, Jupiter Press, 1977, p. 49.
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simplu, nu a existat aşa cum credem noi. Limba
latină apare că a spulberat vechea limbă peste care se
zice că s-a suprapus, preluând ca neologisme doar o
mână de cuvinte, şi acelea controversate. Da, superioritatea culturii şi civilizaţiei romane era, oricum, copleşitoare faţă de înapoierea dacă sau, mai
degrabă, puţinătatea dacilor din Provincia Dacia nu
a avut cum să influenţeze temeinic limba invadatorilor. A treia variantă, care nu poate fi negată din
punct de vedere lingvistic, este şi „a doua colonizare”, venită din sudul Dunării mai târziu. Al.
Niculescu o propune în felul următor: „Ceea ce –
considerăm noi, astăzi – ar putea fi rezolvat admiţând conceptul de «continuitate mobilă», realizată
prin procese de transhumanţă păstorească sau deplasări de populaţie în interiorul teritoriului romanizat din sudul şi din nordul Dunării (a se vedea
Alexandru Niculescu, Individualitatea limbii române între limbile romanice, III, 1999, p. 41-57)”4. În
dezvoltarea acestui concept, Alexandru Niculescu
face şi o „distincţie fundamentală“. Aceasta are menirea de a împăca oarecum părţile politice şi istorice
implicate, cu partea lingvistică. Astfel, el propune
„două faze: 1. latina implantată şi implicată în procesul de romanizare a Daciei şi 2. latina ulterioară
retragerii aureliene, adică a sec. IV-V”... Pentru
punctul 2, aducem ca argument marele pod al împăratului Constantin peste Dunăre, inaugurat în anul
328, în vremea tinereţii lui Ulfila. Spre deosebire de
podul lui Traian, deja distrus, noul pod, situat mai în
aval, avea o lungime totală de 2.437 m, fiind cel mai
lung pod al Antichităţii. A rămas în uz pentru circa
40 de ani5, dovedind masivele interese economicopolitico-militare ale Imperiului Roman în teritoriul
de la nord de Dunăre. Dacă acel pământ ar fi fost
doar la cheremul migratorilor şi nu colonizat cu
romanici, cel mai probabil că podul nu ar fi fost
construit. Prin conceptul de „continuitate mobilă”,
Niculescu propune o prelungire a romanizării după
retragerea aureliană. Această prelungire poate, însă,
fi făcută şi „în jos”, în timp, considerând că
romanizarea începe imediat după cucerirea sudului
Daciei lui Burebista, eveniment survenit nu mult
după moartea marelui rege dac.
Fără influenţă germanică în limbă,
româna s-a născut în sudul Dunării!
Problema germanicilor din etnogeneza românilor apare ca o „rană deschisă“. Nu de alta, dar o
mare întrebare e ridicată de influenţa limbii

Alexandru Rosetti, Istoria limbii române, de la origini până la începutul secolului al XVII-lea, ediţie definitivă,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 241.
Dan Alexe, Despre legăturile românei cu albaneza, pe siteul dexonline.ro, online: https://dexonline.ro/articol/
Despre_legăturile_românei_cu_albaneza
Constantin Diculescu, Răspuns d-lui O. Densuşianu la critica făcută lucrărei mele Originile limbei române - studii
critice-rezultate nouă, Tipografia «Gutenberg» Joseph Göbl, Bucureşti, 1907, p. 28-29.
Alexandru Niculescu, op. cit., p. 25.
Petre Gherghe, Lucian Amon, Noi date în legătură cu podul lui Constantin cel Mare de la Sucidava, în anuarul
„Pontica“ nr. XL, Constanţa, 2007, p. 360, online: https://drive.google.com/file/d/0BwEvnoIFYC2ZMzRfVEN
sblo5anc/view
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justifică o astfel de influenţă asupra celorlalte popoare din Peninsula Balcanică»”1. Mai mult, dacă
suntem pragmatici, putem cataloga drept certe cuvinte de substrat daco-tracic doar acelea comune cu
albaneza, celelalte putând fi foarte bine din limba
germanicilor sau din altele, dispărute. Aşa cum observa scriitorul, jurnalistul, lingvistul şi documentaristul Dan Alexe, „româna se înrudeşte cu albaneza într-o măsură mult mai mare decât o acceptă
tradiţional lingvistica şi istoriografia din România.
Ceea ce nu s-a spus încă până acum este că fondul
latin al celor două limbi, la origine surori, este identic şi că procesul latinizării lor a fost simultan,
urmând acelaşi mecanism”2.
Deoarece etimologia cuvintelor nu este o
ştiinţă exactă, există mai multe interpretări pentru un
singur cuvânt. Iată de pildă cum îi răspundea, în
1907, tânărul Constantin Diculescu lui Ovid Densusianu, pe tema (acum celebrului) cuvânt brânză:
„Arta d-lui critic (Ovid Densusianu – n.n.) culminează, desigur, în ridiculizarea etimologiei substantivului brânză. Abilul critic citează 12 rânduri din
dezvoltarea etimologiei propuse de mine acestui cuvânt, ferindu-se a cita, însă, rândurile care singure
trebuiau citate pentru publicul neiniţiat în arcanele
filologiei. Se ştie că etimologiile propuse până acum
acestui cuvânt sunt următoarele: brânză < lat.
prandium (Lex. Bud.), brânză <lat. vulg. brundus
«solid, consolidat» (Laurian-Maxim), brânză <grm.
Biestmilch «corastă» (Diefenbach, Zeitschrift der
rom. Phil., XI, 288). Hasdeu îl considera de origine
dacă, iar după Schuchardt ar însemna «caş de
Brienne», un oraş elveţian. După etimologia propusă de mine, brânză e acelaşi cuvânt cu albanezul
blεndzε (blănză) «burduf». Înţelesul prim al
substantivului brânză a fost, deci, burduf şi numai cu
timpul a ajuns la accepţiunea de azi, conţinutul
luând numirea continentului (conţinătorului – n.n.).
Să se compare acelaşi fenomen semantic în românul
foc din latinul focus «vatră». După cum din expresiuni ca: vin de Cotnari; pânză de Olanda; pânză de
America; pânză de Madapolam etc., prin izolare
s-au obţinut substantivele comune cotnar, olandă,
americă (amelică), matipolon etc., tot aşa din expresia veche «caş de brânză (= de burduf)» s-a izolat
cuvântul brânză cu înţelesul de azi”3.
Romanizarea, având în vedere puţinătatea
cuvintelor presupus dace, a fost atroce sau, pur şi
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popoarelor germane care au staţionat în Dacia sute
de ani, chiar înainte de Burebista, dacă e să luăm
cazul bastarnilor, odiseea germanicilor terminându-se abia cu gepizii, în secolul al VII-lea d.Ch.
Începând cu secolul al III-lea, popoarele germanice,
cu precădere goţii, sunt noii stăpânitori din nordul
Dunării şi din nordul Mării Negre, lor cedându-le
romanii provincia romană Dacia. Cu toate acestea,
mulţi dintre istoricii noştri trec peste secolele respective de parcă nici n-ar fi existat. La baza direcţiei neinfluenţării germanice a autohtonilor din
Dacia postromană îl găsim tocmai pe Nicolae Iorga,
după Primul Război Mondial, din motive pe care
le-am putea clasifica mai degrabă subiective şi politice. Pentru că, până atunci, reputaţii B. P. Hasdeu
şi Al. Rosetti făcuseră loc influenţei germanilor,
identificând cuvinte care ar proveni din limba vorbită odinioară de ei: bălan, bardă, nastur, rapăn,
sternut (strănut) „cel care are un semn alb”, cutropi
„invada“, Moldova (din goticul mulda)1. Din cauza
statutului înalt de academician, istoric şi om politic
(chiar premier) al lui Iorga, istoricul ardelean
Constantin Diculescu, care-şi luase doctoratul la
Berlin chiar spre finele Marelui Război, în 1918, cu
o teză despre istoria gepizilor în Dacia, nu va mai
putea continua cercetarea germanicilor după Marea
Unire, aşa cum ar fi fost firesc.
Unde s-a ajuns astfel? În anul de graţie 2007,
lingvistul Marius Sala, academician al României,
plusează cu afirmaţia „limba română nu are niciun
cuvânt care să fie unanim acceptat ca vechi germanic”2. În 2012, în volumul De la latină la română, el acceptă, totuşi, că cel puţin cuvântul „nasture” se pare că ar fi germanic. Totuşi, dacă dacii şi
daco-romanii au trăit împreună cu germanicii sute
de ani în Dacia, atunci e imposibil ca influenţa
lingvistică să nu existe – vezi cazul maghiarei, de
pildă – mai ales că germanicii au condus o bună
bucată de vreme fosta Dacie şi teritoriile vecine. O
astfel de abordare păguboasă nu face decât să dea
apă la moară neiubitei teorii roesleriene, care-i aduce pe români din sudul Dunării. Doar că ar trebui să
modificăm anii, mai precis să fixăm data pătrunderii
populaţiei romanice în fosta Dacie după ce goţii şi
ceilalţi au trecut forţat în sudul Dunării, obligându-i,
se pare, pe cei găsiţi acolo să emigreze în nordul
fluviului... Doar aşa s-ar putea explica raţional absenţa cuvintelor de origine germanică din limba română. Teoria continuităţii nu poate, deci, sta în picioare fără germanici! Probabil că nu s-a căutat
destul, lipsindu-ne, evident, specialiştii în limbi germanice ori, într-adevăr, un masiv grup de populaţie
romanică a trecut din sudul Dunării în Dacia din
nord, fiind principalii strămoşi de azi ai românilor.
1
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Asta am putea-o accepta chiar ca normalitate, dacă
includem în etnogeneza românilor şi teritoriul dacic
de la sud de Dunăre, romanizat cu mult înaintea
celui din nordul fluviului, cum spuneam. La o adică,
primele cuvinte protoromâneşti aparţin romanităţii
de la sud de Dunăre. Celebrul îndemn, torna, torna,
fratre!, spus în limba locului, în timpul unui marş de
noapte al armatei bizantine contra avarilor, în anul
587, a avut loc în Munţii Haemus (Balcani), din
centrul Bulgariei de azi, nu pe teritoriul Daciei
nord-dunărene, cum greşit se interpretează. Cu alte
cuvinte, prima mostră de vorbire veche românească
este plasată aproximativ pe Linia Jireček, acea linie
imaginară care taie Peninsula Balcanică între zonele
de influenţă ale limbilor latină (în nord) şi greacă (în
sud). Expresia, consemnată de Theofilact din Simocatta (570-640) şi de Teofan Mărturisitorul (752817), a devenit celebră întrucât a provocat haosul în
armata bizantină, intrată într-o retragere generală
din cauza acelor cuvinte care, de fapt, îl avertizau pe
un om din faţă că-i cădea sacul cu provizii de pe
catâr. Hărmălaia nocturnă i-a speriat pe avarii invadatori, care au rupt-o la fugă, în timp ce bizantinii
fugeau de avari... Să precizăm că avarii erau un neam
turcic, care ocupaseră Dacia după germanici şi vor fi
daţi la o parte de aici de către bulgari, în 804.
Tot aici îşi are locul şi argumentul formulat de
lingvistul şi jurnalistul Dan Alexe în următoarea
întrebare: „Cum se explică că numele de localităţi,
chiar din munţii unde se pretinde că am stat un şir de
veacuri, sunt de origine străină şi mai ales slavă?”3.
Şi chiar şi numele de munţi pot fi incluse în această
dilemă. Bunăoară Nemira, nume care a fost ales cu
mare grijă în 1991 pentru o editură, în speranţa că ar
fi dacic. Mare a fost dezamăgirea regretatului
Valentin Nicolau, fondatorul şi directorul editurii,
când a aflat că şi acest nume e de fapt de origine
slavă... Peste astfel de sincope ale continuităţii, istoricii români trec, din păcate, cu o relaxare îngrijorătoare.
Unitate dominatoare,
unitate acuzatoare...
Latinitatea limbii române este asigurată, pe
întregul teritoriu locuit de români, de structura gramaticală şi vocabularul de bază. Astfel, în structura
gramaticală, limba româna conservă din limba latină
clasele de declinare a substantivului, clasele de conjugare a verbelor, cele mai multe moduri şi timpuri,
tipurile de adjective, pronumele personale, numeralele de la 1 la 10, principalele conjuncţii şi prepoziţii. În vocabular sunt de origine latină cuvinte
care denumesc obiecte, noţiuni, acţiuni, însuşiri fundamentale (relaţii de rudenie, părţi ale corpului

Alexandru Niculescu, Româna – „o altfel” de latinitate, p. 29.
Acad. Marius Sala, Cum şi când a apărut limba română?, în revista „Historia”, nr. 62, februarie 2007, online:
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/cum-si-cand-a-aparut-limba-romana
Dan Alexe, Despre legăturile românei cu albaneza, pe siteul dexonline.ro, online: https://dexonline.ro/articol/
Despre_legăturile_românei_cu_albaneza
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Ceea ce se poate observa la limba română din
cele trei ţări medievale locuite de români este unitatea ei, cu mici diferenţe provocate de realităţile
etnico-politice locale. În Italia, Franţa sau Spania nu
exista o asemenea evoluţie unitară, diferenţele fiind
atât de mari, încât ştim că oamenii din aceeaşi ţară,
dar regiuni diferite, aproape nu se înţelegeau între ei.
Cu alte cuvinte, dacă ţinem cont de cercetările lingviştilor noştri, unitatea limbii române dovedeşte
dezvoltarea ei într-un anume loc, de unde s-a răspândit apoi pe întregul teritoriu al viitoarei Românii,
înglobând unele cuvinte specifice, pe care noi le
numim azi regionalisme. Reputatul specialist franco-suedez în limbi romanice Alf Lombard (devenit
membru corespondent al Academiei Române în
1947) calificase chiar ca „fără precedent” situaţia
unicităţii limbii românilor.
Unitatea limbii române constituie, însă, o excelentă capcană pentru adepţii romanizării şi etnogenezei doar la nord de Dunăre. Cel care îndrăzneşte
să expună direct situaţia apariţiei limbii române, este
istoricul Lucian Boia: „Formarea poporului român
înseamnă, de fapt, formarea limbii române. E cât se
poate de evident că dacă n-am vorbi româneşte,
n-am fi români! Avem în faţă, aşadar, mai mult o
problemă de lingvistică decât de istorie sau de arheologie. Or, cu lingviştii te descurci mai greu. E o
ştiinţă foarte bine pusă la punct (spre deosebire de
istorie!). Oricum, nu e uşor să convingi un lingvist
că ceea ce seamănă cu albaneza ar fi, de fapt, moştenire dacică. Ca să explice limba română, lingviştii au
nevoie de teritoriul de la sud de Dunăre sau, într-o
variantă împăciuitoare, de ambele maluri ale fluviului şi, pe cât posibil, nu departe de aria de locuire
albaneză (eventual, spre sud-vestul României, în
zona Banatului, atât la nord, dacă vrem neapărat, cât
şi la sud de Dunăre). Carlo Tagliavini, renumitul
specialist italian în filologie romanică, precizează:
«Fără să nege existenţa unor resturi de populaţie
romană la nordul Dunării, majoritatea filologilor
străini recunosc că locul de formare al limbii române
trebuie să fie stabilit aproximativ în ţinuturile
sud-vestice limitrofe la nord şi la sud de Dunăre»3.
Dacă niciun istoric român nu a cedat în chestiunea
continuităţii, sunt lingvişti români, şi printre cei mai
de seamă, care au susţinut teza imigraţionistă (Ovid
Densusianu, în Histoire de la langue roumaine, 1902;
Alexandru Philippide, Originea românilor, 19231927). Deosebirea dintre istorie şi lingvistică stă în
faptul că lingvistica se adresează doar specialiştilor,
pe când istoria e pentru toată lumea. Ceea ce a trecut
fără mare tapaj la lingvişti, ar fi stârnit cu siguranţă

George Călinescu, Istoria literaturii române dela origini până în prezent, Fundaţia Regală pentru Literatură şi
Artă, Bucureşti, 1941, p. 12.
Keith Andrew Massey, A Latin etymology for Romanian da=yes, în „Ianua Revista Philologica Romanica”, Vol. 8,
Spania, 2008, p. 95-96.
Carlo Tagliavini, Originile limbilor neolatine, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 300.
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uman, elemente naturale, plasarea în timp şi spaţiu
etc.) şi care sunt frecvente în vorbire.
O ilustrativă punere în pagină a cuvintelor
latine folosite de români în raport cu viaţa lor, o
reuşeşte George Călinescu. „Românul crede în
Dumnezeu, în îngeri, în zâne şi a fost botezat de
preot la biserică, unde dumineca, mai ales bătrân,
îşi face cruce şi se roagă. El nu e păgân, căci vede
deasupra lui pe cer, soarele, luna şi stelele şi nici
sălbatic. E domn, om vechiu de cetate şi ţăran,
având o ţară, o lege, ascultând de un împărat.
Având pământ, lucrează, face arătură, semănătură,
mânuieşte sapa, secera, împinge boii. Seamănă secară, trifoi, cânepă. La pădure, la munte, la şes,
încalecă pe cal sau se duce pedestru ori cu carul.
Toamna pe ploaie, vânt, ceaţă, fulger, iarna pe ger
de crapă pietrele stă la adăpost. Are casă, cu
scoarţe pe pereţi, cu uşă, o curte, un staul, un câine,
vacă cu lapte, scroafă, oi, găini. De la fântână aduce
apa cu ulciorul ori cu găleata. De-i e foame stă la
masă, pe scaun şi prânzeşte ori cinează, mâncând
pâine, ceapă cu sare, ai, caş, carne fiartă în oală sau
friptă pe tăciuni. Se slujeşte de lingură, mestecă şi
înghite îmbucătura încet. Toamna pune curechi în
bute ale cărei doage le astupă, cu papură, iar mai
târziu taie şi afumă porcul. Seara îşi aşterne, se
culcă, se acoperă şi doarme. Umblă, desculţ sau
încălţat, se purecă, se scarpină, se scaldă, se îmbăiază, se tunde, pune cămaşă, se îmbracă. Are simţire, cuget şi-i place când păsările cântă în arbori,
când înfloresc şi înverzesc pomii, merii, cireşii.
Dacă, e înăcrit, amărât, zice din frunză şi din ceteră.
În tinereţă merge în peţit şi-şi alege muiere, făcând
nuntă. Are socru, soacră, părinţi, frate, soră, nepoţi, feciori, cumnaţi, fini. Mortul se pune în mormânt şi femeile îl bocesc. Corpul are oase, sânge,
cap, frunte, tâmple, ochi, urechi, rost, dinţi, limbă,
barbă, mustăţi, piept, spinare, şale, maţe, buric,
pulpe, genunchi şi insul e gras, vârtos, păros, pântecos, subţire, întreg după cum e cazul. Bărbatul se
face luntre şi punte toate zilele săptămânii (luni,
marţi etc.), aleargă, înşeauă şi închingă calul,
încarcă carul, bate fierul, arama, e păcurar; vinde,
cumpără, împrumută. Femeia coase având ac, aţă,
foarfece, scarmănă, lâna, toarce, mulge, scutură,
şterge merge prin vecini. Aceste fraze, prin vechimea lexicului, au o demnitate abstractă”1. Merită
adăugată aici teoria profesorului american Keith
Andrew Massey din New Jersey asupra unui cuvânt
de bază din limba română, celebrul „da”. Fiind folosit şi de ruşi, originea lui apărea ca cert slavă.
Există, însă, şi posibilitatea ca el să fi evoluat de la
forma latină „ita” la „ida” – folosit, de pildă, în
Bihor – şi de acolo la simplul „da”2.
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polemici acerbe dacă vreun istoric român s-ar fi
declarat imigraţionist”1.
Pentru cei care văd vreo hartă etnică mai veche a românilor, este impresionantă mulţimea românilor de pe Valea Timocului, rămaşi în afara
statului naţional unitar, apărut abia în 1919. Acea
mare de români se pare că este cel mai bun indiciu
pentru argumentul lingviştilor, expus mai sus.
Interesul politic a dictat nu o dată scrierea
istoriei, istoricii fiind, într-un fel sau altul, salariaţii
statului. Iată de ce, până azi, nu avem o teorie cu
adevărat credibilă privind etnogeneza românilor.
Răzbate cu greu probabilitatea că, de fapt, romanizarea, pe care ar fi început-o Traian, să fi fost
dublată de o alta, secole mai târziu sau se recunoaşte
cel puţin o strămutare constantă de populaţie
romanică în nordul Dunării. O romanizare iniţială,
însă, întâmplată în sudul Dunării cu mult înainte de
Traian, nici nu este deocamdată luată în considerare.
Cert este că, în sudul Dunării şi în Dobrogea, în momentul cuceririi Daciei lui Decebal, exista o romanitate categorică, iar după năvălirile barbare, această
romanitate va face o rocadă teritorială, apărând la
nord de Dunăre, în timp ce în sud se păstrează doar
nişte insule răzleţe de romanitate, teritoriul rămânând la cheremul slavilor...
Brânza de la rumân face bine la boier...
Cea mai puternică influenţă asupra limbii române este cea slavă, exercitată după plecarea germanicilor spre vestul Europei şi nordul Africii. După o viaţă de studiu al limbii, Alexandru Niculescu
concluziona că nu se poate vorbi de limba română
fără a lua în seamă elementul slav, pătruns în structurile mentale şi formale profunde!2
Dintre împrumuturile slave populare, au intrat în fondul principal, unde au rămas până azi,
cuvinte precum: ceas, dragoste, a iubi, muncă, prieten, prost, a sfârşi, a trăi, vorbă. Împrumuturile
culte din slavonă au avut o circulaţie ceva mai
restrânsă, privind administraţia şi biserica: bucoavnă, slovă, clucer, danie, hatman, izvod, molitvenic,
pisanie, postelnic, predoslovie, spătar, stareţ, stolnic, cneaz, voievod. Cele mai multe se păstrează azi
în stilul bisericesc, predominant conservator, unde
au căpătat mai apoi şi valoare de mărci distinctive
ale limbajului bisericii ortodoxe faţă de al altor biserici
creştine: apostol, arhiereu, călugăr, cazanie, ceaslov,
utrenie, vecernie, spovedanie, vlădică, evanghelie.
Cu toată copleşitoarea dominaţie slavă de
prea multe secole, romanitatea nord-dunăreană
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reiese că se impune prin limba ei latină − vector al
unei culturi şi civilizaţii superioare – care ajunge să
domine întregul spaţiu al viitoarei Românii, în detrimentul limbii slave care va dispărea la un moment
dat, nu se ştie cum, din acest teritoriu. Limba latină
iniţială s-a reuşit, însă, a fi radical modificată de
dominaţia slavonă şi vectorul ei direct, biserica ortodoxă. Asta nu a putut, însă, altera peste veacuri
amintirea romană a originilor, ce a rămas în
conştiinţa acelei populaţii care, în mod sigur, se
considera superioară veneticilor slavi, începând
chiar cu originea. Un ecou al acestei atitudini se va
înregistra atunci când românii îşi vor scrie, în sfârşit,
istoria: „Multă vreme învăţaţii români au socotit o
ruşine această influenţă. După părerea lor, noi trebuiam să fim urmaşii absolut direcţi ai romanilor,
fără nicio influenţă slavă care nu e decât o zgură ce
trebuia curăţată”3. De la „zgură” la Panaitescu, iată
că George Călinescu e şi mai tranşant: „Fondul slavon
izbeşte numaidecât prin sunetele gângăvite, gâfâite,
sumbre, de un grotesc trist adeseori, prin coloarea
grea care duce de obicei la vorbirea «neaoşă»”4.
Acestea spun mult cu privire la aversiunea elitei
române faţă de influenţa slavă din limbă.
„Latinitatea care a devenit romanica românească şi-a construit individualitatea mai puţin prin
evoluţii proprii latinei, cât, mai ales, prin contribuţii
externe, nonromanice. (...) Această «altfel» de latinitate pe care o reflectă limba română se îndepărtează din ce în ce mai mult de sursele-i centrale − de
Roma, dar şi de provinciile romanizate din Pannonia-Dalmatia-Noricum şi dincolo de ele − începând
din sec. V-VII, devenind o latinitate balcanică, interioară, în Imperiul Roman oriental în plin proces de
grecizare cultural-lingvistică. Factorul principal al
acestei «distanţări» − poate chiar izolări − a fost
Biserica: ortodoxia de rit grecesc cucerise aproape
toată Europa sud-estică (Peninsula Balcanică):
creştinarea echivala cu grecizarea”5. Dar grecizarea
nu va mai ajunge în nordul Dunării din cauza Primului Ţarat Bulgar. Acest stat nou e început cu
năvălirea lui Asparuch în Dobrogea şi Bulgaria de
azi, la sfârşitul secolului al VII-lea, iar prin creştinarea impusă de Boris în 864-865, se anulează grecizarea cu slavonizarea, care elimină şi limba türk a
dominatorilor. Românilor li se impune, deci, Biblia
în slavonă, cu alfabetul chirilic aferent, nu mult timp
după creştinarea fermă a lui Boris, botezat acum
Mihail. Şi asta s-a petrecut într-un imperiu bulgar
care i-a inclus şi pe români teritorial, lucru foarte
greu de acceptat de istoricii naţionalişti, în frunte cu

Lucian Boia, De la Dacia antică la Marea Unire, de la Marea Unire la România de azi, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2018, p. 22-23.
Alexandru Niculescu, Individualitatea limbii române printre limbile romanice, vol. III, Noi contribuţii, Editura
Clusium, Cluj-Napoca, 1999, p. 5-6.
Petre. P. Panaitescu, Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română, Editura Academiei Republicii Populare
Române, Bucureşti, 1965, p. 7.
George Călinescu, op. cit., p. 12.
Alexandru Niculescu, Româna – „o altfel” de latinitate, p. 21.
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izbeşte, te răzbeşte, te sdrobeşte, te striveşte, te prăpădeşte, te sminteşte, te beleşte. Alte cuvinte trezesc
teroarea mişcărilor turburi de adunări umane (gloată, grămadă, ceată, norod, pâlc) calamităţile (potop,
pojar, vifor, prăpăd, răzmeriţă, răscoală, răzvrătire, pribegire), cu sonuri ce înspăimântă (răcnire,
hohotire, plescăire) sau intră în lumea haoticului, a
groazei infernale şi eschatologice (primejdie, taină,
clătire, nălucire, prăpastie, beznă, iad)”3. Celebrul
„da”, amintit deja la cuvintele latine, figurează, deocamdată, în dicţionare ca având origine slavă, mai
precis bulgară, rusă, sârbo-croată, adică de la popoarele vecine.
Reputatul cărturar Dimitrie Cantemir (16731723), cel dintâi academician al nostru – chiar la
Berlin! – şi-a expus clar aversiunea pentru alfabetul
chirilic preluat de moldovenii lui, el fiind considerat
o barbarie care ţine ţara împotmolită4. Dacă acest cel
mai mare român al vremii sale avea o asemenea
aversiune faţă de moştenirea slavă − şi asta după ce
primise azil politic chiar în Rusia, de la ţarul Petru
cel Mare – atunci putem înţelege mai bine supravieţuirea limbii române în marea slavă! Această
atitudine ostilă faţă de literele chirilice o vom regăsi
mai apoi la fruntaşii Şcolii Ardelene. Am putea spune, deci, că, printr-un noroc al istoriei, româna a
reuşit să evite ignobilul statut de limbă slavă
latinizată...
Din distinsul romanus – locuitor al Imperiului
Roman – s-a ajuns la forma rumân. Din păcate, din
considerente sociopolitice, în Valahia, acest cuvânt
devine sinonim cu cel de iobag sau şerb (din cauza
stăpânirii Primului Ţarat Bulgar la nord de Dunăre),
după cum observa reputatul istoric p. P. Panaitescu5,
în timp ce boier se pare că este singurul cuvânt
pătruns în română din bulgara türk originală, după
acelaşi autor. Ecou peste timp, iată ce ne spune, în
1872, marele nostru poet şi patriot Vasile
Alecsandri, vorbind de pecetea fanariotă asupra
societăţii româneşti: „Român e ţăranul, eu sunt boier
Moldovan”6, adică o păstrare peste timp a fracturării
etnice dintre supus şi stăpân. „Prima atestare a formei cu o (român) apare în Palia de la Orăştie (1582)
şi este, după părerea anumitor specialişti, o intervenţie a editorului, Şerban, fiul lui Coressi”7. Acest
secol al XVI-lea marchează o primă etapă a eliberării limbii române de asuprirea slavă, prin
scrierea de mână, obicei consemnat încă din secolul

Ibidem, p. 30.
Bogdan Murgescu, Istorie românească – istorie universală (600-1800), ediţia a II-a, revăzută şi adăugită,
Bucureşti, Teora, 1999, p. 99.
George Călinescu, op. cit., p. 12.
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, capitolul al V-lea, Despre literile moldovenilor, Editura Librăriei Socec
& Co., Bucureşti, 1909, p. 268.
Petre P. Panaitescu, Interpretări româneşti. Studii de istorie economică şi socială, Editura de Stat, Bucureşti, 1947,
p. 20.
V. Alexandri, Introducere la scrierile lui Constantin Negruzzi, în volumul Scrierile lui Constantin Negruzzi,
Volumul 1, Pecatele tinereţeloru, Noua Typographiă a Laboratorilor Români, Bucuresci, 1872, p. XXVIII.
Mihaela Popescu, Gramatica comparată a limbilor romanice, Editura Universitaria, Craiova, 2017, p. 11.
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N. Iorga. Cea mai bună dovadă, în afară de arheologie, este chiar creştinismul slavon preluat de toţi
românii. „Altfel spus, cu o expresie binecunoscută a
lui N. Cartojan, românii au intrat în spaţiul cultural
slav”1, cu limbă scrisă şi creştinism ortodox, aceasta
fiind a doua etapă, superioară, de slavizare a românilor. Prima începuse cu trei secole în urmă, când
slavii le acaparaseră teritoriul printr-o invazie
presupus paşnică şi declanşaseră o convieţuire ce
asigura o slavizare „pe cale populară”. A doua etapă
se face cu limba bisericească şi cea a cancelariei.
„În istoriografie persistă încă divergenţe în
legătură cu rolul primului stat bulgar în creştinarea
populaţiei de la nord de Dunăre şi în introducerea
limbii slave în uzul bisericii din spaţiul românesc.
Informaţiile disponibile sunt insuficiente pentru a
putea evalua şi data cu exactitate această influenţă,
dar fie că ea s-a exercitat în secolele IX-X, fie că ea
datează numai din perioada celui de-al doilea ţarat
bulgar, înrâurirea bulgară asupra vieţii bisericeşti
ortodoxe din spaţiul românesc este certă”2.
George Călinescu realizează, în monumentala
lui lucrare publicată în 1941, un tablou foarte plastic, pe modelul adevărului istoric relevat de P. P.
Panaitescu în anii ’30 ai interbelicului, cu termenii
rumân – boier, explicat puţin mai jos. „Fie pentru că
vin de la un popor mocnit, închis la suflet, cu ideaţia
mai grea şi încărcat de toate nelămuririle migraţiei,
fie din cauză că autohtonul a împrumutat acele cuvinte care notau o stare nouă de lucruri, vocabularul
de origine slavonă exprimă pierderea demnităţii
umane, inegalitatea, raporturile aspre de atârnare,
umilinţa, necesitatea. Stăpâni nedoriţi au venit siluind sufletele, trezind mizantropia. Multe cuvinte
arată infirmităţi sufleteşti şi trupeşti şi sunt apte
pentru pictarea monstruosului: mârşav, scârnav,
trândav, gângav, gârbov, cârn, pleşuv, curvar,
năuc, prost, tâmp. Acum stau faţă în faţă noul jupân
şi stăpân (care e bogat, lacom, mândru, dârz,
straşnic, grozav, năpraznic) şi robul: sărac, slab,
blajin. De la stăpân îţi vin, când eşti slugă, toate
relele: bazaconia, munca, osânda, truda, ostenirea,
tânjirea, boala, scârba, năpasta, năcazul, ciuda,
jinduirea, jertfa, ponosul, jalea, pacostea. Stăpânul
te plăteşte, te hrăneşte, te milueşte, te dărueşte. Lui
te jelueşti, te tângui, te smereşti. Cu el te sfădeşti şi
ai pricină. El te dojeneşte, te căzneşte, te munceşte,
te obijdueşte, te prigoneşte, te huleşte, te goneşte, te
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anterior. Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung, primul document în limba română, este din 1521, nu
are cum fi, deci, o influenţă a Reformei, această
revoluţie occidentală sprijinitoare a limbilor naţionale în biserică, fiind încă într-o stare incipientă.
Ajunsă în Transilvania, Reforma Protestantă are meritul de a fi făcut prima încercare de scriere a limbii
române cu litere latine, în paginile numite Fragmentul Todorescu, tipărite între 1570-1573, la
Oradea sau Cluj1.
După scrierea de mână, eliberarea limbii române se continuă apoi sub formă tipărită, chiar dacă
tot în alfabet chirilic, prima carte imprimată fiind
Catehismul de la Sibiu, din 1544, din păcate pierdută. „Când această dezrobire s-a produs, când
aproape simultan s-a început a se scrie româneşte în
cărţile bisericeşti, în cele populare de circulaţie universală, în inscripţii, în scrisori şi contracte, aceasta
a însemnat o revoluţie culturală, rezultatul unei răsturnări de valori în viaţa socială a feudalismului
românesc”2. Ultima etapă a eliberării, destul de îndelungată ca număr de decenii şi „beneficiind” din
plin de opoziţia Bisericii Ortodoxe Româneşti, se va
înregistra în secolul al XIX-lea, prin trecerea la
alfabetul latin, adoptat numai după un îndelungat
experiment numit „alfabetul de tranziţie” (în alfabetul chirilic de tipar se introduceau treptat litere
latine).
„Într-o măsură şi mai mare, termenii de origine slavă s-au păstrat în limbajul religios. De fapt,
toată terminologia religioasă tradiţională a limbii
române este de origine slavă sau grecească (dar şi în
acest caz fiind împrumutată, de obicei, prin filiera
slavă), ceea ce este rezultatul adoptării ritului bizantin de la slavi. De origine latină sunt un număr de
termeni de bază ai religiei creştine: Dumnezeu, biserică, creştin, botez, înger, cruce, altar, preot etc.
Numele şi noţiunile de o mare importanţă precum
Iisus Hristos, Duhul Sfânt, evanghelie, răstignire,
sfânt, rai, iad, greşeală, a izbăvi, termenii privind
organizarea şi forma cultului precum slujbă, spovedanie, duhovnic, hram, praznic sunt deja împrumuturi slave. Aceste cuvinte sunt folosite în
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continuare şi astăzi, ceea ce face ca şi terminologia
religioasă contemporană a Bisericii Ortodoxe Române să aibă un pronunţat caracter slavon, deşi deja
în secolele precedente a apărut tendinţa de a înlocui
unele dintre ele cu alte forme”3.
Rămânerea românilor în spaţiul cultural slav
până în secolul al XIX-lea este o convingere împărtăşită şi de Al. Niculescu.4 După P. P. Panaitescu
– „unul dintre cei mai reputaţi slavişti români ai
tuturor timpurilor”5 – influenţa slavilor asupra românilor are o anumită periodizare. „Fireşte că nu
numai slavii din sudul Dunării ne-au influenţat pe
noi. Şi celelalte popoare slave au avut un rol în
această privinţă, dar aceasta mult mai târziu. Fără
îndoială că nu putem fixa cu precizie până la ce an
avem de-a face cu influenţa unora şi când începe a
celorlalţi. Dar, aproximativ, pe secole, putem face
acest lucru. Aşa, până în sec. al XV-lea, influenţa
slavă la noi a fost mai ales a celor din sud
(bulgari-sârbi). În sec. al XVI-lea şi al XVII-lea
avem influenţa polonilor, când şcolile lor catolice se
deschid şi pentru fiii de boieri români. După decăderea politică a polonilor, de după Sobieski, începe
influenţa ruşilor ortodocşi, care continuă până chiar
în sec. al XIX-lea, când se poate constata că elementul principal de luptă al Românilor este desrobirea de jugul rusesc”6.
Dacă arheologia are o mare problemă în a
diferenţia artefactele slave de cele româneşti, inclusiv mormintele unora de ale celorlalţi în Dacia
postromană, mărturiile de epocă transmit o minimă
certitudine. Cele mai vechi atestări documentare ale
convieţuirii elementului românesc cu cel slav datează de acum circa un mileniu. În Gesta Hungarorum, o istorie a ungurilor, elaborată, probabil, în
vremea regelui Ladislau I al Ungariei (1077-1095)7,
avem precizarea „că această ţară o locuiesc slavii,
bulgarii şi blachii, adică păstorii romanilor”8.
Această veche scriere medievală o confirmă pe alta,
anterioară, numită Povestea vremurilor de demult
sau Cronica lui Nestor, apărută la Kiev şi care consemnează şi migraţia ungurilor: „Venind din răsărit,
ei (ungurii − n.n.) mergeau grăbiţi prin munţii cei

Daniele Pantaleoni, Observaţii asupră textelor româneşti vechi cu alfabet latin (1570-1703), în semestrialul
„Philologica Jassyensia”, anul III, nr. 1, 2007, Iaşi, p. 40-42.
Petre P. Panaitescu, Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română, Editura Academiei Republicii Populare
Române, Bucureşti, 1965, p. 65.
Tomasz Klimkowski, Rolul stilistic al slavismelor în limba română contemporană, în Annales Universitatis
Apulensis. Series Philologica, nr. 7, tom 1, Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia, 2006, p. 226-227.
Alexandru Niculescu, Româna – „o altfel” de latinitate, p. 30.
Pr. prof. Traian Nojea, Contribuţiile istoricilor laici la dezvoltarea istoriografiei noastre bisericeşti (Studii de
istorie bisericească), Editura Episcop Nicolae Popovici, Oradea, 2013, p. 98.
Petre P. Panaitescu, Curs privind începuturile influenţii slavilor asupra românilor 1938-1939, Litografia G.
Ionescu, Bucureşti, 1938, p. 13-14.
Hóman Bólint, A szent László-kori Gesta Ungarorum (Gesta Ungarorum din epoca lui Ladislau cel Sfânt),
Budapesta, 1925, p. 37. apud Adolf Armbruster, Romanitatea românilor, istoria unei idei, Ediţia a II-a revăzută şi
adăugită, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993.
Adina Berciu-Drăghicescu, Liliana Trofin, Culegere de documente privind istoria românilor: secolele IV-XVI,
partea I, ediţia a II-a, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2006, p. 73.
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limbii romanice existente, deoarece în ea intră acum
valori noi, dintr-o cultură care practica şi „radiografia sufletului”: „Este interesant să constatăm
mulţimea termenilor slavi pentru noţiunile «abstracte», s-ar putea spune psihologice-subiective: ciudă,
duh, jertfă, milă, nădejde, năpastă, necaz, nevoie,
obidă, pagubă, ponos, silă, slobod, taină, tihnă,
vlagă, vesel, vină, vrednic, vâlvă, zăbavă etc. Şi tot
astfel, adjective desemnând însuşiri interioare, psihice: becisnic, calic, drag, iubit, destoinic, grozav,
mândru, nătâng, năuc, nărod, milostiv, tâmp(it),
treaz, vinovat, viteaz, voinic, zdravăn etc. (pentru
alţi termeni abstracţi, cf. seria de verbe dovedi, iubi,
logodi, îndrăzni, isprăvi, îngrozi, nimeri, primeni,
primi, pofti, privi, smuci, strădui, trăi, voi «vouloir», zgârci – la care trebuie să adăugăm verbele de
origine religioasă blagoslovi, glăsui, izgoni, huli,
porunci, risipi, săvârşi5. În comparaţie cu lexicul de
origine latină, mai puţin bogat în termeni «abstracţi»
(se pot cita, bineînţeles, o serie de termeni precum
blând, duios, ferice, flămând, mare, mişel, plăpând
şi verbe precum lua, minţi, pune, prinde, putea,
răbda, răspunde, ridica, scăpa, scutura etc. cu sensuri variate), numeroşii termeni «abstracţi» introduşi de slavi solicită, însă, o explicaţie deosebită”6.
Mai precis, aceşti termeni ar fi, de fapt, nişte „reziduuri” dintr-o altă cultură, pătrunse în limba română
împreună cu indivizii care cunoşteau „din interior”
valoarea acestor noţiuni atât de speciale „Slavii au
«lăsat» în (daco-)romanica pe care şi-au însuşit-o
termeni care denumeau noţiuni psihologic sensibile
− ceea ce a determinat pe unii oameni de cultură
români să considere elementele slave din structura
limbii române − sclavica in latino – drept purtătoare
ale unui «clair-obscur» pe care ereditatea latino-romanică nu l-a putut transmite. Altfel spus, «le
charme slave du roumain» (şarmul slav al românei −
tr. n.)!”7.
Cu alte cuvinte, ar trebui să luăm în considerare şi „topirea“ etnicilor slavi în masa romanică
a populaţiei. Această asimilare poate fi dovedită
astăzi de studiile ADN, ele dezvăluind, deocamdată,
că românii sunt în mai mare proporţie slavi decât
daco-romani...
Viteaz-ul nemeş are în gând
să i se ducă dijma la oraş...
Pentru că limba română devine şi o limbă a
civilizaţiei româneşti, nu poate fi evitat ultimul mare
aport lingvistic, care parvine oarecum dinspre vest,
fiind un proces demarat chiar în timpul vieţii
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înalţi (pasul Verecke – n.n.), cari s-au numit ungureşti şi începură să lupte cu Volochii şi cu Slavii
care trăiau acolo (în Câmpia Tisei şi Transilvania –
n.n.)”1. Era o perioadă când creştinismul pe filieră
bulgară şi cu Biblie slavonă chiar contribuia din plin
la procesul de slavizare a românilor, populaţie ai
cărei boieri se presupune că erau şi ei de origine
slavo-bulgară, la fel ca preoţii. Specializat în problema slavilor, P. P. Panaitescu observa: „Trebuie
luat în considerare, în primul rând, faptul că liturghia slavă a existat la toţi românii, nu numai în Ţara
Românească şi Moldova, dar şi în Transilvania, şi,
în genere, la toţi românii din Ungaria. Această unitate de rit slav la toţi românii impune ideea că adoptarea liturghiei slave este un fapt anterior cuceririi
Transilvaniei de către unguri”2. Mai trebuie spus că
biserica ortodoxă era un instrument al dominaţiei,
nu o biserică a poporului, cum greşit a fundamentat
tradiţia istoriografică românească.
Având în vedere că dominaţia slavă asupra
fostei Dacii a lui Burebista a durat mai mult decât
oricare altă dominaţie anterioară, influenţa slavonei
asupra românei este majoră. Astfel, „în lingvistica
istorică românească au existat două tendinţe: a
considera aportul slav (ca «superstrat») posterior
constituirii structurale a limbii române (I. A.
Candrea, la Bucureşti, dar mai ales «şcoala lingvistică de la Cluj» în frunte cu Sextil Puşcariu) sau
a-l considera drept un element constitutiv al individualităţii romanice româneşti, precum au susţinut
O. Densusianu şi Al. Rosetti şi cum au demonstrat
cu deosebită perspicacitate − în ciuda controverselor
− Emil Petrovici şi Eugen Seidel“3. Cum lăsam să se
înţeleagă anterior, politicul poate atenua conţinutul
etic, alterând adevărul în funcţie de interesele de
moment. Influenţa limbii vechilor slavi e crescută
sau scăzută inclusiv în volumele de istorie a limbii
române, preferându-se varianta de superstrat, nu de
element constitutiv al limbii române, care ar fi mai
corect. Niculescu, de pildă, consideră că „elementele slave sunt constitutive în limba română, aducând variantei romanice româneşti specificitatea
principală printre limbile neolatine. De origine slavă
este multitudinea elementelor lexicale ale limbii române. Statisticile, începând cu binecunoscutul
Dictionnaire d’étymologie daco-romane (18701879) al lui A. de Cihac (1825-1887) şi până la
ultimele evaluări statistice arată că mai mult de
20-22% din lexicul românesc conţine cuvinte de
origine slavă”4.
Am putea vorbi, totuşi, de o „îmbogăţire“ a
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amintitului bulgar Boris. „Odată cu pătrunderea maghiarilor pe teritoriul fostei Dacia Felix se încheie şi
prima etapă a constituirii romanităţii româneşti. Se
conturează, treptat, începând din sec. VII-VIII şi
până în sec X, caracteristicile proprii limbii române,
unica reprezentantă a latinităţii din Europa orientală.
Româna se defineşte astfel ca o romanitate abandonată, departe de Occident şi izolată de el, prin
poziţia geografică şi prin vicisitudinile istoriei, în
zona plurilingvistică a Orientului european nonlatin.
Aceea care a ştiut, prin eforturi identitare proprii,
să-şi conserve latinitatea originară fundamentală”1.
Deci, ultima influenţă majoră asupra limbii
române, aşa după cum o spune fără rezerve Al.
Niculescu, este cea a limbii maghiare, care-şi va
exercita puterea la toate nivelurile: politic, social şi
civilizaţional. Nu s-a prea recunoscut această situaţie din cauza relaţiilor ostile dintre România şi
Ungaria din ultimul secol şi jumătate. Alexandru
Gafton observă şi el: „Dintre toate influenţele lexicale suferite de limba română, după cea de suprastrat, cea mai consistentă, mai importantă şi mai
uimitoare ca pondere este influenţa maghiară, cazul
acesteia fiind oarecum special”2.
George Călinescu, spre deosebire de opresorii
slavi, are faţă de opresorii unguri o părere pozitivă,
rezultată din aceeaşi analiză a cuvintelor: „Chiar din
întâiele ungurisme rezultă nuanţa de îmbogăţire a
observaţiei. În partea cu Unguri sunt meşteşugurile,
produsele hărniciei umane: ferăstrae, hârdae, barde, hamuri, lacăte, zăbale, ilăuri. Acolo sunt oraşele cu belşuguri, gazdele mari şi formalităţile pârgăreşti (hotar, vamă). Dai seamă, ai nevoie de
chezaş şi plăteşti bir. Acolo cheltueşti şi bei aldămaşul pe la făgădaie. Atitudinea specifică a poporului maghiar a fost tradusă în propriile lui cuvinte.
Toate ale Ungurului sunt uriaşe, el te ulueşte,
fiindcă-i de neam şi e gingaş, plin de gânduri şi de
alean, deşi sudueşte”3.
„Influenţa maghiară apare în morfologie (mai
ales în formarea cuvintelor) şi, bineînţeles, în lexic –
de notat fiind că mulţi termeni maghiari desemnează
instituţii administrativ-social-culturale, concepte
inexistente, până atunci, în română şi pe întreg teritoriul romanic românesc (oraş, dijmă, nemeş,
pârgar, şoltuz, uric, viteaz etc.). A existat, altfel
spus, un proces de aculturaţie maghiară la românii
din nordul Dunării (mai întâi, pe întreg teritoriul
românesc, ulterior, numai în Transilvania). Există şi
infiltraţii maghiare prin intermediu slav (probabil
1
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gând). Problema contactelor cu maghiara nu a fost
încă studiată în întregime în toată complexitatea ei
socioculturală”4.
„Cu excepţia notabilă a lui Sextil Puşcariu,
majoritatea lingviştilor români consideră că elementul maghiar în limba română are o pondere destul de
mare (chiar dacă, aparent, în mod neaşteptat). Deşi,
în mod firesc, listele nu coincid mereu (caz valabil în
cazul substratului, dar şi în cel al stratului), pentru
fiecare învăţat existând termeni care necesită discuţii speciale sau a căror etimologie nu este în mod
sigur de provenienţă maghiară, elementul maghiar
în limba română este considerat ca având o pondere
relativ mare, care nu suferă contestări însemnate”5.
Iată câţiva termeni mai cunoscuţi: fecior, ardei, cămătar, cătană, iobag, bai, hibă, biriş, duhăni, cârciumă, vizitiu, a hotărî, pastor, pahar, ciurdă, morcov, ţuc, fiţuică, belşug, cheltui, chin, chip, prunc,
plăcintă, talpă, sac, rântaş, nemeş, papricaş, tarcăn, leuştean, beteag, bolund, heleşteu, a îngădui,
mălai, copârşeu, viteaz.
În domeniul religios, remarcăm „termenul a
mântui (< magh. menteni), care este singurul termen
de largă folosire de origine maghiară în vocabularul
religios al limbii române. Cuvântul a mântui a înlocuit aproape complet echivalentul său slav a izbăvi
(< sl. izbaviti). Cel din urmă are acum o valoare mai
arhaică şi mai poetică, de aceea se foloseşte în texte
cu caracter mai literar, în timp ce termenul maghiar
este mai obişnuit. În afară de aceasta, termenul
maghiar este preferat şi de catolicii români. Singura
diferenţă dintre versiunea ortodoxă şi cea catolică a
rugăciunii Tatăl nostru este legată, de fapt, de aceste
cuvinte – în textul ortodox avem: ci ne izbăveşte de
cel rău (ca şi în versiunea slavonă: no izbavi nas ot
lukavago), iar în cel catolic: ci ne mântuieşte de cel
rău”6.
Ungurii încep să-şi organizeze statul ca regat,
după model occidental, începând cu a doua jumătate
a secolului al X-lea, adică după încetarea raidurilor
de jaf asupra Occidentului. Noul stat din centrul
Europei se va pune sub protecţia Romei încă din
anul 1000, limba latină cu alfabetul specific devenind limba oficială a documentelor în regatul
Ungariei. Ea va fi promovată de cancelaria regală,
de biserica catolică şi de şcolile mănăstireşti. Cu
suport maghiar, latina trece munţii în Muntenia şi
Oltenia, graţie cavalerilor teutoni (1211-1225) şi
ioaniţi (1247- 1259) – e perioada când Constantinopolul fusese catolicizat, în urma Cruciadei a IV-a

Ibidem, p. 34.
Alexandru Gafton, „Relaţia dintre elementul maghiar şi cel slav în limba română”, în volumul Români majoritari/Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice, Editura Alfa, Iaşi, 2007,
p. 109, online: https://www.academia.edu/36455308/Rela%C5%A3ia_dintre_elementul_maghiar_%C5%9Fi_
George Călinescu, op. cit, p. 12.
Alexandru Niculescu, Româna – „o altfel” de latinitate, p. 34.
Alexandru Gafton, op. cit., p. 113.
Tomasz Klimkowski, Rolul stilistic al slavismelor în limba română contemporană, în Annales Universitatis
Apulensis. Series Philologica, nr. 7, tom 1, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 2006, p. 227.
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urzitoriul cel dintâi al barbariei întru care se află
Moldova acum.
Iară fiindcă literile slavoneşti n-au fost deajuns pentru rostul tuturor cuvintelor acelora pe care
le-au schimbat neamul moldovenesc din limba latină, cât şi pentru acelea pe care le-au împrumutat ei
de pe la neamurile cele învecinate; pentru aceea au
fost ei nevoiţi ca să mai afle şi alte litere, pricinuind
cu aceasta limbii moldoveneşti mai multe litere decât la toate celelalte limbi din Europa, adecă 47
împreună cu alte semne prosodiceşti şi ortograficeşti”3. Cu alte cuvinte, după câte ştia Cantemir,
alfabetul latin a fost prigonit din Moldova abia în
secolul al XV-lea, din motive politico-religioase,
când noul mitropolit, bulgarul Teoctist – în funcţie
şi în timpul lui Ştefan cel Mare – neacceptând unirea
religioasă hotărâtă de predecesorul său, identifică
literele latine cu catolicismul şi influenţa prea mare a
acestuia în Moldova. Această informaţie, transmisă
de cel mai mare cărturar român al vremii, merită reţinută chiar dacă personajele şi anii ridică semne de
întrebare. Din năduful exprimat faţă de slavonă, se
poate deduce că Dimitrie Cantemir, dacă rămânea
domn în Moldova şi după 1711, ar fi impus trecerea
la alfabetul latin, o revoluţie culturală care l-ar fi
devansat cu circa 150 de ani pe celălalt moldovean,
Al. I. Cuza... Cert este că Dimitrie Cantemir apare ca
un purtător al reticenţei faţă de elementul slavon,
caracteristică românească care trebuie să se fi
moştenit peste veacuri.
„Organismul viu” supus vremurilor...
„Lingvistul german August Schleicher
(1821-1868) compara limba naturală cu un organism viu, care, după cum se ştie, de asemenea evoluează. E necesar, totuşi, să subliniem că limba se
aseamănă, dar şi se deosebeşte, în mod tranşant, de
un organism viu, care, până la urmă, piere, pe când
limba, dacă are condiţii favorabile, nu moare, dezvoltându-se, evoluând pe linie ascendentă”4. Acest
„organism viu”, care este limba, se vâjeşte bine cu
constatarea mioritică a cronicarului moldovean
Miron Costin: „Iară nu suntu vremile supt cârma
omului, ci bietul om supt vremi”5. Şi vremurile se
mai hurducă, se mai învălmăşesc şi aduc noi dominaţii, noi mentalităţi, noi influenţe, într-un aflux permanent pe linia timpului.
Limba română a mai inclus, deci, influenţe
turceşti (prin ocupaţia iniţială a avarilor, apoi a pecenegilor şi cumanilor, ce au urmat după dominaţia

Gheorghe I. Brătianu, Marea Neagră, de la origini până la cucerirea otomană, ediţia a II-a revăzută, Editura
Polirom, Iaşi, 1999, p. 382.
Alexandru cel Bun murise în 1432, deci înaintea Conciliului de la Florenţa (1438-1439). Cel mai probabil e vorba
de Alexăndrel (1449-1455).
Dimitrie Cantemir, op. cit., p. 267-268.
Anatol Ciobanu, Evoluţia limbii în viziunea lui Eugeniu Coşeriu, în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, tom LI
2011, Editura Academiei Române, Iaşi, 2012, p. 121-122, online: http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/
A1221/pdf
Miron Costin, Letopisetul Ţării Moldovei dela Aron Voda încoace, ediţie critică de P. P. Panaitescu, Fundaţia
Regală pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1944, p. 142.
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(1204). Latina trece şi în Moldova, unde cumanii
devin aliaţi, acceptând convertirea la catolicism, de
frica invaziei mongole ce se anunţa. Aşa apare Episcopia Cumaniei, cunoscută ca Episcopia de Milcov
(1227-1241), prima episcopie catolică de pe teritoriul viitoarei Moldove şi semn sigur al prezenţei
latinei aici. Corespondenţa oficială dintre regele
Ungariei şi cel al Cumaniei trebuie să fi fost în
latină. După marea distrugere provocată de invazia
mongolă din 1241-42 şi apariţia statului tătarilor,
Hoarda de Aur, în nordul Mării Negre, puterea Ungariei se reface şi trece din nou în ofensivă. Astfel,
regele Ludovic cel Mare (1342-1382), speculând sosirea ciumei din China printre tătari, îşi face culoar
spre gurile Dunării, în 1347 pomenindu-se despre
reînfiinţarea episcopiei catolice a Milcovului1. Asta
însemna revenirea limbii latine în sudul Moldovei.
Cam în aceeaşi perioadă, bravii români maramureşeni Dragoş şi Bogdan, supuşi ai regelui amintit al
Ungariei (unul pro, celălalt contra), purtau corespondenţa cu respectivul în limba latină, cum rezultă
din documente. Trecând ei, pe rând, în Moldova,
oare ce limbă şi alfabet or fi folosit la curtea de
dincolo de munţi?... În plus, cu neguţătorii genovezi
din nordul Mării Negre nu tot latina era trebuincioasă? Iată, deci, că, în preajma naşterii noului stat
al românilor, Moldova, dominaţia aici a slavonei
chirilice şi a bisericii ortodoxe nu era o certitudine.
Mărturie mai sunt monedele şi peceţile târgurilor,
care, iniţial, foloseau literele latine.
Cu aceste coordonate ar trebui să ne aplecăm
asupra „greşelii” făcute de meticulosul Dimitrie
Cantemir, care ne transmite o informaţie inedită:
„Mai nainte de soborul de la Florenţia (ţinut între
1438-1439 − n.n.), aveau moldovenii litere latineşti,
după pilda tuturor celorlalte popoare, a căror limbă
încă este alcătuită din limba cea romană, iară apoi
după aceea unindu-să la acest sobor mitropolitul
Moldovei cu latinii; şi diadohul său Teoctist
Bulgarul, diaconul lui Marcu Efesanul, pentru ca să
lipsească aluatul latinilor din biserica moldovenească, ca să rădice prilejul să nu poată ceti amăgiturile
lor oamenii cei tineri, au îndemnat pe domnul
Alexandru cel Bun2 ca nu numai pe oamenii cei ce
aveau cugete străine la credinţa pravoslavnică, ci
încă şi literile latine să le lipsească din ţara sa şi să
primească în locul lor pe cele slavone şi cu râvna
aceasta prea mare şi fără de vreme, s-a făcut el
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bulgară, continuând apoi cu dominaţia otomană de
circa 500 de ani) şi tătărăşti (mongole), prin dominaţia de circa un secol asupra teritoriului extracarpatic, după marea invazie din 1241-42 şi spulberarea Cumaniei, până la apariţia statului Moldova,
întemeiat de Bogdan.
Din păcate, conform etapizării propuse de
marele nostru istoric P. P. Panaitescu, influenţa slavă se dovedea a fi continuă. Aşa se face că toate
acţiunile românilor în domeniul limbii, începând cu
scrisul de mână în „limba părintească”, pot fi catalogate ca antislave. Din anul 1685 avem o relatare
aparţinând, cel mai probabil, misionarului catolic
Francesco-Maria Spera, călător în Valahia şi
Moldova. În afară de remarca exemplificată a marii
asemănări a unor cuvinte româneşti cu cele italieneşti, acesta mai scrie despre români: „Se îmbracă
după moda polonă, se poartă liber ca [ceilalţi]
creştini, [fiind] cu totul străini de firea şi de felul de
viaţă al grecilor, şi în toate însuşirile lor ei vădesc un
nu ştiu ce din felul de a fi al italienilor şi un oarecare
iz italienesc. Limba lor este o amestecătură de multe
limbi, italiană, latină, spaniolă, ruteană, greacă şi
încă alt element care pare să fie al lor propriu, dar
mai aproape de italiană şi mai puţin de spaniolă. Se
numesc, în limba lor «Rumuni», care înseamnă romani”1. Cu alte cuvinte, românii făcuseră faţă destul
de bine asaltului slav de peste un mileniu, păstrându-şi încă multe dintre caracteristicile romanice.
Poate că secretul acestei situaţii stă tocmai în creştinarea deficitară a românilor, operaţiune desfăşurată
în slavonă, încă din perioada Primului Imperiu Bulgar. Nu e de mirare, deci, că Antim Ivireanul, acest
georgian poliglot ajuns mitropolit al Ungrovlahiei
(Ţara Românească), contemporan cu tânărul Dimitrie Cantemir, observa: „Românii noştri în biserică
stau ca boii, neînţelegând ce se citeşte şi ce se cântă
şi ies din biserică fără niciun folos, [aşa încât] am
hotărât a preface cărţile din limba slavonească şi
grecească în limba noastră proastă românească, dar a
noastră, şi a le da la lumină!”. Din păcate, cel care
inaugurează domniile fanariote, grecul Nicolae Mavrocordat va provoca pieirea acestui mare român, în
1716...
O mostră de limbă română din ultimii ani ai
perioadei fanariote, ne transmite Anton Pann: „Dacă
nema putirinţa, geaba chichirez gâlceava”. Internetul permite azi o comunicare a celor mai diverse
idei şi analize. Merită să ne oprim la explicaţia lui
Titus Filipaş, publicată pe blogul său: „Pentru acel
chichirez, cu semnificaţia de caută, propun mai curând explicaţia chercher sau cherchez”2, adică un
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cuvânt francez. Să precizăm că francezii din vremea
regelui Francisc I ajunseseră să încheie o alianţă cu
turcii marelui sultan Suleyman Magnificul, în 1536,
act de mare efect şi mult blamat de statele creştine.
Prietenia marelui stat neolatin din vest urma să-i
prindă şi pe români, dar nu ca un ecou al vechii
prietenii franco-turceşti, ci tot pe filieră slavă! Rusească, mai precis.
În limba română, multe cuvinte de origine
latină fuseseră anterior „alungate” de cele slave. De
pildă substantivele păcurar „cioban” (lat. pecorarius) şi arină „nisip” (lat. arena) au fost odinioară
cuvinte general româneşti, dar acum nu se mai folosesc decât regional, cu precădere în Transilvania şi
Crişana. În această situaţie se află destul de multe
cuvinte, printre care şi exemplele următoare: a depăra „a-şi smulge părul din cap”, a dezmânta „a
îndruma pe cineva, a atrage atenţia cuiva”, a
dupleca „a încovoia”, faur „potcovar”, a se încăla
„a se îngrăşa peste măsură”, a se încări „a se încălzi”, lăuruşcă „viţă-de-vie sălbatică”, lucoare
„strălucire”, toate fiind moştenite din latină, păstrându-se acum izolat prin unele regiuni, cu statut de
arhaisme şi regionalisme, arhaisme regionale sau,
altfel spus, regionalisme arhaice3.
Ultima etapă de intervenţie majoră asupra
limbii române este cea a includerii de neologisme
din latină, franceză şi italiană, specifică secolului al
XIX-lea, episod caracterizat de o mare determinare,
purtând şi un interes politic major: lupta pentru
afirmarea naţională a românilor. Se va reuşi astfel,
pe parcursul câtorva decenii, mai mult decât dublarea elementului romanic din limbă, „alungarea”
cuvintelor slave şi trecerea la alfabetul latin. Vremurile ajunseseră în sfârşit sub oameni, nu invers...
La sud de Dunăre, însă, speriaţi de marea
pondere a cuvintelor latine din limba lor, bulgarii,
observându-i pe români, vor trece la o reslavizare a
limbii, importând multe cuvinte din rusă.
„În 1858 şi 1859 au decis Eforiile Şcolilor din
Muntenia şi Moldova introducerea generală, în
şcoală, a alfabetului latin. În Muntenia, în anul 1860,
la 8 februarie, Ion Ghica a publicat, în Monitorul
oficial, ordinul prin care alfabetul latin era introdus
în administraţie şi în învăţământ, din 1860 şi în
Transilvania a devenit oficial şi general sistemul
ortografic acceptat de Comisia filologică de la Sibiu,
iar în 1862, în Moldova, a fost introdus alfabetul
latin printr-un ordin dat de V. A. Urechia, ministru
al Instrucţiunii. Astfel, după Unirea din 1859, a fost
introdus alfabetul latin, ca formă oficială de scriere a

Memoriu anonim despre Moldova în Călători străini despre ţările române, vol. VII, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, p. 394-395.
Titus Filipaş, Ce înseamnă acel „chichirez?”, online: https://blogideologic.wordpress.com/2013/10/05/ce-inseam-na-acel-chichirez/
Teofil Teaha, Cuvinte latineşti moştenite în graiurile româneşti actuale, Editura Academiei Române, Bucureşti,
2005, p. 250-269.
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autorul va ajunge şi preşedinte al Academiei Române: „Românilor, însă, li s-au deschis ochii ca să
vază că şi limba lor poate fi scrisă şi cultivată, că ei
nu mai au nicio trebuinţă de limba slavonă, sub al
cărei jug brutal stătuse atâţia secoli întru întunecime
de noapte”5.
Dincolo de arcul Carpaţilor, însă, apăruse moda franţuzismelor, facilitată, cum spuneam, chiar de
ruşii care avuseseră atât de multe probleme cu Napoleon, încât ajunseseră până la urmă la Paris. Apoi
ocupaseră Principatele, făcându-le şi primele constituţii (regulamentele organice), o modernizare necesară, de fapt, pentru o mai riguroasă exploatare a
celor două ţări româneşti scăpate de fanariotism. Regulamentele, aproape identice, au fost adoptate la 13
iulie 1831 în Ţara Românească şi 13 ianuarie 1832
în Moldova. Mirajul francez, care strălucea prin
noile mentalităţi aduse de ruşi, de la socializarea
dansantă la literatură, de la maniere la îmbrăcăminte, de la organizare la ştiinţe, marchează profund
pe români. Studiile superioare ale tinerimii române
se îndreaptă de acum spre Paris. Cu mândrie, boierul
Constantin (Dincă) Brătianu îşi trimite fiii, pe
Dumitru (1835) şi Ion C. (1841), la Paris, pe banii
săi, nu pe bursele oferite de generalul rus Pavel
Kiselev sau de domnitorul Barbu Ştirbei6. Tot
într-acolo se îndreaptă Vasile Alecsandri, Mihail
Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu şi mulţi alţii care
vor deveni viitoarea elită a unei noi ţări, compusă
din Moldova şi Ţara Românească: România.
Literatura franceză va face loc acum unei sumedenii de neologisme în româna Principatelor.
Astfel, pentru „slobod” se va prefera „liber”, pentru
„plugar” – „ţăran”, „jertfă” – „sacrificiu”, „dragoste”
– „amor”, „robie” – „sclavie”, „nărav” – „viciu”,
„horă” – „dans”, „ispită” – „tentaţie”, „blajin” –
„blând” etc. Nu e de mirare, deci, că editorul
Descrierii Moldovei din anul 1909 (ediţia citată de
noi) a pus următoarea notă de subsol atunci când
Cantemir vorbeşte de introducerea literelor chirilice
şi a ortografiei slavone: „Cu încetul toate aceste adaosuri şi iznoave s-au alungat”7... În acest proces de
reromanizare a românei să nu uităm că „cea mai
puternică dintre toate influenţele moderne exercitate
asupra limbii noastre (începând, mai ales, cu secolul
al XIX-lea) rămâne, indiscutabil, influenţa franceză.
Graţie ei, în primul rând, româna s-a îmbogăţit cu

Dumitru Draica, Despre scrierea limbii române cu alfabet latin, în „Revista de lingvistică şi cultură românească”,
nr. 2/2014, Oradea, online: https://limbaromana.org/revista/despre-scrierea-limbii-romane-cu-alfabet-latin/
Lesiconu romanescu-latinescu-ungurescu-nemţescu, Typographiae Regia Universitatis Hungaricae, Budae, 1825,
p. 72, online: https://archive.org/details/lesiconromanescu00maio/page/n91
Ibidem, p. 73.
Vladislav Grosul, [Mişcarea moldovenească înainte şi după formarea Romîniei (1821-1866)], Chişinău, 2014, online: http://razboiulpentrutrecut.wordpress.com /2014/11/07/marturii-istorice-despre-limba-moldoveneasca/
Mihai Georgiţă, Reforma şi românii în istoriografia maghiară interbelică, în „Revista Bistriţei” nr. XXV/2011,
p. 290.
Petru Demetru Popescu, Brătienii în istoria românilor, Editura Lucman, Bucureşti, 2007, p. 24-25.
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, capitolul al V-lea, Despre literile moldovenilor, Editura Librăriei Socec
& Co., Bucureşti, 1909, p. 268.
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limbii române, în toate provinciile româneşti”1. Trecerea oficială la alfabetul latin va provoaca dispute
aprinse în privinţa ortografiei, care vor continua, cu
intermitenţe, mai bine de o sută de ani. Principala
confruntare se dă între adepţii ortografiei fonetice
(care cer o corespondenţă cât mai riguroasă şi mai
simplă între scriere şi pronunţare) şi cei ai ortografiei etimologizante (impunând ca scrierea să reflecte în primul rând originea cuvintelor). Disputele
asupra modernizării limbii şi asupra neologismelor
fac parte şi ele din incandescenţa creatoare a unui
popor care-şi marchează identitatea naţională. Îi
avem acum pe „purişti“, care vor să elimine din
limbă elementele slave populare, pentru a le înlocui
cu termeni latini şi romanici. Lor li se opun cei care
nu acceptă împrumuturile moderne, recomandând
revalorificarea fondului arhaic şi popular.
Înlocuirea cât mai multor termeni slavi, care
parazitau limba română, devine, însă, o preocupare
naţională, o datorie patriotică. În Transilvania,
Şcoala Ardeleană prefera de mai multă vreme, în
virtutea convingerii că românii sunt urmaşii coloniştilor romani, termenii extraşi cu multă hotărâre
din latină, ceea ce le-a atras denumirea de „latinişti“.
În monumentala lucrare Lesiconu romanescu-latinescu-ungurescu-nemţescu, tipărită la Buda în
1825, cu litere latine, Petru Maior a scris chiar nişte
aprecieri care erau gata să declanşeze un scandal internaţional între Rusia şi Austria, în 1830. În anexa
cu titlul Dialogu pentru începutul linbei române
întra nepotu şi unchiu, el afirmă că literele chirilice:
„cu atâta funigine au acoperit boeresca lor faţă (a
literelor latine − n.n.), şi ca întru o neagră capsă fără
speranţia (nădejde) de scăpare amar le ţinu închise!”2. Şi, încântat de noul veşmânt al cuvântului
scris (încă greu de citit), autorul susţinea despre
literele latine că „le-am scăpatu din sclavie, şi de
calicele Ciriliceşti petece!”3. În 1830, în Basarabia
rusească, „arhiepiscopul Chişinăului a propus să se
interzică răspândirea acestei cărţi în Rusia, fapt care
a provocat o corespondenţă destul de animată”4.
Până la urmă, pe altarul bunelor relaţii cu Austria, de
după necazul de odinioară cu Napoleon, se renunţă
la această măsură ostilă.
Cuvintele lui George Bariţ, numit „întemeietorul presei româneşti din Transilvania”, sunt emblematice pentru elita românească, mai ales că
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câteva mii de cuvinte, modernizându-şi vocabularul
în toate domeniile vieţii materiale şi spirituale”1.
„Multe cuvinte slave au dispărut complet,
fiind înlocuite cu împrumuturi noi, altele s-au
păstrat, dar au început să fie concurate de cuvinte
franceze sau latine (ca rezultat al acestei concurenţe
a luat naştere noţiunea de «dublet lexical», prin care
înţelegem o pereche de cuvinte cu un sens identic
sau asemănător: un cuvânt nou, latino-romanic, şi
altul mai vechi, în cele mai multe cazuri de origine
slavă). În acest sens, reromanizarea limbii române,
cu păstrarea simultană a mai multor forme neromanice, împrumutate în perioada mai veche, a contribuit la dezvoltarea unui fenomen foarte caracteristic pentru limba română contemporană pe care
prof. Alf Lombard îl caracterizează în modul
următor: «Foarte bogată în sinonime, în special în
sinonime aproximative, bogăţie datorată în parte
avalanşei de cuvinte împrumutate, româna prezintă
pentru lexicograf anumite facilitări pe care nu le
oferă franceza...»”2.
Spre deosebire de neologismele europene, s-a
încercat şi o variantă naţionalistă, specifică şi ungurilor, bazată pe cuvinte inventate din limba existentă. Aici avem celebrul „gâtlegău”, care va pierde
însă cursa în favoarea mai elegantului cravată,
„nasuflete” sau „nasştergău” nu reuşeşte să doboare
în popularitate batista, „peşinemergător” era prea
peste mână pentru tramvai – toate absorbite din
franceză – iar „deperetefrecătoriu” tot chibrit a
ajuns, chiar dacă era din limba turcă.
Este şi secolul în care se scrie istoria completă
a românilor, la un nivel european, şi apar primele
mari opere literare, acoperind poezia, teatrul,
povestirea, nuvela şi romanul. A rezultat o limbă
bogată, complexă, cu mare capacitate de exprimare
literară şi artistică, cu valenţe poetice şi muzicale
deosebite şi cu un viitor asigurat de masiva alfabetizare a populaţiei româneşti, dar şi a ceea ce
ajunseseră cultura şi civilizaţia acestui popor.
„Amestecul de cuvinte de originile cele mai felurite,
privind, atât obiectul, cât şi subiectul (inteligibilul e
mai ales latin, iraţionalul neologistic), cu păstrarea
nuanţelor, dă limbii române o bogăţie extraordinară
de colori lirice, în ciuda unei aparente sărăcii cantitative. Accentele psihice se schimbă de asemeni cu
repeziciune în frază pe măsură ce se desfăşoară
impasibilele latinităţi, smeritele gângăveli slave, răstelile maghiare, caraghiozlâcurile turce, grecismele
peltice”3 – sintetizează cu talentu-i specific George
Călinescu.
1
2
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Interesant este că s-a perpetuat peste secole
părerea că românii şi limba lor sunt urmaşii coloniştilor romani, nu ai dacilor, nu ai slavilor... Aşa
ştiau mai toţi străinii şi tot aşa ştiau şi românii înşişi.
Chiar dacă ţara le era numită încă Dacia, peste secole, ei nu se numeau daci, ci romani, apoi rumâni şi,
în cele din urmă, români. Interesul pentru resuscitarea elementului dacic apare abia după Unirea din
1859, având o componentă politică şi ideologică
evidentă, prin daci teritoriul ţării fiind mult mai
mare şi mai vechi în posesie. Interesul elitei româneşti pentru elementul slavon nu este ferit de
reticenţa de odinioară a lui Cantemir, dar este dublat
şi de o abordare academică, etică, raportată la istoria
universală. Antislavonismul va avea o susţinere
politică mai ales după trădarea rusească din 1878,
când, în urma războiului comun antiotoman, României i se confiscă cele trei judeţe din sudul
Basarabiei. Invazia rusească din 1944, duce la o
reabilitare a slavonismului în istoria românilor, urmată, din anii 1960, de o minimalizare a lui prin
instaurarea naţional-comunismului.
Prezentul aparţine, deocamdată, limbii engleze, limba globalizării şi internetului, a diplomaţiei,
tehnologiei, comerţului şi comunicării generale.
Acest aspect se poate verifica chiar în ţările care,
odinioară, îşi răspândeau cu trufie limba lor peste
meridiane: Franţa, Germania, Spania, Rusia. Influenţa
englezei asupra românei este vizibilă, deocamdată,
numai la nivel de neologisme. Ele au pătruns necontrolat, ţinând, mai ales, de internet, tehnologie şi
economie. O mostră de limbă română „la zi”, în
Bucureşti, ne este oferită de jurnalista Alice
Năstase: „Zilele trecute, în pauza de masă, am auzit
nişte doamne de corporaţie vorbind între ele în timp
ce-şi aşteptau sălăţica, întrebându-se dacă mai face
sens să customizeze produsele, în condiţiile în care
damage-ul business-ului e deja atât de mare, încât
nici share-uit nu le va permite să facă exit fără să
atragă sancţiunile headquarter-ului. Purtau toate cămăşi albe apretate şi pantofi negri cu toc, care păreau
să le chinuie niţel, dar respectul pentru uniformă le
dădea aşa, o distincţie aparte… Doar romgleza lor
vorbită cu mare graţie le făcea să pară un pic stranii,
mai ales nouă, celor care ne aşezaserăm la masa de
alături cu o bere, hotărâţi să bârfim, ca ţăranii, doar
pe româneşte”4.
În 1868, Titu Maiorescu observa „orbirea de a
nu vedea că zidirea naţionalităţii române nu se poate
aşeza pe un fundament în mijlocul căruia zace
neadevărul”5. În ciuda acestei orbiri, istoria devenea

Theodor Hristea (coordonator), Sinteze de limbă română, Editura Albatros, Bucureşti, 1984, p. 59.
Tomasz Klimkowski, Rolul stilistic al slavismelor în limba română contemporană, în Annales Universitatis
Apulensis. Series Philologica, nr. 7, tom 1, Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia, 2006, p. 225.
George Călinescu, op. cit., p. 13.
Alice Năstase, Editorial: Între gâtlegău şi customizare, în ziarul naţional „Libertatea”, 9 februarie 2015, online:
https://www.libertatea.ro/editorial/alice-simona/editorial-intre-gatlegau-si-customizare-1116588
Titu Maiorescu, În contra direcţiei de astăzi în cultura română, în periodicul naţional „Convorbiri literare”, No.
19, Anul II, Iassi, 1 Decemvrie 1868.
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generoasă cu România, toate imperiile din jur, cu
excelenţa lor specifică, prăbuşindu-se. Am avut un
răgaz interbelic, cu o creştere a limbii literare, urmat
de un comunism care a impus o disciplină a limbii la
nivelul elitei şi uniformizarea ei deplină prin alfabetizarea aproape completă a poporului. Libertatea
de după 1989 se anunţa extrem de încurajatoare,
exprimarea în limba română ajungând la cote cum
nu mai cunoscuse până atunci în istorie. Un adevărat
tsunami de carte şi mass-media înspuma publicul
românesc, mai dornic ca niciodată de cunoaştere
necenzurată, de evadare şi libertate. Decăderea politico-economică a ţării care a urmat, a făcut loc,
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însă, haosului, incertitudinii şi deprofesionalizării,
cu o vădită degradare a disciplinei limbii române şi a
cunoaşterii ei. O seamă de politicieni, fiica unui
preşedinte sau chiar o prim-ministră a României au
ajuns ţinte ale blamării publice. Pe baza limbii, din
păcate.
Dacă civilizaţia românească îşi va opri căderea prin promovarea unui corp politic naţional
responsabil, preocupat de asigurarea fericirii cetăţenilor ţării şi care să favorizeze excelenţa culturală
(mergând pe modelul Brâncuşi-Ionescu-EliadeCioran), atunci limba română ar avea şanse de
supravieţuire...
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Eveniment cultural maramureşean
de anvergură găzduit de
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Dr. Ştefan VIŞOVAN
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ineri, 12 aprilie 2019, Universitatea
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca a
organizat, la Clubul Colegiului Academic, un eveniment cultural de excepţie, inclus în Calendarul manifestărilor dedicate
împlinirii a o sută de ani de la înfiinţarea Universităţii Daciei Superioare din Cluj – lansarea
lucrării O sută de ani de la Marea Unire. O sută
de personalităţi maramureşene care au făcut
istorie, elaborate, în coordonarea directorului
Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare,
de un colectiv extins, în componenţa căruia au
intrat peste optzeci de intelectuali din mai multe
zone ale ţării.
Au ţinut să participe la acest act de cultură
o bună parte dintre elitele oraşului de pe Someş:
academicianul Marius Porumb, director al Institutului de Arheologie şi Istoria Artei din ClujNapoca, academicianul Emil Burzo, preşedintele Filialei Cluj a Academiei Române; academicianul Dorel Banabic, preşedintele Secţiei
tehnice a Academiei Române; Ioan Bolovan,
membru corespondent al Academiei Române,
prorectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”; Ion
Pop, membru corespondent al Academiei

Române, teoretician al avangardei literare, poet,
critic şi istoric literar; Liviu Pop, profesor universitar emerit, membru corespondent al Academiei Române, cadre didactice universitare,
cercetători de la cele mai importante instituţii de
profil din Cluj, ziarişti, scriitori, cunoscuţi oameni de cultură etc.
Manifestarea a fost deschisă de Ioan
Bolovan, care, adresându-se distinşilor participanţi, a spus:
Bine aţi venit la Clubul Casei Universitarilor într-un an de sărbătoare pentru Universitatea „Babeş-Bolyai”, an în care, aşa cum
bine ştiţi, se împlinesc 100 de ani de la fondarea
Universităţii Româneşti a Daciei Superioare.
Pe parcursul acestui an, avem bucuria de a
găzdui, de a organiza, o serie de evenimente
culturale, ştiinţifice etc., care să marcheze centenarul universităţii noastre. Astăzi avem bucuria de a fi părtaşi la un asemenea eveniment
din galeria UBB 100, având şi oaspeţi dragi din
afara Clujului, începând cu domnul director
Teodor Ardelean de la Biblioteca „Petre Dulfu”
din Baia Mare cu o parte din autorii care au
contribuit la această minunată lucrare pe care o
supunem atenţiei Domniilor
Voastre, dar şi oaspeţi din
afara Maramureşului şi a
Clujului şi, evident, clujeni.
Tuturor vă urăm bun venit.
Sperăm să fie o întâlnire de
pe urma căreia să plecăm cu
amintiri plăcute, cu o stare
de bine, pentru că acest gen
de lucrări apărute în Centenarul cel Mare al Naţiunii
de anul trecut sunt opere ce
vor rămâne, cu siguranţă, cel
puţin până la bicentenarul
Marii Unirii. Eu am să transfer microfonul coordonării

foarte greu de demontat. Revenind la cartea
celor o sută de personalităţi,Teodor Ardelean
subliniază că s-au făcut deja lansări la Baia
Mare, la Ulmeni, la Sighetul Marmaţiei, iar lansarea de la Cluj-Napoca este motivată de legăturile strânse, vechi, mari şi importante dintre
toposul maramureşean existenţial şi metropola
transilvană, iar cei 76 de autori ai cărţii demonstrează din plin că în lumea intelectuală
există solidaritate atunci când este vorba despre
proiecte de asemenea anvergură. Sunt autori –
spune Teodor Ardelean – care ei între ei nu
povestesc de multă vreme, nu mai au dialog, dar
cu noi, pe filiera vectorului direct, au colaborat
foarte bine, căci cartea aceasta este o cruce,
este semnul identităţii noastre, este semnul sub
care ne-am propus să învingem inerţia, rutina,
precum şi discordiile ce există în societate şi,
mai ales, ne-am propus să învingem în bătălia
cu autorităţile. Ministerul Culturii nu ne-a dat
anul trecut nici un leu. În schimb, pentru bătut
pe picior, pentru mici şi bere Maramureşul a
luat cea mai mare sumă din România – cinci
milioane şi jumătate de lei. Deci ăştia suntem, în
felul acesta defilăm, dar nu înseamnă că noi
renunţăm să mergem mai departe pe linia pe
care ne-am impus-o. Noi am folosit timpul, cât
s-a putut, cu această carte, în sensul de a se face
să se înţeleagă că istoriile se fac numai prin şi
cu oameni şi trebuie să învăţăm să-i preţuim
mai mult pe cei de azi reconsiderându-i pe cei
de ieri.
A luat apoi cuvântul conf. univ. dr. Ştefan
Vişovan, prefaţatorul şi lectorul cărţii, care a
evidenţiat dificultatea elaborării lucrării,
precum şi importanţa acesteia pentru istoria
culturală nu doar a Maramureşului sau a
Ardealului, ci a României întregi, subliniind
totodată că autorii se simt onoraţi având posibilitatea să o lanseze într-un cadru academic
atât de select. În continuare, Domnia Sa a precizat că, dacă aruncăm o privire asupra listei
personalităţilor incluse în lucrare constatăm, cel
puţin pentru Maramureşul istoric, că „printre
acestea se regăsesc reprezentanţi ai unor familii
nobile străvechi, cum sunt Mihali, Chindriş,
Bârlea, Ciplea, Doroş, Filipaşcu, Lazăr, Stan,
Timiş etc.”. În continuare Ştefan Vişovan a ţinut
să sublinieze că lucrarea confirmă cu asupra de
măsură legăturile importante, vechi, constante
şi deosebit de lucrătoare dintre elitele maramureşene şi Cluj, metropolă înspre care au
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evenimentului de astăzi pentru că, după cum aţi
putut vedea şi pe afiş, coordonator este domnul
director Teodor Ardelean, care va fi gazda
culturală a evenimentului. Îl invit, aşadar, să
preia în continuare bunul mers al evenimentului.
Preluând şi în acest cadru rolul de coordonator, dr. Teodor Ardelean a ţinut să
accentueze că astfel de momente sunt necesare
pentru toţi; indiferent de vârstă, de rang, de
greutate specifică intelectuală sau academică,
de forţa de exprimare a interioarelor noastre, e
nevoie să ne întâlnim la momente de acestea,
care sunt prilej de bucurie. Oricum, fiecare în
parte recunoaştem că există în noi această faţă
a binelui de a te îmbucura atunci când un confrate de al tău vine în faţa ta cu o reuşită, cu o
faptă bună. Avem, desigur, şi reversul medaliei:
aşa-numita invidie publică – ori de câte ori
cineva scoate o carte valoroasă, mai răsărită să
se găsească şi trâmbiţaşi ai altor factori de
cunoaştere decât cei care în mod normal ar
trebui să fie. Noi am început o bătălie cu timpul,
cu noi înşine, cu autorităţile, cu realitatea. Unii
dintre dumneavoastră ştiţi treaba aceasta,
ne-aţi şi făcut cinstea să ne vizitaţi şi vă mulţumim pentru aceasta. Vorbind despre sprijinul
acordat culturii, Teodor Ardelean afirmă că
atunci când poporul, statul îţi dă, cineva trebuie
să-ţi şi ceară, iar dacă nu-ţi cere nimeni, trebuie
să-ţi propui tu. La ora actuală România este o
ţară feudală. Instituţiile de cultură fac fiecare în
parte ce vor ele sau ceea ce le spun cei de la
consiliile judeţene, municipale şi aşa mai departe şi, de regulă, nu-şi asumă lucruri care să
forţeze prea mult coeficientul de conştienţă şi de
consistenţă culturală constituţională. Vorbitorul a trecut apoi în revistă câteva dintre preocupările Centrului de Cercetare şi Documentare
al Academiei Române, care fiinţează pe lângă
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia
Mare, care elaborează studii şi cercetări importante şi care are în preocupările sale şi încercarea de a se lupta cu consumul cultural hedonist. Pentru această carte s-au alocat 100. 000
de lei pentru 2.000 de exemplare (46 de lei/exemplar). În schimb, pentru o petrecere care ţine
o după-masă sau o seară se alocă şi 200.000 de
lei, adică de două ori mai mult – pentru ca să se
simtă bine poporul. Acest stil, pe care-l au toate
administraţiile – de la comune la orăşele, de la
consiliile judeţene şi până la ministere – este
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gravitat forţele creatoare şi intelectualitatea
patriotă din întreaga Transilvanie. E bine să se
ştie că din cele o sută de personalităţi cuprinse
în carte peste şaptezeci au avut contacte de
ordin profesional, politic, administrativ, academic etc. cu capitala Ardealului. Apoi a
amintit câteva nume de maramureşeni celebri
care au făcut istorie în Cluj:
• Vasile Lucaciu este judecat la Cluj pe 7
mai 1894 în Procesul Memorandiştilor. Tot aici
se întruneşte Comitetul PNR în 4 şi 5 mai 1901,
la care participă Vasile Lucaciu;
• Gheorghe Bilaşcu vine la Cluj de la
Budapesta, ctitorind aici Şcoala de Stomatologie. A înfiinţat la Cluj Clubul de Turism.
Moare la Cluj în anul 1926. Prima statuie ridicată în Clujul interbelic unui român este cea a
lui Gheorghe Bilaşcu. Primul şef al Laboratorului tehnic al Clinicii de Stomatologie din
Cluj a fost Vasile Petcaş din Giuleştii Maramureşului;
• Teodor Mihali îşi face o parte din studiile liceale şi Facultatea de Ştiinţe Juridice la
Cluj, unde, între anii 1926 şi 1931 a îndeplinit
funcţia de primar. În perioada mandatului său a
început construirea podului peste Someş (cel
din Piaţa Mihai Viteazul), care a fost finalizat în
anul 1932. A fost vicepreşedinte al Societăţii
Române de Lectură „Iulia” şi preşedinte al
Uniunii Avocaţilor din România. Este înmormântat în Cimitirul Central;
• Gheorghe Bârlea în anul 1919, din însărcinarea Consiliului Dirigent, participă la
preluarea clinicilor şi la instaurarea administraţiei româneşti în Cluj. Din anul 1919 este
numit de către Iuliu Haţieganu asistent la Facultatea de Medicină;
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• Alexandru Ţiplea moare la Cluj în anul
1938. Aici a fost profesor de istorie bisericească
şi de drept la Academia Teologică, între anii
1931 şi 1938. Tot aici a publicat „Săraca Ţară a
Maramureşului”, în anul 1938;
• Întronizarea lui Vasile Stan ca episcop
al Episcopiei Maramureşului, în 1938, se face
în prezenţa episcopului de Cluj, Nicolae Colan,
care a citit mesajul regelui Carol al II-lea;
• Vasile Chindriş îşi ia doctoratul în drept
la Cluj şi a lucrat în structurile administrative
ale Ţinutului Someş;
• Ion Bilţiu Dăncuş a absolvit la Cluj
Facultatea de Filologie;
• Petre Dulfu a făcut clasele secundare a
VII-a şi a VIII-a la Liceul Maghiar al Piariştilor
din Cluj. Tot aici face Facultatea de Litere şi
Filosofie şi devine membru al Societăţii de Lectură „Iulia”, întemeiată de Grigore Silaşi;
• Vasile Blidaru a fost condamnat, în anul
1950, de Tribunalul Militar din Cluj la 15 ani de
închisoare (în lipsă);
• Florea Mureşan îşi ia bacalaureatul la
Cluj în anul 1926 şi urmează Academia Teologică Ortodoxă şi Facultatea de Filosofie şi
Litere. Aici a fost catihet la şcolile primare şi a
slujit la Catedrala Ortodoxă. A fost şi protopop
al Clujului. A fost solidar cu studenţii clujeni în
1946, când aceştia au protestat împotriva iredentismului maghiar;
• Găvrilă Mihali Ştrifundă s-a întâlnit la
Cluj cu Petru Groza, informându-l despre acţiunile de deprindere din trupul ţării a Maramureşului istoric;
• Ilie Lazăr a absolvit Dreptul la Universitatea „Franz Joszef” din Cluj. După eli-

domenii de ştiinţă sau cultură. Toţi şi-au adus
contribuţia, şi întru-un fel sau în altul s-au zidit,
aşa prin veşmintele lor maramureşene, în destinul colectiv al naţiei. Nu numai Maramureşul ar
putea să facă o astfel de antologie remarcabilă
– a continuat profesorul George Achim. Eu sunt
sigur că şi Bistriţa, Alba sau Hunedoara ar avea
la fel de multe de spus, dovadă că, de fapt, naţia
noastră este o însumare de toposuri remarcabile şi fizionomii distincte. În carte se regăsesc,
în mod firesc şi cu totul justificat personalităţi
provenite din alte zone ale ţării, dar care şi-au
legat destinul de Maramureş. De pildă, n-am fi
putut să nu-i includem pe Steinhardt sau pe Ioan
Alexandru care sunt atât de legaţi de Rohia şi
atât de ataşaţi, de afini, spaţiului maramureşean. De aceea este o încoronare această idee şi
această carte este o miscelanee organică ce
însumează un secol de istorie românească.
Acesta este meritul cărţii în sine şi a celui care a
avut ideea, domnul dr. Teodor Ardelean. Noi
ne-am alăturat acestei idei şi am făcut-o cu
plăcere, am făcut-o cu entuziasm, cu pasiune,
evocând şi făcând portretele unora dintre cei
prezenţi în carte. Să aşteptăm de unde vom fi,
cartea bicentenar.
Prof. univ. dr. Ion Cuceu, renumit etnolog, directorul Arhivei de Folclor a Academiei
Române: În ceea ce vreau să vă spun, trebuie
să-l continui pe d-l prof. Achim de la Baia Mare,
conducătorul Şcolii doctorale filologice de la
Universitatea din Baia Mare. Este o idee strălucitoare publicarea de date despre 100 de personalităţi legate direct sau indirect de Maramureş. Fie născuţi în Maramureş şi cu o
activitate legată de instituţii maramureşene, fie
chiar, cum este cazul marelui Bartók, cercetători care s-au aplecat în mod special asupra
unor fenomene de cultură tradiţională specifice
Maramureşului istoric. În continuare, distinsul
vorbitor subliniază că în lucrare – o adevărată
enciclopedie a Maramureşului sunt prezentaţi
trei „Popi”. Este vorba despre Mihai Pop, marele conducător al Institutului de Etnografie şi
Folclor din Bucureşti, despre Dumitru Pop, cel
care a coordonat Catedra de etnologie – folclor,
cum s-a numit în perioada aceea – şi a pus
bazele unei şcoli doctorale foarte serioase aici
la Cluj şi mai este Gheorghe Pop, hai să-i zicem
de Baia Mare, ca să-l înnobilăm, profesor de
numele căruia se leagă institutul – la început,
apoi universitatea din Baia Mare. Un filolog
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berarea din închisoare a locuit la Cluj, unde a
murit în anul 1976;
• Mihai Marina face Dreptul la Cluj în
cadrul Universităţii „Regele Ferdinand I”. A
fost numit şef al Oficiului de studii şi documente
al Rezidenţei Regale a Ţinutului Someş-Cluj
(1938);
• Francisc Nistor a avut o aleasă relaţie
de prietenie cu Gheorghe Dăncuş, alt mare maramureşean dăruit Clujului, fost director al Muzeului Etnografic al Transilvaniei, instituţie
care a servit ca model în ceea ce priveşte structura şi organizarea pentru Muzeul Maramureşului de la Sighetul Marmaţiei;
• Dumitru Pop este absolvent al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Cluj, unde a coordonat Cercul de etnologie, a fost şeful Secţiei de
etnografie şi folclor a Filialei Cluj a Academiei
Române şi decan al Facultăţii de Litere;
• Gheorghe Pop a absolvit Facultatea de
Litere şi Filozofie din Cluj şi tot aici şi-a susţinut teza de doctorat sub îndrumarea profesorului Romulus Todoran;
• Iustinian Chira a studiat la Liceul Ortodox de Băieţi şi la Seminarul Teologic din Cluj,
devenind, după ani, episcop-vicar al Episcopiei
Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului;
• Iosif Herţea a urmat cursurile Liceului
„Bariţiu” şi Conservatorul la Cluj, a fost cercetător ştiinţific la Institutul de Etnografie şi
Folclor, muzeograf principal la Muzeul Etnografic al Transilvaniei şi cadru didactic la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”. A colaborat cu Teatrul Naţional şi cu Teatrul Maghiar
din Cluj. Şi enumerarea ar putea continua.
Profesorul universitar dr. George
Achim, directorul Şcolii doctorale din cadrul
Facultăţii de Litere din Baia Mare a precizat că
au intrat în vederile coordonatorului lucrării
acele personalităţi care au trăit măcar o zi în
România Mare de la 1 decembrie 1918 şi până în
zilele noastre şi care nu mai sunt printre noi. În
al doilea rând, Domnia Sa a spus că Maramureşul este un spaţiu care adună foarte multe
dintre calităţile remarcabile care dau particularitatea şi caracterul istoric ale poporului
nostru. Vom găsi aici personalităţi remarcabile
din foarte multe domenii. De la scriitori de primă mărime ai literaturii, la prelaţi, la oameni
politici remarcabili, la martiri ai închisorilor
comuniste, la oameni de vârf, elite din diferite
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strălucit, dar şi un om cu preocupări de folclor
foarte serioase. Aceştia au avut discipoli remarcabili, cum sunt regretaţii Vasile Latiş şi
Ioan Chiş Şter, titularul Catedrei de etnologie
de la Baia Mare şi autorul unei foarte mari
colecţii de etnografie şi folclor prezentă, atât la
Baia Mare la Universitatea de Nord, cât şi la
Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române. În carte este prezent, de asemenea, profesorul Victor Iancu, lingvist, continuator al lui
Gheorghe Pop. Surpriza cea mare a fost şi
pentru mine Iosif Herţea, iubitul nostru prieten
şi coleg, colaborator la Anuarul Arhivei de
Folclor, colaborator la Conservatorul din Cluj,
cel care a donat bibliotecii din Baia Mare o
colecţie inestimabilă ca valoare. Îl felicit pe
domnul prof. Ardelean pentru iniţiativa, pentru
modul în care a acţionat, pentru că această
colecţie putea să fie preluată de Institutul de
Folclor din Bucureşti, unde el şi-a desfăşurat
cea mai mare activitate, putea fi preluată de
Muzeul Sociologic „Dimitrie Gusti” din capitală, putea fi preluată de Muzeul Etnografic din
Cluj, unde el a lucrat o perioadă. Ar fi fost o
pierdere uriaşă. Vă felicit, domnule profesor,
pentru ideea strălucită pe care aţi avut-o şi
pentru modul în care aţi acţionat în a salva o
valoroasă colecţie de instrumente muzicale de
pe întregul mapamond. Şi cu cheltuieli. Să nu-şi
închipuie nimeni că acele instrumente muzicale
simple, nu au trebuit cumpărate de el din banii
puţini pe care i-a avut în calitate de cercetător.
Fără nicio îndoială, nu trebuie să aşteptăm 100 de ani. Aceste 100 de personalităţi,
trebuie completate cu cei în viaţă. Serviciul
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bibliografic al instituţiei care a dat această extraordinară carte trebuie să-şi continue
activitatea şi în acele 700 şi ceva de pagini şi în
viitoarea ediţiei, hai să zicem de peste 10 ani, să
mai adauge 100 de pagini pentru că această
istorie culturală locală este extraordinar de utilă. Vă mulţumesc.
Academician Marius Porumb a spus
următoarele:
Una dintre instituţiile de marcă ale Maramureşului şi ale Cetăţii artelor şi culturii Baia
Mare este marea Bibliotecă Judeţeană „Petre
Dulfu”, condusă de distinsul nostru prieten
prof. dr. Teodor Ardelean, iubitor şi ctitor de
cultură, făuritor şi iniţiator al unor evenimente
de excepţie cu rezonanţă naţională şi adesea
prestigioase manifestări internaţionale de promovare a culturii româneşti.
2018 este anul aniversării Centenarului
Marii Uniri, când provinciile româneşti s-au
reunit în hotarele fireşti ale României moderne,
care a împlinit o sută de ani de ţară europeană,
cuprinzând în fruntariile sale pe aproape toţi fiii
săi. Jubileul românesc a însemnat o mare sărbătoare, prilej de a ne omagia firesc înaintaşii,
făuritorii României Mari, eroii, cultura şi istoria naţională.
Monumentalul volum intitulat 100 de personalităţi maramureşene care au făcut istorie
apărut în editura Bibliotecii Judeţene „Petre
Dulfu” din Baia Mare şi a Centrului de Cercetare şi Documentare al Academiei Române
din Baia Mare, în coordonarea lui Teodor Ardelean, este o ofrandă închinată Centenarului, un
gest de preţuire adresat înaintaşilor, care direct

Postfaţa volumului Teodor Ardelean apreciază
că lucrarea de faţă constituie Cartea de Aur a
Centenarului Marii Uniri în Maramureş, şi ca
un adevărat mecenat al culturii româneşti, o
dăruieşte urmaşilor personalităţilor prezente în
paginile cărţii, dar şi numeroaselor instituţii de
cultură din ţară şi străinătate.
Am releva admirabilul fapt de cultură şi
de atitudine benefică, de normalitate patriotică,
existenţa la Baia Mare a unui Centru de Cercetare şi Documentare sub egida Academiei Române, realizare deosebită a marii biblioteci
băimărene, cu susţinerea Consiliului Judeţean
Maramureş. Este un lucru nu numai îmbucurător, dar care trebuie sprijinit cu vigoare şi
dezvoltat cu implicarea directă a celui mai înalt
for ştiinţific şi cultural al ţării, Academia Română. Numeroasele realizări de până acum, ambianţa creatoare, ne face să credem că la Baia
Mare şi în Maramureş este imperios necesară
realizarea unui institut de cercetări al Academiei Române.
În încheiere doresc să subliniez importanţa şi valoarea deosebită a acestei minunate
lucrări, care este cartea celor o sută de personalităţi maramureşene din veacul Centenarului, o veritabilă enciclopedie a elitelor celei
mai nordice ţări româneşti, ţinut încărcat de
istorie şi legendă, un dicţionar al maramureşenilor de seamă, care au contribuit la formarea
şi fortificarea României Moderne.
Ca membru titular al Academiei Române,
permiteţi-mi să adresez calde felicitări coordonatorului lucrării, domnului. prof. dr. Teodor
Ardelean, celor peste optzeci de autori, pentru
realizarea deosebită, precum şi tuturor colaboratorilor. De asemenea vă asigur că această
lucrare merită pe deplin a fi încununată cu
Premiul Academiei Române. La mulţi ani Maramureş! La mulţi ani România!
În încheierea evenimentului de la ClujNapoca, domnul Ioan Bolovan a spus următoarele:
Trei lucruri aş adăuga, fără să mă repet
sau să repet ceea ce s-a spus deja. Unu: de mai
bine de două secole, elaborarea de enciclopedii, de colecţii de documente este tributul
naţiunilor civilizate, dezvoltate. Pentru unii – şi
din ţară, şi de afară, se pare că ar veni amurgul
naţiunilor. Această lucrare, această obstinaţie
a unor oameni inimoşi care s-au strâns în jurul
unui proiect vrea să demonstreze că naţiunea
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sau indirect au contribuit la înfăptuirea Marii
Uniri. Conştient de importanţa momentului is
toric, care atestă şi fortifică România modernă,
iniţiatorul şi coordonatorul a conceput ampla
lucrare, ce evocă pagini ale istoriei maramureşene prin o sută de oameni binecuvântaţi
ai veacului care s-a scurs de la Marea Unire.
Închinat Marii Uniri a tuturor românilor,
sau, cum spunea pe la 1890 vizionarul Părinte
Lucaciu, celui mai de seamă eveniment al istoriei naţionale: Sancta Unione Omnium Romanorum, ampla şi documentata lucrare este considerată de Teodor Ardeleanu, iniţiatorul şi
coordonatorul monumentalului volum, „o enciclopedie a personalităţilor, care au făcut istorie
într-un interval de mari cumpene şi uriaşe provocări, ce constituie o piatră de temelie pentru
istoriile prezente şi viitoare”.
Cuvântul-înainte, scris cu iubire de ţara
românească a Maramureşului, semnat de dr.
Ştefan Vişovan, cercetător ştiinţific al Centrului
de Cercetare şi Documentare al Academiei Române din Baia Mare, subliniază importanţa
cărţii care „afirmă cu dovezi peremptorii forţa
creatoare a Maramureşului, deschiderea spre
cultură şi informaţie a intelectualilor săi de
mare anvergură, care, fiecare în sfera sa de
implicare, a impus, atât cultural ştiinţific, cât şi
politic, acest Nord fermecător ca pe o inepuizabilă sursă de valori, ca pe o vatră constantă şi
mereu vie de românism şi de sentimente patriotice înalte”.
Volumul realizat sub auspiciile Bibliotecii
Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare şi a Centrului de Cercetare şi Documentare al Academiei Române din Baia Mare, este rezultatul ambianţei ştiinţifice creatoare ce se desfăşoară sub
cupola prestigioasei instituţii conduse de prof.
dr. Teodor Ardelean. Am observa numărul mare
de colaboratori, între care remarcăm personalităţi cultural-ştiinţifice, cadre didactice universitare, cercetători, un număr important de
tineri studioşi, care se remarcă prin studii pertinente, şi, nu în ultimul rând, pătrunşi de un normal patriotism. Valoarea şi ineditul textelor demonstrează o atentă cercetare a arhivelor şi a
mai vechilor scrieri, precum şi ataşamentul faţă
de istoria locală şi naţională. Volumul are marele merit de a fi scos la lumină activitatea unor
personalităţi mai puţin cunoscute până în prezent, dar care au contribuit la realizarea
României moderne. Pe bună dreptate în
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română nu moare şi nu va muri, şi-şi va onora
menirea de a produce la centenar, la bicentenar
şi nu numai, aceste instrumente fenomenale
care fac dovada maturităţii, responsabilităţii şi
implicării elitelor culturale. Doi: am fost şi eu
coordonatorul unei enciclopedii a Unirii în
2018, doar că diferenţa este mare. Comanda a
venit de la Bucureşti la Institutul Cultural Român cu număr de semne, cu număr de fişe, iar
lucrarea noastră are cam două treimi din ce
este lucrarea de faţă. Ce vrea să însemne acest
lucru? Că, dacă suntem ghidaţi de centru,
suntem constrânşi, dar dacă pornim din periferie, nu avem constrângeri, nici măcar bugetare, pentru că sunt oameni inimoşi care îşi dau
obolul lor şi mai sunt şi instituţii responsabile în
teritoriu şi iată că a fost posibil un asemenea instrument deosebit. Nu vreau să spun că nu e
nevoie de centru, să nu fiu greşit înţeles; centrul
trebuie să rămână, soarele a răsărit şi până în
’18 şi după ’18 şi trebuie să răsară de la Bucureşti. Nu înseamnă, însă, că sunt adeptul centralismului. Aceasta este altă discuţie. Centrul
trebuie să-şi păstreze locul, dar să nu aşteptăm
noi ca de la centru să ni se rezolve toate lucrurile şi centrul să ne impună proiectele. Nu.
Depinde de noi înşine. Şi iată că aveţi în faţă o
asemenea mostră că, neaşteptând de la Centru,
se pot realiza lucruri mari. Şi, apropo, domnule
profesor, nici UBB n-a primit de la Ministerul
Culturii nici un leu pentru cele 8 volume de
documente dedicate Unirii, care sunt acum pe
cale să iasă de la tipografie. Opt volume. Dar pe
plan local de la Consiliul Judeţean, de la bănci
şi de la oameni cu suflet am primit bani, iar
lucrarea cu 8 volume o vom lansa cât de curând.
Deci, iată, că nu ne-am mai bazat pe Centru şi
prin forţele proprii ale universităţii şi, repet, cu
sprijinul unor instituţii bancare şi nu numai,
reuşim să aducem şi noi un omagiu şi o ofrandă
generaţiei Unirii. Şi trei: cred că este ceva putred, nu în Danemarca, ci în Maramureş cu
aceste gesturi de nobleţe, de sacrificiu, pe care
doar oamenii liberi în prezent le pot face.
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Pentru că Maramureşul, ca şi alte zone al spaţiului românesc, aici în Transilvania, cel puţin,
a avut o elită de oameni liberi. Nu la fel de
potentă, de influentă ca şi celelalte naţiuni minoritare. Dar, totuşi, un Emil Burzo a sacrificat
recent aproape 100 de mii de euro din bugetul
familiei pentru statuia lui Iuliu Maniu, familia
Porumb la fel. Mai este o familie Porumb din
Maramureş care a făcut o donaţie la UBB de
vreo 100 de desene şi schiţe ale unui tânăr
pictor care-şi făcuse intrarea înainte de Marele
Război în şcoala de la Baia Mare – Alexandru
Duma, care a murit pe frontul din Italia nu
înainte dea lăsa, de pe front, din tranşee, peste
100 de schiţe de desen care sunt unicate. Nu
sunt poate la nivelul lui Oskar Kokoschka, dar,
când vom inaugura Muzeul Primului Război
Mondial – sper să fie când vom începe anul
universitar omagial la toamnă, în 30 septembrie
– şi cu aceste desene inedite şi cu tehnica specifică secolul XXI, vom realiza o premieră în
România. Şi este încă o dovadă, repet, a acestei
generozităţi, a acestei nobleţe de care maramureşenii, iată, au dat, dau, şi sunt convins că
vor da dovadă în viitor. Felicitări tuturor şi să ne
ajute Dumnezeu să ne întâlnim la cât mai multe
asemenea împrejurări faste şi pentru că numai
mâine nu îi poimâine, vă doresc să aveţi parte de
sărbători binecuvântate, luminate şi împlinite.
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Mass-media despre români
decembrie 2016-august 2019
selecţie de Laviniu ARDELEAN
Baia Mare

În perioada 7-11 decembrie 2016 va avea loc,
la Białystok, cea de-a XI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Filme Scurte „Żubroffka”. În competiţia pentru cea mai bună producţie de scurtmetraj
din cadrul secţiunii „Okno na wschód” („Fereastră
către răsărit”) au fost selectate trei filme româneşti:
„Toate fluviile curg în mare”, regia Alexandru
Badea (2016), „4:15 P.M. Sfârşitul lumii”, regia
Gabi Virginia Şarga & Cătălin Rotaru (2016) şi „O
noapte în Tokoriki”, regia Roxana Stroe (2016),
transmite Romanian Global News. Festivalul Internaţional de Filme Scurte „Żubroffka” de la Białystok este un eveniment deschis către lume şi oameni,
punând accent pe diversitatea atât de caracteristică
regiunii Podlaskie, a cărei capitală este Białystok.
De-a lungul anilor, Festivalul s-a transformat
dintr-un eveniment cameral într-unul de rang internaţional, cel mai mare proiect cinematografic din
estul Poloniei. În cadrul secţiunilor „Okno na wschód”
(„Fereastră către răsărit”) şi „Cały ten świat” („Întreaga lume”) sunt prezentate cele mai interesante
filme scurte, realizate în afara graniţelor Poloniei.
Primul festival-concurs de colinde din
Europa Occidentală/ Iulian Dumitraşcu
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 11 decembrie 2016,
www.basilica.ro

În zilele de 10-11 decembrie 2016 se desfăşoară la Catedrala Mitropolitană „Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafael” din Paris primul
festival-concurs de colinde din Europa Occidentală,
după cum ne-a precizat pr. Iulian Nistea. Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului mitropolit Iosif, festivalul este organizat de Departamentul cultural al
Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale şi de Asociaţiile Nepsis şi Lieux
possibles. La această primă ediţie a festivalului participă corale din şapte parohii care aparţin de Mitropoliile Ortodoxe Române ale Europei Occidentale şi
Meridionale şi Europei Centrale şi de Nord:

Roma − Naşterea Domnului la
penitenciarul Rebibbia/ Sorin Ioniţe
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 29 decembrie 2016,
www.basilica.ro

Comunităţile a trei parohii ortodoxe româneşti din Roma s-au implicat pentru a face posibilă
oficierea Sfintei Liturghii în penitenciarul Rebibbia,
cu prilejul praznicului Naşterii Domnului. Slujba a
avut loc în data de 27 decembrie 2016, conform
site-ului oficial al Episcopiei Ortodoxe Române a
Italiei. Părintele Bogdan Petre, de la Parohia „Botezul Domnului” din Fonte Nuova, împreună cu
preoţii Ioan Gherasimescu de la Parohia „Înălţarea
Sfintei Cruci” – Roma III, Lucian Vasilache, de la
Parohia „Sfântul Ioan de la Prislop” – Marcelina şi
cu diaconul Alexandru Apetrei au oficiat Sfânta
Liturghie pentru persoanele private de libertate din
penitenciarul din Rebibbia. În cuvântul rostit la finalul slujbei, părintele Bogdan a făcut referire la
tineri şi la provocările lor în societate. A urmat un
program de colinde şi versuri. În continuare, s-au
împărţit calendare din partea Episcopiei Ortodoxe
Române a Italiei, dar şi alimente tradiţionale.
O româncă a fost aleasă viceprimar
al Berlinului
Libertatea, 4 ianuarie 2017, www.libertatea.ro

O româncă deţine o funcţie de conducere în
Germania. Aceasta a fost aleasă pe 8 decembrie
2016, în funcţia de viceprimar al Berlinului, capitala
Germaniei. Ramona Pop, reprezentantă a Partidului
Verde din Berlin, a fost desemnată unul dintre cei
doi viceprimari ai capitalei Germaniei. De fapt numele rolului este de primar, adică Bürgermeister,
însă este echivalentul viceprimarului; primarul este
Regierender Bürgermeister, adică primar guvernator. Ramona Popa a intrat în Parlament la 24 de ani,
fiind cea mai tânără membră de atunci. Potrivit
paginii ei de Facebook, s-a născut pe 31.10.1977 în
Timişoara, iar din 1988 s-a mutat în Germania, unde
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Romanian Global News, 8 decembrie 2016,
www.rgnpress.com

Montreuil (Franţa), Nürnberg (Germania), Paris –
catedrala (Franţa), Saarbrucken (Germania), Torino I
(Italia), Viena (Austria), Villeneuve-Saint-Georges
(Franţa).
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şi-a terminat studiile. A absolvit liceul la Munster şi
s-a specializat în studii politice la Institutul Otto
Suhr din cadrul Universităţii FU Berlin.
Arta autentică românească în China
Romanian Global News, 5 ianuarie 2017,
www.rgnpress.com
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Arta autentică românească a cucerit gazdele
chineze la finalul anului trecut. Maestrul Ion Creţeanu a fost invitat să revină în 2017, în luna martie,
în China, cu întreg Ansamblul „Doina Oltului”,
pentru a susţine un ciclu de spectacole în capitala
provinciei şi în alte oraşe din Anhui – China, se arată
într-un comunicat al ICR remis la redacţie. ICR
Beijing a organizat, cu ocazia sărbătoririi Crăciunului, spectacolul de cântec şi dans tradiţional românesc „Căluşul şi dansul bărbătesc românesc” la
Beijing şi Hefei, proiectul bucurându-se de un succes răsunător. Primul eveniment a avut loc la Academia de Dans din Beijing, în data de 21 decembrie
2016. Dansatorii români din trupa Ansamblului
„Doina Oltului” din Slatina, alături de maestrul Ion
Creţeanu, managerul ansamblului, şi de cântăreaţa
de muzică populară Ileana Lăceanu au fost primiţi,
aplaudaţi cu entuziasm de profesorii şi studenţii din
cadrul Academiei. La final, după spectacolul românesc, studenţii chinezi au oferit, la rândul lor, câteva
momente artistice de apreciat, cuprinzând dansuri
tradiţionale specifice minorităţilor din China.
Ziua Culturii Române deschide
Anul Lipatti la ICR Viena
Romanian Global News, 5 ianuarie 2017,
www.rgnpress.com

Seria de evenimente organizate de Institutul
Cultural Român de la Viena în contextul aniversării
a 100 de ani de la naşterea pianistului şi compozitorului Dinu Lipatti debutează cu ocazia Zilei
Culturii Române, se arată într-un comunicat al ICR,
preluat de Romanian Global News. La sediul ICR
Viena va avea loc duminică, 15 ianuarie, de la ora
18.00, conferinţa în limba engleză „Dinu Lipatti:
The Purest Gold” / „Dinu Lipatti: Cel mai pur aur”,
susţinută de canadianul Mark Ainley, unul dintre cei
mai pasionaţi cercetători ai activităţii lui Dinu
Lipatti. În cadrul evenimentului, Mark Ainley va
prezenta documente inedite din colecţii private şi
din arhivele casei de discuri EMI, fiind singurul
cercetător al activităţii lui Dinu Lipatti căruia i s-a
permis să folosească arhivele sonore şi înregistrările
nepublicate ale EMI. Totodată, publicul va avea
ocazia să asculte fragmente din înregistrări ale lui
Lipatti, inclusiv din cele mai recent descoperite, cu
lucrări de Scarlatti şi Brahms şi singura înregistrare
cu Lipatti interpretând Beethoven, alături de violoncelistul Antonio Janigro.

Lisabona citeşte româneşte
Romanian Global News, 11 ianuarie 2017,
www.rgnpress.com

Cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, ICR Lisabona şi Ambasada României în Republica Portugheză organizează un maraton literar, pornind de la
texte majore semnate de autori români clasici, moderni sau contemporani, transmite Romanian Global
News, citând ICR din Lisabona. Au fost invitaţi să
participe scriitori portughezi, personalităţi ale vieţii
culturale lisaboneze, traducători, membri ai corpului
diplomatic, reprezentanţi ai administraţiilor locale,
oameni de cultură aparţinând diasporei româneşti,
universitari, studenţi şi elevi. Evenimentul va demara în data de 14 ianuarie, începând cu ora 10.00,
la sediul Institutului Cultural Român de la Lisabona,
unde va fi amenajată o estradă destinată lecturii şi o
expoziţie de evocare a unor mari nume ale literaturii
române, conţinând panouri A2 cu portrete, facsimile, secvenţe biografice, texte literare româneşti
traduse în limba portugheză.
„The Guardian” vorbeşte în termeni
elogioşi despre cartea unui român
Romanian Global News, 18 ianuarie 2017,
www.rgnpress.com

„The Guardian” vorbeşte în termeni elogioşi
despre „Cartea oglinzilor” pe care Eugen Ovidiu
Chirovici o va lansa în Marea Britanie. Senzaţie,
fenomen editorial internaţional, transmite Hotnews,
preluat de Romanian Global News. Romanul pe care
Eugen Chirovici îl va lansa la începutul anului 2017
în peste 20 de ţări este descris în termeni elogioşi de
cotidianul britanic „The Guardian”, care spune ca
scriitorul român a devenit o „senzaţie” şi ar putea
încasa din vânzarea drepturilor de publicare o sumă
de şapte cifre. Eugen Chirovici s-a mutat în Marea
Britanie în urmă cu trei ani, după ce fiul său a
început studiile la Universitatea din Cardiff. Acesta
a publicat 10 romane în România, înainte de a se
muta în Reading, iar acum, din publicarea cărţii, urmează să primească o suma cu „şase zerouri”. „Nu
sunt sigur că realizez ce se întâmplă. Este copleşitor
şi complet neaşteptat” − a spus Chirovici.
Aurora Simionescu, românca de la
Agenţia Spaţială Japoneză
Romanian Global News, 20 ianuarie 2017,
www.rgnpress.com

Motivul pentru care astrofizica îi provoacă
atâta entuziasm este faptul că nu o înţelege. Zi de zi,
Aurora Simionescu, astrofizicianul şi unul dintre cei
13 români incluşi în topul celor 100 de lideri ai
inovaţiei din Europa Centrală şi de Sud încearcă să
îşi lărgească orizonturile minţii, să înţeleagă mai
bine profunzimile Universului în care trăim, scrie
www.gazetaromaneasca.com, preluată de Roma-
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Romanian Global News, 31 ianuarie 2017,
www.rgnpress.com

Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia „Dacia”, Apşa de Jos, anunţă într-un comunicat de presă organizarea concursului literar
„Mihai Eminescu”, ediţia a XI-a, care va avea loc în
localitatea Plăiuţ la data de 4 februarie 2017,
transmite BucPress, preluat de Romanian Global
News. Cinstirea poetului naţional al Românilor de
Pretutindeni se va petrece în data de 4 februarie
2017 la Plăiuţ în incinta Şcolii Medii printr-o serie
de manifestări cultural-artistice. La manifestare vor
participa reprezentanţi ai şcolilor româneşti din
Transcarpatia, studenţi români de la Universitatea
Naţională de la Ujgorod, elevi din municipiul Sighetul Marmaţiei, judeţul Maramureş, România.
Stockholm: a fost deschisă o expoziţie
permanentă de civilizaţie tradiţională
românească la Centrul Episcopal /
Iulian Dumitraşcu
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 31 ianuarie 2017,
www.basilica.ro

Preasfinţitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a binecuvântat sâmbătă, 28 ianuarie 2017, deschiderea unei expoziţii
permanente de civilizaţie tradiţională românească la
Centrul Episcopal din Stockholm, informează episcopiascandinavia.se. În camera tradiţională românească a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de
Nord se află expuse obiecte artizanale şi veşminte
reprezentând tradiţiile din toate colţurile României,
dar şi din comunităţile tradiţionale de români din
afara graniţelor. Cu acest prilej, părintele episcop a
spus: „Această cămară cu bunătăţi de suflet românesc va alina dorul de casă şi de neam al românilor
din ţările nordice, aducându-le câte puţin din buna
mireasmă strămoşească”.

Romanian Global News, 9 februarie 2017,
www.rgnpress.com

Românca Miruna Mănescu va reprezenta Elveţia la Eurovision 2017, cu piesa „Apollo”, pe care
o cântă alături de trupa TimeBelle, transmite Romanian Global News. Din formaţie face parte şi un
instrumentist român. Grupul TimeBelle a câştigat
duminică, 5 februarie, Selecţia Naţională Eurovision 2017 din Elveţia şi va avea şansa să cânte piesa
„Apollo” pe scena din Kiev, unde se va desfăşura
cea de-a 62-a ediţie a competiţiei. Câştigătorul
Elveţiei a fost decis de votul telespectatorilor, care
au fost fermecaţi de trupa a cărei solistă este românca Miruna Mănescu. Din TimeBelle mai fac
parte Emanuel Daniel Andriescu, originar tot din
România şi care cântă la pian şi saxofon, şi toboşarul
Samuel Forster.
O lună de film românesc la Strasbourg
Romanian Global News, 10 februarie 2017,
www.rgnpress.com

ICR Bruxelles şi Asociaţia Studenţilor Români din Strasbourg (ADERS) organizează a cincea
ediţie a Săptămânilor filmului românesc la cinematograful Odysséedin Strasbourg, în perioada 8
februarie-14 martie 2017. Programul cuprinde filme
din România şi din Republica Moldova şi oferă o
selecţie variată între documentar, comedie, ecranizări, film istoric, de dragoste sau cu impact sociopolitic, transmite ICR pe site-ul său, preluat de
Romanian Global News. Festivalul începe miercuri,
8 februarie, orele 20:00, cu proiecţia filmului „De ce
eu?” (regie: Tudor Giurgiu, 2015), inspirat din cazul
procurorului Cristian Panait, intens mediatizat în
2002, din cauza sinuciderii acestuia, la doar 29 de
ani, în timpul unor anchete care vizau jocuri de
influenţă între colegi judecători şi oameni politici ai
vremii.
Bust al lui Mihai Eminescu se
inaugurează la Ulmu (raionul Ialoveni) de
Ziua Unirii Basarabiei cu România
Romanian Global News, 15 februarie 2017,
www.rgnpress.com

Un bust al poetului naţional Mihai Eminescu
va fi inaugurat în satul Ulmu, raionul Ialoveni, pe 27
martie, de Ziua Unirii Basarabiei cu România, transmite InfoPrut, preluat de Romanian Global News.
Bustul va fi amplasat în faţa Gimnaziului „Mihai
Eminescu”, care în anul de învăţământ 2016-2017,
aniversează 50 de ani de activitate. La mijlocul
anilor ‘80, prin demersurile directoarei de atunci −
Valentina Corcodel, Şcoala Medie Ulmu a primit
numele poetului Mihai Eminescu. Printre absolvenţii Gimnaziului se află pictorul Nicolae Guţu, reali-
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Concurs de poezie eminesciană în
regiunea Maramureşului istoric

O româncă va reprezenta
Elveţia la EUROVISION 2017

FAMILIA ROMÂNĂ

nian Global News. „Încerc să împing limitele cunoaşterii mele, câte puţin în fiecare zi. Asta e provocarea mea”, susţine, potrivit idw-online.de,
cercetătoarea româncă, fostă studentă a Universităţii
„Jacobs” din Bremen. Recent, Aurora a fost prima
nonjaponeză investită în funcţia de Associate Professor la Agenţia Spaţială Japoneză JAXA (Japan
Aerospace Exploration Agency), la vârsta de doar
33 de ani. A absolvit Ludwig-Maximilians-Universität din München şi a făcut cercetări la Universitatea Stanford din Statele Unite, în cadrul programului Einstein Postdoctoral Fellowship.
Românca a reuşit să câştige respectul enorm al oamenilor de ştiinţă.
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zatoarea de ii Maria Cristea (Casa Cristea) şi prof.
univ. la Universitatea Tehnică din Moldova, Avram
Ion. Monumentul este rezultatul unor eforturi coordonate, care ar putea fi luate drept exemplu în realizarea altor proiecte comunitare. Valoarea totală a
bustului se ridică la suma de 20.000 de euro, dintre
care 2.000 de euro au strâns foşti absolvenţi ai Gimnaziului, locuitori ai satului Ulmu, iar Societatea
Cultural-Istorică „Mihai Viteazul” din judeţul Prahova a oferit restul sumei.
Muzician român selectat în
Orchestra de Tineret a Uniunii Europene
(EUYO)

FAMILIA ROMÂNĂ
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Romanian Global News, 15 februarie 2017,
www.rgnpress.com

În urma audiţiilor de la Bucureşti din noiembrie 2016, Theodor Antoniu Andreescu (violă) a fost
selectat ca membru în Orchestra de Tineret a Uniunii
Europene, transmite Romanian Global News.
EUYO este un proiect muzical european, care reuneşte pe cei mai talentaţi muzicieni din toate ţările
membre ale Uniunii Europene, sub bagheta unor
dirijori de faimă internaţională, într-o orchestră care
transcende barierele sociale, culturale, politice şi
economice. Concertele şi turneele susţinute în întreaga lume, colaborarea cu personalităţi ale lumii
muzicale şi nivelul excepţional de pregătire al muzicienilor au făcut din EUYO una dintre cele mai
prestigioase orchestre ale lumii. Participarea la concerte şi turnee şi sesiunile de pregătire a tinerilor
muzicieni selectaţi în orchestră sunt finanţate în
totalitate de EUYO.
Un itinerariu britanic
prin locuri şi partituri
Romanian Global News, 21 februarie 2017,
www.rgnpress.com

Răzvan Suma, cel mai cunoscut violoncelist
român al momentului, şi carismatica pianistă româno-nigeriană Rebeca Omordia se reîntorc în
Marea Britanie într-un tur, deopotrivă muzical şi
geografic, transmite ICR pe site-ul său, preluat de
Romanian Global News. Cei doi vor cânta în mai
multe oraşe ale Angliei un repertoriu aproape exclusiv englezesc, ca parte a unui recital intitulat „Vă
place ... muzica britanică?”/„Do You Like ... British
Music?”. Cunoscute piese de Elgar, Ian Venables şi
John Ireland sunt completate cu o lucrare inedită,
scrisă special pentru acest turneu de compozitorul şi
criticul muzical Robert Matthew-Walker. Muzica
românească e reprezentată de Sonata enesciană
pentru violoncel şi pian. Turneul este organizat de
Institutul Cultural Român, în parteneriat cu John
Ireland Trust şi Fourchiefs Productions. Parteneri
Media: Archery Promotions şi Classical Journey.

Concert al Fanfarei Ciocârlia la Praga
Institutul Cultural Român, 1 martie 2017,
www.icr.ro

Institutul Cultural Român de la Praga şi
Rachot Production s.r.o vă invită să participaţi la
concertul Fanfarei „Ciocârlia” ce va avea loc miercuri,
1 martie 2017, la Palác Akropolis (Kubelíkova 27,
Praha 3), începând cu ora 19:00. Fanfara „Ciocârlia”
va susţine un concert de prezentare a albumului
Onward to Mars, ca parte integrantă a ciclului anual
Respect +, festival internaţional sub umbrela căruia
interpretează formaţii din diverse zone geografice şi
culturale. Structura muzicală a fanfarei este
constituită din trompete, tube, percuţii, saxofoane,
clarinete şi tobe, iar stilul muzical este inspirat din
muzica tradiţională din România, cu influenţe majore din spaţiul balcanic. Piesele formaţiei sunt
interpretate, atât în limba română cât şi în alte limbi,
Fanfara „Ciocârlia” fiind cunoscută pentru muzica
alertă, cu ritmuri complexe, interpretările solo de
clarinet, saxofon şi trompetă şi pentru faptul că nu
folosesc partituri în timpul concertelor, apelând de
multe ori la improvizaţii.
Seară de poezie în Rin-Main cu trei
autoare din România de Ziua Femeii
Romanian Global News, 1 martie 2017,
www.rgnpress.com

Comunitatea Românilor din Rin-Main
(CROM) vă invită, de Ziua Femeii, la o seară de
poezie cu trei autoare din România, transmite
„Gazeta Românească”, preluat de Romanian Global
News. Evenimentul va avea loc în data de 8 martie,
începând cu ora 19:00, la Camp. Bücher&Espresso,
la adresa Eckenheimer Landstrasse 352. Cele trei
autoare care vor fi prezente la seara culturală sunt
Katharina Eismann (născută în anul 1964 în oraşul
Timişoara), Kira Mantsu şi Gabi Schuster. Toţi românii sunt aşteptaţi cu mare drag la întâlnire!
Misiune mediatică. Episcopia Ortodoxă
Română a Europei de Nord are un
website nou
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 4 martie 2017,
www.basilica.ro

Având o interfaţă grafică atractivă, site-ul
prezintă informaţii religioase din cuprinsul Eparhiei
Ortodoxe Române a Europei de Nord pentru toţi cei
interesaţi din viaţa bisericească a comunităţilor româneşti din regatele Suediei, Norvegiei şi Danemarcei. De asemenea, pe site se regăsesc informaţii
despre istoricul eparhiei, date biografice ale chiriarhul locului, Preasfinţitul părinte Macarie, precum şi aspecte legate de parohiile cuprinse în cadrul
Episcopiei. Dintre categorii menţionăm: Tineret,
Cateheze, Actualităţi etc. Pentru mai multe infor-
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Romanian Global News, 9 martie 2017,
www.rgnpress.com

Peste 200 de invitaţi au asistat ieri seară la
Ambasada României din Franţa la proiecţia în premieră mondială a documentarului despre Bernard
Natan, „legenda uitată a cinematografului francez”.
Filmul, intitulat „Bernard Natan, fantoma din strada
Francoeur”, este o premieră în sine, fiind prima
producţie din Franţa care îşi propune să reabiliteze
imaginea celui considerat a fi unul din fondatorii
cinemaului francez, transmite Romanian Global
News, citând Ambasada României din Franţa. Născut la Iaşi în 1886 sub numele Natan Tannenzapf,
Bernard Natan s-a mutat la Paris în 1906. A luptat
sub culorile Franţei în timpul Primului Război Mondial şi a fost naturalizat francez în 1921. Bernard
Natan şi-a înscris pentru eternitate numele în istoria
industriei cinematografice franceze; de la un prim
studio situat pe strada Francoeur din Paris, a devenit
proprietarul uneia dintre cele mai mari reţele de
cinema din Franţa, Pathé Cinéma.
Filmul „Istorii despre Vlad Voievod
Drăculea” acum şi în engleză şi spaniolă
Romanian Global News, 14 martie 2017,
www.rgnpress.com

Filmul se încadrează într-un proiect mai larg
al scriitorului Vasile Lupaşc, prin care se lucrează
sistematic la reabilitarea imaginii marelui Voievod
român. Proiectul mai cuprinde trilogia „Răstignit
între cruci”, o carte pentru copii, „Vlad Voievod
Drăculea”, un teatru radiofonic produs de Radio
România, o operă rock, precum şi cărţi audio, realizate alături de nume uriaşe ale culturii româneşti:
Mircea Albulescu, Marcel Iureş şi Gheorghe
Zamfir, transmite Mădălina Diaconu pentru Romanian Global News. „Despre Vlad Voievod Drăculea
s-a scris şi s-a vorbit mult. De cele mai multe ori s-a
vorbit cu venin, conform intereselor unuia sau altuia
dintre inamicii săi. Considerat prima victimă a presei, Vlad are neşansa de a se război chiar cu cei care
inventează, în secolul XV tiparul. Astfel, fanteziile
groteşti despre voievod se răspândesc în mediul
german şi în restul Europei cu iuţeala fulgerului.
Apoi, în secolul XIX, ecoul acelor poveşti de groază
germane a răsunat şi în vestul extrem al Europei prin
pana irlandezului Bram Stocker”.
Spectacolul Ansamblului „Doina
Gorjului” la Hanoi, capitala Vietnamului
Institutul Cultural Român, 15 martie 2017,
www.icr.ro

Institutul Cultural Român de la Beijing şi-a

Teatrul românesc, din nou în Israel
Timpromanesc.ro, 16 martie 2017,
www.timpromanesc.ro

Actorii Adriana Trandafir, Andreas Petrescu,
Gabriel Fătu, Adrian Păduraru, Dan Ionescu şi Anca
Dinicu vor prezenta la Tel Aviv (17 martie) şi Haifa
(18 martie) comedia „Mă mut la … tata?”, într-un
demers de promovare a culturii şi teatrului românesc
în Israel. Spectacolul este parte a proiectului „Teatrul românesc, culoar de dialog intercultural în
Israel”, dedicat comunităţii de evrei de expresie română, susţinut de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi”
pentru românii de pretutindeni, din subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în
parteneriat cu Editura Ofakim Itonut. Comedia „Mă
mut la… tata?” este o continuare, dar şi o replică la
piesa „Mă mut la mama”, care s-a bucurat de un real
succes la reprezentaţiile jucate, atât în Bucureşti, cât
şi în ţară şi în afara graniţelor, inclusiv la Tel Aviv şi
Haifa, în octombrie 2016.
Reîncep lucrările la Centrul Bisericesc
Românesc de la München
Romanian Global News, 17 martie 2017,
www.rgnpress.com

Dincolo de graniţele ţării, românii simt cel
mai mult nevoia de identitate, iar prin Biserică
aceştia pot rămâne conectaţi la valorile pe care le-au
moştenit şi pe care doresc să le transmită şi copiilor
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Premieră mondială la Ambasada
României din Franţa

manifestat în aceste zile vocaţia asiatică prin ieşirea
pentru prima oară de la înfiinţare dincolo de graniţele Chinei, planificarea şi realizarea în două oraşe
din Vietnam –, Hanoi şi Saigon, a 5 spectacole ale
unui grup românesc de folclor. În seara zilei de 15
martie 2017, la Sala Cong Nhan din centrul oraşului
Hanoi, a avut loc spectacolul extraordinar susţinut
de Ansamblul „Doina Gorjului”, aflat în turneu în
Vietnam, organizat de ICR Beijing, în parteneriat cu
Ambasada României la Hanoi şi Ministerul Culturii
din Vietnam. Spectacolul se înscrie, totodată, în
programul acţiunilor vizând marcarea Zilei Internaţionale a Francofoniei în Vietnam, în cadrul căruia Ansamblul „Doina Gorjului” va concerta, în
zilele următoare, la Sala Operei şi la Universitatea
din Hanoi şi în oraşul Ho Chi Minh (Saigon). La
eveniment au participat din partea oficialităţilor:
adjunctul ministrului Culturii, Sporturilor şi Turismului, domnul Vuong Duy Bien, vicepreşedintele
Grupului parlamentar de prietenie Vietnam-România, domnul Ta Van Ha, preşedintele Asociaţiei de
Prietenie Vietnam-România, domnul Tran Van
Huynh, şefi ai misiunilor diplomatice, reprezentanţi
ai instituţiilor centrale, dar şi parte dintre cei câteva
mii de vietnamezi care şi-au făcut studiile în ţara
noastră, membri ai Asociaţiei de Prietenie Vietnam-România, membri ai comunităţii româneşti.
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maţii vă rugăm să accesaţi site-ul la adresa web:
www.episcopiascandinavia.se.
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lor. Această situaţie este actuală şi în Germania,
transmite Basilica.ro, preluat de Romanian Global
News. Avem nevoie şi de anumite spaţii reprezentative pentru Ortodoxia noastră în care românii să se
regăsească şi să fie încurajaţi să îşi trăiască propria
identitate, a declarat pentru Trinitas Tv Preasfinţitul
părinte Sofian Braşoveanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei şi Luxemburgului.
Românii din capitala Bavariei fac mari eforturi
pentru ridicarea unui aşezământ bisericesc ce va
cuprinde, pe lângă biserică, reşedinţa episcopală şi o
mănăstire, dar şi un centru comunitar-parohial.
Acum, odată cu plecarea anotimpului rece, sunt reluate şi lucrările la cel mai amplu proiect de infrastructură al Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale şi de Nord. Timpul pentru finalizarea lui este,
însă, foarte scurt deoarece termenul impus de
administraţia locală expiră la finalul anului 2018.
Românii ortodocşi din Zagreb vor avea în
curând propriul lăcaş de închinare /
Iulian Dumitraşcu
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Agenţia de ştiri Basilica.ro, 17 martie 2017,
www.basilica.ro

La nivelul Patriarhiei Române a fost aprobată
recent înfiinţarea unei parohii ortodoxe române în
Zagreb. Lăcaşul de cult ce va deservi românii ortodocşi din regiunea capitalei croate are hramurile
Sfântul Ioan Botezătorul şi Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena. Capela romano-catolică preluată va fi deschisă comunităţii după amenajările
specifice cultului ortodox. Patriarhul Daniel, la întrevederea pe care a avut-o cu Excelenţa Sa Davor
Ivo Stier, viceprim-ministru şi ministru al Afacerilor
Externe şi Europene al Republicii Croaţia, a
mulţumit autorităţilor de stat croate pentru suportul
oferit. De înzestrarea spaţiului liturgic cu obiecte de
cult se va ocupa Patriarhia Română. În ceea ce
priveşte organizarea administrativă a parohiei, a fost
delegat Preasfinţitul părinte Siluan al Episcopiei
Ortodoxe Române a Ungariei.
România la Salonul Cărţii de la Paris.
Diagonales et confluences
franco-roumaines
Romanian Global News, 21 martie 2017,
www.rgnpress.com

România va fi prezentă la ediţia din acest an a
Salonului Cărţii de la Paris, desfăşurată între 24 şi
27 martie 2017, cu un stand şi cu o serie de evenimente organizate de Institutul Cultural Român.
Sloganul participării româneşti de anul acesta la
Livre Paris este „Diagonales et confluences franco-roumaines”/„Diagonale şi confluenţe franco-române”, transmite ICR pe site-ul său, preluat de Romanian Global News. Nume de prima mână,
scriitori, traducători, editori, invitaţi francezi şi ro-

mâni de prestigiu, diplomaţi vor participa la lansări,
dezbateri despre literatură, poezie românească şi
basarabeană. Manifestările la standul României se
vor deschide, vineri, 24 martie, de la ora 11.30, cu
dezbaterea „Europe et latinité – des passeurs de
savoir”, moderată de Virgil Tănase, la care sunt
invitaţi E.S. Adrian Cioroianu, Ambasadorul României pe lângă UNESCO, Radu Boroianu, preşedintele ICR, Victor Neumann, profesor universitar,
Dumitru Ţepeneag, scriitor, Vida Gábor, scriitor.
Un român la şefia transportului public
din Abu Dhabi
Timpromanesc.ro, 4 aprilie 2017,
www.timpromanesc.ro

Un român va fi la la şefia transportului public
din Abu Dhabi, anunţă Digi24.ro. După opt ani la
conducerea Societăţii de Transport în Comun din
Oradea, directorul instituţiei va pleca în metropola
arabă. Istvan Csuzi a impresionat prin felul în care a
modernizat transportul în comun din Oradea: staţii
cu afişaj electronic pentru durata de aşteptare, dar şi
plata electronică sau prin SMS a biletelor. În urmă
cu opt ani, Istvan Csuzi a fost numit manager al
Societăţii de Transport Local din Oradea, iar patru
ani mai târziu a devenit vicepreşedinte al
Organizaţiei Mondiale a Transportatorilor Publici.
Orădeanul se mândreşte cu măsurile luate pentru
modernizarea sistemului de transport local din oraş.
Istvan Csuzi s-a ocupat şi de proiectul modernizării
tramvaielor şi cel al construirii primei linii noi de
tramvai. În acest an, Istvan Csuzi a primit oferta de a
prelua şefia transportului public din Abu Dhabi.
„Soseşte momentul când trebuie să tragi o linie şi
trebuie să te gândeşti ce faci şi sunt momente când
munca ta dă şi roadele în sensul că se aude în alte
locaţii ce ai făcut şi cum ai făcut şi cine eşti.
Începând de la 1 mai sunt director general la Abu
Dhabi”, spune Istvan Csuzi.
Un medic român a fost declarat
„angajatul lunii” la Londra. „Pe unde am
lucrat, am deschis porţile pentru alţi
români”
Agenda Diasporei, 6 aprilie 2017,
www.agendadiasporei.com

Un medic român a reuşit să uimească lumea
medicală din Londra. Plecată din România în urmă
cu 10 ani, Roxana Hoţoboc a primit distincţia de cel
mai bun angajat al lunii februarie al celui mai mare
spital din Londra, „St. Thomas’ Hospital”. Recunoaşterea este cu atât mai importantă, cu cât aceasta
nu este angajata spitalului, ci o colaboratoare care îşi
oferă serviciile pentru a acoperi personalul insuficient pentru anumite departamente. „Am plecat
în Anglia pentru copii, să le pot asigura un viitor cât
mai sigur. Când am ajuns eu acolo, dacă auzeam
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Romanian Global News, 7 aprilie 2017,
www.rgnpress.com

Biserica Ortodoxă Română vine în sprijinul
românilor din diaspora care doresc să studieze teologia ortodoxă în limba maternă. O extensie universitară a Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti a fost înfiinţată în Italia, la
Roma. Primii studenţi vor începe cursurile în toamna acestui an, scrie www.basilica.ro, preluat de
Romanian Global News. Preafericitul părinte
Daniel, patriarhul României, a acordat astăzi Diploma „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” cu medalie
doamnei director general Luminiţa Matei, din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale, şi domnului profesor Iordan Petrescu, preşedintele Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii Învăţământului
superior. Distincţiile au fost acordate în semn de
recunoştinţă pentru eforturile depuse în vederea realizării acestui proiect. După decernare, Preafericitul
părinte patriarh a vorbit despre importanţa învăţământului teologic în diaspora. Formarea preoţilor
care păstoresc comunităţi româneşti din străinătate
este esenţială, a evidenţiat părintele patriarh.
O româncă este noua campioană
a SUA la şah
Ziare.com, 10 aprilie 2017, www.ziare.com

Sabina-Francesca Foişor a câştigat, duminică,
titlul de campioană naţională a Statelor Unite la şah,
la St. Louis (Missouri), cu un total de 8 puncte din
11 posibile. Născută în anul 1989, Sabina Foişor s-a
stabilit în SUA, unde joacă pentru echipa naţională a
acestei ţări. La începutul lunii martie, Sabina Foişor
a participat la Campionatul Mondial de Şah de la
Teheran, unde a pierdut în primul tur, chiar la
jucătoarea care avea să câştige titlul suprem, Tan
Zhongyi, din China. Sabina provine dintr-o familie
dedicată în întregime sportului pe 64 de pătrate în
alb şi negru. Tatăl său este antrenorul Ovidiu Foişor,
care a coordonat lotul naţional feminin al României
în perioada 2000-2006. Are o soră, maestra FIDE
Mihaela-Veronica Foişor, născută în anul 1994, care
acum studiază la Liverpool, în Marea Britanie.
Evenimente Pascale în Liban/
Iulian Dumitraşcu
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 24 aprilie 2017,
www.basilica.ro

În perioada 14 -19 aprilie 2017, creştinii ortodocşi români din Beirut s-au bucurat de prezenţa lui

Eveniment istoric la Chicago.
A fost întronizat primul mitropolit
al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor
două Americi / Iulian Dumitraşcu
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 30 aprilie 2017,
www.basilica.ro

În Duminica Mironosiţelor 2017 IPS Nicolae
a fost întronizat mitropolit al nou înfiinţatei
Mitropolii Ortodoxe Române a celor două Americi.
Ceremonia de întronizare a fost precedată de Sfânta
Liturghie oficiată în 30 aprilie 2017 la Catedrala
Mitropolitană „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
” din Chicago de Înaltpreasfinţitul părinte mitropolit
Nifon, arhiepiscopul Târgoviştei şi exarh patriarhal,
împreună cu trei ierarhi din Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române şi alţi şase arhierei din
celelalte biserici ortodoxe surori care au eparhii în
Statele Unite ale Americii. La slujbă au participat
preoţi şi delegaţi ai parohiilor şi mănăstirilor din
cadrul eparhiei, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor diplomatice româneşti din mai multe state
americane. Cuvântul de învăţătură a fost rostit de
Înaltpreasfinţitul părinte Nicholas, mitropolit de Detroit din cadrul Patriarhiei Ecumenice, informează
Trinitas Tv.
Limba română a răsunat în finala
„Voice Kids” din Rusia
Romanian Global News, 2 mai 2017,
www.rgnpress.ro

Limba română a răsunat, vineri seara, în urechile publicului rus care a urmărit show-ul de talente
„Voice Kids Russia”, destinat copiilor şi transmis de
cel mai mare canal al televiziunii publice, transmite
www.digi24.ro, preluat de Romanian Global News.
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Din toamnă, românii din diasporă pot
studia teologia ortodoxă în limba maternă

Gheorghe Costea, preotul comunităţii creştin-ortodoxe române din Siria şi Liban. Părintele a fost
prezent la Beirut spre a oferi asistenţă religioasă
credincioşilor din cele două ţări. Din cauza războiului civil din Siria, părintele nu a putut ajunge şi
la Damasc spre a oferi lumina pascală credincioşilor
români din Siria care încă mai sunt în această ţară.
Slujba Prohodului din 14 aprilie 2017 a fost oficiată
la Biserica „Sfântul Gheorghe” din cadrul Spitalului
Grec-Ortodox „Sfântul Gheorghe” din cartierul
Ashrafiye. Slujba de Înviere a fost oficiată, de asemenea, la Biserica „Sfântul Gheorghe”. La sărbătoarea Învierii Domnului au participat aproximativ
90 de persoane. De asemenea, au fost prezenţi la
Sfânta Liturghie din noaptea de Paşti şi Excelenţa Sa
dl. Victor Mircea, ambasadorul României la Beirut
şi dl. Constantin Bulearca, consulul Ambasadei României. La sfârşitul slujbei, fiecare credincios prezent a primit o iconiţă şi o Pastorală de Sfintele
Paşti, oferite prin grija Preafericitului părinte
patriarh Daniel.

FAMILIA ROMÂNĂ

limba română pe stradă mă înfioram toată. Acum vin
mulţi tineri din ţară şi e plin de români. Sincer şi cu
modestie vă spun că la spitalele prin care am lucrat,
am deschis porţile pentru români”.
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Ca o coincidenţă, la o zi după ce întâmplarea cu
vasul militar rus scufundat de un cargobot cu oi din
România a făcut deliciul reţelelor de socializare,
versurile melodiei cântate în limba română de o
fetiţă de 12 ani se refereau la un... cioban. Ruşii s-au
bucurat de un spectacol adevărat oferit de finaliştii
show-ului „The Voice Kids Russia”. Iuliana
Beregoi, originară din Orhei, a cântat, cu această
ocazie, o piesă în limba română, scrie zugo.md.
Tânăra de 12 ani a ales să interpreteze piesa „Lupii”
a cântăreţei Adda din România. Mai mult, Iuliana a
optat şi pentru un costum naţional stilizat.
Ziua României pe Broadway,
New York 2017

FAMILIA ROMÂNĂ
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Romanian Global News, 11 mai 2017,
www.rgnpress.ro

ICR New York susţine, şi în acest an,
Festivalul „Ziua României pe Broadway” (Romania
Day on Broadway), transmite Romanian Global
News. Cea de-a XVIII-a ediţie a Festivalului „Ziua
României pe Broadway” va avea loc duminica, 14
mai 2017, în New York, pe Broadway (între Liberty
Street şi Battery Park / Bowling Green Plaza). Orele
între care se va desfăşura evenimentul: 10:00 AM –
5:00 PM. Evenimentul este realizat împreună cu
Fundaţia nonprofit ZIUA USA (condusă de domnul
Ştefan Minovici). Pe scena festivalului, vor lua
cuvântul: doamna Ioana Gabriela Costache – consul
general al României la New York, şi doamna
Mihaela Istrate, care va transmite un mesaj din partea ICR adresat participanţilor români şi americani
la acest eveniment de tradiţie al comunităţii româno-americane din New York şi zonele învecinate.
Pr. Vasile Luţai: Aniversarea a 40 de ani
de preoţie
Catholica, 15 mai 2017, www.catholica.ro

Duminică, 7 mai 2017, comunitatea românească greco-catolică din Viena RochuskapellePenzing a avut bucuria să îl aibă ca oaspete la celebrarea Sfintei Liturghii pe Excelenţa Sa arhiepiscopul dr. Peter Stephan Zurbriggen, Nunţiul Papal
din Viena, împreună cu secretarul Nunţiaturii,
mons. dr. George Panamthundil. Motivul acestei
vizite a fost sărbătorirea a 40 de ani de preoţie a celui
care, în anul 1993, a reînfiinţat Misiunea Română
Unită din Viena: pr. paroh mag. Vasile Luţai.
Căluşari la New York /
Daniel Ciobotea
Timpromanesc.ro, 17 mai 2017,
www.timpromanesc.ro

Duminică, 14 mai 2017, în New York, a avut
loc cea de-a XVIII-a ediţie a Festivalului „Ziua României pe Broadway” (între Liberty Street şi Battery
Park/Bowling Green Plaza). Pe scena festivalului,

din partea oficialităţilor române şi americane, au
luat cuvântul: Ion Jinga, ambasadorul Misiunii Permanente a României la ONU, şi Ioana Gabriela
Costache, consul general al României la New York.
Gabriel Rotaru, consilier în cadrul Ambasadei
României la Washington D.C., a transmis un mesaj
din partea ambasadorului George Cristian Maior.
De asemenea, primarul New York-ului, Bill de
Blasio, a trimis o scrisoare prin care a adresat cuvinte de laudă participanţilor, români şi americani,
la acest eveniment de tradiţie al comunităţii româno-americane din New York şi zonele învecinate.
Ca în fiecare an, festivalul a fost dedicat valorilor şi
tradiţiilor culturale româneşti. Au fost invitaţi artişti, dansatori, muzicieni şi meşteşugari din diverse
zone ale ţării noastre.
Părintele Costică Popa, preotul mult iubit
al românilor din Venezuela, Argentina şi
Mexic – „Departe de casă, m-am simţit ca
un apostol”
Formula As, 19-25 mai 2017, www.formula-as.ro

S-a născut pe 25 martie 1925, în ziua când în
biserici se prăznuieşte Buna Vestire, cea mai veche
sărbătoare a Maicii Domnului. A trăit, aşadar,
aproape un veac, dar nu se mândreşte cu el, nu i se
pare deosebit că e nonagenar. Mândria părintelui
Costică Popa e legată de o altă dată, a anului 1947,
când a fost hirotonit ca slujitor al altarului. Au trecut
de atunci şaptezeci şi unu de ani. O viaţă de om, în
care i-a slujit Domnului pe mai multe continente,
împărţit între altarele românilor risipiţi în şapte zări.
Dumnezeu e acelaşi, indiferent de locul în care îl
caută oamenii. Părintele a încercat mereu să-i adune,
să le aducă aminte de unde au plecat şi, mai ales,
unde trebuie să ajungă. Acum, după ce i-a păstorit
vreme de zeci de ani pe românii ortodocşi din Venezuela, la cei 92 de ani ai săi, părintele Costică Popa
s-a întors acasă şi slujeşte aproape zilnic la Biserica
„Sfântul Ilie” Rahova din Bucureşti.
Documentarul „Biserici de lemn din
România”, invitat la Festivalul Cronograf
din Chişinău
Agenda Diasporei, 20 mai 2017,
www.agendadiasporei.com

Publicul din Republica Moldova este invitat
de echipa East Movies la o explorare a unor monumente excepţionale: bisericile de lemn construite
în secolul XIX în România. Invitaţia de a descoperi
elemente de istorie comuna este pentru zilele de 27
şi 28 mai, când documentarul va fi proiectat în
cadrul Festivalul Internaţional de Film Documentar
Cronograf. Documentarul „Biserici de lemn din
România” se va difuza sâmbătă, 27 mai, în cadrul
proiecţiei speciale de la „Apartamentul deschis” şi
duminică, 28 mai, la Muzeul Naţional de Istorie, în
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Agenţia de presă Rador, 21 mai 2017,
www.rador.ro

Bucovina, Herţa, Maramureşul din dreapta
Tisei, sudul Basarabiei, Basarabia, Transnistria de
Nord, Transnistria de Sud, Bulgaria, Timoc, Voivodina, Ungaria sunt prezentate zilele acestea la
Bucureşti, în expoziţia „Românii din jurul României”. Evenimentul este o avanpremieră la Ziua Românilor de Pretutindeni, care se sărbătoreşte în ultima duminică din luna mai – o expoziţie de fotografii
pentru a ne ajuta să pătrundem în universul comunităţilor de români din vecinătatea ţării noastre,
spune Iulia Modiga, unul dintre organizatori. „Am
ajuns şi eu în sudul Basarabiei, în Bugeac, am plecat,
într-adevăr, cu oameni care cunoşteau limba rusă şi
limba ucraineană, ne-ar fi fost destul de greu să ne
înţelegem în magazine sau în locurile unde se lucra
cu publicul în altă limbă. Am văzut Cetatea Albă,
despre care se vorbeşte numai în termenii istoriografiei ucrainene şi turceşti, nu are nicio legătură în
viziunea ucrainenilor cu istoria României, istoria
românilor.
Cea de-a VII-a ediţie a Reuniunii
Lectorilor de Limba Română din
Străinătate
Romanian Global News, 22 mai 2017,
www.rgnpress.ro

Manifestarea din acest an se desfăşoară la
Viena şi Budapesta, fiind organizată de Institutul
Limbii Române în parteneriat cu Universitatea din
Viena şi Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta, cu sprijinul ambasadelor României şi al institutelor culturale româneşti din cele două capitale,
transmite Romanian Global News. Sub genericul
„Limba română în lume”, manifestarea îşi propune
să dezbată problematica din ce în ce mai variată a
predării limbii române ca limbă străină la universităţile din străinătate, prin intermediul reţelei de
lectorate de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie
românească, în contextul transformărilor din sistemele de învăţământ superior din întreaga lume, dar
şi din perspectiva promovării şi perpetuării limbii
române şi a studiilor de românistică ca valoare
fundamentală a profilului identitar şi a setului de
repere culturale naţionale.

Ziare.com, 24 mai 2017, www.ziare.com

Autoritatea Electorală Permanentă transmite
că 75 de cetăţeni români rezidenţi în Italia au solicitat şi au primit adeverinţele necesare pentru a-şi
putea înscrie candidatura la alegerile locale din
această ţară. „Adeverinţa eliberată de Autoritatea
Electorală Permanentă atestă faptul că, potrivit evidenţelor autorităţilor române, solicitanţii nu au nicio
interdicţie în ceea ce priveşte exercitarea drepturilor
electorale şi nici nu se află sub incidenţa unei
hotărâri judecătoreşti definitive, prin care să fie condamnaţi la pierderea drepturilor electorale”, transmite AEP. Dintre cei 75 de români care intenţionează să candideze la alegerile locale din Italia,
51 sunt femei şi 24 sunt bărbaţi. „Vârsta medie a
cetăţenilor români care intenţionează să intre în
cursa electorală pentru ocuparea unui loc de
consilier local în Italia este de 39 de ani. Scrutinul
local va avea loc în Italia la data de 11 iunie 2017, în
1.021 de localităţi”, precizează AEP.
Portul popular românesc,
prezentat la Beijing / Daniel Ciobotea
Timpromanesc.ro, 29 mai 2017,
www.timpromanesc.ro

ICR Beijing organizează în perioada 31 mai-8
iunie 2017, în patru oraşe din China − Beijing,
Hangzhou, Shanghai şi Tianjin − evenimentul „Port,
tradiţii şi obiceiuri la români” care va cuprinde
conferinţa „Valoare patrimonială şi spirituală: portul popular românesc”, susţinută de doamna Irina
Cajal Marin, subsecretar de stat la Ministerul Culturii din România, piesa de teatru „Poveste românească sau Cântecul dorului”, ateliere meşteşugăreşti şi expoziţie de ie. Evenimentele vor avea loc
la Universitatea de Design Vestimentar şi la
Academia Centrală de Arte din Beijing, în data de 31
mai, la Centrul de Artă din Hangzhou în perioada
2-3 iunie, la Universitatea „Donghua” din Shanghai
în data de 3 iunie, la Centrul Cultural al Primăriei
Districtului Hexi din Tianjin, în data de 6 iunie şi la
sediul ICR Beijing, în data de 7 iunie.
Premieră istorică la Madrid. Primul
deputat român în parlamentul local
Digi 24, 1 iunie 2017, www.digi24.ro

O româncă a devenit primul deputat de origine străină din parlamentul regional al capitalei
spaniole. Anka Moldovan Feier este membru al
Partidului Popular. De loc din Ardeal, ea a avut mai
întâi o carieră artistică, apoi a lucrat pentru serviciile
sociale, pentru ca acum să decidă că are un cuvânt de
spus şi în politică. Născută în 1976 în România, la
Cluj-Napoca, Anka Moldovan Feier este absolventă
a Universităţii Autonome din Madrid, cu licenţă in
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Expoziţia „Românii din jurul României”,
la Bucureşti

75 de români candidează la alegerile
locale din Italia

FAMILIA ROMÂNĂ

cadrul proiecţiei speciale „Cronograf la muzeu”. La
proiecţie vor participa, din partea casei de producţie
„East Movies” şi cu sprijinul Institutului Cultural
Român din Chişinău, producătoarea Cristina Iordache şi regizorul Kiki Vasilescu. Cei doi vor propune participanţilor o discuţie despre istorie, arhitectură şi patrimoniu.

385

386

IANUARIE 2017-DECEMBRIE 2019

istoria artelor. Este artistă, pictează şi s-a specializat
în icoane bizantine. La alegerile locale din 2015 a
fost pe lista popularilor spanioli. Acum a devenit
primul deputat străin al Madridului. În comunitatea
autonomă Madrid trăiesc aproximativ 250.000 de
români. Româna e cea mai vorbită limbă străină din
regiune.
Delegaţie românească la Viena,
pentru marcarea celor 125 de ani de la
Memorandumul românilor din
Transilvania şi Ungaria
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Romanian Global News, 2 iunie 2017,
www.rgnpress.ro

În zilele de 25-28 mai a.c., o delegaţie numeroasă de peste 85 de reprezentanţi ai unor societăţi culturale româneşti din judeţele Cluj,
Maramureş, Satu Mare şi Alba. Delegaţia a fost
prezentă la Viena, pentru a marca cei 125 de ani de la
înaintarea de către o delegaţie de 300 de români în
frunte cu dr. Ioan Raţiu din Turda, Gheorghe Pop de
Băseşti, dr. Vasile Lucaciu din Şişeşti, dr. Iuliu
Coroianu din Cluj, Rubin Patiţia din Alba Iulia, dr.
Teodor Mihali din Dej ş.a. a Memorandumului
românilor din Transilvania şi Ungaria, 28 mai 1892,
cea mai însemnată acţiune politică a românilor din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, care a pregătit
terenul pentru Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.
În semn de emoţionantă solidaritate cu istoria
noastră naţională, cu lupta strămoşilor noştri pentru
dreptate, demnitate şi libertate naţională, delegaţia
societăţilor cultural-patriotice sus-amintite a plecat
pe urmele memorandiştilor în Viena, la Primăria
Veche (Altrathaus) a Vienei, la Palatul Hofburg −
reşedinţa împăratului Franz Joseph şi în alte locuri.

internaţionale, decernat în decursul anilor scriitorilor: Jorge Louis Borges, Eugen Ionescu, Milan
Kundera, Ernesto Sabato, Mario Vargas Llosa,
Jorge Semprun, Arthur Miller, V.S. Naipaul, J.M.
Coetzee, Haruki Murakami etc. Şase dintre laureaţii
Premiului Ierusalim au primit şi premiul Nobel
pentru literatură.
Eminescu, omagiat în China /
Daniel Ciobotea
Timpromanesc.ro, 12 iunie 2017,
www.timpromanesc.ro

Joi, 15 iunie 2017, ICR Beijing organizează
în parteneriat cu Universitatea de Studii Străine din
Beijing, evenimentul „Eminescu şi China”, un omagiu adus marelui poet naţional Mihai Eminescu.
Evenimentul doreşte să evidenţieze deschiderea
poetului român pentru cultura Chinei. În cadrul evenimentului „Eminescu şi China” este programată
prelegerea în limba chineză, „China în viziunea lui
Eminescu”, pregătită de prof. univ. dr. Tudor
Nedelcea. Totodată, vor fi expuse tablouri inspirate
din opera eminesciană, realizate de artista Constanţa
Abălaşei-Donosă. Expoziţia va fi deschisă la Universitatea de Studii Străine din Beijing, între 15 şi 23
iunie 2017. Studenţii chinezi de la Universitatea de
Studii Străine din Beijing vor recita poezie eminesciană în limba chineză, iar Antonina DragneCiuceanu, referent principal relaţii, va prezenta poeziile alese în limba română. Acţiunea se va încheia
cu un program muzical, studenţii vor interpreta
romanţa „Sara pe deal”, după binecunoscuta poezie
a lui Mihai Eminescu, moment artistic pregătit sub
îndrumarea profesorilor Flora Liu şi Dumitru Sorin
Enea.

Stand românesc la Târgul Internaţional
de Carte de la Ierusalim / Daniel Ciobotea

România are consulat onorific în Insulele
Canare

Timpromanesc.ro, 7 iunie 2017,
www.timpromanesc.ro

Romanian Global News, 12 iunie 2017,
www.rgnpress.ro

În perioada 11-15 iunie 2017, la Complexul
HaTachana HaRishona, va avea loc cea de-a 28-a
ediţie a Târgului Internaţional de Carte de la Ierusalim, standul României fiind organizat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Invitaţii ediţiei
2017 a Târgului Internaţional de Carte de la Ierusalim sunt: cu sprijinul ICR – scriitoarele Florina
Ilis, Adina Rosetti, editorii Carmen Botezatu şi Ion
Bănşoiu; cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale – Adrian Alui Gheorghe, Adrian
Popescu, Sorin Lavric, Victor Neumann, Răzvan
Voncu, alături de autoarea israeliană de origine română Riri Sylvia Manor. Fondat în 1963, Târgul
Internaţional de Carte de la Ierusalim are loc bianual
şi atrage zeci de mii de vizitatori. Punctul culminant
al Târgului este acordarea Premiului „Ierusalim”,
unul dintre cele mai prestigioase premii literare

O româncă stabilită în Insulele Canare de 14
ani a devenit primul consul onorific al României în
această regiune în care trăiesc 10 mii de compatrioţi,
transmite romanul.eu, preluat de Romanian Global
News. Consulul onorific al României în Insulele
Canare, Alina Elena Râmaru, este o avocată de carieră şi o reprezentantă activă a comunităţii româneşti din Insulele Canare. Consulatul onorific al
României în Insulele Canare, Regatul Spaniei, a fost
deschis joi, 8 iunie, în cadrul unei ceremonii desfăşurate în prezenţa ambasadorului României în Regatul Spaniei, Gabriela Dancău, şi a subprefectului
Insulelor Canare, Luis Miguel Molina González. La
eveniment au participat, de asemenea, preşedintele
autorităţii insulei Gran Canaria (Cabildo), primarul
capitalei Las Palmas de Gran Canaria, alţi reprezentanţi ai autorităţilor regionale şi locale, repre-
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Timpromanesc.ro, 15 iunie 2017,
www.timpromanesc.ro

Vineri, 16 iunie 2017, la Sala „Martinu” a
Facultăţii de Muzică şi Dans a Academiei de Arte
Muzicale din Praga (Malostranské nám. 13, Praha
1), cu ocazia împlinirii a o sută de ani de la naşterea
pianistului şi compozitorului român Dinu Lipatti
(1917-1950), ICR de la Praga organizează un concert extraordinar, susţinut de către baritonul Ştefan
Ignat, soprana Renata Vari şi pianista Liana Mareş.
Programul de concert include o selecţie a compoziţiilor lui Dinu Lipatti, precum şi o serie de fragmente din opera „Oedip”, compusă de mentorul său,
marele maestru George Enescu. La finalul concertului, invitaţii vor putea degusta o selecţie de vinuri
româneşti. Evenimentul este completat de expoziţia
fotodocumentară „Enescu-Lipatti – mentor şi discipol”, realizată de Cristina Andrei, director general al
Muzeului Naţional „George Enescu” din Bucureşti.
„Wild Carpathia”, premieră la sediul
central al ONU / Daniel Ciobotea
Timpromanesc.ro, 21 iunie 2017,
www.timpromanesc.ro

În 27 iunie, de la ora 18.30, în vestita Sală de
conferinţe „Trusteeship Council Chamber”, de la
ONU – New York, Misiunea Permanentă a României la ONU şi Institutul Cultural Român din New
York prezintă documentarul Wild Carpathia –
Seasons of Change, în premieră nord-americană.
Charlie Ottley (realizatorul britanic al miniseriei
Wild Carpathia) va prezenta diplomaţilor acreditaţi
la ONU, reprezentând 193 de state membre, cel mai
recent documentar despre frumuseţile naturale ale
României, intitulat „Wild Carpathia – Seasons of
Change”. După difuzarea filmului la ONU, va urma
o sesiune de întrebări şi răspunsuri susţinută de
Charlie Ottley (realizator) şi de Oana Mihai (producător). Alteţa Sa Regală, prinţul Charles de Wales, moştenitor al tronului britanic, promotor activ şi
entuziast al frumuseţilor naturale ale României, va
adresa publicului prezent la eveniment un mesaj
video introductiv.
Recital la Paris de Ziua Internaţională a
Iei. Cine va cânta pentru românii din
Franţa
Agenda Diasporei, 22 iunie 2017,
www.agendadiasporei.com

Ziua Internaţională a Iei va fi sărbătorită pe 23
iunie 2017, la sediul Ambasadei României de la

Un român cântă o piesă de la Ed Sheeran
în centrul oraşului Liverpool, iar reacţia
oamenilor este incredibilă /
Alexandra Costanda
Adevărul, 22 iunie 2017, www.adevarul.ro

Cristian Armando Drăgan a interpretat piesa
„Perfect”, din repertoriul lui Ed Sheeran, pe strada
Church din centrul oraşului Liverpool, iar reacţia
trecătorilor este de nepreţuit. Zeci de oameni s-au
oprit pentru a-l asculta pe român, au cântat alături de
el şi au dansat împreună, iar cuplurile s-au bucurat
de câteva momente romantice. „Este foarte frumos
când oamenii se opresc, pentru că aud un cântec pe
care îl cunosc. Nu mă aşteptam la această reacţie, au
început să danseze şi să cânte cu mine, ceea ce a fost
incredibil“, a declarat tânărul citat de liverpoolecho.co.uk. Cristian, originar din Bucureşti, s-a mutat
în Liverpool în urmă cu trei ani şi lucrează pe postul
de coordonator transport la un depozit B&M.
Tânărul este pasionat şi de muzică, iar de două ori pe
lună cântă în centrul oraşului britanic şi dezvăluie că
în general oamenii îl roagă să cânte melodiile lui
Justin Bieber.
Invenţii româneşti, prezentate la Astana /
Daniel Ciobotea
Timpromanesc.ro, 26 iunie 2017,
www.timpromanesc.ro

Pavilionul României din cadrul Expoziţiei Internaţionale „Energia viitorului”, care s-a desfăşurat
la Astana, Kazahstan, a găzduit timp de trei zile,
între 23-25 iunie, o serie de demonstraţii tehnice
organizate de Universitatea Politehnică din Bucureşti (UPB). Vizitatorii pavilionului au avut ocazia
să participe la demonstraţii interactive oferite de
studenţii UPB şi să vadă modele de roboţi construiţi
de studenţii Facultăţii de Automatică şi Calculatoare
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Omagiu adus lui Dinu Lipatti, la Praga /
Daniel Ciobotea

Paris, printr-un recital susţinut de interpreta Victoria
Mahu Choffel, din Republica Moldova, acompaniată de artistul francez multiinstrumentist Christopher Peyrafort. Compozitoarea şi solista Victoria
Mahu Choffel şi instrumentistul Christopher Peyrafort constituie un duo care se prezintă cu numele de
scenă „Vika Mahu”. Victoria Mahu Choffel s-a stabilit în Franţa în anul 2003, cântă la chitară, pian şi
mandolină. Muzica sa îmbină valenţe folk, blues şi
teme tradiţionale româneşti. Evenimentul este organizat de Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru
românii de pretutindeni, în parteneriat cu Ambasada
României în Franţa şi Ambasada Republicii Moldova în Franţa şi are drept scop promovarea identităţii naţionale şi a valorilor culturale româneşti
prin intermediul unor momente artistice şi se
adresează, atât românilor din Republica Moldova şi
din ţară stabiliţi în Franţa, cât şi francezilor interesaţi
de cultura română.
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zentanţi ai corpului consular acreditaţi în Regatul
Spaniei, oameni de afaceri, mass-media locală, precum şi reprezentanţi ai mediului academic şi ai
comunităţii de români din Canare.
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Bucureşti şi premiate la concursuri internaţionale.
Toţi vizitatorii interesaţi au putut să afle mai multe
informaţii despre oferta educaţională a UPB. De
asemenea, Pavilionul României a primit vizita unei
delegaţii a reprezentanţilor universităţilor din România. Aceasta a fost condusă de Mihnea Costoiu,
rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti, prezent la Astana pentru a participa la o serie de conferinţe şi întrevederi cu reprezentanţi ai Ministerului
Educaţiei, preşedinţi şi membri ai comisiilor parlamentare şi cu rectori ai universităţilor din
Kazahstan.
Soprana Angela Gheorghiu va deschide
Festivalul Internaţional de Muzică de la
Cesky Krumlov / Daniel Ciobotea
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Timpromanesc.ro, 10 iulie 2017,
www.timpromanesc.ro

ICR Praga sprijină participarea sopranei
Angela Gheorghiu la concertul pe care marea artistă
îl susţine alături de tenorul mexican Ramón Vargas,
în deschiderea Festivalului Internaţional de Muzică
de la Český Krumlov. Cei doi artişti vor fi acompaniaţi de Filarmonica din Praga condusă de dirijorul Leoš Svárovský la cea de-a XXVI-a ediţie a
Festivalului din Cehia. Cea de-a XXVI-a ediţie a
Festivalului Internaţional de Muzică Cesky
Krumlov 2017, cel mai mare eveniment de muzică
clasică din Republica Cehă, va avea loc în perioada
14 iulie-5 august şi beneficiază de patronajul şi
participarea preşedintelui Cehiei, ale primului ministru din Cehia, ale ministrului Culturii din Republica Cehă, ale ministrului Afacerilor Externe din
Republica Cehă, ale ministrului Industriei şi Comerţului din Cehia, ale ministrului pentru Dezvoltare Regională din Cehia, ale guvernatorului Boemiei de Sud, ale primarului din Cesky Krumlov şi
ale ambasadorilor ţărilor participante.
Doi români au obţinut nota maximă la
Bacalaureatul din Italia. Le-au vorbit
profesorilor despre utopia platonică şi
biologia cuantică / Cornelia Crâşmaru
Agenda Diasporei, 16 iulie 2017,
www.agendadiasporei.com

Cosmin Siea şi Tudor Haja au doar 19 ani şi
ne poartă cu mândrie numele peste hotare. Sunt doi
dintre cei patru elevi de la şcolilele unde învaţă care
au reuşit această performanţă. Cosmin Siea i-a întrecut chiar şi pe colegii italieni, fiind singurul din
clasa cu nota maximă la toate probele de la bacalaureat (100/100). Băieţii sunt absolvenţii unor
licee de top din Parma şi au atins excelenţa după ani
lungi de studiu şi dedicare. Provin din familii
normale, s-au născut în România, dar trăiesc de mici
în Italia. Pe Tudor, bacalaureatul l-a ţinut cu sufletul
la gură până în ultima zi, când a obţinut votul maxim

după ce a primit şi punctele bonus, surprinzându-i pe
profesori prin lucrarea sa.
O tânără orădeancă va reprezenta
România la ONU / Daniel Ciobotea
Timpromanesc.ro, 21 iulie 2017,
www.timpromanesc.ro

O tânără orădeancă va lua parte la o sesiune
specială transmisă live din sala Adunării Generale
de la New York, astăzi, începând cu ora 18, ora
României. Adriana Denisa Stejeran (24 de ani) este
singura tânără din România care a reuşit să se califice printre finaliştii concursului internaţional
„Many Languages, One World”. Ea va fi prima care
va vorbi din grupul spaniol. La concurs au participat, în acest an, peste 6.000 de tineri din 170 de ţări
şi din peste 1.950 de universităţi. Ei au fost provocaţi să scrie un eseu despre lume într-una dintre
cele şase limbi oficiale ale ONU: arabă, chineză,
engleză, franceză, rusă şi spaniolă. Cei 60 de finalişti au primit ca premiu o excursie plătită integral,
de două săptămâni, la Boston şi New York, cu posibilitatea de a vorbi în sala de şedinţe a Adunării
Generale ONU.
Nunta la români – datini, ritualuri,
obiceiuri prezentate la Lisabona
Romanian Global News, 4 august 2017,
www.rgnpress.ro

Joi, 10 august 2017, ora 19.00, Institutul Cultural Român de la Lisabona organizează un eveniment dedicat tradiţiilor autentice româneşti:
„Nunta la români – datini, ritualuri, obiceiuri”,
avându-i ca invitaţi pe Sorin Pohoaţă, coordonatorul
Ansamblului Studenţesc Arcanul-USV al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Manuela Pohoaţă, solist vocal, Călin Brăteanu, solist vocal,
cobzar, transmite Romanian Global News. Cu toată
diversitatea manifestărilor în diferite regiuni ale României, nunta apare ca un sistem unitar în care datinile, obiceiurile, muzica au rosturile lor specifice şi
alcătuiesc un spectacol de o inegalabilă frumuseţe şi
simbolistică. Amfitrionii vă aşteaptă la sediul Institutului Cultural Român de la Lisabona, din Rua do
Barno nr. 10, Alfama, pentru a vă prezenta datinile şi
obiceiurile de nuntă din România prin cântec, poveste, joc şi imagini. Va fi proiectat videoclipul
„Nunta la români” cu momente importante din obiceiul tradiţional – secvenţe din spectacole ale Ansamblului Arcanul USV.
Guvernul a expediat copiilor născuţi peste
hotarele ţării 500 de abecedare
„Albinuţa” / Iurii Botnarenco
Adevărul, 8 august 2017, www.adevarul.ro

Guvernul Republicii Moldova a expediat copiilor născuţi peste hotarele ţării 500 de abecedare
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Romanian Global News, 10 august 2017,
www.rgnpress.ro

Începând din anul academic 2017-2018, limba română se poate studia ca specializare B în cadrul
Programului de licenţă în traduceri al Facultăţii de
Litere a Universităţii din Lisabona, transmite Romanian Global News. Noua specializare are ca public-ţintă nu numai studenţii portughezi, ci şi studenţii de origine română care vor să-şi valorifice
limba maternă la nivel de licenţă. Obiectivul principal este formarea de traducători profesionişti, atât
în domeniul traducerilor specializate, cât şi în cel al
traducerii literare.
„Culori Unite în Maramureş” se
desfăşoară la Ocna-Şugatag /
Daniel Ciobotea
Timpromanesc.ro, 16 august 2017,
www.timpromanesc.ro

În intervalul 1-9 septembrie 2017, la Lacul
Sărat din Ocna-Şugatag va avea loc cea de-a VII-a
ediţie a Taberei Internaţionale de Pictură „Culori
Unite în Maramureş”. Cei 20 de artişti profesionişti
din Cehia, Danemarca, Elveţia, Polonia, România,
Ungaria şi Ucraina vor petrece în Maramureş opt
zile, având un variat program de vizite alternate cu
pictură în aer liber, divertisment şi alte modalităţi de
petrecere a timpului liber. Din experienţa ediţiilor
anterioare, pe lângă munca propriu-zisă, între participanţi se creează o strânsă legătură de prietenie, în
ciuda barierei lingvistice, iar fiecare sesiune de acest
fel a reprezentat un real succes care a lăsat artiştilor
impresii dintre cele mai plăcute.
Participarea Parohiei Româneşti din
Asolo, Italia, la procesiunea de Adormirea
Maicii Domnului din Mănăstirea Moisei,
Maramureş
Romanian Global News, 17 august 2017,
www.rgnpress.ro

În data de 15 august, de Adormirea Maicii
Domnului, cu binecuvântarea Preasfinţitului Siluan,
episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei,
Parohia Românească „Sfântul Prooroc Moise” din
Asolo, a mers în procesiune cu un numeros grup de

Oraşul din Germania în care un sfert
din locuitori sunt români
Descoperă.ro, 25 august 2017,
www.descopera.ro

Un orăsel din Germania, aflat nu departe de
graniţa cu Elveţia şi Franţa numără o mulţime de
locuitori români. Douăzeci la sută dintre localnici
sunt români, majoritatea din Timiş, din comuna
Darova, relatează Business Magazin. A dezvăluit
acest lucru însuşi primarul din Spaichingen, Hans
Georg Schuhmacher, care a venit în vizită în Timiş
în urmă cu ceva vreme. Oraşul german numără
12.000 de locuitori şi se află în landul BadenWürttemberg. Majoritatea lucrează în industria auto
şi cea farmaceutică. Darova, comuna din care au
plecat o mulţime de bănăţeni, se pregăteşte de sărbătoare. În aceste zile, mulţi dintre cei care au luat
drumul Germaniei se întorc acasă pentru Ruga, care
se desfăşoară sâmbătă.
O româncă de etnie romă, absolventă a
Universităţii Sorbona, candidează pentru
un loc în Senatul Franţei.
Povestea Aninei Ciuciu
Mediafax.ro, 30 august 2017, www.mediafax.ro

Anina Ciuciu, în vârstă de 27 de ani, este
absolventă a Universităţii Sorbona şi poate profesa
dreptul. În prezent, românca se află într-un internship la organizaţia neguvernamentală Amnesty
International din Londra. Românca s-a născut pe
străzile din Craiova, într-o familie de romi care,
confruntându-se cu discriminarea şi cu şomajul, a
decis să părăsească ţara când Anina avea şapte ani.
A ajuns mai întâi într-o tabără de refugiaţi din Italia,
apoi în Franţa. O profesoară din Paris a împiedicat
evacuarea familiei Ciuciu şi a contribuit la educarea
copiilor. Anina locuieşte în Arondismentul 20 din
Paris, dar îşi petrece foarte mult timp în departamentul Seine-Saint-Denis, aflat la nord de capitală. Acolo se află două organizaţii pentru ajutorarea
persoanelor de etnie rromă, „La Voix des Roms”
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Specializare Română B la Facultatea de
Litere a Universităţii din Lisabona!

români din Borşa, stabiliţi în Italia, la Mănăstirea
Moisei din Maramureş, transmite Romanian Global
News. Preasfinţitul Iustin Sigheteanul a ţinut un
cuvânt de învăţătură, vorbind despre apostolatul credincioşilor noştri din Occident, despre frumuseţea
satelor de altădată pline de tradiţii şi credinţă. Stareţul Mănăstirii Moisei, părintele protosinghel
Teofil Pop, a menţionat legătura numelui de Moisei
cu aceea a sfântului Proroc Moise. Au fost adresate
mulţumiri copiilor şi părinţilor, credincioşi ai Parohiei Asolo, împreună cu care s-au adresat rugăciuni Măicuţii Domnului pentru pace şi linişte,
obştii mănăstirii Moisei care a primit cu drag pelerinii şi părintelui Vasilică Grec a facilitat organizarea evenimentului.
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„Albinuţa”, semnate de Grigore Vieru. Executivul a
decis în aşa mod să încurajeze copiii din diasporă să
înveţe limba română. Cărţile destinate copiilor de
vârstă preşcolară sunt distribuite prin intermediul
misiunilor diplomatice, care perfectează actele de
cetăţenie a Republicii Moldova. Cărţile au fost expediate în 30 de ţări, cel mai mare număr de exemplare fiind livrate în Rusia, Italia, Ucraina, Canada,
Franţa, Portugalia, România, Spania, SUA,
Kazahstan.
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(Vocea rromilor) şi „Le Mouvement du 16 mai”
(Mişcarea 16 mai).
Noţiuni de limbă română pentru elevii
olandezi de Ziua Europeană a Limbilor /
Daniel Ciobotea
Timpromanesc.ro, 1 septembrie 2017,
www.timpromanesc.ro

ICR Bruxelles marchează Ziua Limbii
Române printr-o serie de proiecte cultural-educative
care aduc în prim-plan importanţa cunoaşterii limbii
române, statutul limbii române în contextul multilingvismului european şi expresivitatea limbii române în limbajul poetic. ICR Bruxelles promovează
studiul limbii române ca limbă străină în spaţiul
belgian prin organizarea de cursuri de limbă pentru
adulţi încă din 2010. În anul academic 2017-2018,
cursurile sunt structurate pe patru niveluri lingvistice, de la începători la avansaţi, conform Cadrului
european comun de referinţă, şi se desfăşoară la
Bruxelles,în perioada 2 octombrie 2017-29 iunie
2018.
Începe Congresul Mondial al
Eminescologilor, Ediţia a VI-a,
la Chişinău
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Romanian Global News, 4 septembrie 2017,
www.rgnpress.ro

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”
din Chişinău, în colaborare cu Academia de Ştiinte a
Moldovei, Institutul de Filologie al ASM, Centrul
Academic Internaţional „Eminescu”, Asociaţia Naţională a Oamenilor de Creaţie din Moldova organizează a VI-a ediţie a Congresului Mondial al
Eminescologilor, în perioada 4-5 septembrie 2017,
la Academia de Ştiinţe a Moldovei, transmite Romanian Global News. Evenimentul marchează Ziua
Limbii Române, sărbătorită la 31 august.
Poetul Ovidiu omagiat la Berlin,
la două milenii de la moarte
Romanian Global News, 14 septembrie 2017,
www.rgnpress.ro

În cadrul prestigioasei manifestări Internationales Literaturfestival Berlin, Institutul Cultural
Român „Titu Maiorescu” din Berlin organizează, în
colaborare cu Ambasada României în Germania,
colocviul intitulat „Exil şi însingurare: Ovidiu –
România – Identitate Europeană – Patria cuvântului”. Evenimentul este consacrat împlinirii a 2000
de ani de la moartea poetului. Colocviul va avea loc
în spaţiile de reprezentare ale Ambasadei României,
transmite Romanian Global News. Poetul latin
Publius Ovidius Naso a murit în exil, în anul 17
d.Hr., la Tomis, la ţărmul Mării Negre, actualmente
Constanţa. Versurile lui Ovidiu deplâng exilul şi
înstrăinarea, invocând în permanenţă întoarcerea şi

patria. În acelaşi timp, dezvăluie că nu există refugiu
adevărat decât în „patria cuvântului”.
Limba română în programa academică
a Colegiului Europei din Bruges
Romanian Global News, 19 septembrie 2017,
www.rgnpress.ro

Institutul Cultural Român Bruxelles organizează, pentru studenţii Colegiului Europei din
Bruges, cursuri de limba română pe durata anului
academic 2017-2018. Cursurile încep la 18 septembrie a.c. şi se adresează tuturor studenţilor interesaţi de limba şi cultura românească, transmite
Romanian Global News. Orele de limba română, ca
limbă străină (nivel debutant), sunt structurate
conform cerinţelor Cadrului European Comun de
Referinţă pentru Limbi Străine şi respectă repartiţia
echilibrată a celor patru competenţe de comunicare
(ascultare, citire, vorbire şi scriere). Aria tematică a
cursului de limba română răspunde domeniilor
academice aplicate ale studenţilor (ştiinţe politice,
drept european, administraţie publică europeană) şi
vine în întâmpinarea nevoilor profesionale ale tinerilor în curs de formare. La sfârşitul modulului de
limba română, studenţii primesc un certificat
lingvistic, după susţinerea unui test de evaluare a
competenţelor lingvistice.
Speak-dating în limba română,
la Lisabona / Daniel Ciobotea
Timpromanesc.ro, 20 septembrie 2017,
www.timpromanesc.ro

Cu ocazia Zilei Europene a Limbilor, ICR
Lisabona, alături de celelalte institute culturale şi
ambasade membre ale EUNIC Portugalia, organizează sâmbătă, 23 septembrie 2017, un eveniment
festiv multicultural şi pluridisciplinar, ce se va desfăşura la Biblioteca „Palácio Galveias” din Lisabona
(Campo Pequeno). Participarea ICR Lisabona la
acest eveniment va consta în organizarea de sesiuni
de speak-dating în limba română, susţinute de prof.
Rodica-Adriana Covaci şi două ateliere culinare
pentru copii, susţinute de Graţiela Andrei. În cadrul
acestor ateliere, micii participanţi vor învăţa să scrie
scurte cuvinte româneşti cu fondant în culorile
României, cu care vor decora biscuiţi de turtă dulce.
Cea de-a treia ediţie a ,,Salonului anual
al artiştilor români din Marea Britanie”,
la ICR Londra
Romanian Global News, 27 septembrie 2017,
www.rgnpress.ro

În seara zilei de joi, 28 septembrie, se deschide, în Galeria „Brâncuşi” a Institutului Cultural
Român din Londra, „Salonul anual al artiştilor români din Marea Britanie” − o platformă de promovare a creativităţii româneşti din spaţiul britanic,
transmite Romanian Global News. După ediţiile
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Romanian Global News, 3 octombrie 2017,
www.rgnpress.ro

Protopopiatul Ortodox Român al Bavariei a
organizat sâmbătă, 30 septembrie 2017, prima slujbă în staţiunea Bad Tölz din landul Bavaria. Din
încredinţarea Înaltpreasfinţitului părinte arhiepiscop
şi mitropolit dr. Serafim Joantă, pr. prot. Alexandru
Nan a săvârşit slujba Vecerniei în Capela „Tennner”
din această localitate. La slujbă au participat credincioşi români din Bad Tölz şi din localităţile
învecinate, Geretsried şi Wolfratshausen, transmite
pentru Romanian Global News pr. prot. Alexandru
Nan. Emigrarea masivă a românilor în alte ţările
occidentale determină Biserica Ortodoxă Română
să înfiinţeze noi parohii şi să găsească noi locaţii
pentru slujire. Acest lucru se întâmplă şi-n Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei şi
Luxemburgului.
Eveniment dedicat Zilei Naţionale a
Produselor Tradiţionale Româneşti,
la Atena / Daniel Cibotea
Timpromanesc.ro, 6 octombrie 2017,
www.timpromanesc.ro

Ambasada României la Atena în colaborare
cu Primăria Oraşului Mioveni şi Consiliul Judeţean
Argeş, va desfăşura, vineri, 13 octombrie 2017, ora
19.30, la sediul Ambasadei României (strada
Emmanouil Benaki nr. 7, Psihiko, 15452 Atena),
spectacolul intitulat „Tradiţii româneşti”, care va
conţine muzică, dansuri şi degustări de preparate
tradiţionale din zona Argeş. La acest eveniment dedicat Zilei Naţionale a produselor tradiţionale româneşti va participa delegaţia Primăriei Oraşului
Mioveni condusă de primarul oraşului, Ion Georgescu. Programul artistic va fi susţinut de Ansamblul „Plai de Dor” din Mioveni, care, în urmă cu
două luni, a încântat publicul la Festivalul Internaţional de Dansuri Folclorice din Salamina-Grecia,
ajuns la ediţia a IV-a, prin evoluţiile energice, dar şi
prin portul tradiţional. Dovadă stau diploma şi trofeul Festivalului Internaţional de Folclor pe care

Ajutor de la universităţile tehnice
româneşti pentru românii din Ucraina
Romanian Global News, 10 octombrie 2017,
www.rgnpress.ro

Alianţa Română a Universităţilor Tehnice din
România (ARUT), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi fiind una dintre cele cinci membre ale asociaţiei, vine în sprijinul etnicilor români
din Ucraina care nu vor mai beneficia de predare în
limba română, transmite „Ziarul de Iaşi”, preluat de
Romanian Global News. Reacţia ARUT a pornit în
urma modificărilor aduse Legii educaţiei ucrainene,
care prevede măsuri de reformă care vor conduce la
eliminarea din Curriculumul Naţional a disciplinelor cu predare în limba română. Astfel, asociaţia
celor cinci universităţi tehnice demarează un proiect, la care sunt invitate să adere şi alte instituţii de
învăţământ din România, precum şi societatea civilă, pentru a putea oferi un sprijin etnicilor români
din Ucraina, prin oferirea de programe educaţionale,
pachete multimedia şi carte şcolară în limba română.
Manuale pentru copiii românilor
din Grecia
Timpromanesc.ro, 16 octombrie 2017,
www.timpromanesc.ro

Elevii Şcolii în Limba Română „Elena Rosetti-Cuza” care funcţionează în cadrul Asociaţiei
Femeilor Românce din Grecia, cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, au primit,
prin grija Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava şi
a omului de afaceri Mihai Dohotar, manuale de
limba română, istorie şi geografie, pentru clasa a
V-a. Potrivit anunţului AFRG, pe lângă cursurile de
limba română, istorie şi geografie, copiii români pot
participa şi la o serie de activităţi extraşcolare –
cursuri de dansuri populare şi moderne, cursuri de
pian şi canto, ateliere de creaţie şi pictură, cursuri de
autoapărare.
La Vilnius a fost inaugurat primul
Lectorat de Limbă, Cultură şi Civilizaţie
Română din ţările baltice
Timpromanesc.ro, 18 octombrie 2017,
www.timpromanesc.ro

În contextul vizitei în România a preşedintelui Parlamentului Republicii Lituania, Viktoras
Pranckietis, ministrul Afacerilor Externe, Teodor
Meleşcanu, a salutat, inaugurarea, la 3 octombrie
2017, a Lectoratului de Limbă, Cultură şi Civilizaţie
Română din cadrul Universităţii Vilnius, primul de
acest fel din ţările baltice. Evenimentul s-a desfăşurat în amfiteatrul UKD din cadrul Institutului de
Limbi Străine. Lectoratul, aflat în primul său an de
funcţionare, se adresează atât studenţilor Univer-
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Prima slujbă ortodoxă în staţiunea
bavareză Bad Tölz

copiii de la Mioveni le-au primit din partea organizatorilor.
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anilor precedenţi, aflate sub semnul diversităţii formelor de exprimare artistică a diferitelor generaţii de
artişti plastici români (2015) şi al aniversării a 400
de ani de la moartea lui William Shakespeare
(2016), expoziţia din acest an reuneşte, într-o componenţă exclusiv feminină, lucrări de pictură semnate de Alexandra Larion, Călina Lefter, Doina
Moss şi Adeline Timiş, însoţite de o selecţie de
sculpturi realizate de Ana Maria Morar. ,,Salonul
anual al artiştilor români din Marea Britanie”, aflat
la cea de-a treia ediţie, va rămâne deschis în 1
Belgrave Square până la data de 20 octombrie 2017.
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sităţii din Vilnius, cât şi tuturor celor care doresc să
înveţe sau să-şi perfecţioneze limba română. În anul
universitar 2017-2018, pentru cursurile de limba
română s-au înscris 14 cursanţi. Înscrierile se pot
face semestrial, pe site-ul oficial al Universităţii din
Vilnius.
Autorităţile ucrainene din Ismail
au refăcut un monument dedicat
soldaţilor români morţi
în Primul Război Mondial
HotNews.ro, 22 octombrie 2017, www.hotnews.ro

Autorităţile din oraşul Ismail din Ucraina au
reabilitat, din fonduri proprii, un monument dedicat
soldaţilor români morţi în Primul Război Mondial,
scrie Agerpres. Monumentul „Vulturul”, care este
amplasat într-unul dintre cele mai frumoase parcuri
din Ismail, pe faleza Dunării, a fost construit în anul
1938 de Guvernul României, însă s-a aflat pe
punctul de a se prăbuşi. „Monumentul se dărâmase
între timp şi vulturul de deasupra a fost furat. El a
fost reabilitat de Primăria din Ismail. Ne mândrim cu
acest lucru, pentru că este şi frumos, dar este şi o
datorie a noastră faţă de cei căzuţi şi faţă de istorie”,
a declarat directorul Agenţiei de Cooperare Transfrontalieră din Ismail, Igor Babaian. „Vulturul” a
fost ridicat în fostul Cimitir al Eroilor din zona fostei
cetăţi medievale din Ismail. El reprezintă în prezent
un simbol al comunităţii române din sudul Ucrainei.
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„Cunoaşte România”, concurs dedicat
copiilor români din Spania şi Italia
Romanian Global News, 24 octombrie 2017,
www.rgnpress.ro

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi
Asociaţia „Rumes Europa” din Spania, în colaborare cu Institutul Limbii Române din Bucureşti,
anunţă organizarea Concursului Tematic de Limbă,
Cultură şi Civilizaţie Românească „Cunoaşte
România”, dedicat copiilor români de vârstă şcolară
mică, transmite Romanian Global News. Concursul
se va desfăşura în mai multe oraşe reprezentative
pentru comunitatea româneasca din Spania şi Italia:
Madrid, Zaragoza, Castellón de la Plana (Valencia),
Bilbao, Guadalajara, Motril (Granada-Andaluzia),
Alicante, Torino şi Roma. Ediţia finală de la Madrid,
va coincide cu sărbătorirea Zilei României, în jurul
datei de 1 Decembrie.
România, prezentă cu 50 de expozanţi la
Târgul de Turism de la Londra; logo-ul
Centenarului, promovat alături de
brandul de ţară
Agenţia Naţională de Presă Agerpres,
6 noiembrie 2017, www.agrepres.ro

Tema standului României, unde sunt prezenţi
50 de expozanţi, subliniază împlinirea celor 100 de
ani de la Marea Unire din 1918, prezentând în avan-

premieră şi logo-ul Centenarului, elementul unic de
identificare pentru toate evenimentele ce vor fi
organizate de România pe parcursul anului viitor.
„Anul acesta, România aduce în atenţia profesioniştilor, atât destinaţia turistică Alba Iulia, cât şi
circuitele culturale, turismul în natură şi cel rural,
pachetele de tip city break, turismul activ şi cel de
aventură, turismul balnear şi cel de tip wellness.
Tema standului din această ediţie este unică şi
subliniază, într-o manieră stilizată, împlinirea celor
100 de ani de la Marea Unire din 1918. Accesul în
standul cu o suprafaţă de 238 de metri pătraţi se face
printr-o replică a porţii III de la Cetatea Alba
Carolina”.
Presa din Spania:
„Trei românce, femeile cu cea mai mare
putere din ţară”. Cine sunt?
Realitatea.net, 6 noiembrie 2017,
www.realitatea.net

Trei românce se numără printre cele mai influente femei din Spania, remarcă presa iberică.
Marcela Topor şi Mihaela Mihalcia stau oficial la
braţul unor bărbaţi puternici, lideri politici care au
conexiuni cu foruri internaţionale şi cu cercuri de
interese de importanţă majoră. Anca Moldovan a
reuşit să fie aleasă primul deputat român din Parlamentul Spaniol. Articolul apărut în publicaţia „El
Espanol” le prezintă pe cele trei românce care au
mare putere în Spania. Marcela Topor este supranumită „Prima Doamnă a Cataloniei”, deoarece soţul ei este Carles Puigdemont, liderul separatist al
regiunii nord-estice a Spaniei. Puigdemont (54 ani)
era premierul catalan şi a fost demis de guvernul de
la Madrid ca urmare a acţiunilor care vor desprinderea Cataloniei de Spania, scrie Adevărul.ro.
Mihaela Mihalcia este noua parteneră de viaţă a lui
Juan Luis Cebrián, cofondatorul prestigioasei
publicaţii „El Pais”, preşedintele unui trust media,
Grupo Prisa, apropiat al Grupului Bilderberg.
Actualmente în vârstă de 73 ani, Cebrián a divorţat
de soţia sa în 2014, după un mariaj de 25 ani,
afişându-se apoi cu Mihaela, care lucra pentru el în
calitate de consultant. Ziariştii spanioli îi urmăresc
româncei stilul îndrăzneţ de vestimentaţie care o
face să abordeze ţinute cu umerii goi şi decolteuri
adânci, inclusiv la dineurile cu familia regală a
Spaniei.
Zilele Culturii Române la München
Agenţia de carte, 6 noiembrie 2017,
www.agentiadecarte.ro

În perioada 7-25 noiembrie 2017, la München, vor avea loc Zilele Culturii Române. Această
manifestare de amploare, organizată anual în colaborare cu parteneri de prestigiu care activează pe
scena culturală din Bavaria, aduce în faţa invitaţilor
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Timpromanesc.ro, 9 noiembrie 2017,
www.timpromanesc.ro

„Revoluţie în realism. Noul cinema românesc”, marea retrospectivă de film românesc, realizată de Institutul Cultural Român şi British Film
Institute în 2016, se va relua la Reykjavik, într-o
formă esenţializată, oferind cinefililor islandezi patru zile de creativitate cinematografică excepţională.
Această veritabilă mostră de inovaţie filmică se va
desfăşura între 9-12 noiembrie la binecunoscutul
Cinematograf de Artă „Bíó Paradís” şi va cuprinde
creaţii ale celor mai reprezentativi regizori români,
alături de sesiuni de întrebări şi răspunsuri cu
publicul şi evenimente speciale susţinute de actriţele
Anamaria Marinca şi Diana Cavallioti şi de criticul
de film Gabriela Filippi. Proiectul este realizat de
Institutul Cultural Român din Londra, în parteneriat
cu Cinematograful „Bíó Paradís” şi cu sprijinul
Ambasadei României în Regatul Danemarcei.
România la Târgul de Carte al Sileziei de
la Katowice
Romanian Global News, 9 noiembrie 2017,
www.rgnpress.ro

România va fi prezentă în premieră la Târgul
Internaţional de Carte al Sileziei de la Katowice, cu
un stand naţional, organizat de Institutul Cultural
Român de la Varşovia. Ediţia din acest an, a treia, se
desfăşoară în perioada 10-12 noiembrie 2017, la
Centrul Internaţional pentru Congrese din Katowice, transmite Romanian Global News. La standul
românesc vor fi expuse şi oferite spre vânzare publicului numeroase volume şi publicaţii apărute în
Polonia în ultimii ani, de asemenea, dicţionare şi

„România nobilă şi regală” prin
obiectivul unui fotograf portughez /
Daniel Ciobotea
Timpromanesc.ro, 13 noiembrie 2017,
www.timpromanesc.ro

Vineri, 17 noiembrie 2017, la orele 18.30, la
sediul ICR din Lisabona va fi inaugurată expoziţia
„România nobilă şi regală”, a fotografului portughez José Luís Jorge. Expoziţia are loc în cadrul
programului „12 capitole ale creativităţii româneşti”
(capitolul arhitectură), organizat împreună cu Ambasada României în Portugalia în anul celebrării
unui secol de la stabilirea relaţiilor diplomatice româno-portugheze şi porneşte de la strânsele legături
de familie între casele regale ale Portugaliei şi
României (regina Stefania a Portugaliei, soţie al
regelui Pedro al V-lea, era sora regelui Carol I al
României în timp ce fratele mai vârstnic al acestuia,
principele moştenitor Leopold, a fost căsătorit cu
sora regelui Pedro al V-lea, Dona Antonia de Braganza, cei din urmă fiind părinţii marelui rege
Ferdinand al României).
Comori arheologice româneşti la Madrid
în Programul Centenar
Romanian Global News, 16 noiembrie 2017,
www.rgnpress.ro

Institutul Cultural Român, prin filiala sa de la
Madrid, şi Muzeul Naţional de Istorie a României,
în colaborare cu Muzeul Naţional de Arheologie din
Madrid, intenţionează să inaugureze la Madrid, în
toamna anului 2018, o expoziţie de anvergură dedicată civilizaţiei romane dezvoltate la nord de
Dunăre după războaiele daco-romane, transmite Romanian Global News. Inclusă în seria evenimentelor
prilejuite de aniversarea Centenarului Marii Uniri,
expoziţia vizează consolidarea legăturilor culturale
între spaţiul românesc şi cel iberic, mai ales în contextul aniversării, în acest an, a 1900 de ani de la
moartea împăratului Traian, născut în apropiere de
Sevilia actuală. În plus, aduce în faţa unui public
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Noul cinema românesc, retrospectivă
în Islanda / Daniel Ciobotea

albume despre România. Astfel, publicul va putea
cumpăra volume de autori români, traduşi în limba
polonă, un loc aparte avându-l volumele recompensate anul trecut cu numeroase premii: Patria mea
A4, de Ana Blandiana, laureata Premiului „Poetul
European al Libertăţii” 2016, Cartea şoaptelor, de
Varujan Vosganian, câştigătoare în 2016 a Marelui
Premiu, a Premiului Cititorilor şi a Premiului pentru
cea mai bună traducere, în cadrul Galei Premiilor
Literare ale Europei Centrale Angelus, Medgidia,
oraşul de apoi, de Cristian Teodorescu şi Zilele
regelui de Filip Florian, cărţi finaliste ale Premiilor
„Angelus” în 2016, respectiv 2017. Nu vor lipsi
noutăţile toamnei: volume de Lucian Dan Teodorovici, Emil Cioran, Dan Lungu, Adrian Cioroianu.
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un program cultural divers. Acesta cuprinde Festivalul Filmului Românesc, eveniment prestigios, de
mare anvergură, primit cu entuziasm, atât de publicul cinefil, cât şi de presa de specialitate şi aflat la
cea de-a 12-a ediţie, precum şi o serie de manifestări
culturale, din domenii precum muzica sau artele
vizuale. În deschidere va fi vernisată, la Consulatul
României la München, expoziţia „Entwurzelt –
Verwurzelt” a artistului de origine română RaduAnton Maier. ICR Berlin susţine Zilele Culturii Române la München. În cadrul Festivalului Filmului
Românesc vor fi prezentate anul acesta filme precum lungmetrajele „Ana, mon amour”, în regia lui
Călin Peter Netzer, „Breaking News”, în regia Iuliei
Rugină, „Fixeur” în regia lui Adrian Sitaru, „Aniversarea” de Dan Chişu, scurtmetrajele „Scris/
Nescris” de Adrian Silişteanu, „Mă cheamă Costin”
de Radu Potcoavă sau documentarele „Varză, cartofi şi alţi demoni”, de Şerban Georgescu şi „Planeta
Petrila”, în regia lui Andrei Dăscălescu.
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numeros, de specialişti şi pasionaţi, rezultatele cercetărilor recente făcute în aşezările romane de pe
teritoriul României.
Români la Salonul de Carte
de la Montréal
Romanian Global News, 22 noiembrie 2017,
www.rgnpress.ro

Luni, 20 noiembrie, s-a încheiat cea de-a 40-a
ediţie a Salonului de Carte de la Montréal care a avut
loc timp de 5 zile, între 15 şi 20 noiembrie a.c.
Printre zecile şi sutele de expozanţi s-au aflat şi
românii din acest oraş. Ei au fost reprezentaţi de
Asociaţia Scriitorilor Români din Canada (ASRC) şi
de Cenaclul Literar „Mihai Eminescu” din
Montréal, transmite Marian Costache pentru Romanian Global News. Zeci de mii şi chiar sute de mii
de persoane au vizitat acest salon, el fiind unul din
marile evenimente culturale şi poate cel mare salon
de carte din America de Nord. Printre aceste mii de
vizitatori s-au aflat şi vreo câteva sute de români. Nu
puţini dintre ei s-au oprit şi la standul 467, unde se
afla „colţul românesc” prezent la acest salon. Aici
s-a discutat, s-a prezentat, s-a analizat şi, mai ales,
s-au vândut cărţi în limba română.
Repere culturale bistriţene la Stockholm /
Daniel Ciobotea
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Timpromanesc.ro, 29 noiembrie 2017,
www.timpromanesc.ro

ICR Stockholm în parteneriat cu Ambasada
României în Suedia şi Episcopia Ortodoxă Română
a Europei de Nord, organizează pe 5 decembrie,
începând cu ora 18:00, la sediul ICR Stockholm,
conferinţa cu titlul „Repere spirituale şi culturale în
judeţul Bistriţa-Năsăud”. Evenimentul face parte
dintr-un proiect mai larg iniţiat de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Complexul Muzeal Naţional „Astra” Sibiu şi are ca scop promovarea culturii
materiale şi spirituale a judeţului Bistriţa-Năsăud în
ţările nordice. Proiectul vizează implementarea ideii
de multiculturalitate, în cadrul căruia va fi organizată o expoziţie cu valorile patrimoniale ale judeţului Bistriţa-Năsăud, vor fi prezentate filme documentare dedicate scriitorilor bistriţeni: George
Coşbuc şi Liviu Rebreanu, realizate de Complexul
Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Editura „Diaspora” a lansat cartea
„Dulce şi Amar − condamnaţi la
străinătate” la Roma
Romanian Global News, 4 decembrie 2017,
www.rgnpress.ro

Vineri, 8 decembrie 2017 la Auditorio del
Seraphicus din Roma a avut loc evenimentul lansării
cărţii „Dulce şi Amar − condamnaţi la străinătate”.
Acesta este o parte a unui eveniment mai mare

dedicat Zilei Naţionale a României, organizat an de
an de către Asociaţia „Vocea Românilor” din Roma,
transmite Romanian Global News. 85 de scrieri care
vă ţin cu sufletul la gură şi vă expun realitatea unei
Românii condamnate la exil, scrieri dintre cele mai
variate ale românilor din Italia, Franţa, Spania, Grecia sau România. „Un buchet de mărturii despre
sufletul diasporei româneşti”, aşa cum spune titlul
prefeţei semnate de istoricul vrâncean Romeo
Valentin Muscă, sau alt gen de literatură. Volumul
este spiritualizarea prin cuvinte a dramei unei generaţii care a visat o lume mai bună şi mai frumoasă şi
s-a trezit într-un coşmar din care, pentru mulţi, nu a
mai rămas decât speranţa.
Mărţişorul a fost inclus în patrimoniul
imaterial al UNESCO
Romanian Global News,
7 decembrie 2017, www.rgnpress.ro

Decizia a fost luată în cadrul şedinţei
UNESCO, care a avut loc pe 6 decembrie, pe insula
Jeju, din Coreea de Sud, transmite Romanian Global
News. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în alocuţiunea
sa, secretarul de stat Andrei Chistol a evidenţiat
valoarea de simbol a Mărţişorului, comună pentru
Republica Moldova, România, Bulgaria şi Macedonia. „Este o bucurie care merită împărtăşită cu
cetăţenii R. Moldova”, a declarat premierul Pavel
Filip astăzi, în cadrul şedinţei guvernului.
La Biblioteca Municipală din Trento
s-a deschis o secţie
cu volume în limba română
Romanian Global News, 14 decembrie 2017,
www.rgnpress.ro

Cu ocazia Zilei Naţionale a României, la Biblioteca Municipală din Trento-Trentino Alto
Adige, s-a inaugurat, pe 2 decembrie 2017, o secţie
cu volume în limba română. Iniţiativa a venit din
partea dlui Maurizio Passerotti, consul onorific al
României la Trento. Pentru noua secţie, Centrul
Cultural Italo-Român şi Editura Rediviva din Milano au făcut o donaţie de volume la începutul acestui
an, transmite Romanian Global News. O iniţiativă
aflată în curs de dezvoltare prin susţinerea cu alte
donaţii, care vor sosi din partea unor biblioteci din
România. Inaugurarea a avut loc în Sala Affreschi
din cadrul Bibliotecii din Trento, cu participarea
autorităţilor locale: primarul oraşului Trento,
Alessandro Andreatta, care a afirmat: „Mă simt legat
de comunitatea românească din Trento şi suntem
mândri de a susţine un proiect care dă naştere dialogului şi cunoaşterii”.
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La data de 11 decembrie a.c., la reşedinţa
primarului din Cardiff, Lord Mayor Cllr Bob Derbyshire, a avut loc ceremonia de inaugurare a Consulatului Onorific al României în Ţara Galilor, scrie
http://romaninuk.net, preluat de Romanian Global
News. Evenimentul s-a bucurat de o numeroasă prezenţă din partea autorităţilor locale, a mediului de
afaceri, a membrilor comunităţii româneşti din
Cardiff şi împrejurimi. Din partea autorităţilor române au participat domnul Dan Mihalache, ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord, doamna Sandra Pralong, consilier
de stat la Departamentul pentru relaţia cu românii
din afara graniţelor al Administraţiei Prezidenţiale şi
alţi diplomaţi din cadrul misiunii diplomatice.
Un tricolor de 100 de metri va fi întins
peste Prut pe 31 decembrie
Romanian Global News, 19 decembrie 2017,
www.rgnpress.ro

Un steag tricolor uriaş, de 100 de metri, va fi
întins peste Prut de mii de persoane, în ultima zi din
an şi pentru întâmpinarea anului 2018, când este
marcat Centenarul Marii Uniri, scrie infoprut.ro,
preluat de Romanian Global News. Pe 31 decembrie, la ora 14:00, din faţa Primăriei din Fălciu,
coloana de manifestanţi va porni înspre podul de la
Prut, care, în acest moment, nu mai este funcţional.
La 100 de ani de la Marea Unire, românii de pe cele
două maluri ale Prutului vor trece steagul de 100 de
metri peste pod, cerând astfel, alături de autorităţile
locale, ca acest pod şi celelalte 22 existente în perioada interbelică să fie reabilitate şi funcţionale,
pentru ca râul să nu mai fie o barieră între fraţi.
Românii din Norvegia se vor ruga pentru
prima dată într-un locaş de cult propriu/
Iulian Dumitraşcu
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 22 ianuarie 2018,
www.basilica.ro

Parohia românească Sfinţii Cuvioşi Macarie
cel Mare şi Macarie Alexandrinul din Haugesund –
Norvegia a reuşit să achiziţioneze primul lăcaş de
cult propriu al românilor din această ţară de la comunitatea luterană locală. După lucrările de amenajare specifice cultului ortodox, acesta va fi redat
comunităţii. Episcopul Macarie al Europei de Nord
i-a vizitat sâmbătă pe românii ortodocşi din Haugesund. După Sfânta Liturghie oficiată cu prilejul hramului parohiei, ierarhul a săvârşit o slujbă de
binecuvântare a lucrărilor de amenajare a lăcaşului
care va fi transformat într-unul specific ortodox. În
acest sens, s-a început şi pictarea unei catapetesme

Biserica Ortodoxă ar putea fi recunoscută
oficial în cantonul elveţian Vaud/
Aurelian Iftimiu
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 27 ianuarie 2018,
www.basilica.ro

Episcopii Ortodocşi din Elveţia s-au întrunit
în şedinţă de lucru la începutul săptămânii acesteia
pentru a discuta procedurile de recunoaştere a Bisericii Ortodoxe de către autorităţile cantonului Vaud.
Potrivit comunicatului oficial, Adunarea Episcopilor Ortodocşi din Elveţia s-a întrunit pentru a cincea
dată marţi, 23 ianuarie 2018, la Centrul Ortodox al
Patriarhiei Ecumenice din Chambesy. La şedinţa
prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ieremia, Mitropolitul ortodox grec al Elveţiei, au participat:
Mitropolitul Ignatie (Patriarhia Antiohiei), Episcopul Nestor (Patriarhia Moscovei), Episcopul Andrei
(Patriarhia Serbiei), Mitropolitul Iosif (Patriarhia
României) şi Episcopul Macarie (Patriarhia
Ecumenică).
Prima participare românească la Târgul
Internaţional de Carte de la Minsk
Aşii români, 26 februarie 2018,
www.asiiromani.com

În perioada 28 februarie – 4 martie 2018,
România va participa, în premieră, la Târgul Internaţional de Carte de la Minsk, cu un stand naţional, organizat de Ambasada României în Republica Belarus şi Institutul Cultural Român de la
Varşovia. Pe rafturile standului vor fi expuse cărţi în
limba română şi traduceri în diverse limbi
internaţionale, de asemenea albume publicate de
Editura ICR. Un loc aparte îl va ocupa colecţia de
lucrări despre viaţa şi opera lui Constantin Brâncuşi,
parte din această colecţie fiind oferită de Centrul de
Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin
Brâncuşi” de la Târgu Jiu. Va fi prezentat primul
volum tradus în limba belarusă din opera lui Mihai
Eminescu, publicat în 2017 la editura Kolas, în
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Romanian Global News, 15 decembrie 2017,
www.rgnpress.ro

în România care va fi amplasată în noul lăcaş de
închinare.
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A fost inaugurat Consulatul Onorific
al României în Ţara Galilor
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colecţia „Poeţii Planetei”. Seria de caiete de partituri
semnate de George Enescu, apărută la Editura ICR
în îngrijirea violonistului Şerban Lupu, cu siguranţă
va intra în atenţia mediului muzical belarus.
Doua românce, candidate la alegerile
din Italia
B1, 2 martie 2018, www.b1.ro

Două românce, Corina Constantinescu şi
Lucica Bianchi (născută Budisan), cu dublă cetăţenie candidează la alegerile pentru reînnoirea Consiliilor executive, de pe 4 martie, în două din cele mai
importante regiuni ale Italiei, Lazio şi Lombardia.
Decizia acestora de a candida a fost rezultatul unui
parcurs de participare civică şi politică, informează
Hotnews. „Poate ar trebui să scriu o carte despre
viaţa mea, cum spun prietenii şi soţul meu care mă
cunoaşte de peste două decenii. Am luptat mereu
împotriva prejudecăţilor legate de femei, pentru a
demonstra că a fi femeie şi a te afirma într-o lume a
bărbaţilor, este mai greu decât a demonstra doar că
ai şi creier şi caracter” spune Corina Constantinescu. Aceasta candidează la Senatul Italiei pe
„Lista Poporului pentru Constituţie”, lista civică,
având ca lider pe fostul magistrat Antonio Ingroia,
iar Lucia Biachi este candidată la Consiliul Regional
din Lombardia pe lista mişcării „Energie pentru
Italia”, de dreapta.
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Prima Liturghie în limba română
oficiată în Lima, Peru/ Sorin Ioniţe
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 3 martie 2018,
www.basilica.ro

Prima Sfântă Liturghie în limba română oficiată în Lima, Peru, a avut loc duminică, în contextul
vizitei Pr. Daniel Ene în comunitatea românească
din „Oraşul Regilor”. Părintele Daniel s-a aflat în
capitala Republicii Peru în calitate de reprezentant
al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi. Vizita a fost întreprinsă în perioada 19-26 februarie cu binecuvântarea IPS Nicolae, Mitropolitul
Ortodox Român al celor două Americi, şi la invitaţia
Ambasadei României în Republica Peru. În cadrul
întâlnirii cu Excelenţa Sa, Domnul Gabriel Gafiţa,
Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Peru, au fost discutate particularităţile comunităţii româneşti din Peru, comparativ
cu celelalte ţări din America de Sud.
Cărţi în limba română pentru copiii
români din afara graniţelor ţării din
partea elevilor bucureşteni şi gălăţeni/
Marius Coţa
Agenda Diasporei, 14 martie 2018,
www.agendadiasporei.com

Copiii români din afara graniţelor ţării au
primit cărţi în limba română donate de elevii Şcolii
Gimnaziale Nr. 81 din Bucureşti în cadrul proiec-

tului „Te caută o carte, zburând spre tine“. „În era
tehnologiei, a dominaţiei tehnicilor moderne propunem atragerea elevilor către un univers plăcut şi
plin de valoare aşa cum îl reprezintă cartea, precum
şi realizarea unor punţi de comunicare între copiii
din ţară şi cei din afara graniţelor ţării, cu ajutorul
cuvântului scris şi al imaginilor. La sediul şcolii mai
sus amintite a avut loc şi simpozionul regional „Te
caută o carte“ la care au participat elevi, cadre didactice, bibliotecari, şi reprezentanţi ai unor instituţii interesate şi abilitate.
Parohia Ortodoxă Română din Tokyo –
un deceniu de activitate.
Apel la implicare în proiectele
comunităţii/ Sorin Ioniţe
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 14 martie 2018,
www.basilica.ro

Anul acesta se împlinesc zece ani de când
Patriarhia Română, la solicitarea credincioşilor din
Japonia, a trimis pe cei doi preoţi: Alexandru Nicodim şi Cristian Gheorghiu, în comunitatea
românească din Tokyo. Actualul paroh, Pr. Daniel
Corîu, a publicat recent pe site-ul oficial al Parohiei
„Sf. Gheorghe” din Tokyo un apel la implicare şi
sprijinire a proiectelor începute în această comunitate. Între acestea se numără: Realizarea şi achitarea catapetesmei bisericii parohiale, a stranelor şi a
icoanelor Sfinţilor Apostoli, care vor sosi în iunie
2018; obţinerea statutului juridic pentru parohia din
partea statului japonez; organizarea şi finanţarea
unor evenimente aniversare la un deceniu de activitate în Japonia.
„Sonder” de Simona Deaconescu câştigă
marele premiu la Loikka Dance Film
Festival de la Helsinki
Aşii români, 12 aprilie 2018,
www.asiiromani.com

Scurtmetrajul de dans „Sonder” regizat şi coregrafiat de Simona Deaconescu şi produs de
Anamaria Antoci a câştigat Loikka Award la Loikka
Dance Film Festival de la Helsinki, care s-a încheiat
duminică. Premiul celei de-a 10-a ediţii aniversare a
Loikka Dance Film Festival s-a acordat celui mai
bun film de dans din competiţie şi este în valoare de
2 000 de euro. Distincţia pentru filmul românesc a
fost ridicată chiar de coregrafa Simona Deaconescu,
aflată la Festivalul de la Helsinki cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Stockholm pentru a
susţine o prelegere, în cadrul sesiunii de conferinţe
Future Screens of Dance Conference, pe tema filmului de dans în cultura română. În filmul de dans
Sonder , care a avut premiera internaţională în
noiembrie 2016 la Bestias Danzantes International
Dance Film Festival în Chile, primind un premiu
special al juriului pentru cel mai bun film străin,
zidurile carierei de la Roşia Poienii surprind o
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din Mediaş, fost coleg de şcoală, dar a aşteptat trei
ani să primească acceptul de la locui în Austria.

Colecţia Tyler, „minunea românească”
din emisfera sudică

Românii au devenit a doua cea mai
numeroasă comunitate non-britanică din
Regatul Unit/ Aurelian Iftimiu

Radio România Actualităţi, 26 aprilie 2018,
www.romania-actualitati.ro

Agenţia de ştiri Basilica.ro, 26 mai 2018,
www.basilica.ro

Prima slujbă în limba română în Santiago
de Chile/ Gheorghe Anghel
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 10 mai 2018,
www.basilica.ro

Părintele Daniel Ene, protopop de New York,
Noua Anglie şi Estul S.U.A., a oficiat luna trecută
prima slujbă în limba română în Santiago de Chile.
Miercuri, 28 februarie, în contextul festivităţilor legate de Centenarul Marii Uniri, părintele Daniel a
săvârşit o slujbă de Te Deum, urmată de sfinţirea
drapelului României. Tot cu acest prilej, a fost
binecuvântat sediul Ambasadei României în Chile.
În omilia sa, părintele protopop a transmis binecuvântarea Mitropolitului Nicolae al celor două
Americi şi i-a îndemnat pe români să „păstreze vie
credinţa, limba şi tradiţia românească”. Tot cu acest
prilej, la sediul ambasadei a avut loc ceremonia de
acordare a cetăţeniei române unui grup de 6 chilieni,
descendenţi din cetăţeni români emigraţi în Chile
câteva decenii în urmă.
O româncă din Mediaş, jurnalistă de top
la Televiziunea publică din Austria/
Luminiţa Voinea
Radio România Actualităţi, 21 mai 2018, www.romania-actualitati.ro

Întâlnim români cu care ne mândrim, chiar şi
acolo unde te aştepţi mai puţin, de exemplu la Televiziunea publică din Austria. Acolo au fost invitaţi,
într-o vizită de documentare, participanţii la
European Newspaper Congress. Gazda întâlnirii a
fost românca noastră din Mediaş, Erica Gutt, jurnalistă de top la Televiziunea Publică din Austria.
Povesteşte că a plecat din România după ce şi-a
terminat studiile, în anii 1970, şi şi-a găsit un job în
Austria printr-un simplu anunţ în ziar. A reuşit să
ajungă în Viena unde s-a căsătorit cu un român tot

Cu 411.000 de persoane înregistrate oficial,
românii au devenit anul trecut a doua cea mai numeroasă comunitate non-britanică din Regatul Unit,
arată datele oficiale, citate joi, 24 mai 2018, de
agenţia Press Association (PA) şi preluate de
Agerpres. Numărul cetăţenilor români care locuiesc
în Marea Britanie a fost estimat în 2017 la 411.000,
în creştere cu 25% faţă de anul precedent. Este cea
mai mare creştere dintre toate naţionalităţile. Polonezii rămân cea mai numeroasă comunitate non-britanică din Regatul Unit, numărul lor fiind estimat la
circa un milion. România a depăşit Irlanda şi India şi
a ajuns astfel pe poziţia a doua în listă.
Premiera suedeză a piesei „De ce fierbe
copilul în mămăligă” de Aglaja Veteranyi
Aşii români, 2 iunie 2018, www.asiiromani.com

Institutul Cultural Român de la Stockholm
prezintă în data de 8 iunie, începând cu ora 19.00, la
teatrul Teaterstudio Lederman din Stockholm,
spectacolul one-woman show „De ce fiebe copilul în
mămăligă”, conceput şi realizat de actriţa Edith
Alibec şi regizoarea Dana Paraschiv, după romanul
Warum das Kind in der Polenta kocht, al scriitoarei
româno-elveţiene Aglaja Veteranyi. Spectacolul s-a
jucat pentru prima oară în luna martie 2016 la
MUCCA — Munich Center of Community Arts şi
de atunci a fost prezentat, cu mare succes, în Germania, Elveţia şi România, fiind jucat în limbile germană şi română. Urmând cu fidelitate structura
cărţii Aglajei Veteranyi, „De ce fierbe copilul în
mămăligă” propune publicului o abordare diferită,
plină de dramatism, a unor teme de mare actualitate
precum înstrăinarea, experienţa exilului şi condiţia
artistului în societatea contemporană. „Un spectacol
aşa cum trebuie să fie: dens, poetic, foarte vizibil.
Niciun cuvânt nu este prea mult, niciun minut prea
lung”. (Cătălin Dorian Florescu, scriitor român stabilit în Elveţia).
Un român este erou în Italia: A salvat o
femeie care urma să cadă într-o cascadă
Ziare.com, 27 iunie 2018, www.ziare.com

Un român de 44 de ani din Turceni, Gorj, este
erou în Italia după ce a salvat de la înec o femeie. Ion
Dinculeasa a fost singurul care a avut curaj să sară în
apă, în momentul în care a auzit strigatul disperat al
femeii. „Stăteam cu un prieten la masă, lângă apă,
când am auzit căzătura, dar nu am prea băgat de
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La capătul celălalt al lumii se află un colţ de
Românie, „România din Australia”. Este vorba
despre o valoroasa colecţie de artă românească, Colecţia Tyler, aflată tocmai în Tasmania, la Hobart.
Colecţia Tyler este donată Australiei de Geoffrey
Tyler, reprezentant al FMI în România în anii 70.
Colecţia însumează peste 800 de piese de artă –
picturi, lucrări pe hârtie, sculpturi, ceramică şi icoane
religioase – care reprezintă capodopere ce datează din
secolul 18 şi până în secolul 20. Cea mai mare parte a
colecţiei a fost donată Universităţii Hobart, în anul
2013, la câteva luni după moartea lui Tyler.
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poveste enigmatică a corpurilor încărcate de emoţii
puternice, în conflict cu un spaţiu de o frumuseţe
neprimitoare.
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seamă. Băiatul care era cu mine a zis că cineva a
aruncat un sac cu gunoaie în apă, dar când ne-am
uitat mai bine am văzut capul femeii care se zbătea
să iasă la suprafaţă şi striga Ajutor! Ajutor! Atunci
am lăsat cheile şi i-am spus prietenului meu că mă
duc după ea”, a relatat Ion Dinculeasa pentru
Pandurul.ro.
Vlahii de la Muntele Sinai/
Valentin Iacob
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Formula As, 29 iunie 2018, www.formula-as.ro

De 1400 de ani, un mister absolut tulburător
pluteşte peste Peninsula Sinai. Totul a început cu
Împăratul bizantin Iustinian, atunci când el a poruncit să fie ridicată, la poalele muntelui, o uriaşă
mânăstire-cetate, astăzi, cea mai veche din lume, cu
slujire neîntreruptă: mânăstirea Sfânta Ecaterina, locul unde lui Moise i se arătase Dumnezeu şi primise
Tablele Legii. Iar pentru paza mânăstirii şi a călugărilor, Iustinian a trimis 100 de soldaţi vlahi, un
corp militar de elită, vlahii fiind cei mai buni soldaţi
ai împăraţilor bizantini, aşa cum fuseseră dacii, cei
mai buni grăniceri, pentru împăraţii Romei. Vlahii
veneau de departe, din zona Dobrogei, însoţiţi de
familiile lor. Dar urgia deşertului a fost mai uşoară
cu mult decât ce a urmat: la scurtă vreme, în Sinai au
năvălit arabii, şi Islamul a început să pună presiune
pe grupul de soldaţi creştini. Într-un studiu din biblioteca Universităţii Oxford, istoricul John Nandris
povesteşte cum a aflat, stând de vorbă cu Şeicul
tribului de vlahi sinaiţi, că primii urmaşi ai soldaţilor
lui Iustinian au dus bătălii feroce ca să apere acea
oază de creştinism.
Mirela Iamandi Stimus:
Românii sunt văzuţi foarte bine în SUA/
Luminiţa Voinea
Radio România Actualităţi,
13 august 2018,
www.romania-actualităti.ro

Trăieşte în Statele Unite ale Americii din
2000 şi fiecare revenire în ţară este un exerciţiu de a
reînvăţa să iubească România de aproape. „De fiecare dată e o plăcere revenirea în România, dar şi un
efort de a vedea ce s-a schimbat aici”. Fostă jurnalistă, Mirela Iamandi Stimus este acum doctor în
comunicare politică în S.U.A. şi expert în Comunicare la Comitetul de Coordonare a Comunicării
pentru ONU. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru „Românii de pretutindeni”, realizat de
Maria Ţoghină, Mirela Iamandi Stimus povesteşte
despre coeziunea socială şi cultura amabilităţii,
concepte care au impresionat-o la americani şi pe
care nu le regăseşte în România de azi. Afirmă că
românii sunt foarte bine văzuţi în SUA, domeniul
medical sau IT fiind printre cele mai căutate, iar
românii fac faţă cu brio.

A fost sfinţită biserica primei parohii
ortodoxe române din Sydney/ Florin
Nicolae
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 20 august 2018,
www.basilica.ro

Preasfinţitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei şi Noii Zeelande, a sfinţit
duminică, 19 august 2018, biserica primei parohii
româneşti înfiinţate în Sydney. Parohia ortodoxă
română „Sfânta Maria” a fost înfiinţată în anul 1973,
fiind de la început sub jurisdicţia canonică a
Patriarhiei Române. În 1975 preotul paroh Gabriel
Popescu a început slujirea în locaţii închiriate, ca
mai apoi în 1977 să fie achiziţionată o biserică de
lemn cu o sală socială, pe locul căreia a construit
actualul edificiu. Lăcaşul de cult este prima biserică
românească din Australia construită în stilul arhitecturii tradiţionale româneşti. Sub îndrumarea
ierarhului, între anii 2012-2018 au fost realizate
numeroase lucrări de reparaţie, restaurare şi modernizare. Astfel că duminică, 19 august 2018, Episcopul Mihail a resfinţit pictura restaurată şi lucrările
de înnoire ale bisericii.
România la Târgul Internaţional
de Carte de la Beijing (BIBF 2018)
Aşii români, 20 august 2018,
www.asiiromani.com

În perioada 22-26 august 2018 se va desfăşura
cea de-a 25-a ediţie a Târgului Internaţional de Carte
de la Beijing (BIBF 2018), eveniment la care
România participă cu stand propriu şi un program de
evenimente conceput şi realizat de Institutul
Cultural Român prin Centrul Cărţii şi Institutul
Cultural Român din Beijing. Aceasta este cea de-a
patra prezenţă consecutivă în care Institutul Cultural
Român îşi propune să promoveze literatura română
în capitala Chinei prin stabilizarea parteneriatelor
culturale aflate în derulare şi dezvoltarea de noi
colaborări între profesioniştii români ai cărţii şi cei
chinezi. Fondat în anul 1986, BIBF a devenit cel
de-al doilea târg ca mărime din lume şi una dintre
cele mai performante platforme de negociere şi
tranzacţionare a drepturilor de autor, a importului şi
exportului de publicaţii, precum şi de promovare a
produselor editoriale.
O româncă a fost numită ministru al
Sporturilor din Franţa
Romanian Global News, 5 septembrie 2018,
www.rgnpress.ro

Campioana mondială la 200 metri spate din
1998 şi vicecampioana olimpică din 2000, Roxana
Mărăcineanu, născută în 1975 la Bucureşti, a fost
numită, marţi, 4 septembrie, ministru al Sporturilor
în Guvernul francez, în locul Laurei Flessel, transmite www.news.ro, preluat de Romanian Global
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Radio România Actualităţi, 11 septembrie 2018,
www.romania-actualitati.ro

În Germania, o româncă talentată şi ambiţioasă – Carmen Bergmann – face marketing pentru
fotografi germani, după ce a impresionat şi a avut
mare succes cu o afacere pornită de la zero în domeniul fotografiei de maternitate. Carmen Bergmann a plecat din România la vârsta de 40 de ani şi a
început o viaţă nouă în Germania. Şi-a urmat
pasiunea din facultate, fotografia, şi a dovedit că
aceasta se poate transforma în business. Nu a fost
deloc uşor. A spart bariere greu de doborât: distanţa,
limba germană pe care nu o stăpânea, o viaţă nouă
printre străini, o afacere luată de la zero într-un
domeniu în care nu profesase niciodată în România.
A muncit mult, a crezut în visul ei, a privit numai
înainte, iar primul an a făcut fotografii gratis pentru
a-şi câştiga clientela.
În şcolile din Italia învaţă aproape
160.000 de copii români. Peste jumătate
sunt la grădiniţă sau în şcoala primară/
Miruna Căjvăneanu
HotNews.ro, 12 septembrie 2018,
www.hotnews.ro

158.000 de elevi români frecventează şcoala
în Italia: ei reprezintă cel mai numeros grup de tineri
străini din sistemul de învăţământ din Peninsulă, se
arată într-un raport al Centrului de Studii şi
Cercetare IDOS, remis Hotnews.ro. Numărul lor
echivalează cu populaţia unui oraş precum Sibiul
sau Bacăul. Care sunt diferenţele între cele două
sisteme de învăţământ, cum se descurcă la şcoală
elevii români şi ce probleme pot apărea în procesul
de integrare? La început de an am discutat despre
aspectele de mai sus cu o profesoară româncă, o
profesoară italiancă, dar şi cu mama unei eleve românce, născută în Italia.

Romanian Global News, 17 septembrie 2018,
www.rgnpress.ro

Potenţialul turistic al României a fost elogiat
într-un articol publicat sâmbătă de site-ul american
The Huffington Post, în care se afirmă că ţara
noastră ar putea fi considerată „cea mai frumoasă
din Europa”. Autoarea articolului, Patti Morrow,
blogger, fotograf şi jurnalist specializat în călătorii,
s-a declarat impresionată, printre altele, de Transfăgărăşan, arhitectura cosmopolită din Bucureşti, bisericile fortificate din Transilvania şi de castelele
Bran şi Peleş, transmite Agerpres. În acest articol,
intitulat „Is Romania Europe’s Prettiest Country? It
Just Might Be” („Este România cea mai frumoasă
ţară a Europei? Chiar ar putea fi”), Patti Morrow a
elogiat câteva obiective turistice ale României:
„pieţe din oraşe încântătoare ce datează din timpuri
medievale, dealuri cu pante blânde care se întind cât
vezi cu ochii, castele învelite în misterul Contelui
Dracula, perspective minunate asupra culmilor stâncoase ale munţilor şi o reţea ce pare infinită de
fortăreţe şi biserici”.
România la Târgul de Carte
de la Göteborg 2018
Aşii români, 19 septembrie 2018,
www.asiiromani.ro

România participă şi în acest an la Târgul de
Carte de la Göteborg, în perioada 27-30 septembrie
2018. Ediţia din acest an are ca teme principale
respectul şi toleranţa, care vor fi reflectate în cadrul
unor evenimente culturale, literare şi vizuale. Temele adiacente ale celei de-a 34-a ediţii a Târgului
de Carte Bok&Bibliotek sunt literatura crime
fiction, precum şi imaginea şi ilustraţia ca forme de
expresie narativă. La această ediţie a târgului sunt
invitaţi scriitori, editori, profesori, jurnalişti printre
care se numără Rebecka Bülow, Ylva Gripfelt,
Bogdan Hrib, Khashayar Naderehvandi, Victoria
Pătraşcu, Mĺrten Sandén, Stelian Ţurlea, Arina
Stoenescu, Felix-Narcis Nicolau, Ingmar Söhrman.
România a fost ţară invitată a Târgului de Carte de la
Göteborg în 2013.
Părintele Eftimie Mitra – „Copiii români
din Poroşcovo au nevoie de şcoală!”/
Cristina Starcescu
Formula As, 21 septembrie 2018, www.formula-as.ro

Anul acesta, la începutul lunii august, 12
copii din Poroşcovo au fost din nou la Şcoala de vară
de la schitul din Munţii Orăştiei. S-a ocupat să-i
înveţe câte ceva profesoara Marilena Toma, din
judeţul Călăraşi. A făcut-o nu numai voluntar, ci mai
ales cu drag. Domnia-sa predă istoria, este profesor

VARIA

Carmen Bergmann, fotograful român
care a cucerit Germania/ Luminiţa
Voinea

România, lăudată în presa din SUA: Cea
mai frumoasă ţară a Europei!

FAMILIA ROMÂNĂ

News. Roxana Mărăcineanu s-a născut la 7 mai
1975, la Bucureşti şi a emigrat în Franţa în 1984. În
1998, la Perth, Roxana Mărăcineanu a devenit prima
sportivă din Franţa care a cucerit titlul mondial la
nataţie. În 2000, ea a ocupat locul al doilea în proba
de 200 metri spate la JO de la Sydney, fiind întrecută
de Diana Mocanu. Din 2004, când s-a retras din
activitatea sportivă, Roxana Mărăcineanu a fost
consultant la posturi TV şi a îmbrăţişat şi o carieră
politică, fiind consilier regional în Île de France
(regiunea Parisului). Ea este căsătorită cu jurnalistul
Franck Ballanger.
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grad I, cu o vechime în învăţământ de 28 de ani.
„Copiii aceştia nu au deloc cunoştinţe de limba
română, de aceea a trebuit să le predau bazându-mă
pe memoria lor vizuală. Am lucrat cu materiale prin
care le-am arătat cât de frumoasă e limba română şi
cât de frumos sună. Ei vorbesc o limbă română
arhaică, cu care eu nu m-am mai confruntat până
acum. Le-am întrebat pe fete ce vor să devină, iar
majoritatea mi-au spus că educatoare, învăţătoare,
dar şi o bucătăreasă şi una care ar vrea să înveţe să
cânte, la chitară, muzică folk. Mi-au spus, de
asemenea, că vor să afle cât mai multe despre istorie,
despre formarea poporului român.”
Românii, pe locul doi în topul angajaţilor
străini din Germania pe noile locuri de
muncă/ Dani Rockhoff
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HotNews.ro, 7 octombrie 2018, www.hotnews.ro

Românii construiesc Germania şi alte ţări din
UE. Fiecare al doilea nou loc de muncă recent creat
în Germania este ocupat de muncitori străini. Campionii acestei statistici realizate de Agenţia Federală
de Ocupare a Forţei de Muncă (BA) sunt românii şi
polonezii, după cum relatează „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” (FAS). În total, numărul
angajaţilor din Germania a crescut cu aproximativ
700.000 în luna iulie, faţă de aceeaşi lună din anul
precedent. În această cifră, numărul germanilor a
crescut cu 330.000, în timp ce numărul străinilor a
crescut cu 370.000. Agenţia Federală a luat în considerare numai situaţia salariaţilor asiguraţi social,
prin urmare muncitorii „la negru“ nu sunt cuprinşi în
statistică.
„Brâncuşi al sticlei” expune la Bruxelles/
Luminiţa Voinea
Radio România Actualităţi, 10 octombrie 2018,
www.romania-actualitati.ro

Supranumit Brâncuşi al sticlei, sculptorul
Ioan Nemţoi îşi expune lucrările la Bruxelles, spre
încântarea publicului larg. Din mâinile sale atât de
iscusite, ies creaţii unice, prin formă şi culoare. În
special culoarea roşie, specifică maestrului, pe care
a obţinut-o în atelierul său de la Dorohoi, după multe
încercări. Inspiraţia o găseşte mereu în pădurile şi
dealurile din locurile natale, de la Botoşani, de unde
îşi ia puterea pentru noi provocări.
Monumentul eroilor români din Primul
Război Mondial, inaugurat în Worms
Romanian Global News, 12 octombrie 2018,
www.rgnpress.ro

Marţi, 9 octombrie, a avut loc ceremonia de
inaugurare a Monumentului eroilor români din Primul Război Mondial din Cimitirul Auf Der Hochimer Höhe din oraşul Worms, landul RenaniaPalatinat, Republica Federală Germania, transmite
Gazeta Românească, preluat de Romanian Global
News. Evenimentul a constat într-un ceremonial

Monumentul eroilor români din Primul
Război Mondial în Worms, Germania

militar şi religios de sfinţire a monumentului şi un
moment de rostire solemnă a numelor celor 168 de
militari români morţi în lagărul de prizonieri din
această localitate în timpul Primului Război
Mondial cărora le este dedicată opera comemorativă
de război. Acest memorial a fost finanţat în exclusivitate de către Ministerul Apărării Naţionale, prin
Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, şi realizat cu
sprijinul Primăriei oraşului Worms. Finalizarea
acestui proiect a creat cadrul pentru organizarea
unor manifestări comemorative organizate, dar şi
pentru gesturi individuale de cinstire a sacrificiului
pe care l-au făcut militarii români decedaţi pe teritoriul Germaniei.
O româncă a fost aleasă în juriul unei
emisiuni de talente din Germania
Romanian Global News, 19 octombrie 2018,
www.rgnpress.ro

Oana Nechiti, profesoară de dans şi coregrafă,
va face parte din juriul „Deutschland sucht den
Superstar” (Germania caută un Superstar) alături de
celebrul Dieter Bohlen (64 de ani), de cantautorul
Xavier Naidoo (47) şi de fostul câştigător al emisiunii, Pietro Lombardi (26), transmite www.gazetaromaneasca.de, preluat de Romanian Global
News. În cadrul emisiunii, românca va analiza în
special aspectul general, prezenţa, carisma şi autenticitatea participanţilor. Oana Nechiti s-a născut
pe 23 februarie 1988 la Timişoara, unde a trăit până
în 2011, şi are o carieră în dans profesionist şi
coregrafie internaţională de peste 20 de ani. La 14
ani a devenit membru permanent în echipa naţională
de dansuri a României. În 2004 a început să frecventeze şcoala de actorie şi coregrafie din oraşul
natal şi în 2008 a obţinut diploma de coregraf.
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E o nebunie curată să crezi că vlahii au ajuns
până în vârful Munţilor Alpi. Dar pe urmă găseşti pe
hartă „Vârful Rodica”, „Velika Planina” şi mergi
acolo să vezi dacă este adevărat. Şi este! Primii
locuitori ai Alpilor au fost vlahi. Aşa cum afirmă şi
arheologii sloveni, cum se poate vedea în muzee şi
cum spun legendele vechi. Urmele păstorilor vlahi
sunt neşterse. Timpul n-are putere asupra lor. Adevărul e înscris în piatră. În piatra uriaşă a munţilor
care zgârie un cer de toamnă Slovenia. Alpii Iulieni.
Sus, deasupra lumii. Călătoria noastră neîntreruptă
spre începuturi. Acolo de unde izvorăsc apele şi
istoria. Istoria vie, adevărată, despre cum a început o
lume. Poveştile despre primii oameni ai acestei
lumi. Băştinaşii Alpilor răsăriteni. Ciobanii, uriaşii,
zeii neîmblânziţi. Cei pe care slavii, în năvala lor din
secolul al V-lea, i-au găsit aici, stăpâni ai acestor
locuri, şi i-au numit krscenik – creştini şi vlahi.
Vlahii – oameni pe care istoria îi pomeneşte prima
oară abia în 976, în scrierile cronicarului grec Ioan
Skylitzes. Istoria, însă, ar trebui rescrisă. La începuturile creştinătăţii, existau deja vlahi.
Comunitatea parohială din Long Valley
va celebra Centenarul prin ridicarea unei
biserici în stil maramureşean/
Iulian Dumitraşcu
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 22 octombrie 2018,
www.basilica.ro

Comunitatea româno-americană a Bisericii
Izvorul Tămăduirii din Long Valley, New Jersey, a
stabilit celebrarea Centenarului Marii Unirii prin
înălţarea unei biserici de lemn în stil maramureşean.
Biserica de lemn va fi aşezată lângă biserica parohiei
şi va constitui un simbol al etnicităţii româneşti pe
teritoriul american. Biserica nou construită va deveni un centru cultural românesc şi va găzdui o sală
de spectacole, biblioteca românească, un muzeu de
artă şi etnografie, precum şi istoria diasporei româneşti din Statele Unite. În viitor aici vor fi organizate discuţii libere cu invitaţi pe teme de literatură,
muzică, film, educaţie şi religie, devenind o punte de
legătură între generaţii.
Agricultura italiană stă pe umerii
românilor. Suntem pe primul loc la
angajaţi
Romanian Global News, 30 octombrie 2018,
www.rgnpress.ro

În agricultura din Italia există angajaţi legal
mai mult de 346 mii de străini care provin din 155 de
ţări diferite, cu 30.612.122 zile lucrate, reprezentând
26,2% din totalul forţei de muncă necesare în mediul

A XIII-a ediţie a Săptămânii Filmului
Românesc la Budapesta
Romanian Global News, 7 noiembrie 2019,
www.rgnpress.ro

În perioada 15 – 19 noiembrie 2018, Institutul
Cultural Român Budapesta organizează, împreună
cu Cinematograful de Artă „Uránia", cea de a XIII-a
ediţie a unuia dintre cele mai importante programe
culturale ale sale, „Săptămâna filmului românesc la
Budapesta”. Pe parcursul a cinci zile, publicul budapestan va avea ocazia să vizioneze, în premieră în
Ungaria, opt dintre cele mai recente şi premiate
producţii ale cinematografiei româneşti, transmite
Romanian Global News. Invitatul special al acestei
ediţii este actorul Vlad Ivanov, care va participa, în
data de 15 noiembrie, de la ora 18.00, la un dialog cu
criticul de film Zsolt Gyenge. În urma discuţiei
publicul este invitat să vizioneze filmul de deschidere al evenimentului „Un pas în urma serafimilor”
care îl are ca protagonist pe actorul Vlad Ivanov.
Primul lungmetraj al regizorului Daniel Sandu, care
prezintă viaţa tinerilor înscrişi într-un seminar
ortodox, a primit nu mai puţin decât opt premii Gopo
şi alte şapte nominalizări şi a câştigat şi premiul
publicului la Festivalul Internaţional de Film
Transilvania (TIFF).
Românii din Apşa de Jos vor avea
grădiniţă românească
Romanian Global News, 7 noiembrie 2018,
www.rgnpress.ro

Una din cele mai mari localităţi româneşti din
Tanscarpatia, Apşa de Jos, cu o populaţie de circa 9
mii de persoane, cu gospodării mândre şi chivernisite, de trezesc invidia celor ce trec pe aici, la
capitolul infrastructură înregistrează unele deficienţe: are stadion, are drumuri asfaltate, o mândreţe
de şcoală medie, biserici cu tradiţii, iluminare stradală, camere de supraveghere pe străzile principale,
dar nu are cămine culturale şi aşezăminte preşcolare,
transmite BucPress, preluat de Romanian Global
News. Conducerea satului, consilierii locali au făcut
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Formula As, 19 octombrie 2018,
www.formula-as.ro

rural italian. Pe primul loc, la mare depărtare de
locul secund, se află românii, în procent de aproape
30% din totalul angajaţilor străini, fără să se
amintească şi de cei care lucrează la negru, transmite
www.gazetaromaneasca.com preluat de Romanian
Global News. Aceasta este rezultatul unei analize
realizate de Coldiretti, care a colaborat la noul Dosar
Statistic al Imigraţiei 2018. Naţionalitatea cea mai
numeroasă – potrivit Coldiretti – este cea română, cu
110.154 muncitori, care este urmată de indieni, cu
32.370 de angajaţi, în principal angajaţi în activităţi
agricole. Pe locul al treilea sunt marocanii cu 32.826,
urmaţi de albanezi (30799), polonezi (13532), bulgari
(12439), tunisieni (12,881) şi slovaci (6337).
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Vlahii de pe culmile Alpilor/
Matei Florian
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demersuri la toate instanţele regionale, şi la cele
centrale pentru a li se aloca bani din buget şi pentru a
construi o grădiniţă de copii, dotată cu cele necesare
pentru educarea „coconilor” . Însă începând cu 2014
reprezentanţii primăriei au tot bătut drumurile spre
Ujgorod pentru a obţine proiectul, apoi a face evaluarea detaliată a lucrărilor proiectate (cu stabilirea
preţurilor operaţiilor şi a materialelor necesare) –
devizul, dar timpul trecea şi lucrările erau
tergiversate.
Un puşti român de 11 ani a susţinut un
discurs remarcabil în Parlamentul din
Marea Britanie
Ziare.com, 13 noiembrie 2018, www.ziare.com

FAMILIA ROMÂNĂ

VARIA

Victor Ciunca, un băiat român în vârstă de 11
ani care trăieşte în Marea Britanie, a discutat în
Parlamentul britanic despre sănătatea mintală, în
special a tinerilor, şi a cerut Guvernului să utilizeze
fondurile alocate în mod eficient. El este fiul unor
români emigranţi în Ţara Galilor şi a reprezentat
tinerii din Marea Britanie şi Ţara Galilor în Camera
Comunelor, unde a ţinut un discurs remarcabil. „În
ultimii 5 ani, sănătatea mintală a reprezentat o prioritate pentru oamenii tineri din Marea Britanie (...)
Este clar că trebuie să continuăm campaniile cu
scopul de a îmbunătăţi şi menţine serviciile de sănătate mintală”, a declarat Victor Ciunca.
Traducere din Arghezi
în limba franceză la Cenaclul Eminescu
Romanian Global News,
19 noiembrie 2018,
www.rgnpress.ro

Că noi, românii, fie chiar şi-n diaspora, ne-am
susţinut şi ne susţinem limba şi cultura este foarte
normal şi foarte firesc. Dar, când profesori sau oameni de cultură născuţi în altă limbă şi-n altă cultură
decât cea românească, ne laudă şi ne susţin limba şi
cultura, e ceva deosebit, e sublim, transmite din
Montreal Marian Costache, preluat de Romanian
Global News. Cu excepţia poeziilor marelui nostru
poet naţional Mihai Eminescu, rar şi foarte rar am
văzut alte poezii şi alţi poeţi români traduşi în limba
lui Hugo şi a lui Baudelaire. Mai mult, atunci când
aceste traduceri s-au scris şi s-au publicat, au fost
făcute tot de noi, de noi cei născuţi şi crescuţi în
limba lui Caragiale. Dar, joi seara, 15 noiembrie
a.c., la Cenaclul Literar Mihai Eminescu din
Montréal, Domnul Profesor Jacques Bouchard, unul
din puţinii canadieni francezi prieten devotat al comunităţii noastre, şi bun cunoscător al limbii şi culturii noastre, ne-a oferit o adevărată surpriză atunci
când ne-a citit traducerea în limba franceză a poeziei
„Cântec de adormit Miţura” de Tudor Arghezi.

100 ani de România şi 10 ani de misiune
ortodoxă aniversaţi de Parohia din
Tokyo/ Sorin Ioniţe
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 3 decembrie 2018,
www.basilica.ro

Parohia românească din Tokyo a aniversat
odată cu Ziua Naţională a României împlinirea a
zece ani de la înfiinţarea ei. Celebrarea a avut loc
duminică, 2 decembrie 2018. După programul
liturgic şi slujba de Te Deum, copiii din parohie au
susţinut un recital de cântece patriotice. Cu prilejul
aniversării, preotul paroh şi-a exprimat recunoştinţa
faţă de „ctitorii care au făcut posibilă înfiinţarea
parohiei şi au oferit suport dezvoltării acesteia până
la stadiul actual!”. Patriarhia Română, la solicitarea
credincioşilor din Japonia, a trimis în urmă cu zece
ani pe preoţii Alexandru Nicodim şi Cristian
Gheorghiu în comunitatea românească din Tokyo.
La un pas de România: Românii/volohii
din Poroşcovo
Romanian Global News, 19 decembrie 2018,
www.rgnpress.ro

„La un pas de România” s-a întors în Transcarpatia – Ucraina pentru a realiza noi emisiuni
despre românii de dincolo de Tisa. Ultimul episod,
din seria celor patru, se difuzează, sâmbătă, 22
decembrie, ora 14.30, la TVRi. Ruşii le-au spus
volohi. Ucrainenii le spun „ţigani albi”. Ei îşi spun
rumâni, transmite Romanian Global News. Trăiesc
de când se ştiu la marginea satului Poroşcovo, din
Transcarpatia Ucrainei de azi. Acolo s-au născut, au
crescut şi mulţi nu au plecat niciodată din sat. Se
simt în siguranţă, neştiind că la doar câteva sute de
kilometri există oameni la fel ca ei, vorbitori de
aceeaşi limbă. Până nu demult, România era ceva
abstract pentru ei. Temători de străini îşi duc traiul
aşa cum au învăţat de la bătrânii lor din ce în ce mai
puţini. Au mulţi copii. Fraţii cei mari îi cresc pe cei
mici, în timp ce părinţii muncesc cu ziua pe unde
apucă.
Americanii au angajat un român pentru
strategia de imagine a SUA în lume
Ziare.com, 9 ianuarie 2019, www.ziare.com

Departamentul de Stat American a angajat
compania Transiris, condusă de un român, Silvian
Cenţiu, şi cu mai mult de jumătate din personal în
România, pentru a crea strategia de imagine a Statelor Unite în lume. Strategul principal, directorul de
creaţie, coordonatoarea de proiect şi mai mulţi membri din echipa proiectului sunt români. Iniţiativa de
strategie se concentrează în prezent pe Europa şi a
început cu un proiect pilot în Austria, Cehia şi
Ungaria. Strategia urmează să fie finalizată în ianuarie 2019 şi va fi urmată de un proiect de implementare. Transiris a fost contractată în exclusivitate
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Romanian Global News, 10 ianuarie 2019,
www.rgnpress.ro

Eugen Ionescu, Emil Cioran, Constantin
Brâncuşi, George Enescu, Anna de Noailles, Tristan
Tzara... sunt tot atâtea personalităţi care au contribuit la excelenţa relaţiilor franco-române de-a
lungul secolelor şi care sunt dezvăluite publicului
francez, prin fotografii de excepţie, de expoziţia
„Românii care au îmbogăţit Franţa”, transmite Romanian Global News. Realizată cu sprijinul
Institutului Cultural Român de la Paris, în cadrul
sezonului România-Franţa 2019, această expoziţie
oferă publicului posibilitatea de a cunoaşte mai
multe lucruri despre aceşti giganţi ai culturii internaţionale. Spaţiul cultural Ground Control, din
centrul Parisului, va găzdui această expoziţie în perioada 10-13 ianuarie 2019. În data de 10 ianuarie, o
dată cu vernisajul expoziţiei, vor fi organizate o
serie de mese rotunde, moderate de Jean-Jacques
Garnier, comisarul francez al Sezonului RomâniaFranţa, în prezenţa ES Luca Niculescu, ambasadorul
României în Franţa, a jurnalistei Marcelei Feraru,
curatoarea expoziţiei, a Doinei Marian, directoarea
Institutului Cultural Român de la Paris.
Mihai Eminescu omagiat la New York/
Gheorghe Anghel
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 12 ianuarie 2019,
www.basilica.ro

La New York are loc, în perioada 12-13 ianuarie 2019, cea de-a 26-a ediţie a simpozionului
anual dedicat marelui poet român Mihai Eminescu,
informează Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă din New York. Manifestarea
academică prilejuită de împlinirea a 169 de ani de la
naşterea poetului este împărţită în două secţiuni tematice: Discursul identitar la Eminescu: Patriotism
şi naţionalism ieri şi azi, în conştiinţa românească;
Omagiu lui Eminescu: Cultură şi creaţie. Partea a
doua a simpozionului, care va avea loc la Biserica
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” – Astoria din New
York, va debuta cu o slujba de pomenire pentru
Mihai Eminescu, Grigore Vieru, mitropolitul Antonie Plămădeală şi George Alexe.
O fetiţă româncă de 10 ani este în finala
„Suedezii au talent”! Eva i-a uimit pe toţi
cu vocea sa
Libertatea, 14 ianuarie 2019, www.libertatea.ro

Eva Jumătate, fetiţa de 10 ani a unor medici
români stabiliţi în Suedia, a ajuns în finala con-

Preotul care le cumpără românilor
biserici în Franţa
Romanian Global News, 22 ianuarie 2019,
www.rgnpress.ro

O minune de om este părintele Adrian Iuga,
parohul Bisericii Ortodoxe din Nantes. A ajuns în
Franţa acum zece ani cu o icoană în buzunar. Atât.
Era icoana Sfintei Xenia. Atunci abia fusese hirotonit preot, scrie www.evz.ro, preluat de Romanian
Global News. Între timp, a devenit şi tatăl a doi
prunci, aşteptându-l acum pe al treilea. În zece ani a
reuşit să cumpere două biserici cu şi pentru românii
din Bretagne. Cea din Nantes a fost deja achitată, iar
pentru cea din Rennes a obţinut posibilitatea de a o
plăti în rate, fără dobândă, în 10 ani. E o fostă
biserică catolică, aflată în prag de demolare. Părintele Adrian Iuga are 34 de ani. Este tânăr şi asta se
vede şi se simte: a reuşit să adune în bisericile sale
copii şi tineri, pentru care, constant, face cateheză. O
îndeletnicire uneori prea rară în bisericile de acasă.
„Încerc să arăt oamenilor că nu trebuie să creadă
orbeşte în superstiţii şi tradiţii. Mesajul meu este să
încercăm să înţelegem şi apoi să trăim ceea ce e de
trăit. Fără o cateheză, Biserica nu va avea viitor”, ne
spune părintele.
O placă comemorativă a fost inaugurată
în faţa ultimei reşedinţe de la Florenţa a
domnitorului Al. I. Cuza/ Sorin Ioniţe
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 27 ianuarie 2019,
www.basilica.ro

Cu ocazia aniversării a 160 ani de la Unirea
Principatelor Române şi a Centenarului Marii Uniri,
sâmbătă, 26 ianuarie 2019, a fost inaugurată o placă
comemorativă amplasată în Piazzale di Porta Romana, în faţa ultimei reşedinţe de la Florenţa a
domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Slujba de sfinţire a plăcii comemorative a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Atanasie de Bogdania, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei,
împreună cu un sobor de preoţi, în prezenţa a numeroşi români şi italieni, informează Episcopia Italiei. Placa a fost realizată sub patronajul Ambasadei

VARIA

Expoziţia „Românii care au îmbogăţit
Franţa”

cursului „Suedezii au talent”, după ce a impresionat
juriul cu vocea sa şi a primit un Golden Buzz. Videoclipul cu piesa cântată de ea, apoi momentul calificării şi bucuria familiei, au fost postate pe pagina
de Facebook a Ambasadei Suediei la Bucureşti, care
o şi felicită pe Eva pentru performanţa ei. Eva a
cântat melodia Never Enough, din filmul The
Greatest Showman, interpretată de Loren Allred.
Părinţii ei, Raluca şi Sorin, trăiesc acum în Suedia.
Raluca a fost un cardiolog rezident la Spitalul
Floreasca şi în prezent conduce o astfel de unitate
medicală la Spitalul Universitar Skĺne, în timp ce
Sorin este medic ortoped la Spitalul Kristianstad.
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pentru strategia acestui proiect, precum şi pentru
deciziile de a subcontracta unele componente tactice
către alte companii locale.
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României în Italia, al Consulatului General al României la Bologna, al Primăriei din Florenţa, al Primăriei municipiului Iaşi şi al Asociaţiei Naţionale
Cultul Eroilor „Regina Maria” şi cu susţinerea financiară a Protopopiatelor Ortodoxe Române
Toscana 1 şi Toscana 2.
Prinţul Charles prezent la o slujbă
ortodoxă în comunitatea românilor
din Marea Britanie/ Sorin Ioniţe
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 14 februarie 2019,
www.basilica.ro

FAMILIA ROMÂNĂ
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Alteţa Sa Regală, Prinţul Charles de Wales, a
participat joi după-amiază la Londra, la o slujbă
ortodoxă împreună cu aproximativ 200 de cetăţeni
români care trăiesc şi muncesc în Marea Britanie.
Serviciul religios a avut loc în biserica din cadrul
centrului comunitar St-Dustan-in-the-West. La
slujbă a participat Înaltpreasfinţitul părinte Iosif,
mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale
şi Meridionale, preoţi şi credincioşi ortodocşi
români stabiliţi în Marea Britanie, precum şi reprezentaţi ai Bisericii Anglicane, gazda Parohiei
„Sf. Gheorghe” din Londra. Moştenitorul Coroanei
Britanice a fost impresionat atât de slujba Icoanei
Maicii Domnului „Pantanassa” – slujba cântată
după tradiţia psaltică bizantină în limbile română,
engleză şi greacă de către grupul psaltic al parohiei
–, cât şi de numărul mare de credincioşi prezenţi în
biserică.
Maraton de lectură „Portugalia citeşte
româneşte“ – sub semnul personalităţii lui
Constantin Brâncuşi
Romanian Global News, 15 februarie 2019,
www.rgnpress.ro

Pentru al treilea an consecutiv, Ambasada
României în Republica Portugheză şi Institutul Cultural Român de la Lisabona organizează maratonul
de lectură „Portugalia citeşte româneşte”, pus, de
această dată, sub semnul personalităţii lui Constantin
Brâncuşi (Maratona de leitura. Portugal recorda
Brancusi). Evenimentul va avea loc în data de 23
februarie, între orele 10.00-13.00, concomitent la
Lisabona (sediul ICR Lisabona, Rua de Barăo, nr.
10, Alfama) şi la Porto, în colaborare cu Asociaţia
Culturală Porto d’Artes (la sediul acesteia, Rua
Padre António Vieira, 76), transmite ICR Lisabona
într-un comunicat de presă primit la redacţie, preluat
de Romanian Global News. Maratonul de lectură va
porni de la texte semnate de autori români care
omagiază viaţa şi opera marelui sculptor. Vor fi
invitaţi să participe scriitori portughezi, traducători,
membri ai corpului diplomatic, reprezentanţi ai administraţiilor locale, membri ai diasporei româneşti,
universitari, studenţi şi elevi.

„Prin Sfânta Biserică,
ne simţim şi aici ca acasă”
Ziarul Lumina, 17 februarie 2019,
www.ziarullumina.ro

Înghesuiţi prin autocare de propriile lor bagaje în care parcă încearcă să-şi care viaţa şi ţara
toată la mii de kilometri de locul lor firesc, sau
preferând zborul pentru evitarea disconfortului de la
atâtea zeci de ore de stat pe scaun în traficul european, românii au devenit deja de ani buni „euronavetiştii” acestui bătrân continent, preferând, în
locul capitalei propriei lor ţări, mai degrabă trasee
care leagă ruralul românesc de metropole din vestul
Uniunii Europene. Printre destinaţiile lor cheie rămâne şi astăzi regatul spaniol. Dacă unii trudesc în
ţara lui Cervantes doar câteva luni pe an, mai ales
vara, după care se întorc pentru o vreme în ţară,
continuând acest „ciclu turistic” ani de-a rândul, alţii
s-au stabilit deja de mult în ţara de adopţie, renunţând la un contact frecvent cu patria lor mamă.
Plecaţi pentru un trai mai bun decât cel din ţara lor,
pentru a-şi putea cumpăra o casă, o maşină, sau să-şi
permită deschiderea unei afaceri proprii, românii
muncesc aici din greu, depăşind adesea normele
legale privind numărul orelor de lucru. Fac aceasta
însă în speranţa că efortul lor nu va dura o veşnicie şi
că vor reuşi astfel să-şi strângă resurse pentru o viaţă
fără griji în ţara lor.
Episcopul Macarie a hirotonit un preot
pentru comunitatea românească din
Insulele Feroe/ Iulian Dumitraşcu
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 1 martie 2019,
www.basilica.ro

Episcopul Macarie al Europei de Nord a hirotonit joi ca preot un tânăr teolog care va deservi
comunitatea românească din Insulele Feroe, în cadrul Misiunii Ortodoxe Române „Sfinţii Cuvioşi
Simeon Stâlpnicul şi Dionisie Exiguul (cel Smerit)
din Dobrogea”. La eveniment, care a avut loc în
timpul Sfintei Liturghii oficiate la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, au participat credincioşi ieşeni,
preoţi şi diaconi slujitori ai lăcaşului de cult, informează Doxologia. În omilia rostită cu această ocazie, părintele episcop a subliniat că deşi românii se
află în multe zone ale lumii, simt apartenenţa la
Biserica lor şi îşi doresc să participe la sfintele slujbe.
„Nu m-am gândit, în urmă cu 10 ani, când am început
misiunea arhierească în Europa de Nord, că voi
ajunge să întemeiez o parohie şi în Insulele Feroe,
însă numărul românilor a crescut neaşteptat şi acolo”.
Promovarea mărţişorului în Germania:
un succes remarcabil repurtat la
Nürnberg!/ Ionela van Rees-Zota
Agenţia de Presă Aşii Români, 7 martie 2019,
www.asiiromani.com

În data de 3 martie 2019, în cadrul defilării la
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Ziarul Lumina, 10 martie 2019,
www.ziarullumina.ro

Cele 30 de icoane româneşti din secolul al
XVII-lea sunt expuse până în 5 martie la biserica
romano-catolică din cartierul FourviPre al oraşului
Lyon, Franţa. Este pentru prima dată când aceste
opere de artă părăsesc România şi participă la o
expoziţie în străinătate. Evenimentul se desfăşoară
în contextul anului 2019 declarat Anul cultural
Franţa-România. Icoanele zugrăvite pe lemn sau pe
sticlă care fac obiectul expoziţiei găzduite de bazilica din FourviPre sunt clasate la categoria Patrimoniu. „Lucrările realizate pe sticlă, deşi nu s-au
bucurat multă vreme de o apreciere deosebită din
partea artiştilor plastici sau a criticilor de artă, autorii lor fiind simpli ţărani necunoscuţi în epocă ca
mari pictori bisericeşti, surprind prin acurateţea
reprezentărilor şi exprimă trecutul artistic religios al
României”, a declarat Bernard Berthod, curatorul
muzeului de artă religioasă din FourviPre.
Primar român în Israel: Meir Nitzan
la „Cafeneaua Românească”
de la ICR Tel Aviv
Romanian Global News, 15 martie 2019,
www.rgnpress.ro

Institutul Cultural Român de la Tel Aviv continuă seria de evenimente organizate în limba
ebraică şi destinate descendenţilor evreilor originari
din România – generaţiile a II-a şi a III-a, cu un nou
eveniment din cadrul „Cafenelei Româneşti", ce-l
va avea ca invitat pe Meir Nitzan, fost primar al
oraşului Rishon Le Tzion, originar din România,
care a ocupat funcţia de primar timp de 25 de ani (5
mandate consecutive), devenind astfel unul dintre
cei mai longevivi primari din istoria politică a
Israelului, transmite ICR într-un comunicat de presă
primit la redacţie, preluat de Romanian Global
News. Evenimentul, în limba ebraică, este realizat în
colaborare cu grupul „Shorashim Romanim – Rădăcini româneşti” şi va avea loc la sediul ICR Tel
Aviv, în data de 15 martie 2019, de la ora 11:00.

Agenda Diasporei, 18 martie 2019,
www.agendadiasporei.com

În perioada martie-aprilie vor avea loc trei
întâlniri literare ale editurii Rediviva cu publicul
italian şi român care trăieşte în Italia, evenimente
organizate la iniţiativa unor biblioteci italiene din
regiunea Lombardia, a departamentelor culturale
din cadrul primăriilor acestor oraşe, după cum urmează: 21 MARTIE – Biblioteca Civica din Ornago
(MB), ora 20.30; 13 APRILIE – Villa Burba Rho,
Milano, ora 17.30; 16 APRILIE – Biblioteca Chiesa
Rossa Milano, ora 19.00. Prima întâlnire va avea loc
cu ocazia Zilei Internaţionale a Poeziei în cadrul
manifestării „Voci dal Mondo”, eveniment
organizat de Primăria şi Departamentul Cultural din
Ornago (MB), care a debutat în luna ianuarie 2019,
cu prezenţa mai multor autori de origine străină care
locuiesc în Italia. Între invitaţii celor trei evenimente
editoriale: profesori, traducători, poeţi, jurnalişti
italieni.
O adolescentă română de 12 ani a ajuns
campioana Italiei la haltere. Mama fetei:
„A fost foarte greu pentru noi, ca români,
să ascultăm imnul Italiei“
Adevărul.ro, 28 martie 2019, www.adevarul.ro

Românca Mihaela Trandafir, o adolescentă
născută la Brăila, dar care trăieşte de mai mulţi ani în
localitatea italiană Cervignano del Friuli, a câştigat
zilele trecute trei medalii de aur la Campionatul
Naţional de Haltere U13 al Italiei. Performanţele
tinerilor români din diaspora se înmulţesc cu fiecare
an. În naţionalele de fotbal ale României îşi fac loc
tot mai mulţi jucători formaţi sau chiar născuţi în
afara graniţelor ţări, în tenis deja se vorbeşte despre
Bianca Andreescu (care reprezintă Canada), Daria
Alexandra Matei (din Tecuci) are, la 16 ani, o mulţime de titluri la patinaj, dar în Italia, iar exemplele
pot continua aproape la nesfârşit.
„Eroul cu făcăleţ” de la atentatele
din Londra a fost decorat de
regina Marii Britanii
Ziare.com, 5 aprilie 2019, www.ziare.com

Florin Morariu, tânărul care s-a luptat cu teroriştii la atacul de pe Podul Londrei, denumit de
mass-media „Eroul cu făcăleţ”, a fost decorat,
vineri, la Londra. El a primit distincţia pentru curaj,
care nu a mai fost acordată de Casa Regală a Marii
Britanii de 24 de ani. „Sunt foarte emoţionat, dar şi
foarte fericit pentru aceasta distincţie. Să nu uitaţi,
oriunde v-aţi afla, că sunteţi români”, a declarat
Morariu înainte de începerea ceremoniei. Andrew
Noble, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, i-a
trimis lui Florin Morariu un mesaj pentru a-l felicita.
„Îţi urez o zi excelentă, ale cărei amintiri frumoase
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Arta eclezială românească,
prezentă la Lyon

Întâlniri literare: „Rediviva – dialog
cultural românesc în Italia”
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Carnavalul din oraşul Nürnberg, Centrul Cultural
Româno-German „Dumitru Dorin Prunariu” din
aceeaşi localitate, a înregistrat cel mai amplu eveniment de promovare a mărţişorului, a portului popular şi a dansului românesc, a tradiţiei româneşti, în
faţa a peste 120.000 de participanţi şi a peste un
milion de telespectatori. La acest eveniment au fost
prezente următoarele grupe de dans: Lioara, condusă de Noemi Muşat, Ciuleandra, condusă de
Adriana Tillich, grupa de dansuri Aşii Români Juniori, condusă de Liliana Coconoiu şi Alina Schlegermann, care a prezentat portul românesc tradiţional.
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să rămână cu tine peste ani. Felicitări încă o dată!”,
i-a transmis ambasadorul Andrew Noble.
Inaugurarea monumentului „Nicolae
Titulescu” pe Bulevardul Atatürk din
Ankara
Romanian Global News, 19 aprilie 2019,
www.rgnpress.ro

Ambasada României în Republica Turcia a
organizat, la 18 aprilie 2019, ceremonia de inaugurare a monumentului „Nicolae Titulescu”, pe renumitul Bulevardul Atatürk din Ankara, la nr. 158.
Ceremonia a fost deschisă prin scurte alocuţiuni ale
ministrului Afacerilor Externe al României, E. S.
domnul Teodor Meleşcanu şi a ministrului adjunct
al Afacerilor Externe al Republicii Turcia, ambasadorul Faruk Kaymakci, transmite Romanian
Global News. La ceremonie au participat rectorul
Universităţii Hacetteppe, prof. dr. A. Haluk Özen şi
adjunctul primarului general al Ankarei, domnul
Ramazan Kabasakal, precum şi numeroşi ambasadori şi alţi reprezentanţi ai mediului politic, diplomatic, de afaceri, cultural, academic şi ai comunităţii de români din zona metropolitană Ankara.
Povestea singurului român care
candidează pentru un post de consilier
local în Dublin

FAMILIA ROMÂNĂ
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Ziare.com, 12 mai 2019, www.ziare.com

Marius Maroşan este primul şi singurul
român înscris la alegerile locale din Irlanda, care vor
avea loc la sfârşitul lunii mai, împreună cu alegerile
pentru PE. El candidează ca independent pentru un
post de consilier local în Dublin, poziţie din care
speră să sprijine comunitatea românească. Marius
Maroşan are 36 de ani, este din Sighetu Marmaţiei,
judeţul Maramureş, şi a fost consultant financiar în
Cluj-Napoca pentru o companie de asigurări până în
2008, când a ajuns în Irlanda, în concediu. A plecat
pentru două săptămâni şi a rămas în Dublin, oraş
care a devenit casa lui şi în care şi-a întemeiat o

familie, având trei copii. „Am ajuns în Irlanda la
insistenţele unui prieten. Chiar în seara zilei în care
am ajuns, un alt prieten m-a întrebat dacă aş vrea să
fac un ban cât stau în Irlanda, propunându-mi să
lucrez 4 ore seara în pub-ul la care lucra el. M-am
gândit că 4 ore nu e mult şi aş avea şi toată ziua la
dispoziţie pentru a vizita împrejurimile, aşa că am
acceptat. Am mers a doua zi la interviu şi seara deja
începeam lucrul. Am fost angajat pe post de chelner
şi am observat că, într-o săptămână, realizasem un
venit aproape egal cu salariul pe o lună din România,
lucrând aici cu jumătate de normă.
Românii din Berna vor avea o bibliotecă
cu peste 10.000 de volume/ Gh. Anghel
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 20 mai 2019,
www.basilica.ro

Preasfinţitul părinte Iustin Sigheteanul a sfinţit duminică, 19 mai 2019, spaţiul viitoarei biblioteci
dedicate românilor din Berna, Elveţia. Evenimentul
a avut loc după Sfânta Liturghie, informează Episcopia Maramureşului şi Sătmarului. Biblioteca va fi
parte integrantă a Centrului Cultural „Sfântul Nicolae” al comunităţii româneşti din Berna. Aceasta va
purta numele „Nicolae Steinhardt” şi îl va avea ca
patron cultural pe monahul cărturar de la Mănăstirea
Rohia. Dotarea bibliotecii se va realiza în parteneriat
cu Consiliul Judeţean Maramureş, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare şi Fundaţia
„Nicolae Steinhardt”. Instituţia culturală va avea o
colecţie de 10.000 volume.
Prima bibliotecă românească din
regiunea pariziană va fi binecuvântată de
episcopul Iustin/ Iulian Dumitraşcu
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 25 mai 2019,
www.basilica.ro

Prima bibliotecă românească din regiunea
pariziană va fi binecuvântată duminică de episcopul
Iustin al Maramureşului şi Sătmarului. Biblioteca va
purta numele vrednicului de pomenire Justinian
arhiepiscopul, cuprinde peste 5000 de volume şi va
fi aşezată într-un spaţiu amenajat la Parohia Ortodoxă Românească „Sfinţii Trei Ierarhi” din Romainville – Paris. Sfinţirea spaţiului care va găzdui biblioteca va avea loc după Sfânta Liturghie oficiată de
Episcopul Iustin în biserica parohiei, informează
Radio Renaşterea. Oraşul francez Romainville,
situat în zona pariziană, este cunoscut prin numărul
mare de români care locuiesc acolo, între care majoritari sunt maramureşeni şi sătmăreni.
Un român a fost ales consilier local
la Prato cu Lega. A fost cel mai votat
candidat!
Romanian Global News, 29 mai 2019,
www.rgnpress.ro

Monumentul „Nicolae Titulescu”, pe renumitul
Bulevard Atatürk din Ankara

Un român de 24 de ani din Italia, Claudiu
Stănăşel, a fost ales consilier local la Prato, oraş în

IANUARIE 2017-DECEMBRIE 2019

Agenda Diasporei, 7 iunie 2019,
www.agendadiasporei.com

Cu jocuri, muzică şi ateliere creative au ales
să sărbătorească românii stabiliţi în Italia, 1 iunie,
Ziua copilului. La Iglesias, o comună din Sardinia,
copiii şi părinţii s-au adunat în Parcul Public pentru
a da startul celor mai vesele şi mai educative activităţi. De asemenea, cei mici au avut ocazia să vizioneze filme româneşti, s-au antrenat în jocuri, precum „Nu te supăra frate” sau „Şotron”, au participat
la ateliere de lectură şi creaţie şi au asistat curioşi la
o paradă a portului popular românesc, urmată de un
spectacol al corului românesc din Sardinia. Proiectul a continuat pe 2 iunie la Vilamassargia, iar pe
8 iunie la Domusnovas, unde asociaţia Collage,
alături de alte asociaţii din Sardinia, va promova
tradiţiile şi obiceiurile româneşti.
Ambasada cu trei catarge a României,
Bricul „Mircea”, în Bretania
Agenţia de presă Aşii români, 11 iunie 2019,
www.asiiromani.com

Nava şcoală a marinei militare româneşti, Bricul „Mircea”, sărbătoreşte 80 de ani de când este în
activitate. Marşul de instrucţie din acest an va duce
velierul înapoi la şantierul din Hamburg unde a fost
construit, iar de acolo la Constanţa va reface traseul
de atunci. În cadrul acestui eveniment a făcut o
escală de câteva zile la Brest, portul breton înfrăţit
cu Constanţa. Prilej de admiraţie unanimă pentru
această navă extraordinară. Am avut ocazia să o
vizitez, împreună cu un grup de prieteni francezi ai
României, membri ai Federaţiei Côtes d’ArmorRoumanie. Am avut parte de „o primire călduroasă,

Românul Octavian Ursu a fost ales
primar în Goerlitz
Ziare.com, 16 iunie 2019, www.ziare.com

Românul Octavian Ursu a fost ales primar în
Goerlitz, oraş din estul Germaniei, după ce l-a învins
duminică în turul al doilea al alegerilor locale pe
reprezentantul extremei drepte, scrie Digi24. Candidatul Uniunii Creştin-Democrate (CDU) pentru
postul de primar al oraşului german Goerlitz, landul
Saxonia, Octavian Ursu, un muzician originar din
România, l-a înfruntat duminică în turul al doilea de
scrutin pe candidatul partidului Alternativa pentru
Germania (AfD – considerat de extrema dreapta),
fostul poliţist Sebastian Wippel. În primul tur, desfăşurat în urma cu trei săptămâni, reprezentantul
AfD a câştigat 36,4% din voturi, în timp ce candidatul creştin-democraţilor cancelarului Angela
Merkel a câştigat 30,3% din sufragii.
Proiect inedit al unei parohii româneşti
din Londra pentru promovarea satului
românesc/ Mihail Mere-Albe
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 25 iunie 2019,
www.basilica.ro

Copiii Şcolii Parohiale „Sfinţii Brâncoveni” a
Parohiei Ortodoxe „Sfântul Gheorghe” din Londra
au realizat sâmbătă macheta unei gospodării româneşti cu scopul de a promova satul românesc peste
hotare. Activitatea face parte din evenimentul
„Family Fun Day – Breaking the Boundaries Conversations”, desfăşurat în 22 iunie 2019 la Institutul
Regal al Arhitecţilor Britanici (Royal Institute of
British Architects – RIBA). Manifestarea a fost
organizată în contextul anului 2019, declarat An
Omagial al Satului Românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari), în Patriarhia Română.
Românii sunt în Portugalia a treia cea
mai numeroasă comunitate de străini
Romanian Global News, 2 iulie 2019,
www.rgnpress.ro

Numărul străinilor rezidenţi în Portugalia a
crescut anul trecut cu 13,9%, ajungând la 480.300
de persoane, cel mai ridicat din 1976, anul în care a
început publicarea acestei statistici, a anunţat miercuri Serviciul Portughez pentru Străini şi Frontiere,
informează agenţia EFE, citat de Agerpres, preluat
de Romanian Global News. Brazilienii rămân cea
mai numeroasă comunitate de străini rezidenţi în
Portugalia, cu 105.423 de membri. Urmează cei
veniţi din Capul Verde, 34.663, şi apoi comunitatea
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Ziua Copilului, sărbătorită
de românii din Sardinia

aşa cum prietenii noştri români ştiu atât de bine să o
facă. Am putut vizita şi înţelege funcţionarea acestui
complex maritim în stare impecabilă, care sclipeşte
de curăţenie”. (Joël Le Guilloux, preşedintele asociaţiei Les Amis de Constanta-Plaintel).
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Toscana în care s-au desfăşurat alegeri locale duminică, 26 mai. Până acum, oraşul a fost condus de
centru-stânga. Lega condusă de Matteo Salvini a
reuşit şi aici, ca în multe alte localităţi, să obţină un
rezultat bun. Lega a câştigat 34% din voturi la Prato,
iar candidatul leghist pentru postul de primar,
Daniele Spada va merge la balotaj cu primarul actual, Matteo Biffoni, transmite www.gazetaromaneasca.com, preluat de Romanian Global News.
Ştirea importantă este alta şi este de relevanţă nu
numai pentru comunitatea românească, ci pentru
întreaga Italie. Pentru comunitatea românească,
pentru prima dată un român, candidat cu Lega, a fost
ales consilier local, într-un oraş important. Prato
este un oraş cheie în economia Toscanei. O altă ştire
nemaipomenită este faptul că românul a obţinut cele
mai multe voturi, mai multe decât colegii lui italieni, în
total 439 de voturi, cu 100 de voturi mai mult decât
următorul ales. În al treilea rând, este probabil cel mai
tânăr consilier român din toată diaspora românească.
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de români, care, conform acestei statistici oficiale,
numără 30.908 membri. Un număr semnificativ de
rezidenţi străini mai provin din Marea Britanie,
China, Franţa, Italia, Angola şi Guineea-Bissau.
Prima mănăstire ortodoxă din Scoţia din
ultimul mileniu este ctitorită de un monah
român/ Gheorghe Anghel
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 4 iulie 2019,
www.basilica.ro

„Cred că era timpul ca o mănăstire ortodoxă
să fie fondată din nou în acele insule, iar Dumnezeu
nu a găsit altă persoană dispusă şi m-a păcălit pe
mine”, a declarat părintele Serafim Aldea, cu o notă
de umor, într-un interviu despre proiectul primei
mănăstiri ortodoxe din ultimii 1000 ani de pe insula
Mull. Pe insula scoţiană a funcţionat o veche vatră
monahală ctitorită probabil de Sfântul Columba sau
de unul dintre călugării de pe insula Iona. Mănăstirea românească este organizată în jurul Bisericii
„Sfinţilor Ninian şi Cuthbert”, aflată la marginea
localităţii Kilninian de pe insulă. Lăcaşul de cult a
fost donat Bisericii Ortodoxe Române în anul 2009
pentru a fi înfiinţat un aşezământ monahal.
România, ţară invitată de onoare
la Târgul de Carte de la Beijing
(21-25 august 2019)
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VARIA

Romanian Global News, 8 iulie 2019,
www.rgnpress.ro

Institutul Cultural Român a găzduit, în calitate de coorganizator, o întâlnire de lucru românochineză în cadrul căreia a fost prezentată şi participarea în premieră a României ca ţară invitată de
onoare la Târgul de Carte de la Beijing, în perioada
21-25 august 2019. Evenimentul s-a desfăşurat, vineri, 5 iulie 2019, ora 11.00, în Sala mare a Institutului Cultural Român din Aleea Alexandru nr. 38,
transmite Romanian Global News. „Vom participa
la Beijing cu o delegaţie consistentă, de circa 40 de
scriitori şi editori, şi suntem siguri că, în cele cinci
zile ale târgului, noi conexiuni culturale vor fi realizate. Manifestarea va fi încununată cu vernisajul
expoziţiei itinerante a lui Corneliu Baba, unul dintre
cele mai importante evenimente făcute de ICR anul
trecut şi anul acesta în China”, a declarat Mirel
Taloş, preşedintele interimar al ICR. El a adăugat că
România este o ţară care se bucură de o imagine
foarte bună în China, în special prin prisma culturii,
pe acest fond foarte bun de relaţii culturale aşezându-se şi cooperarea celebrată vineri la ICR.
Echipa naţională de înot a Belgiei are
antrenor român
Romanian Global News, 16 iulie 2019,
www.rgnpress.ro

Reşiţeanul, Horaţiu Droc, antrenează înotătorii din Capitala Europei de peste 21 de ani. L-am

întâlnit pentru prima dată la Restaurantul „Transilvania” din Costa Adeje unde urmărea cu emoţie, la
televizor, împreună cu alţi români din Tenerife,
evoluţia Echipei U21 de Fotbal a României, scrie
Constantin Pletosu pe www.diasporaazi.ro, preluat
de Romanian Global News. La câteva zile de la
meciul tinerilor fotbalişti români, l-am contactat pe
profesorul român şi ne-a invitat să stăm de vorbă la
Complexul Sportiv – Tenerife Top Training, unde
vine frecvent şi lucrează o parte din an cu echipa de
nataţie a Belgiei. „În urmă cu 21 de ani am fost în
Belgia cu sportivii din Reşiţa la un Campionat European. Belgienii m-au văzut cum lucrez cu atleţii mei
şi mi-au propus imediat un contract. Ajuns în Belgia
am început să lucrez pentru clubul Royal Dauphins
Mouscronnois şi în acelaşi timp să antrenez Naţionala Belgiei” – declară cu mândrie Horaţiu Droc.
Numărul basarabenilor care obţin
cetăţenie română este în creştere
Romanian Global News, 29 iulie 2019,
www.rgnpress.ro

În ultimii ani, numărul basarabenilor care redobândesc cetăţenia română este în continuă creştere. Cei mai mulţi dintre ei spun că beneficiile sunt
nenumărate – de la dreptul de a călători liber în
spaţiul european, până la dreptul de vot sau asistenţă
medicală, transmite www.libertv.md, preluat de Romanian Global News. Potrivit celor mai recente date
oferite de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie de
la Bucureşti, doar anul trecut în Republica Moldova
peste 250 de mii de cetăţeni cu domiciliu stabil
deţineau paşaport românesc. Această cifră, însă, nu
ia în calcul şi basarabenii care şi-au redobândit cetăţenia României şi au indicat domiciliul în dreapta
Prutului. Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie
anunţă că din anul 2002 şi până în 2018 peste o
jumătate de milion de cetăţeni din Republica Moldova au redobândit cetăţenia statului român.
Povestea episcopului care duce cuvântul
lui Dumnezeu românilor de dincolo de
Cercul Polar
Romanian Global News, 12 august 2019,
www.rgnpress.ro

Episcopul Macarie al Europei de Nord a aniversat recent 11 ani de la instalarea sa ca episcop al
românilor din acea parte a Europei, perioadă în care
s-a îngrijit de sufletele românilor din Suedia,
Norvegia, Danemarca, Finlanda, dar şi de ale celor
care trăiesc dincolo de Cercul Polar, se arată într-un
reportaj Mediafax, preluat de Romanian Global
News. PS Macarie Drăgoi a povestit corespondentului Mediafax că, înainte de alegerea sa în slujirea
de episcop al Europei de Nord, ştia amănunte despre
românii din Scandinavia şi despre faptul că existau
parohii româneşti in Suedia. El a fost primul episcop
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Agenţia de presă Aşii români, 16 august 2019,
www.asiiromani.com

Primăria şi Consiliul Local din Cornul Luncii,
judeţul Suceava, i-au acordat primarului oraşului
german Altotting, Herbert Hofauer, titlul de „Cetăţean de onoare”. Şedinţa festivă în care a fost acordat
acest titlu a avut loc recent la Primăria Cornul
Luncii, în prezenţa primarului din Cornul Luncii,
Gheorghe Fron, a primarului din Baia, Maria
Tomescu, şi a deputatului Alexandru Rădulescu. La
începutul şedinţei, Gheorghe Fron a ţinut să evidenţieze faptul că între Cornul Luncii şi oraşul Altotting, din Bavaria, există un parteneriat de 30 de ani.
Gheorghe Fron a declarat că acest titlu i-a fost acordat primarului Herbert Hofauer în semn de respect
pentru locuitorii, ONG-urile, agenţii economici şi
instituţiile din oraşul Altotting, dar şi din împrejurimi, care în ultimii 30 de ani au ajutat Centrul
Social Sasca Mică, Şcoala Cornul Luncii, Şcoala

Ziare.com, 18 august 2019, www.ziare.com

Românii stabiliţi în oraşul elveţian Basel şi în
împrejurimi, inclusiv cei din Franţa şi Germania, îşi
pot înscrie de acum copiii la prima şcoală românească din localitate – un vechi oraş cu triplă frontieră europeană, al treilea după numărul de locuitori
din Elveţia. Este vorba despre Şcoala Românească
„Prâslea” din Basel, unde copiii românilor plecaţi în
Elveţia pot urma, în premieră, cursuri de limba şi
cultura română. Şcoala românească are ca scop promovarea culturii şi limbii române în rândul copiilor
de români din Regiunea Basel, iar cursurile sunt
oficial recunoscute de către sistemul de învăţământ
elveţian. Este vorba despre cursuri recomandate, dar
opţionale, organizate după program, în şcoli sau
grădiniţe din Basel.
Tinerii Ortodocşi români
din Irlanda organizează un festival
dedicat tradiţiilor populare/
Gheorghe Anghel
Agenţia de ştiri Basilica.ro, 21 august 2019,
www.basilica.ro

Asociaţia Tinerilor Ortodocşi NEPSIS din
Irlanda organizează în perioada 14-15 septembrie
2019, la Dublin, un festival dedicat tradiţiilor româneşti. „Obiectivul general al acestui proiect este
de a reînvia şi de a promova interesul pentru tradiţiile româneşti prin formarea unei echipe de tineri
cu iniţiativă, care îşi cunosc rădăcinile şi pot crea la
rândul lor proiecte şi iniţia un dialog intercultural în
cadrul comunităţii româneşti din Irlanda”. „Prin tematica aleasă: Tinereţe, feciorie, căsătorie, dorim să
oferim tinerilor o claritate a viziunii legate de maturizare, ajutându-i să descopere abilitaţi şi instrumente ce pot să îi ajute pe viitor”, a declarat pentru
Agenţia de Ştiri Basilica pr. Cristian Nistor, reprezentantul Nepsis Irlanda.

VARIA

Primarul oraşului german Altotting, Herbert
Hofauer, a primit titlul de „Cetăţean de
onoare” al comunei Cornul Luncii

Băişeşti, pompierii voluntari din această comună,
primăria, dar şi pe mai mulţi agenţi economici.
Români în Elveţia: S-a deschis prima
şcoală românească din Basel

FAMILIA ROMÂNĂ

al nou înfiinţatei episcopii care nu avea încă sediu la
Stockholm, în capitala Suediei, ci îşi aştepta un
episcop „în jertfelnica, inedita şi greaua misiune din
diaspora Ortodoxiei boreale”.
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Aniversări/Comemorări
Alina LEMNEAN, Adina DOROLŢAN,
Laviniu ARDELEAN
Baia Mare

IANUARIE 2017
1 ian. – Ziua Mondială a Păcii
1 ian. – 120 de ani de la naşterea medicului Ana
Aslan (1897)
4 ian. – 140 de ani de la naşterea filologului,
lingvistului, istoricului literar şi
pedagogului Sextil Puşcariu (1877)
6 ian. – 215 ani de la naşterea poetului şi
prozatorului Ion Heliade Rădulescu
(1802)
6 ian. – 120 de ani de la naşterea prozatorului Ionel
Teodoreanu (1897)
6 ian. – 110 ani de la naşterea fizicianului Ion I.
Agârbiceanu (1907)
11 ian. – Ziua Mondială a Rezervaţiilor Naturale

15 ian. – Ziua Culturii Naţionale
15 ian. – 167 de ani de la naşterea poetului Mihai
Eminescu (1850)
21 ian. – 90 de ani de la naşterea eseistului, poetului
şi traducătorului Petru Creţia (1927)
22 ian. – 165 de ani de la naşterea preotului şi
omului politic Vasile Lucaciu (1852)
24 ian. – 158 de ani de la Unirea Principatelor
Române (Mica Unire) (1859)
30 ian. – 165 de ani de la naşterea scriitorului Ion
Luca Caragiale (1852)
31 ian. – 200 de ani de la naşterea revoluţionarului
maramureşean Iosif Man (1817)
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FEBRUARIE 2017
2 febr. – 160 de ani de la naşterea pictorului
maramureşean Simon Hollósy (1857)
4 febr. – 145 de ani de la naşterea pictorului Octav
Băncilă (1872)
9 febr. – 215 ani de la naşterea avocatului şi
patriotului Emanoil Gojdu (1802)
10 febr. – 115 ani de la naşterea scriitorului Anton
Holban (1902)
10 febr. – 75 de ani de la naşterea muzeografului şi
etnografului maramureşean Mihai Dăncuş
(1942)
11 febr. – 110 ani de la naşterea sociologului şi
eseistului Traian Herseni (1907)
12 febr. – 155 de ani de la naşterea dramaturgului
Alexandru Davila (1862)
14 febr. – 80 de ani de la naşterea prozatorului
Dumitru Ţepeneag (1937)

15 febr. – 90 de ani de la naşterea istoricului Dinu C.
Giurescu (1927)
17 febr. – 70 de ani de la moartea scriitoarei Elena
Văcărescu (1947)
17 febr. – 45 de ani de la moartea filosofului,
scriitorului şi omului politic Ion Petrovici
(1972)
20 febr. – 90 de ani de la naşterea eseistului,
matematicianului, academicianului şi
profesorului universitar Mircea Maliţa
(1927)
23 febr. – 105 ani de la naşterea etnologului
Romulus Vulcănescu (1912)
24 febr. – Ziua Tricolorului Românesc
27 febr. – 145 de ani de la naşterea omului politic,
medicului şi publicistului Alexandru
Vaida-Voevod (1872)

MARTIE 2017
1 mart. – 150 de ani de la apariţia revistei
„Convorbiri literare” (1867)
1 mart. – 85 de ani de la prima apariţie, la Sighet, a
publicaţiei „Graiul Maramureşului”
(1932)
4 mart. – 135 de ani de la naşterea diplomatului,
juristului şi profesorului Nicolae Titulescu
(1882)
4 mart. – 40 de ani de la producerea celui mai grav
cutremur din România, cu peste 1500 de
victime, printre care anumite personalităţi:
poetul A. E. Baconsky, cântăreaţa Doina
Badea, regizorul Alexandru Bocăneţ,
actorul Toma Caragiu, criticul şi istoricul

literar Mihai Gafiţa, scriitorul Alexandru
Ivasiuc sau poeta Veronica Porumbacu
(1977)
5 mart. – 95 de ani de la moartea dascălului
maramureşean Elie Pop (1922)
6 mart. – 60 de ani de la moartea filosofului,
psihologului, pedagogului şi acad.
Constantin Rădulescu-Motru (1957)
9 mart. – 110 ani de la naşterea filosofului şi
scriitorului Mircea Eliade (1907)
10 mart. – 161 de ani de la naşterea scriitorului,
pedagogului şi traducătorului
maramureşean Petre Dulfu (1856)
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16 mart. – 60 de ani de la moartea sculptorului
Constantin Brâncuşi (1957)
18 mart. – 90 de ani de la naşterea profesorului şi
folcloristului maramureşean Dumitru Pop
(1927)
19 mart. – 100 de ani de la naşterea compozitorului
şi pianistului Dinu Lipatti (1917)
21 mart. – Ziua Internaţională a Poeziei

21 mart. – 115 ani de la naşterea istoricului de artă şi
pedagogului Virgil Vătăşianu (1902)
25 mart. – 75 de ani de la naşterea poetei Ana
Blandiana (1942)
26 mart. – 40 de ani de la moartea patriarhului
ortodox Justinian Marina (1977)
27 mart. – Ziua Mondială a Teatrului

APRILIE 2017

MAI 2017
2 mai – 170 de ani de la naşterea jurnalistului şi
poetului Ioniţă Scipione Bădescu (1847)
3 mai – Ziua Mondială a Libertăţii Presei
7 mai – 10 ani de la moartea scriitorului, jurnalistului
şi editorialistului Octavian Paler (2007)
14 mai – 60 de ani de la moartea prozatorului,
poetului, dramaturgului Camil Petrescu
(1957)
15 mai – Ziua Latinităţii

18 mai – Ziua Internaţională a Muzeelor
21 mai – Ziua Mondială a Dezvoltării Culturale
22 mai – 60 de ani de la moartea poetului George
Bacovia (1957)
26 mai – 20 de ani de la moartea poetului şi
eseistului Cezar Baltag (1997)
28 mai – 110 ani de la moartea folcloristului
maramureşean Petru Bilţiu-Dăncuş (1907)

IUNIE 2017
1 iun. – Ziua Internaţională a Ocrotirii Copilului
3 iun. – 95 de ani de la moartea prozatorului Duiliu
Zamfirescu (1922)
8 iun. – 10 ani de la moartea actorului Adrian
Pintea (2007)
9 iun. – 105 ani de la moartea prozatorului şi
dramaturgului Ion Luca Caragiale (1912)
17 iun. – 85 de ani de la naşterea pictorului român
Sabin Bălaşa (1932)
20 iun. – 20 de ani de la inaugurarea oficială a
„Memorialului Victimelor

Comunismului şi al Rezistenţei” de la
Sighetu Marmaţiei (1997)
22 iun. – 115 ani de la naşterea matematicianului
Alexandru Ghica (1902)
23 iun. – 80 de ani de la naşterea actorului Dorel
Vişan (1937)
26 iun. – Ziua Drapelului Naţional
27 iun. – 130 de ani de la naşterea filologului şi
folcloristului Emanoil Bucuţa (1887)
28 iun. – 105 ani de la naşterea dirijorului român
Sergiu Celibidache (1912)

VARIA

omului de cultură maramureşean Titus
Bilţiu-Dăncuş (1902)
18 apr. – Ziua Internaţională pentru Conservarea
Monumentelor
19 apr. – 170 de ani de la naşterea scriitorului
Calistrat Hogaş (1847)
20 apr. – 115 ani de la naşterea istoricului
maramureşean Alexandru Filipaşcu
(1902)
23 apr. – Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de
Autor. Ziua Bibliotecarilor din România
26 apr. – Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
26 apr. – 95 de ani de la naşterea poetului, eseistului,
traducătorului şi politicianului Ştefan
Augustin Doinaş (1922)
26 apr. – 60 de ani de la naşterea criticului literar
băimărean Diana Adamek (1957)
27 apr. – 135 de ani de la naşterea mitropolitului
ortodox Nicolae Bălan (1882)
29 apr. – 90 de ani de la naşterea istoricului culturii
Virgil Cândea (1927)
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1 apr. – 15 ani de la înfiinţarea Clubului
epigramiştilor băimăreni „Spinul”
(2002)
2 apr. – Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii
şi Tineret
2 apr. – 140 de ani de la naşterea compozitorului şi
folcloristului Tiberiu Brediceanu (1877)
4 apr. – 75 de ani de la moartea istoricului literar şi
bibliografului Gheorghe Adamescu
(1942)
4 apr. – 25 de ani de la moartea scriitorului Vintilă
Horia (1992)
5 apr. – 85 de ani de la naşterea prozatorului Fănuş
Neagu (1932)
8 apr. – 370 de ani de la moartea cronicarului
moldovean Grigore Ureche (1647)
10 apr. – 105 ani de la naşterea arhimandritului şi
stareţului ortodox Ilie Cleopa (1912)
12 apr. – 5 ani de la moartea politicianului şi omului
de cultură Gabriel Ţepelea (2012)
15 apr. – 115 ani de la naşterea folcloristului şi
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14 iul. – 85 de ani de la moartea sculptorului român
Dimitrie Paciurea (1932)
14 iul. – 50 de ani de la moartea poetului român Tudor Arghezi (1967)
15 iul. – Ziua Mărcii Poştale Româneşti
16 iul. – 145 de ani de la naşterea poetului şi prozatorului Dimitrie Anghel (1872)
20 iul. – Ziua Mondială a Şahului
21 iul. – 110 ani de la moartea pictorului român
Nicolae Grigorescu (1907)
24 iul. – 40 de ani de la moartea poetului şi
prozatorului român Emil Botta (1977)

27 iul. – 55 de ani de la moartea pictorului român
Ion Ţuculescu (1962)
29 iul. – Ziua Imnului Naţional al României
29 iul. – 105 ani de la naşterea scriitorului,
publicistului şi criticului literar Nicolae
Steinhardt (1912)
29 iul. – 25 de ani de la moartea scriitoarei Lucia
Demetrius (1992)
30 iul. – 10 ani de la moartea Patriarhului Teoctist
Arăpaşu (2007)
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AUGUST 2017
1 aug. – 65 de ani de la naşterea actorului şi
caricaturistului Horaţiu Mălăele (1952)
2 aug. – 80 de ani de la moartea prozatorului Pavel
Dan (1937)
5 aug. – 95 de ani de la naşterea prozatorului Marin
Preda (1922)
10 aug. – 75 de ani de la naşterea poetului şi
publicistului român Nicolae Prelipceanu
(1942)
13 aug. – 100 de ani de la naşterea folcloristului
Ovidiu Bîrlea (1917)
15 aug. – Ziua Marinei Române
17 aug. – 145 de ani de la naşterea constructorului şi
inventatorului Traian Vuia (1872)
20 aug. – 145 de ani de la moartea poetului Dimitrie
Bolintineanu (1872)

21 aug. – 45 de ani de la moartea poetului Nichifor
Crainic (1972)
22 aug. – 100 de ani de la naşterea criticului şi
istoricului literar Alexandru Piru (1917)
24 aug. – 85 de ani de la moartea compozitorului,
dirijorului şi folcloristului Gheorghe Cucu
(1932)
25 aug. – 110 ani de la moartea scriitorului,
lingvistului şi istoricului Bogdan
Petriceicu Hasdeu (1907)
28 aug. – 100 de ani de la moartea prozatorului
Calistrat Hogaş (1917)
28 aug. – 100 de ani de la naşterea dramaturgului
Horia Lovinescu (1917)
31 aug. – Ziua Limbii Române

SEPTEMBRIE 2017
1 sept. – 170 de ani de la naşterea preotului şi folcloristului Simion Florea Marian (1847)
3 sept. – 130 de ani de la moartea filologului şi
lingvistului Timotei Cipariu (1887)
3 sept. – 110 ani de la naşterea prozatorului Pavel
Dan (1907)
4 sept. – 105 ani de la naşterea criticului de artă,
pictorului, scriitorului şi eseistului Raoul
Şorban (1912)
6 sept. – 200 de ani de la naşterea politicianului,
avocatului, istoricului şi publicistului
Mihail Kogălniceanu (1817)
6 sept. – 190 de ani de la naşterea episcopului
greco-catolic maramureşean Mihail Pavel
(1827)
7 sept. – 150 de ani de la moartea mitropolitului
greco-catolic Alexandru Sterca-Şuluţiu
(1867)
7 sept. – 115 ani de la naşterea criticului şi istoricului
literar Şerban Cioculescu (1902)
8 sept. – Ziua Internaţională a Alfabetizării
8 sept. – 110 ani de la moartea omului de cultură şi
publicistului Iosif Vulcan (1907)

8 sept. – 55 de ani de la moartea pictorului
băimărean Alexandru Ziffer (1962)
10 sept. – 145 de ani de la moartea avocatului şi
revoluţionarului paşoptist Avram Iancu
(1872)
12 sept. – 135 de ani de la naşterea scriitorului Ion
Agârbiceanu (1882)
18 sept. – 5 ani de la moartea scriitorului Romulus
Vulpescu (2012)
19 sept. – Ziua Europeană a Patrimoniului
20 sept. – 80 de ani de la naşterea scriitorului
maramureşean Petre Got (1937)
26 sept. – Ziua Europeană a Limbilor
27 sept. – 190 de ani de la naşterea istoricului şi
filologului Alexandru Papiu-Ilarian
(1827), membru titular al Academiei
Române
27 sept. – 65 de ani de la naşterea cosmonautului
Dumitru Prunariu (1952)
28 sept. – Ziua Mondială a Dreptului de a Şti
28 sept. – 135 de ani de la naşterea istoricului Vasile
Pârvan (1882)
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OCTOMBRIE 2017
1 oct. – Ziua Internaţională a Muzicii
1 oct. – Ziua Internaţională a Persoanelor
Vârstnice
5 oct. – Ziua Mondială a Profesorilor
5 oct. – 115 ani de la naşterea poetului şi
prozatorului Zaharia Stancu (1902)
6 oct. – 115 ani de la naşterea filosofului şi eseistului
Petre Ţuţea (1902)
10 oct. – 140 de ani de la moartea publicistului
maramureşean Petru Bran (1877)
15 oct. – 95 de ani de la încoronarea regelui
Ferdinand al României (1922)
18 oct. – 110 ani de la naşterea scriitorului Mihail
Sebastian (1907)

23 oct. – 140 de ani de la moartea juristului,
istoricului şi lingvistului Alexandru
Papiu-Ilarian (1877)
24 oct. – 70 de ani de la naşterea poetului
maramureşean Ion Burnar (1947)
25 oct. – Ziua Armatei Române
28 oct. – 65 de ani de la moartea filosofului,
sociologului şi scriitorului Mircea
Vulcănescu (1952)
30 oct. – 25 de ani de la moartea compozitorilor
Doina şi Ion Aldea-Teodorovici (1992)
31 oct. – 45 de ani de la moartea pedagogului şi
publicistului Onisifor Ghibu (1972)

NOIEMBRIE 2017
21 nov. – 130 de ani de la moartea folcloristului,
povestitorului şi scriitorului Petre
Ispirescu (1887)
22 nov. – 140 de ani de la naşterea poetului maghiar
Ady Endre (1877)
22 nov. – 45 de ani de la moartea fizicianului Horia
Hulubei (1972)

25 nov. – 45 de ani de la moartea omului de ştiinţă,
constructorului de avioane si inventatorului
Henri Coandă (1972)
27 nov. – 150 de ani de la naşterea naturalistului,
biologului, ecologului şi oceanologului
Grigore Antipa (1867)
28 nov. – 165 de ani de la naşterea ziaristului şi
istoricului Teodor Păcăţian (1852)
29 nov. – 165 de ani de la moartea istoricului,
scriitorului şi jurnalistului Nicolae
Bălcescu (1852)

DECEMBRIE 2017
1 dec. – Ziua Naţională a României
1 dec. – 125 de ani de la naşterea scriitorului Cezar
Petrescu (1892)
2 dec. – 105 ani de la naşterea poetului Gheorghe
Chivu (1912)
4 dec. – 30 de ani de la moartea filosofului
Constantin Noica (1987)
5 dec. – Ziua Internaţională a Voluntariatului
10 dec. – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului
10 dec. – 115 ani de la naşterea istoricului literar şi
bibliografului Dan Simonescu (1902)
12 dec. – 55 de ani de la moartea scriitorului Felix
Aderca (1962)

13 dec. – Ziua Tipografului Român
15 dec. – 130 de ani de la naşterea pianistei şi
scriitoarei Cella Delavrancea (1887)
17 dec. – 105 ani de la moartea matematicianului,
astronomului, pedagogului şi politicianului
Spiru Haret (1912)
18 dec. – Ziua Minorităţilor Naţionale
26 dec. – 55 de ani de la moartea scriitorului Radu
Stanca (1962)
31 dec. – 175 de ani de la naşterea scriitorului Iacob
Negruzzi (1842)

VARIA

24 nov. – 90 de ani de la moartea politicianului Ion
I. C. Brătianu (1927)

FAMILIA ROMÂNĂ

1 nov. – Ziua Radiodifuziunii Române
4 nov. – 110 ani de la naşterea scriitoarei Cella
Serghi (1907)
7 nov. – 145 de ani de la naşterea lingvistului şi
folcloristului Ion Aurel Candrea (1872)
12 nov. – 155 de ani de la naşterea pedagogului,
publicistului şi omului politic Vasile
Goldiş (1862)
14 nov. – 50 de ani de la moartea istoricului Petre P.
Panaitescu (1967)
15 nov. – Ziua Internaţională a Scriitorilor
Întemniţaţi
17 nov. – 70 de ani de la moartea exploratorului,
speologului şi biologului Emil Racoviţă
(1947)
18 nov. – 110 ani de la naşterea profesorului şi
folcloristului maramureşean Mihai Pop
(1907)
19 nov. – 105 ani de la naşterea omului de ştiinţă
George Emil Palade (1912)
20 nov. – 110 ani de la naşterea poetului Mihai
Beniuc (1907)
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IANUARIE 2018
1 ian. – Ziua Mondială a Păcii
1 ian. – 195 de ani de la naşterea poetului maghiar
Sándor Petőfi (1823)
1 ian. – 150 de ani de la naşterea prozatorului Ioan
Alexandru Brătescu-Voineşti (1868),
membru titular şi vicepreşedinte al
Academiei Române
1 ian. – 150 de ani de la naşterea, la Veria, în Grecia,
a scriitorului, istoricului şi traducătorului
George Murnu (1868), membru titular al
Academiei Române
1 ian. – 90 de ani de la moartea publicistului, omului
politic şi memorialistului Valeriu Branişte
(1928), membru de onoare al Academiei
Române.
1 ian. – 70 de ani de la naşterea inventatorului
maramureşean Vasile Năsui (1948)
3 ian. – 5 ani de la moartea regizorului şi actorului
Sergiu Nicolaescu (2013)
5 ian. – 140 de ani de la naşterea scriitorului Emil
Gârleanu (1878)
8 ian. – 145 de ani de la naşterea omului politic Iuliu
Maniu (1873), membru de onoare al
Academiei Române, ministru şi preşedinte
al Consiliului de Miniştri în mai multe
guverne
11 ian. – Ziua Mondială a Rezervaţiilor Naturale
11 ian. – 135 de ani de la naşterea învăţătorului şi
folcloristului maramureşean Ion Bârlea
(1883)
13 ian. – 145 de ani de la naşterea mitropolitului
greco-catolic Vasile Suciu (1873), membru
de onoare al Academiei Române
13 ian. – 110 ani de la naşterea avocatului
maramureşean Artur Anderco (1908)
15 ian. – Ziua Culturii Naţionale
15 ian. – 168 de ani de la naşterea scriitorului Mihai
Eminescu (1850)

16 ian. – 10 ani de la moartea lingvistului italian de
origine română Sorin Stati (2008),
membru de onoare al Academiei Române
18 ian. – 170 de ani de la naşterea prozatorului Ioan
Slavici (1848), membru corespondent al
Academiei Române
18 ian. – 145 de ani de la moartea episcopului
ortodox, cărturarului şi traducătorului
Dionisie Romano (1873), membru de
onoare al Academiei Române
20 ian. – 90 de ani de la naşterea geologului Dan P.
Rădulescu (1928), membru titular şi
vicepreşedinte al Academiei Române
20 ian. – 80 de ani de la naşterea chimistei Maria
Magdalena Zaharescu (1938), membru
titular al Academiei Române
20 ian. – 75 de ani de la moartea, la Silistra, în Bulgaria, a lingvistului, filologului şi
folcloristului Pericle Papahagi (1943),
membru corespondent al Academiei
Române
21 ian. – 120 de ani de la naşterea istoricului
Gheorghe Brătianu (1898), membru titular Academiei Române
21 ian. – 100 de ani de la moartea mitropolitului
greco-catolic maramureşean Victor
Mihaly de Apşa (1918)
23 ian. – 90 de ani de la naşterea scriitorului Mircea
Horia Simionescu (1928)
24 ian. – Ziua Unirii Principatelor Române
27 ian. – Ziua Internaţională de Comemorare a
Victimelor Holocaustului
30 ian. – 10 ani de la moartea scriitorului Vintilă
Corbul (2008)
31 ian. – 600 de ani de la moartea domnitorului
Mircea cel Bătrân (1418)

FEBRUARIE 2018
1 febr. – 180 de ani de la naşterea scriitorului şi
omului politic Nicolae Gane (1838),
membru titular şi vicepreşedinte al
Academiei Române
1 febr. – 150 de ani de la naşterea pictorului Ştefan
Luchian (1868), membru post-mortem al
Academiei Române
2 febr. – 150 de ani de la naşterea filosofului,
psihologului şi omului politic Constantin
Rădulescu-Motru (1868), membru titular,
vicepreşedinte şi preşedinte al Academiei
Române
5 febr. – 65 de ani de la moartea, în închisoarea de la
Sighetu Marmaţiei, a omului politic Iuliu
Maniu (1953), membru de onoare al
Academiei Române
6 febr. – 110 ani de la naşterea scriitorului şi

gazetarului Geo Bogza (1908), membru titular al Academiei Române
11 febr. – 115 ani de la naşterea medicului veterinar
maramureşean Vasile Gheţie (1903),
membru titular al Academiei Române
11 febr. – 55 de ani de la moartea preotului şi
istoricului Niculae M. Popescu (1963),
membru titular şi vicepreşedinte al
Academiei Române
15 febr. – 195 de ani de la naşterea episcopului
ortodox şi istoricului Melchisedec
Ştefănescu (1823), membru titular şi
vicepreşedinte al Academiei Române
15 febr. – 85 de ani de la naşterea muzicologului
Lazăr-Octavian Cosma (1933), membru
corespondent al Academiei Române
15 febr. – 85 de ani de la naşterea muzicologului,
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pianistului şi realizatorului de emisiuni radio şi de televiziune Iosif Sava (1933)
16 febr. – 165 de ani de la naşterea scriitorului
maramureşean Artemie Anderco (1853)
17 febr. – 95 de ani de la moartea folcloristului,
etnografului şi muzicologului Teodor
Burada (1923), membru corespondent al
Academiei Române
21 febr. – Ziua Internaţională a Limbii Materne
24 febr. – Ziua Tricolorului Românesc
24 febr. – 80 de ani de la naşterea filosofului
Alexandru Surdu (1938), membru titular
şi vicepreşedinte al Academiei Române
24 febr. – 75 de ani de la naşterea scriitorului Horia
Bădescu (1943)
26 febr. – 180 de ani de la naşterea scriitorului,
filologului, folcloristului, istoricului şi
publicistului Bogdan Petriceicu Hasdeu
(1838), membru titular şi vicepreşedinte în
3 mandate al Academiei Române
27 febr. – 115 ani de la naşterea sculptorului Ion
Irimescu (1903), membru de onoare al
Academiei Române

27 febr. – 70 de ani de la moartea patriarhului
Bisericii Ortodoxe Române Nicodim
Munteanu (1948), membru de onoare al
Academiei Române
28 febr. – 155 de ani de la naşterea omului de ştiinţă
şi medicului Gheorghe Marinescu (1863),
membru titular şi vicepreşedinte al
Academiei Române în 2 mandate
28 febr. – 105 ani de la naşterea sculptorului
băimărean Vida Gheza (1913), membru
corespondent al Academiei Române. 15 ani
de la apariţia Caietului biobibliografic
„Vida Gheza”, editat de Biblioteca
Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare (2003)
28 febr. – 75 de ani de la naşterea geografului Dan
Bălteanu (1943), membru corespondent al
Academiei Române
28 febr. – 10 ani de la moartea inginerului şi
consultantului american de origine română
Joseph Moses Juran (2008), considerat
părintele managementului, membru de
onoare al Academiei Române

membru titular, preşedinte al Filialei Iaşi şi
vicepreşedinte al Academiei Române
16 mart. – 95 de ani de la naşterea politicianului
Sergiu Cunescu (1923)
17 mart. – 135 de ani de la naşterea scriitorului
Demetru Demetrescu-Buzău, cunoscut
sub semnătura Urmuz (1883)
20 mart. – Ziua Internaţională a Francofoniei
20 mart. – 95 de ani de la moartea istoricului
Dimitrie Onciul (1923), membru titular,
vicepreşedinte şi preşedinte al Academiei
Române
21 mart. – Ziua Internaţională a Poeziei
23 mart. – Ziua Mondială a Meteorologiei
26 mart. – 105 ani de la moartea poetului Panait
Cerna (1913)
26 mart. – 60 de ani de la moartea psihologului
Florian Ştefănescu-Goangă (1958),
membru corespondent al Academiei
Române
27 mart. – Ziua Mondială a Teatrului
27 mart. – 130 de ani de la naşterea scriitorului
basarabean Alexei Mateevici (1888)
27 mart. – 110 ani de la naşterea fizicianului Şerban
Florentin Ţiţeica (1908), membru titular,
vicepreşedinte şi vicepreşedinte cu
delegaţie de preşedinte al Academiei
Române
27 mart. – 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu
România (1918)
27 mart. – 60 de ani de la naşterea scriitorului
maramureşean Ioan Es. Pop (1958)
28 mart. – 130 de ani de la naşterea scriitorului
Alexandru Kiriţescu (1888)

FAMILIA ROMÂNĂ

1 mart. – 230 de ani de la naşterea omului de cultură
şi scriitorului Gheorghe Asachi (1788)
1 mart. – 120 de ani de la naşterea istoricului şi
arheologului Constantin Daicoviciu
(1898), membru titular al Academiei
Române
10 mart. – 185 de ani de la naşterea omului politic
Dimitrie A. Sturdza (1833), membru titular, secretar general, vicepreşedinte şi
preşedinte al Academiei Române. Timp de
4 mandate a îndeplinit funcţia de
preşedinte al Consiliului de Miniştri
10 mart. – 162 de ani de la naşterea scriitorului Petre
Dulfu (1856)
11 mart. – 75 de ani de la naşterea scriitorului şi
traducătorului Adam Puslojić (1943),
membru de onoare al Academiei Române
11 mart. – 25 de ani de la moartea istoricului literar,
bibliologului şi bibliografului Dan
Simonescu (1993), membru de onoare al
Academiei Române
12 mart. – 180 de ani de la apariţia Gazetei de
Transilvania (1838)
12 mart. – 70 de ani de la naşterea istoricului
Andrei-Nicolae Pippidi (1948), membru
corespondent al Academiei Române
12 mart. – 10 ani de la moartea actorului Ovidiu
Iuliu Moldovan (2008)
13 mart. – 130 de ani de la naşterea istoricului,
teologului şi omului politic Silviu
Dragomir (1888), membru titular al
Academiei Române
16 mart. – 70 de ani de la naşterea inginerului
chimist Bogdan C. Simionescu (1948),

VARIA

MARTIE 2018
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29 mart. – 140 de ani de la naşterea poetei Elena
Farago (1878)
29 mart. – 110 ani de la naşterea poetului Virgil
Carianopol (1908)
29 mart. – 55 de ani de la moartea botanistului
Traian Săvulescu (1963), membru titular,
secretar general şi preşedinte al Academiei
Române

30 mart. – 385 de ani de la naşterea cronicarului
Miron Costin (1633)
30 mart. – 25 de ani de la moartea eseistului şi
criticului literar Edgar Papu (1993)
31 mart. – 85 de ani de la naşterea scriitorului
Nichita Stănescu (1933), membru
post-mortem al Academiei Române

FAMILIA ROMÂNĂ

VARIA

APRILIE 2018
1 apr. – Ziua Internaţională a Păsărilor
1 apr. – 20 de ani de la moartea geologului Emilia
Saulea (1998), membru de onoare al
Academiei Române
1 apr. – 10 ani de la moartea pictorului Sabin Bălaşa
(2008)
2 apr. – Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii
şi Tineret
2 apr. – 75 de ani de la naşterea criticului literar şi
eseistului maramureşean Aurel Ion
Brumaru (1943)
2 apr. – 75 de ani de la naşterea muzeografului
maramureşean Carol Kacsó (1943)
5 apr. – 90 de ani de la naşterea fizicianului Ioan
Ursu (1928), membru titular al Academiei
Române
5 apr. – 85 de ani de la naşterea scriitorului Romulus
Vulpescu (1933)
5 apr. – 75 de ani de la moartea actorului Tony
Bulandra (1943)
8 apr. – 190 de ani de la naşterea, la Parma, în Italia,
a medicului şi farmacistului Carol Davila
(1828), membru post-mortem al Academiei
Române
8 apr. – 95 de ani de la naşterea profesorului şi
scriitorului sătmărean Valeriu Achim
(1923)
8 apr. – 85 de ani de la naşterea istoricului Florin
Constantiniu (1933), membru titular al
Academiei Române
11 apr. – 160 de ani de la naşterea scriitorului Barbu
Ştefănescu Delavrancea (1858), membru
titular şi vicepreşedinte al Academiei
Române
13 apr. – 140 de ani de la naşterea medicului
veterinar şi parazitologului Ioan Ciurea
(1878), membru corespondent al
Academiei Române
13 apr. – 25 de ani de la moartea regizorului şi
scenaristului Francisc Munteanu (1993)

18 apr. – Ziua Internaţională pentru Conservarea
Monumentelor
19 apr. – 170 de ani de la naşterea prozatorului
Calistrat Hogaş (1848)
20 apr. – 150 de ani de la moartea istoricului şi
filologului Dimitrie Cozacovici (1868),
membru fondator al Academiei Române
(din partea Macedoniei)
20 apr. – 125 de ani de la moartea publicistului,
istoricului, îndrumătorului cultural şi
omului politic George Bariţiu (1893),
membru fondator, vicepreşedinte şi
preşedinte al Academiei Române
20 apr. – 50 de ani de la moartea poetului Adrian
Maniu (1968), membru corespondent al
Academiei Române
20 apr. – 10 ani de la moartea scriitoarei Monica
Lovinescu (2008)
22 apr. – Ziua Mondială a Pământului
23 apr. – Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de
Autor. Ziua Bibliotecarilor din România
24 apr. – 65 de ani de la moartea, în închisoarea de la
Sighetu Marmaţiei, a istoricului şi omului
politic Gheorghe Brătianu (1953),
membru titular al Academiei Române
24 apr. – 10 ani de la moartea scriitorului Cezar
Ivănescu (2008)
25 apr. – 90 de ani de la naşterea istoricului
maramureşean Aurel Feştilă (1928)
26 apr. – Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
26 apr. – 55 de ani de la moartea medicului şi
scriitorului Vasile Voiculescu (1963),
membru post-mortem al Academiei
Române
27 apr. – 155 de ani de la naşterea stomatologului
maramureşean Gheorghe Bilaşcu (1863)
29 apr. – 100 de ani de la moartea scriitorului Barbu
Ştefănescu-Delavrancea (1918), membru
titular şi vicepreşedinte al Academiei
Române

MAI 2018
1 mai – Ziua Internaţională a Muncii

3 mai – Ziua Mondială a Libertăţii Presei

1 mai – 90 de ani de la naşterea eseistului, teoreticianului şi istoricului literar Ion Ianoşi (1928),
membru de onoare al Academiei Române

3 mai – 15 ani de la moartea pictorului Constantin
Piliuţă (2003)

2 mai – 15 ani de la moartea poetului George
Ţărnea (2003)

5 mai – 70 de ani de la moartea filologului şi
lingvistului Sextil Puşcariu (1948),
membru titular al Academiei Române

6 mai – 75 de ani de la naşterea criticului literar
Laurenţiu Ulici (1943)
7 mai – 80 de ani de la moartea poetului,
publicistului şi omului politic Octavian
Goga (1938), membru titular al Academiei
Române
8 mai – Ziua Mondială a Crucii Roşii
8 mai – 100 de ani de la moartea pictorului
maramureşean Simion Hollósy (1918)
9 mai – Ziua Independenţei României
9 mai – Ziua Uniunii Europene
9 mai – 100 de ani de la moartea poetului George
Coşbuc (1918), membru titular al
Academiei Române
9 mai – 55 de ani de la moartea episcopului
greco-catolic Alexandru Rusu (1963)
11 mai – 60 de ani de la moartea istoricului literar şi
folcloristului Ion Breazu (1958)
12 mai – 10 ani de la moartea scriitorului
maramureşean Simion Pop (2008)
13 mai – 10 ani de la moartea actorului Colea Răutu
(2008)
15 mai – Ziua Latinităţii
15 mai – 180 de ani de la naşterea pictorului Nicolae
Grigorescu (1838), membru de onoare al
Academiei Române
15 mai – 145 de ani de la moartea domnitorului
Alexandru Ioan Cuza (1873)
15 mai – 80 de ani de la moartea omului de ştiinţă şi
medicului Gheorghe Marinescu (1938)
16 mai – 315 ani de la moartea scriitorului francez
Charles Perrault (1703)
17 mai – 110 ani de la naşterea compozitorului şi
muzicologului Sigismund Toduţă (1908),
membru corespondent al Academiei
Române

18 mai – Ziua Internaţională a Muzeelor
20 mai – 30 de ani de la moartea medicului Ana
Aslan (1988), membru titular al Academiei
Române
21 mai – Ziua Mondială a Diversităţii Culturale
21 mai – 45 de ani de la moartea, la Ottawa,
în Canada, a matematicianului Grigore C.
Moisil (1973), membru titular al
Academiei Române
24 mai – 95 de ani de la naşterea scriitorului Ion
Caraion (1923)
24 mai – 95 de ani de la naşterea inginerului Radu P.
Voinea (1923), membru titular, secretar
general şi preşedinte al Academiei Române
25 mai – 85 de ani de la naşterea criticului şi
istoricului literar, eseistului şi profesorului
universitar Ioan Eugen Simion (1933),
membru titular, vicepreşedinte, preşedinte
interimar şi preşedinte al Academiei
Române
25 mai – 20 de ani de la moartea scriitorului Ştefan
Bănulescu (1998)
26 mai – 85 de ani de la naşterea chimistului Petre
T. Frangopol (1933), membru de onoare al
Academiei Române
27 mai – 45 de ani de la moartea istoricului şi
arheologului Constantin Daicoviciu
(1973), membru titular al Academiei
Române
28 mai – 55 de ani de la moartea prozatorului Ion
Agârbiceanu (1963), membru titular al
Academiei Române
31 mai – 135 de ani de la naşterea profesorului,
memorialistului şi publicistului Onisifor
Ghibu (1883), membru corespondent al
Academiei Române

IUNIE 2018
1 iun. – Ziua Internaţională a Ocrotirii Copilului
2 iun. – 30 de ani de la moartea actorului şi
regizorului indian Raj Kapoor (1988)
4 iun. – 220 de ani de la moartea scriitorului şi
diplomatului italian Giacomo Casanova
(1798)
4 iun. – 125 de ani de la naşterea politicianului
Armand Călinescu (1893)
4 iun. – 100 de ani de la moartea actriţei Aristizza
Romanescu (1918)
5 iun. – Ziua Internaţională a Mediului
5 iun. – 80 de ani de la naşterea poetei şi
traducătoarei Flavia Cosma (1938)
5 iun. – 120 de ani de la naşterea poetului şi
dramaturgului spaniol Federico García
Lorca (1898)
6 iun. – 70 de ani de la moartea inginerului francez
Louis LumiPre (1948)

6 iun. – 50 de ani de la moartea politicianului american Robert F. Kennedy (1968)
7 iun. – 170 de ani de la naşterea pictorului francez
Paul Gaugain (1848)
8 iun. – Ziua Mondială a Oceanelor
8 iun. – 120 de ani de la moartea naturalistului,
medicului, politicianului şi omului de
cultură Constantin Esarcu (1898)
8 iun. – 115 ani de la naşterea scriitoarei
franco-americane Margueritte Yourcenar
(1903)
8 iun. – 80 de ani de la moartea filologului,
lingvistului, folcloristului şi istoricului
literar Ovid Densusianu (1938), membru
titular al Academiei Române
9 iun. – 40 de ani de la moartea Principelui Nicolae
al României (1978)
10 iun. – 165 de ani de la naşterea învăţătorului şi
folcloristului Ion Pop-Reteganul (1853)

VARIA
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10 iun. – 55 de ani de la naşterea artistului plastic
maramureşean Dorel Topan ((1963)
11 iun. – 170 de ani de la începutul Revoluţiei
Paşoptiste (1848)
11 iun. – 135 de ani de la naşterea folcloristului Tudor Pamfile (1883)
12 iun. – 65 de ani de la naşterea filosofului
maramureşean Nicolae Iuga (1953)
13 iun. – 245 de ani de la naşterea savantului englez
Thomas Young (1773)
13 iun. – 185 de ani de la naşterea istoricului,
teologului, folcloristului şi pedagogului
Ioan Micu Moldovan (numit şi
Moldovănuţ) (1833), membru titular al
Academiei Române, preşedinte al Astrei
(1894-1901)
14 iun. – 110 ani de la naşterea învăţătorului,
folcloristului şi publicistului marmureşean
Petre Lenghel Izanu (1908)
14 iun. – 50 de ani de la moartea poetului italian
Salvatore Quasimodo (1968)
15 iun. – 175 de ani de la naşterea compozitorului şi
pianistului norvegian Edvard Grieg
(1843)
15 iun. – 125 de ani de la naşterea dramaturgului şi
romancierului Ion Marin Sadoveanu
(1893)
16 iun. – 85 de ani de la naşterea inventatorului
maramureşean Gheorghe Volcovinschi
(1933)
17 iun. – 200 de ani de la naşterea compozitorului
francez Charles Gounod (1818)
17 iun. – 130 de ani de la naşterea criticului şi
istoricului literar, folcloristului şi
traducătorului Ilie E. Torouţiu (1888),
membru corespondent al Academiei
Române
18 iun. – 115 ani de la naşterea lingvistului şi
filologului italian Carlo Tagliavini (1903),
membru corespondent al Academiei
Române
18 iun. – 90 de ani de la moartea exploratorului
norvegian Roald Amundsen (1928)
18 iun. – 70 de ani de la naşterea poetului
maramureşean Ion Zubaşcu (1948)
19 iun. – 395 de ani de la naşterea matematicianului,
fizicianului şi filosofului Blaise Pascal
(1623)
19 iun. – 25 de ani de la moartea romancierului
britanic William Golding (1993)

20 iun. – 105 ani de la naşterea poetului şi
dramaturgului Aurel Baranga (1913)
21 iun. – 75 de ani de la naşterea regizorului Andrei
Şerban (1943)
21 iun. – 30 de ani de la moartea istoricului şi
criticului literar George Ivaşcu (1988)
22 iun. – 120 de ani de la naşterea scriitorului german Erich Maria Remarque (1898)
22 iun. – 105 ani de la moartea poetului Ştefan
Octavian Iosif (1913)
22 iun. – 80 de ani de la naşterea matematicianului
Izu Vaisman (1938), membru de onoare al
Academiei Române
22 iun. – 55 de ani de la moartea interpretei de
muzică populară Maria Tănase (1963)
24 iun. – 200 de ani de la naşterea agronomului şi
economistului Ion Ionescu de la Brad
(1818), membru de onoare al Academiei
Române
24 iun. – 30 de ani de la moartea psihologului şi
scriitorului Mihai Beniuc (1988), membru
titular al Academiei Române
25 iun. – 115 ani de la naşterea scriitorului şi
publicistului englez George Orwell (1903)
25 iun. – 90 de ani de la naşterea istoricului Şerban
Papacostea (1928), membru corespondent
al Academiei Române
25 iun. – 30 de ani de la moartea criticului şi
istoricului literar Şerban Cioculescu
(1988), membru titular al Academiei
Române
26 iun. – Ziua Drapelului Naţional
26 iun. – 115 ani de la naşterea zoologului Vasile
Gh. Radu (1903), membru corespondent al
Academiei Române
27 iun. – 65 de ani de la moartea episcopului
greco-catolic Ioan Suciu (1953)
28 iun. – 130 de ani de la naşterea generalului Paul
Teodorescu (1888), membru corespondent
şi donator al Academiei Române
29 iun. – Ziua Penitenciarelor din România
29 iun. – 220 de ani de la naşterea poetului italian
Giacomo Leopardi (1798)
29 iun. – 145 de ani de la naşterea arhitectului Petre
Antonescu (1873), membru titular al
Academiei Române
29 iun. – 15 ani de la moartea actriţei americane
Katharine Hepburn (2003)

IULIE 2018
1 iul. – 155 de ani de la naşterea învăţătorului şi
folcloristului Petru Bilţiu-Dăncuş (1863)
1 iul. – 85 de ani de la naşterea medicului Leon
Dănăilă (1933), membru titular al
Academiei Române
2 iul. – 240 de ani de la moartea filosofului,

scriitorului şi muzicianului francez
Jean-Jacques Rousseau (1778)
2 iul. – 95 de ani de la naşterea omului politic
Constantin Dăscălescu (1923)
2 iul. – 65 de ani de la naşterea arhiepiscopului
Irineu Pop-Bistriţeanul (1953)
2 iul. – 55 de ani de la moartea etnografului,

basarabean Nicolae Dabija (1948),
membru de onoare al Academiei Române
16 iul. – 85 de ani de la naşterea actorului Gheorghe
Cozorici (1933)
16 iul. – 75 de ani de la moartea criticului, istoricului
literar, traducătorului şi scriitorului Eugen
Lovinescu (1943), membru post-mortem al
Academiei Române
16 iul. – 70 de ani de la naşterea istoricului
basarabean Andrei Eşanu (1948), membru
de onoare al Academiei Române
17 iul. – 100 de ani de la moartea ţarului Nicolae al
II-lea al Rusiei (1918)
18 iul. – 150 de ani de la naşterea patriarhului
ortodox Miron Cristea (1868)
18 iul. – 100 de ani de la naşterea omului politic
sud-african Nelson Mandela (1918)
18 iul. – 80 de ani de la moartea reginei Maria a
României (1938), membru de onoare al
Academiei Române
18 iul. – 25 de ani de la moartea regizorului şi
scenaristului Jean Negulesco (1993)
19 iul. – 25 de ani de la moartea filologului,
istoricului, arheologului şi epigrafistului
Dionisie M. Pippidi (1993), membru titular al Academiei Române
20 iul. – Ziua Aviaţiei Române
20 iul. – Ziua Mondială a Şahului
20 iul. – 180 de ani de la naşterea publicistului
Ambrosiu Dimitrovici (1838), membru
fondator al Academiei Române (din partea
Bucovinei)
20 iul. – 95 de ani de la moartea generalului şi
revoluţionarului mexican Pancho Villa
(1923)
20 iul. – 75 de ani de la naşterea jurnalistului,
scriitorului şi omului politic Adrian
Păunescu (1943)
21 iul. – 210 ani de la naşterea istoricului, filosofului
şi omului politic Simion Bărnuţiu (1808)
23 iul. – 105 ani de la naşterea scriitorului român de
origine evreiască Gherasim Luca (1913)
24 iul. – Ziua Poliţiei Române de Frontieră
24 iul. – 235 de ani de la naşterea generalului şi
omului politic venezuelean Simón Bolívar
(1783)
25 iul. – 60 de ani de la naşterea economistului,
omului politic şi scriitorului român de
origine armeană Varujan Vosganian
(1958)
26 iul. – 110 ani de la moartea episcopului ortodox,
istoricului şi cărturarului Nicolae Popea
(1908), membru titular al Academiei
Române
26 iul. – 25 de ani de la moartea poetului băimărean
Mircea Pop (1993)
28 iul. – 170 de ani de la naşterea învăţătorului
maramureşean Elie Pop (1848)
28 iul. – 80 de ani de la moartea istoricului şi

VARIA

etnologului şi folcloristului Romulus Vuia
(1963)
3 iul. – 135 de ani de la naşterea scriitorului ceh
Franz Kafka (1883)
4 iul. – Ziua Naţională a Statelor Unite ale
Americii
4 iul. – 120 de ani de la naşterea inginerului silvic,
zooentomologului şi fiziopatologului
Constantin C. Georgescu (1898), membru
corespondent al Academiei Române
5 iul. – 185 de ani de la moartea inventatorului şi
fotografului Joseph Nicéphore Niépce
(1833)
5 iul. – 185 de ani de la naşterea publicistului şi
omului politic Visarion Roman (1833),
primul bibliotecar al Astrei, membru corespondent al Academiei Române
5 iul. – 110 ani de la naşterea matematicianului
Nicolae-Victor Teodorescu (1908),
membru titular al Academiei Române
6 iul. – 125 de ani de la moartea scriitorului francez
Guy de Maupassant (1893)
6 iul. – 95 de ani de la naşterea medicului,
scriitorului şi omului politic Constantin
Bălăceanu-Stolnici (1923)
7 iul. – 95 de ani de la naşterea actorului, regizorului
şi scenografului Liviu Ciulei (1923)
8 iul. – 180 de ani de la naşterea constructorului şi
inventatorului german Ferdinand von
Zeppelin (1838)
8 iul. – 50 de ani de la moartea eseistului, ziaristului
şi memorialistului Petre Pandrea (1968),
membru post-mortem al Academiei
Române
9 iul. – 85 de ani de la moartea numismatului Mihai
C. Şuţu (1933), membru titular al
Academiei Române
9 iul. – 75 de ani de la naşterea cântăreţei,
compozitoarei şi actriţei Margareta
Pâslaru (1943)
9 iul. – 30 de ani de la moartea lingvistului
Alexandru Graur (1988), membru titular
al Academiei Române
10 iul. – 145 de ani de la naşterea geologului şi
paleontologului Ion Simionescu (1873),
membru titular, vicepreşedinte şi
preşedinte al Academiei Române
11 iul. – Ziua Mondială a Populaţiei
12 iul. – 85 de ani de la naşterea scriitorului
maramureşean Alexandru Ivasiuc (1933)
13 iul. – 225 de ani de la moartea medicului,
savantului, omului politic şi eseistului
francez Jean-Paul Marat (1793)
14 iul. – 115 ani de la naşterea scriitorului american
Irving Stone (1903)
14 iul. – 100 de ani de la naşterea regizorului suedez
Ingmar Bergman (1918)
15 iul. – Ziua Mărcii Poştale Româneşti
15 iul. – 70 de ani de la naşterea scriitorului,
istoricului literar şi omului politic
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scriitorului german, secretar al principelui
moştenitor Ferdinand al României, Tamm
Traugott (1938), membru corespondent al
Academiei Române
29 iul. – Ziua Imnului Naţional al României
29 iul. – 135 de ani de la naşterea politicianului italian Benito Mussolini (1883)
29 iul. – 35 de ani de la moartea regizorului spaniol
Luis Buňuel (1983)

30 iul. – 200 de ani de la naşterea scriitoarei engleze
Emily Brontë (1818)
30 iul. – 155 de ani de la naşterea omului de afaceri
american Henri Ford (1863)
30 iul. – 120 de ani de la moartea omului politic german Otto von Bismark (1898)
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VARIA

AUGUST 2018
1 aug. – 135 de ani de la naşterea publicistului şi
omului politic basarabean Pantelimon
Halippa (1883), membru corespondent al
Academiei Române
3 aug. – 10 ani de la moartea romancierului rus
Aleksandr Soljeniţîn (2008)
4 aug. – 65 de ani de la moartea pictorului şi
graficianului român Francisc Şirato
(1953)
4 aug. – 50 de ani de la naşterea scriitorului
maramureşean Ştefan Doru Dăncuş
(1968)
4 aug. – 20 de ani de la moartea graficianului
maramureşean Vasile Kazar (1998)
6 aug. – 150 de ani de la naşterea poetului,
dramaturgului şi eseistului francez Paul
Claudel (1868)
7 aug. – 170 de ani de la moartea chimistului suedez
Jöns Jacob Berzelius (1848)
9 aug. – 65 de ani de la inaugurarea stadionului „23
August” din Baia Mare (1953)
12 aug. – Ziua Internaţională a Tineretului
12 aug. – 170 de ani de la moartea inventatorului
englez George Stephenson (1848)
12 aug. – 120 de ani de la naşterea geografului
francez Robert Ficheux (1898), membru
de onoare al Academiei Române
12 aug. – 85 de ani de la moartea lingvistului şi
filologului român Alexandru Philippide
(1933), membru titular al Academiei
Române
12 aug. – 55 de ani de la naşterea scriitoarei
maramureşene Tatiana Dragomir (1963)
12 aug. – 55 de ani de la moartea matematicianului
Simion Sanielevici (1963), membru titular
al Academiei Române
13 aug. – 155 de ani de la moartea pictorului francez
EugPne Delacroix (1863)
13 aug. – 125 de ani de la naşterea
etnomuzicologului si compozitorului
Constantin Brăiloiu (1893), membru corespondent al Academiei Române
13 aug. – 90 de ani de la naşterea prozatorului român
Ion Lăncrănjan (1928)
14 aug. – 115 ani de la naşterea matematicianului
Miron Nicolescu (1903), membru titular şi
preşedinte al Academiei Române

15 aug. – Ziua Marinei Române
16 aug. – 195 de ani de la naşterea publicistului şi
omului politic Alexandru Hurmuzachi
(1823), membru fondator al Academiei
Române (din partea Bucovinei)
17 aug. – 75 de ani de la naşterea actorului american
Robert De Niro (1943)
18 aug. – 160 de ani de la moartea cântăreţului şi
cobzarului Barbu Lăutaru (1858)
18 aug. – 85 de ani de la naşterea regizorului polonez
Roman Polanski (1933)
18 aug. – 20 de ani de la moartea istoricului şi
criticului muzical Iosif Sava (1998)
19 aug. – 135 de ani de la naşterea creatoarei de
modă Coco Chanel (1883)
19 aug. – 90 de ani de la naşterea inginerului Andrei
Ţugulea (1928), membru titular şi secretar
general al Academiei Române
19 aug. – 35 de ani de la moartea matematicianului
Octav Onicescu (1983), membru titular al
Academiei Române
20 aug. – 70 de ani de la moartea poetului Lucian
Georgiu (1948)
21 aug. – 295 de ani de la moartea scriitorului,
istoricului şi omului de ştiinţă Dimitrie
Cantemir (1723)
21 aug. – 220 de ani de la naşterea istoricului şi
eseistului francez Jules Michelet (1798)
22 aug. – 60 de ani de la moartea romancierului
francez Roger Martin du Gard (1958)
23 aug. – 145 de ani de la naşterea actriţei Lucia
Sturdza Bulandra (1873)
23 aug. – 80 de ani de la naşterea sculptorului
maramureşean Traian Moldovan (1938)
23 aug – 75 de ani de la naşterea criticului şi
istoricului literar Mircea Iorgulescu
(1943)
23 aug. – 70 de ani de la naşterea scriitorului şi
eseistului Andrei Pleşu (1948)
24 aug. – 150 de ani de la moartea omului politic şi
scriitorului român Costache Negruzzi
(1868)
25 aug. – 75 de ani de la naşterea inventatorului
maramureşean Ioan Petruţ (1943)
25 aug. – 30 de ani de la moartea scriitorului
maramureşean Dumitru Mureşan (1988)
27 aug. – 90 de ani de la naşterea criticului şi
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istoricului literar Mircea Zaciu (1928),
membru de onoare al Academiei Române
27 aug. – 75 de ani de la moartea mareşalului
Constantin Prezan (1943), membru de
onoare al Academiei Române
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30 aug. – 105 ani de la naşterea medicului Vlad
Voiculescu (1913), membru titular al
Academiei Române
31 aug. – Ziua Limbii Române

14 sept. – Ziua Inginerului Român
14 sept. – 240 de ani de la naşterea scriitorului
Costache Conachi (1778)
14 sept. – 80 de ani de la naşterea pictorului român
Horia Bernea (1938)
14 sept. – 25 de ani de la moartea scriitorului Geo
Bogza (1993), membru titular al
Academiei Române
15 sept. – 405 ani de la naşterea scriitorului francez
François de la Rochefoucauld (1613)
16 sept. – 35 de ani de la moartea dramaturgului
român Horia Lovinescu (1983)
16 sept. – 25 de ani de la moartea actriţei Silvia
Popovici (1993)
16 sept. – 10 ani de la moartea istoricului literar Dan
Horia Mazilu (2008), membru corespondent al Academiei Române
16 sept. – 10 ani de la moartea sociologului şi
etnologului Paul H. Stahl (2008), membru
de onoare al Academiei Române
17 sept. – 195 de ani de la moartea pedagogului,
teologului, traducătorului şi inginerului
român Gheorghe Lazăr (1823)
17 sept. – 155 de ani de la moartea poetului,
prozatorului şi dramaturgului francez Alfred de Vigny (1863)
17 sept. – 130 de ani de la moartea scriitoarei şi
poetei Iulia Hasdeu (1888)
19 sept. – Ziua Europeană a Patrimoniului
20 sept. – 135 de ani de la moartea filologului şi
folcloristului român Alexandru Lambrior
(1883), membru corespondent al
Academiei Române
20 sept. – 120 de ani de la moartea poetului si
romancierului german Theodor Fontane
(1898)
20 sept. – 110 ani de la moartea violonistului şi
compozitorului spaniol Pablo de Sarasate
(1908)
22 sept. – 145 de ani de la naşterea matematicianului
român Dimitrie D. Pompeiu (1873),
membru titular al Academiei Române
22 sept. – 80 de ani de la naşterea prozatorului şi
eseistului maramureşean Augustin Buzura
(1938), membru titular al Academiei
Române
22 sept. – 75 de ani de la naşterea inginerului şi
fizicianului Ionel-Valentin Vlad (1943),
membru titular, vicepreşedinte şi
preşedinte al Academiei Române. Doctor
Honoris Causa al Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” Arad şi onorat cu cea mai
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1 sept. – 65 de ani de la moartea lingvistului
Theodor Capidan (1953), membru titular
al Academiei Române
2 sept. – 65 de ani de la naşterea scriitorului
maramureşean Paul Romaniuc (1953)
3 sept. – 360 de ani de la moartea liderului militar şi
politic englez Oliver Cromwell (1658)
3 sept. – 135 de ani de la moartea scriitorului rus
Ivan Turgheniev (1883)
3 sept. – 90 de ani de la naşterea scriitorului,
dramaturgului şi publicistului basarabean
Ion Druţă (1928), membru de onoare al
Academiei Române
4 sept. – 250 de ani de la naşterea scriitorului şi
politicianului francez François-René de
Chateaubriand (1768)
4 sept. – 55 de ani de la naşterea prozatorului
maramureşean Alexa Gavril Bâle (1963)
5 sept. – 450 de ani de la naşterea filosofului italian
Tommaso Campanella (1568)
5 sept. – 380 de ani de la naşterea regelui Franţei
Ludovic al XIV-lea (1638)
5 sept. – 160 de ani de la naşterea scriitorului
Alexandru Vlahuţă (1858), membru
post-mortem al Academiei Române
7 sept. – 485 de ani de la naşterea reginei Elisabeta I
a Angliei (1533)
7 sept. – 75 de ani de la naşterea profesorului
maramureşean Ion Ardeleanu-Pruncu
(1943)
7 sept. – 25 de ani de la moartea scriitorului Eugen
Barbu (1993), membru corespondent al
Academiei Române
7 sept. – 10 ani de la moartea actorului român
Ilarion Ciobanu (2008)
8 sept. – Ziua Internaţională a Alfabetizării
8 sept. – Ziua Petrolistului din România
8 sept. – 80 de ani de la naşterea geologului
Gheorghe Udubaşa (1938), membru corespondent al Academiei Române
9 sept. – 120 de ani de la moartea poetului şi
eseistului francez Stéphane Mallarmé
(1898)
13 sept. – Ziua Pompierilor din România
13 sept. – 110 ani de la naşterea esteticianului,
eseistului şi traducătorului Edgar Papu
(1908), membru post-mortem al Academiei
Române
13 sept. – 105 ani de la moartea inginerului şi
pilotului Aurel Vlaicu (1913), membru
post-mortem al Academiei Române
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înaltă distincţie a Episcopiei Ortodoxe
Române a Maramureşului şi Sătmarului
„Crucea Voievodală maramureşeană”
23 sept. – 250 de ani de la moartea episcopului
greco-catolic Ioan Inocenţiu Micu-Klein
(1768)
23 sept. – 105 ani de la moartea canonicului şi
istoricului polonez Anton Petruszewicz
(1913), membru de onoare al Academiei
Române
23 sept. – 80 de ani de la naşterea actriţei franco-germane Romy Schneider (1938)
23 sept. – 75 de ani de la naşterea cântăreţului
spaniol Julio Iglesias (1943)
24 sept. – 100 de ani de la moartea lingvistului
francez Auguste Emile Picot (1918),
membru de onoare al Academiei Române
24 sept. – 70 de ani de la naşterea inginerului american de origine română Adrian Bejan
(1948), membru de onoare al Academiei
Române
24 sept. – 45 de ani de la moartea poetului şi omului
politic chilian Pablo Neruda (1973)
25 sept. – 120 de ani de la naşterea compozitorului
american George Gershwin (1898)
25 sept. – 105 ani de la naşterea interpretei române
de muzică populară, uşoară, lăutărească,
romanţe şi teatru de revistă Maria Tănase
(1913)

26 sept. – Ziua Europeană a Limbilor
27 sept. – Ziua Mondială a Turismului
27 sept. – 115 ani de la naşterea pictorului român
Alexandru Ciucurencu (1903), membru
corespondent al Academiei Române
27 sept. – 85 de ani de la naşterea poetului român
Grigore Hagiu (1933)
28 sept. – Ziua Internaţională a Dreptului la
Informaţie
28 sept. – 215 ani de la naşterea romancierului şi
dramaturgului francez Prosper Mérimée
(1803)
29 sept. – Ziua Mondială a Inimii
29 sept. – 130 de ani de la naşterea lingvistului şi
filologului Iorgu Iordan (1888), membru
titular şi vicepreşedinte al Academiei
Române
29 sept. – 20 de ani de la moartea geologului elveţian
Albert Ludwig Streckeisen (1998),
membru de onoare al Academiei Române
30 sept. – 90 de ani de la naşterea scriitorului şi
prozatorului american de origine română
Eliezer (Elie) Wiesel (1928), membru de
onoare al Academiei Române. În anul 1986
a fost gratulat cu Premiul Nobel pentru
Pace
30 sept. – 85 de ani de la naşterea poetului
maramureşean Gheorghe Ţiplea (1933)
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OCTOMBRIE 2018
1 oct. – Ziua Internaţională a Muzicii
1 oct. – Ziua Internaţională a Persoanelor
Vârstnice
1 oct. – 100 de ani de la moartea mitropolitului
ortodox Vasile Mangra (1918), membru
titular al Academiei Române
1 oct. – 25 de ani de la moartea actorului Teofil
Vâlcu (1993)
2 oct. – 215 ani de la naşterea filosofului şi
politicianului american Samuel Adams
(1803)
2 oct. – 40 de ani de la moartea medicului Ştefan
Odobleja (1978), membru post-mortem al
Academiei Române
3 oct. – 55 de ani de la moartea fizicianului,
pedagogului şi inventatorului Augustin
Maior (1963), membru post-mortem al
Academiei Române
4 oct. – 145 de ani de la naşterea matematicianului
Gheorghe Ţiţeica (1873), membru titular,
secretar general şi vicepreşedinte al
Academiei Române
4 oct. – 90 de ani de la naşterea scriitorului şi
jurnalistului american Alvin Toffler
(1928)
5 oct. – Ziua Mondială a Profesorilor
5 oct. – 305 ani de la naşterea filosofului, eseistului
şi scriitorului francez Denis Diderot (1713)

7 oct. – 50 de ani de la moartea lingvistului Emil
Petrovici (1968), membru titular şi
preşedinte al Filialei Cluj a Academiei
Române
7 oct. – 30 de ani de la moartea filosofului francez de
origine română Ştefan Lupaşcu (1988),
membru post-mortem al Academiei
Române
8 oct. – 95 de ani de la naşterea violonistului Ion
Voicu (1923)
8 oct. – 10 ani de la moartea, la San Diego, în
S.U.A., a biologului şi medicului american
de origine română George Emil Palade
(2008), membru de onoare al Academiei
Române
9 oct. – Ziua Mondială a Poştei
9 oct. – 135 de ani de la naşterea actriţei Maria
Filotti (1883)
9 oct. – 75 de ani de la naşterea istoricului de artă
Marius Porumb (1943), membru titular al
Academiei Române
10 oct. – 205 ani de la naşterea compozitorului italian Giuseppe Verdi (1813)
11 oct. – 110 ani de la naşterea publicistului şi
scriitorului Alexandru Sahia (1908),
membru post-mortem al Academiei
Române
11 oct. – 80 de ani de la naşterea regizorului Dan
Piţa (1938)
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20 oct. – 60 de ani de la moartea istoricului şi
numismatului Constantin I. Moisil (1958),
membru titular al Academiei Române
22 oct. – 200 de ani de la naşterea poetului francez
Leconte de Lisle (1818)
22 oct. – 75 de ani de la naşterea actriţei franceze
Catherine Deneuve (1943)
22 oct. – 45 de ani de la moartea violoncelistului,
dirijorului şi compozitorului spaniol Pablo
Casals (1973)
22 oct. – 10 ani de la moartea biologului Nicolae
Boşcaiu (2008), membru titular al
Academiei Române
23 oct. – 20 de ani de la moartea actorului Silviu
Stănculescu (1998)
24 oct. – Ziua Naţiunilor Unite
24 oct. – 85 de ani de la naşterea actriţei Draga
Olteanu-Matei (1933)

25 oct. – Ziua Armatei Române
25 oct. – 180 de ani de la naşterea compozitorului
francez Georges Bizet (1838)
25 oct. – 90 de ani de la naşterea lingvistei
basarabene Valeria Guţu-Romalo (1928),
membru de onoare al Academiei Române
26 oct. – 345 de ani de la naşterea scriitorului,
istoricului, filosofului, omului de ştiinţă şi
de stat Dimitrie Cantemir (1673)
26 oct. – 75 de ani de la naşterea istoricului şi
arheologului Victor Spinei (1943),
membru titular şi vicepreşedinte al
Academiei Române
27 oct. – 290 de ani de la naşterea navigatorului şi
exploratorului englez James Cook (1728)
27 oct. – 160 de ani de la naşterea politicianului,
istoricului şi scriitorului american Theodore Roosevelt (1858)
29 oct. – Ziua Internaţională a Internetului
30 oct. – 160 de ani de la naşterea prozatorului
Duiliu Zamfirescu (1858), membru titular
şi vicepreşedinte al Academiei Române
31 oct. – 65 de ani de la moartea scriitorului Petre
Dulfu (1953)
31 oct. – 25 de ani de la moartea regizorului italian
Federico Fellini (1993)

NOIEMBRIE 2018
1 nov. – Ziua Radiodifuziunii Române
1 nov. – 115 ani de la naşterea medicului Aurel
Moga (1903), membru de titular al
Academiei Române
1 nov. – 115 ani de la moartea istoricului şi
epigrafistului german Christian Matthias
Theodor Mommsen (1903), membru de
onoare al Academiei Române

2 nov. – 145 de ani de la naşterea sculptorului
Dimitrie Paciurea (1873), membru
post-mortem al Academiei Române
2 nov. – 105 ani de la naşterea actorului american
Burt Lancaster (1913)
2 nov. – 70 de ani de la naşterea artistei plastice
băimărene Zoe Vida-Porumb (1948)
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24 oct. – 35 de ani de la moartea inginerului Elie
Carafoli (1983), membru titular al
Academiei Române
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11 oct. – 55 de ani de la moartea scriitorului,
cineastului şi pictorului francez Jean
Cocteau (1963)
12 oct. – Ziua Hispanităţii
13 oct. – 175 de ani de la naşterea criticului literar,
traducătorului şi publicistului Ştefan G.
Vârgolici (1843), membru corespondent al
Academiei Române
13 oct. – 160 de ani de la naşterea politicianului,
avocatului şi ziaristului Take Ionescu
(1858)
13 oct. – 120 de ani de la naşterea scriitorului
George Mihail Zamfirescu (1898)
14 oct. – Ziua Internaţională a Standardizării
14 oct. – 165 de ani de la naşterea compozitorului
Ciprian Porumbescu (1853)
15 oct. – Ziua Internaţională a Nevăzătorilor
15 oct. – 125 de ani de la naşterea Regelui Carol al
II-lea al României (1893), membru de
onoare, protector şi preşedinte de onoare al
Academiei Române
15 oct. – 20 de ani de la moartea actriţei Leopoldina
Bălănuţă (1998)
16 oct. – Ziua Mondială a Alimentaţiei
16 oct. – 130 de ani de la naşterea dramaturgului
american Eugen O’Neill (1888)
16 oct. – 85 de ani de la naşterea inginerului geolog
Mircea Ioan Valentin Săndulescu (1933),
membru titular al Academiei Române
17 oct. – 160 de ani de la naşterea poetului,
folcloristului şi astristului Andrei
Bârseanu (1858), membru titular al
Academiei Române
19 oct. – 150 de ani de la naşterea geografului
Simion Mehedinţi (1868), membru titular
al Academiei Române
19 oct. – 110 ani de la naşterea scriitorului şi
istoricului Dumitru Almaş (1908)
19 oct. – 25 de ani de la moartea poetului
maramureşean Ion Iuga (1993)
20 oct. – 200 de ani de la naşterea publicistului
francez Jean-Henri-Abdolonyme Ubicini
(1818), membru de onoare al Academiei
Române, participant şi istoric al Revoluţiei
de la 1848 din Ţara Românească
20 oct. – 100 de ani de la moartea istoricului
Constantin Giurescu (1918), membru titular al Academiei Române
20 oct. – 85 de ani de la naşterea actorului Ion
Dichiseanu (1933)
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2 nov. – 20 de ani de la moartea istoricului Ştefan
Pascu (1998), membru titular al Academiei
române, preşedinte şi preşedinte de onoare
al Filiale Cluj-Napoca a Academiei
Române
3 nov. – 115 ani de la naşterea profesorului
maramureşean Florian Ulmeanu (1903)
3 nov. – 95 de ani de la naşterea istoricului Dan
Berindei (1923), membru titular şi
vicepreşedinte al Academiei Române
(2006-2014)
3 nov. – 65 de ani de la moartea agrochimistului
Haralambie Vasiliu (1953), membru
post-mortem al Academiei Române
5 nov. – 105 ani de la naşterea actriţei engleze
Vivien Leigh (1913)
5 nov. – 30 de ani de la moartea lingvistului
Dimitrie Macrea (1988), membru corespondent al Academiei Române
6 nov. – 125 de ani de la moartea compozitorului rus
Piotr Ilici Ceaikovski (1893)
6 nov. – 115 ani de la moartea preotului, poetului,
publicistului şi astristului Zaharia Boiu
(1903), membru corespondent al
Academiei Române
6 nov. – 25 de ani de la moartea istoricului şi
criticului literar Alexandru Piru (1993),
membru post-mortem al Academiei
Române
7 nov. – 420 de ani de la naşterea pictorului spaniol
Francesco Zurbaran (1598)
7 nov. – 105 ani de la naşterea scriitorului francez
Albert Camus (1913)
7 nov. – 95 de ani de la naşterea criticului literar şi
prozatorului Paul Georgescu (1923)
7 nov. – 35 de ani de la moartea sculptorului Ion
Jalea (1983), membru titular al Academiei
Române. 40 de ani de la inaugurarea
sculpturii sale „Dragoş Vodă şi zimbrul” la
Câmpulung Moldovenesc (1978)
8 nov. – 90 de ani de la naşterea criticului şi
istoricului literar Dumitru Micu (1928)
9 nov. – Ziua Internaţională de Luptă împotriva
Rasismului şi Antisemitismului
9 nov. – 200 de ani de la naşterea scriitorului Ion
Codru Drăguşanu (1818)
9 nov. – 100 de ani de la moartea poetului francez
Guillaume Apollinaire (1918)
9 nov. – 85 de ani de la naşterea regizorului Lucian
Pintilie (1933)
9 nov. – 65 de ani de la naşterea arhimandritului doctor Emanuil Rus (1953)
9 nov. – 35 de ani de la moartea geologului Nicolae
S. Petrulian (1983), membru titular al
Academiei Române
10 nov. – Ziua Artileriei Române
10 nov. – 535 de ani de la moartea scriitorului şi
reformatorului religios german Martin
Luther (1483)
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10 nov. – 80 de ani de la moartea militarului şi
politicianului turc Mustafa Kemal (1938)
11 nov. – 135 de ani de la naşterea istoricului şi
slavistului Ştefan Ciobanu (1883),
membru titular şi vicepreşedinte al
Academiei Române
11 nov. – 85 de ani de la naşterea actorului Ştefan
Bănică (1933)
12 nov. – 80 de ani de la naşterea inginerului geolog
Nicolae Panin (1938), membru titular al
Academiei Române
12 nov. – 80 de ani de la moartea preotului şi
folcloristului maramureşean Alexandru
Ţiplea (1938)
13 nov. – 150 de ani de la moartea compozitorului
italian Gioacchino Rossini (1868)
13 nov. – 80 de ani de la naşterea arhimandritului
Gavriil Burzo (1938)
13 nov. – 30 de ani de la moartea istoricului Vlad
Georgescu (1988)
14 nov. – Ziua Internaţională a Nevăzătorilor
14 nov. – Ziua Mondială de Luptă împotriva
Diabetului
14 nov. – 70 de ani de la naşterea lui Charles –
Prinţ de Wales (1948)
14 nov. – 25 de ani de la moartea istoricului de artă
Virgil Vătăşianu (1993), membru titular al
Academiei Române
15 nov. – Ziua Internaţională a Scriitorilor
Întemniţaţi
15 nov. – 150 de ani de la naşterea biologului Emil
Racoviţă (1868), membru titular şi
preşedinte al Academiei Române
15 nov. – 110 ani de la naşterea matematicianului
francez de origine română Radu Roşca
(1908), membru de onoare al Academiei
Române
15 nov. – 90 de ani de la naşterea economistului
Iulian Văcărel (1928), membru titular al
Academiei Române
16 nov. – 115 ani de la naşterea preotului,
filosofului, traducătorului şi ziaristului
Dumitru Stăniloaie (1903), membru titular al Academiei Române
16 nov. – 70 de ani de la naşterea publicistului şi
scriitorului Ion Cristoiu (1948)
17 nov. – Ziua Internaţională a Studenţilor
17 nov. – 70 de ani de la naşterea filosofului şi
profesorului universitar maramureşean
Florian Roatiş (1948)
17 nov. – 5 ani de la moartea scriitoarei britanice
Doris Lessing (2013)
18 nov. – 75 de ani de la naşterea scriitorului
maramureşean Toma G. Rocneanu (1943)
18 nov. – 60 de ani de la naşterea prozatorului şi
ziaristului maramureşean Nicolae Goja
(1958)
19 nov. – 190 de ani de la moartea compozitorului
austriac Franz Schubert (1828)
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19 nov. – 110 ani de la naşterea geografului Victor
Tufescu (1908), membru titular al
Academiei Române
19 nov. – 95 de ani de la naşterea scriitoarei Monica
Lovinescu (1923)
20 nov. – 160 de ani de la naşterea scriitoarei
suedeze Selma Lagerlöf (1858)
21 nov. – Ziua Internaţională a Filosofiei
21 nov. – 100 de ani de la naşterea teologului şi
profesorului Constantin Galeriu (1918)
21 nov. – 100 de ani de la naşterea profesorului şi
istoricului literar Eugen Todoran (1918)
21 nov. – 95 de ani de la naşterea mitropolitului
ortodox Nicolae Corneanu (1923),
membru de onoare al Academiei Române
22 nov. – 55 de ani de la moartea scriitorului englez
Aldous Huxley (1963)
22 nov. – 65 de ani de la moartea politicianului
american John F. Kennedy (1963)
23 nov. – 95 de ani de la moartea prozatorului
Urmuz (Demetru Demetrescu-Buzău)
(1923)
23 nov. – 65 de ani de la naşterea umoristului
maramureşean Lucian Perţa (1953)
24 nov. – 75 de ani de la naşterea filologului
Alexandrina Cernov (1943), membru de
onoare al Academiei Române
25 nov. – 155 de ani de la naşterea medicului şi
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bacteriologului Ioan Cantacuzino (1863),
membru de onoare al Academiei Române
25 nov. – 150 de ani de la naşterea esteticianului şi
criticului literar Mihail Dragomirescu
(1868)
25 nov. – 85 de ani de la naşterea actorului
maramureşean Ioan Săsăran (1933)
25 nov. – 65 de ani de la naşterea profesorului
universitar maramureşean Dana Puiu
(1953)
26 nov. – 10 ani de la moartea inginerului Victor
Toma (2008), membru de onoare al
Academiei Române
28 nov. – 155 de ani de la naşterea generalului
Eremia Grigorescu (1863)
28 nov. – 125 de ani de la naşterea mitropolitului
ortodox Nicolae Colan (1893), membru
titular al Academiei Române
28 nov. – 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu
România (1918)
28 nov. – 70 de ani de la naşterea muzeografei
maramureşene Janeta Ciocan (1948)
28 nov. – 45 de ani de la moartea scriitoarei Martha
Bibescu (1973)
29 nov. – Ziua Infanteriei Marine Române
29 nov. – 375 de ani de la moartea compozitorului
italian Claudio Monteverdi (1643)
30 nov. – Ziua Românilor de Pretutindeni

FAMILIA ROMÂNĂ

1 Decembrie – Ziua Naţională a României. 100 de ani de la Marea Unire

VARIA

DECEMBRIE 2018

În preajma zilei de 1 Decembrie, îmbrăcaţi în straie populare, peste 100 de maramureşeni au
pornit călare şi în căruţe spre Alba Iulia, pe drumul înaintaşilor care în urmă cu 100 de ani au
înfăptuit Marea Unire.
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1 dec. – Ziua Mondială de Combatere a S.I.D.A.
1 dec. – 100 de ani de la Marea Unire (1918)
2 dec. – 95 de ani de la naşterea sopranei americane
Maria Callas (1923)
2 dec. – 20 de ani de la moartea preotului ortodox
Ilie Cleopa (1998)
3 dec. – Ziua Internaţională a Persoanelor cu
Dizabilităţi
4 dec. – 220 de ani de la moartea fizicianului şi
medicului italian Luigi Galvani (1798)
4 dec. – 135 de ani de la naşterea istoricului literar
Nicolae Cartojan (1883), membru titular
al Academiei Române
4 dec. – 65 de ani de la naşterea politicianului
maramureşean Nicolae Bud (1953)
5 dec. – Ziua Internaţională a Voluntarilor
5 dec. – 75 de ani de la naşterea economistului şi
politicianului Nicolae Văcăroiu (1943)
6 dec. – 240 de ani de la naşterea chimistului şi
fizicianului francez Louis Joseph
Gay-Lussac (1778)
6 dec. – 120 de ani de la naşterea botanistului şi
biologului sovietic Nikolai Vasilievici
Ţiţin (1898), membru de onoare al
Academiei Române
6 dec. – 80 de ani de la naşterea solistului de muzică
populară Nicu Moldovan (1938)
8 dec. – Ziua Constituţiei României
9 dec. – 410 ani de la naşterea poetului şi omului
politic englez John Milton (1608)
9 dec. – 140 de ani de la naşterea juristului şi omului
politic Emil Haţieganu (1878), membru de
onoare al Academiei Române
10 dec. – Ziua Internaţională a Drepturilor
Omului
10 dec. – 115 ani de la moartea diplomatului şi
orientalistului britanic Henry Edward
John Stanley (1903), membru de onoare al
Academiei Române
11 dec. – 175 de ani de la naşterea bacteriologului
german Robert Koch (1843)
11 dec. – 105 ani de la moartea juristului şi
publicistului Ioan Kalinderu (1913),
membru titular, vicepreşedinte şi
preşedinte al Academiei Române
11 dec. – 105 ani de la naşterea actorului francez
Jean Marais (1913)
11 dec. – 100 de ani de la naşterea scriitorului rus
Aleksander Soljeniţân (1918)
11 dec. – 25 de ani de la moartea actriţei franceze de
origine română Elvira Popescu (1993),
membru de onoare al Academiei Române
12 dec. – 155 de ani de la naşterea pictorului
norvegian Edvard Munch (1853)
12 dec. – 125 de ani de la naşterea actorului american de origine română Edward G.
Robinson (1893)
12 dec. – 85 de ani de la naşterea pictorului Viorel
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Mărginean (1933), membru de onoare al
Academiei Române
12 dec. – 65 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar Dan C. Mihăilescu (1953)
12 dec. – 35 de ani de la moartea actorului Amza
Pellea (1983)
13 dec. – Ziua Tipografului Român
13 dec. – 325 de ani de la moartea cărturarului şi
mitropolitului ortodox Dosoftei (1693)
14 dec. – 515 ani de la naşterea astrologului şi
medicului francez Nostradamus (1503)
14 dec. – 100 de ani de la naşterea actorului Radu
Beligan (1918), membru de onoare al
Academiei Române
14 dec. – 10 ani de la moartea actorului Ştefan
Iordache (2008)
16 dec. – 10 ani de la moartea istoricului şi
filologului Eugen Cizek (2008)
17 dec. – 145 de ani de la naşterea filologului,
lingvistului, folcloristului şi istoricului
literar Ovid Densusianu (1873), membru
titular al Academiei Române
17 dec. – 125 de ani de la naşterea medicului
Dumitru Bagdasar (1893)
18 dec. – 215 ani de la moartea filosofului şi
scriitorului german Johann Gottfried von
Herder (1803)
18 dec. – 105 ani de la naşterea omului politic german Willy Brandt (1913)
18 dec. – 85 de ani de la naşterea inginerului
agronom Cristian Ioan D. Hera (1933),
membru titular, vicepreşedinte şi
preşedinte interimar al Academiei Române
19 dec. – 50 de ani de la moartea compozitorului şi
folcloristului Tiberiu Brediceanu (1968),
membru corespondent al Academiei
Române
20 dec. – 210 ani de la naşterea mitropolitului
ortodox Andrei Şaguna (1808), membru
de onoare al Academiei Române,
întemeietor şi primul preşedinte al Astrei
20 dec. – 60 de ani de la moartea compozitorului,
etnomuzicologului şi folcloristului
Constantin Brăiloiu (1958), membru corespondent al Academiei Române
20 dec. – 50 de ani de la moartea scriitorului american John Steinbeck (1968)
21 dec. – 115 ani de la moartea dirijorului şi
compozitorului Gavriil Musicescu (1903)
21 dec. – 60 de ani de la moartea scriitorului german
Lion Feuchtwanger (1958)
22 dec. – 160 de ani de la naşterea compozitorului
italian Giacomo Puccini (1858)
22 dec. – 75 de ani de la naşterea poetului
maramureşean Vasile Dobra (1943)
23 dec. – 195 de ani de la naşterea compozitorului
Alexandru Flechtenmacher (1823)
23 dec. – 85 de ani de la naşterea împăratului
Akihito al Japoniei (1933)
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23 dec. – 5 ani de la moartea inventatorului şi
ofiţerului rus Mihail Kalaşnikov (2013)
24 dec. – 220 de ani de la naşterea scriitorului
polonez Adam Mickiewicz (1798)
24 dec. – 200 de ani de la naşterea fizicianului englez
James Prescott Joule (1818)
25 dec. – 145 de ani de la naşterea, la Istanbul, a
diplomatului, scriitorului şi preotului
catolic Vladimir Ghika (1873), membru
post-mortem al Academiei Române
25 dec. – 80 de ani de la moartea scriitorului ceh
Karel Čapek (1938)
25 dec. – 55 de ani de la moartea poetului Tristan
Tzara (1963)
25 dec. – 30 de ani de la moartea botanistului
Nicolae Sălăgeanu (1988), membru titular
al Academiei Române
26 dec. – 125 de ani de la naşterea politicianului
chinez Mao Zedong (1893)
27 dec. – 95 de ani de la moartea inginerului francez
Gustave Eiffel (1923)
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27 dec. – 70 de ani de la naşterea actorului francez
Gérard Depardieu (1948)
28 dec. – 65 de ani de la naşterea pianistului şi
compozitorului francez Richard
Clayderman (1953)
28 dec. – 10 ani de la moartea scriitorului Haralamb
Zincă (2008)
29 dec. – 175 de ani de la naşterea reginei Elisabeta
I a României (1843)
29 dec. – 80 de ani de la naşterea scriitorului
băimărean Mircea Marian (1938)
31 dec. – 115 ani de la naşterea poetului Ilarie
Voronca (1903)
31 dec. – 50 de ani de la moartea compozitorului şi
folcloristului Sabin Drăgoi (1968),
membru corespondent al Academiei
Române. 65 de ani de la publicarea lucrării
sale „Două cântece din Maramureş pentru
cor bărbătesc” (1953)

15 ian. – 169 de ani de la naşterea poetului Mihai
Eminescu (1850), membru post-mortem al
Academiei Române
15 ian. – 100 de ani de la naşterea lingvistului şi
filologului Boris Cazacu (1919), membru
corespondent al Academiei Române
17 ian. – 70 de ani de la naşterea scriitorului
maramureşean Mihai Nebeleac (1949)
18 ian. – 20 de ani de la moartea criticului literar şi
eseistului Marian Papahagi (1999)
18 ian. – 10 ani de la moartea poetului Grigore
Vieru (2009), membru corespondent al
Academiei Române
21 ian. – 15 ani de la moartea arheologului italian de
origine română Dinu Adameşteanu
(2004), membru de onoare al Academiei
Române
23 ian. – 30 de ani de la moartea geografului Nicolae
Al. Rădulescu (1989), membru corespondent al Academiei Române
24 ian. – Ziua Unirii Principatelor Române
24 ian. – 130 de ani de la naşterea scriitorului Victor
Eftimiu (1889), membru titular al
Academiei Române
24 ian. – 70 de ani de la naşterea mitropolitului
ortodox Andrei Andreicuţ (1949)
25 ian. – 175 de ani de la naşterea avocatului şi
istoricului maramureşean Ioan Mihaly de
Apşa (1844), membru corespondent al
Academiei Române
27 ian. – Ziua Internaţională pentru
Comemorarea Victimelor Holocaustului
27 ian. – 165 de ani de la naşterea magistratului şi
omului politic Alexandru Marghiloman
(1854)
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1 ian. – Ziua Mondială a Păcii
1 ian. – 125 de ani de la apariţia revistei de cultură
„Vatra” (1894)
1 ian. – 85 de ani de la naşterea actorului Gheorghe
Dinică (1934)
2 ian. – 95 de ani de la naşterea fizicianului Victor
Mercea (1924), membru corespondent al
Academiei Române
4 ian. – 120 de ani de la naşterea lingvistului Emil
Petrovici (1899), membru titular al
Academiei Române
4 ian. – 65 de ani de la moartea poetei Elena Farago
(1954)
5 ian. – 110 ani de la naşterea principesei Ileana de
România (1909)
6 ian. – 105 ani de la moartea folcloristului,
etnografului şi scriitorului Atanasie Marian Marienescu (1914), membru titular al
Academiei Române
7 ian. – 75 de ani de la moartea omului de ştiinţă,
geologului şi geografului Ion Simionescu
(1944), membru titular al Academiei
Române
10 ian. – 220 de ani de la naşterea pedagogului,
inventatorului, inginerului şi
matematicianului Petrache Poenaru
(1799), membru titular al Academiei
Române
10 ian. – 150 de ani de la naşterea publicistului şi
omului politic Valeriu Branişte (1869),
membru de onoare al Academiei Române
11 ian. – Ziua Mondială a Rezervaţiilor Naturale
14 ian. – 85 de ani de la moartea medicului şi
biologului Ioan Cantacuzino (1934),
membru titular al Academiei Române
15 ian. – Ziua Culturii Naţionale
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27 ian. – 100 de ani de la moartea scriitorului
maghiar Ady Endre (1919)
27 ian. – 80 de ani de la naşterea arhitectului canadian de origine română Dan Sergiu

Hanganu (1939), membru de onoare al
Academiei Române
31 ian. – 10 ani de la moartea inginerului Virgiliu N.
Constantinescu (2009), membru titular şi
preşedinte al Academiei Române

FAMILIA ROMÂNĂ

VARIA

FEBRUARIE 2019
1 febr. – 85 de ani de la naşterea scriitorului
băimărean Nicolae Breban (1934),
membru titular al Academiei Române
1 febr. – 75 de ani de la naşterea istoricului Lucian
Boia (1944)
2 febr. – 130 de ani de la naşterea biologului şi
botanistului Traian Săvulescu (1889),
membru titular şi preşedinte al Academiei
Române
2 febr. – 55 de ani de la moartea dramaturgului şi
romancierului Ion Marin Sadoveanu
(1964)
2 febr. – 10 ani de la moartea scriitorului, criticului şi
istoricului literar Constantin Ciopraga
(2009), membru de onoare al Academiei
Române
3 febr. – 65 de ani de la moartea prozatorului Ionel
Teodoreanu (1954)
4 febr. – 90 de ani de la naşterea pictorului
băimărean Traian Hrişcă (1929)
4 febr. – 90 de ani de la naşterea pictorului
Constantin Piliuţă (1929)
5 febr. – 160 de ani de la moartea scriitorului Alecu
Russo (1859)
5 febr. – 80 de ani de la moartea omului de ştiinţă şi
matematicianului Gheorghe Ţiţeica
(1939), membru titular al Academiei
Române
7 febr. – 75 de ani de la naşterea inginerului
Emanuel Diaconescu (1944), membru corespondent al Academiei Române
7 febr. – 35 de ani de la moartea chimistului
Constantin Macarovici (1984), membru
corespondent al Academiei Române
8 febr. – 120 de ani de la naşterea fizicianului şi
inventatorului Theodor V. Ionescu (1899),
membru titular al Academiei Române
8 febr. – 40 de ani de la moartea scriitorului
Alexandru A. Philippide (1979), membru
titular al Academiei Române
10 febr. – 100 de ani de la naşterea duhovnicului şi
stareţului ortodox Iustin Pârvu (1919)
10 febr. – 85 de ani de la moartea publicistului şi

omului politic Vasile Goldiş (1934),
membru de onoare al Academiei Române
11 febr. – 155 de ani de la naşterea preotului şi
folcloristului maramureşean Emil Bran
(1864)
12 febr. – 125 de ani de la naşterea scriitoarei Otilia
Cazimir (1894)
15 febr. – 225 de ani de la naşterea mitropolitului
ortodox Alexandru Sterca-Şuluţiu (1794)
15 febr. – 185 de ani de la naşterea istoricului,
scriitorului şi omului politic Vasile
Alexandrescu Urechia (1834), membru
fondator al Academiei Române
16 febr. – 80 de ani de la naşterea ziaristului
maramureşean Ion P. Pop (1939)
17 febr. – 90 de ani de la naşterea matematicianului
Nicolae Dan Cristescu (1929), membru
titular al Academiei Române
18 febr. – 160 de ani de la naşterea publicistului şi
directorului de ziare şi reviste Corneliu
Diaconovici (1859)
18 febr. – 135 de ani de la naşterea filologului,
lingvistului şi istoricului literar Nicolae
Drăganu (1884), membru titular al
Academiei Române
19 febr. – 155 de ani de la naşterea folcloristului şi
etnografului Artur Gorovei (1864),
membru de onoare al Academiei Române
20 febr. – 95 de ani de la naşterea jurnalistului,
publicistului şi scriitorului Eugen Barbu
(1924), membru corespondent al
Academiei Române
21 febr. – Ziua Internaţională a Limbii Materne
21 febr. – 155 de ani de la naşterea scriitorului Virgil
Oniţiu (1864), membru corespondent al
Academiei Române
23 febr. – 100 de ani de la moartea omului politic
Gheorghe Pop de Băseşti (1919)
24 febr. – Ziua Tricolorului Românesc
27 febr. – 60 de ani de la moartea botanistului Iuliu
Prodan (1959), membru corespondent al
Academiei Române
28 febr. – 265 de ani de la naşterea istoricului şi
filologului Gheorghe Şincai (1754)

MARTIE 2019
3 mart. – 115 ani de la naşterea economistului,
filosofului, sociologului şi scriitorului
Mircea Vulcănescu (1904)
4 mart. – 185 de ani de la naşterea preotului, poetului
şi publicistului Zaharia Boiu (1834),

membru corespondent al Academiei
Române
6 mart. – 80 de ani de la moartea patriarhului ortodox
Miron Cristea (1939), membru de onoare
al Academiei Române
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8 mart. – Ziua Internaţională a Femeii
9 mart. – 75 de ani de la moartea biologului,
zoologului, ecologului şi oceanologului
Grigore Antipa (1944), membru titular al
Academiei Române
10 mart. – 163 de ani de la naşterea scriitorului
maramureşean Petre Dulfu (1856)
10 mart. – 140 de ani de la naşterea criticului şi
istoricului literar Dumitru Caracostea
(1879), membru titular al Academiei
Române
11 mart. – Ziua Europeană a Victimelor
Terorismului
14 mart. – 165 de ani de la naşterea poetului,
prozatorului şi dramaturgului Alexandru
Macedonski (1854), membru post-mortem
al Academiei Române
14 mart. – 135 de ani de la naşterea filologului şi
istoricului literar Alexe Procopovici
(1884), membru corespondent al
Academiei Române
15 mart. – 75 de ani de la naşterea preotului şi
poetului maramureşean Gheorghe Pop
(1944)
17 mart. – 200 de ani de la naşterea scriitorului
Alecu Russo (1819)
17 mart. – 135 de ani de la naşterea pictorului
Andrei Mikola (1884)
17 mart. – 130 de ani de la apariţia săptămânalului
băimărean Gutinul (1889)

18 mart. – 110 ani de la naşterea istoricului şi
criticului de artă, scriitorului şi
publicistului Barbu Brezianu (1909)
19 mart. – 80 de ani de la naşterea scriitorului
maramureşean Iurii Pavliş (1939)
19 mart. – 40 de ani de la moartea criticului şi
istoricului literar Alexandru Dima (1979),
membru corespondent al Academiei române
20 mart. – Ziua Francofoniei
20 mart. – 85 de ani de la naşterea scriitorului
maramureşean Nistor Ioan Bud (1934)
21 mart. – Ziua Internaţională a Poeziei
22 mart. – 100 de ani de la naşterea scriitorului şi
medicului maramureşean Petru Ulian (1919)
23 mart. – Ziua Mondială a Meteorologiei
25 mart. – 65 de ani de la moartea poetului Emil Isac
(1954), membru corespondent al
Academiei Române
27 mart. – Ziua Mondială a Teatrului
28 mart. – 25 de ani de la moartea scriitorului Eugen
Ionescu (1994), membru post-mortem al
Academiei Române
29 mart. – 70 de ani de la naşterea profesorului
maramureşean Ion Petrovai (1949)
30 mart. – 140 de ani de la promulgarea legii de
înfiinţare a Academiei Române (1879)
30 mart. – 30 de ani de la moartea scriitorului,
criticului literar, eseistului şi monahului
Nicolae Steinhardt (1989), membru
post-mortem al Academiei Române

1 apr. – 65 de ani de la moartea profesorului Virgil
Şotropa (1954), membru de onoare al
Academiei Române
2 apr. – Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii
şi Tineret
2 apr. – 110 ani de la moartea Elenei Cuza (1909)
2 apr. – 80 de ani de la naşterea poetului,
jurnalistului, eseistului, dramaturgului şi
diplomatului maramureşean Adrian
Dohotaru (1937)
3 apr. – 75 de ani de la moartea pictorului Octav
Băncilă (1944)
7 apr. – 85 de ani de la naşterea scriitorului
maramureşean Sever Iuliu Utan (1934)
11 apr. – 75 de ani de la moartea poetului şi
prozatorului Ion Minulescu (1944)
11 apr. – 55 de ani de la moartea matematicianului şi
profesorului universitar Alexandru Ghica
(1964), membru titular al Academiei
Române
14 apr. – 135 de ani de la apariţia revistei Tribuna
(1884)
15 apr. – 140 de ani de la naşterea lingvistului şi

folcloristului Theodor Capidan (1879),
membru titular al Academiei Române
16 apr. – 140 de ani de la naşterea scriitorului,
preotului ortodox şi profesorului de
teologie Gala Galaction (1879), membru
titular al Academiei Române
18 apr. – Ziua Internaţională pentru Conservarea
Monumentelor şi Siturilor Istorice
19 apr. – 165 de ani de la naşterea inginerului,
ministrului şi pedagogului Anghel Saligny
(1854), membru titular al Academiei
Române
19 apr. – 100 de ani de la apariţia revistei literare
Sburătorul (1919)
20 apr. – 180 de ani de la naşterea regelui Carol I de
România (1839), protector şi preşedinte de
onoare al Academiei Române
22 apr. – Ziua Mondială a Pământului
22 apr. – 125 de ani de la naşterea prozatorului,
poetului şi dramaturgului Camil Petrescu
(1894), membru titular al Academiei
Române
22 apr. – 105 ani de la naşterea filosofului
Constantin Ionescu Gulian (1914),
membru titular al Academiei Române
23 apr. – Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de
Autor. Ziua Bibliotecarului din România

FAMILIA ROMÂNĂ

1 apr. – 100 de ani de la trecerea României la
calendarul gregorian (1919)
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23 apr. – 160 de ani de la naşterea lingvistului şi
folcloristului Lazăr Şăineanu (1859)

26 apr. – Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale

FAMILIA ROMÂNĂ

VARIA

MAI 2019
1 mai – Ziua Internaţională a Muncii
1 mai – 160 de ani de la naşterea lingvistului,
filologului şi istoricului Alexandru
Philippide (1859), membru titular al
Academiei Române
1 mai – 85 de ani de la moartea istoricului şi
criticului literar Paul Zarifopol (1934)
1 mai – 75 de ani de la naşterea muzeografei
maramureşene Viorica Ursu (1944)
3 mai – Ziua Mondială a Libertăţii Presei
9 mai – Ziua Independenţei României
9 mai – Ziua Uniunii Europene
11 mai – 85 de ani de la moartea lingvistului şi
folcloristului Lazăr Şăineanu (1934)
11 mai – 65 de ani de la naşterea artistului plastic
maramureşean Aurel Cucu (1954)
13 mai – 130 de ani de la naşterea episcopului
ortodox Grigorie Comşa (1889), membru
de onoare al Academiei Române
13 mai – 60 de ani de la moartea omului politic şi
juristului Emil Haţieganu (1959), membru
de onoare al Academiei Române
13 mai – 50 de ani de la moartea învăţătorului,
folcloristului şi preotului maramureşean
Ion Bârlea (1969)
15 mai – Ziua Latinităţii
15 mai – Ziua Internaţională a Familiei
15 mai – 115 ani de la naşterea publicistului,
istoricului literar şi parlamentarului
maramureşean Aurel Buteanu (1904)

16 mai – 80 de ani de la naşterea scriitorului,
criticului şi istoricului literar Constantin
Cubleşan (1939)
16 mai – 65 de ani de la moartea prinţului,
diplomatului, scriitorului şi preotului
catolic Vladimir Ghika (1954), membru
post-mortem al Academiei Române
17 mai – 80 de ani de la naşterea gazetarului şi
poetului Vasile Radu Ghenceanu (1939)
18 mai – Ziua Internaţională a Muzeelor
19 mai – 160 de ani de la naşterea publicistului Iuliu
Moisil (1859), membru de onoare al
Academiei Române
21 mai – Ziua Mondială pentru Diversitate
Culturală, Dialog şi Dezvoltare
21 mai – 55 de ani de la moartea esteticianului,
criticului şi istoricului literar, poetului şi
filosofului Tudor Vianu (1964), membru
titular al Academiei Române
22 mai – 80 de ani de la naşterea istoricului de artă şi
omului politic Răzvan Theodorescu
(1939)
26 mai – 25 de ani de la moartea poetului
maramureşean Tiberiu Utan (1994)
28 mai – 155 de ani de la moartea istoricului,
filosofului, profesorului universitar şi
omului politic Simion Bărnuţiu (1864)
29 mai – 690 de ani de la prima menţiune
documentară a Băii Mari (1329)

IUNIE 2019
1 iun. – Ziua Internaţională a Ocrotirii Copilului
2 iun. – 55 de ani de la moartea criticului şi
istoricului literar Dumitru Caracostea
(1964), membru titular al Academiei
Române
5 iun. – Ziua Internaţională a Mediului
5 iun. – 240 de ani de la naşterea pedagogului
Gheorghe Lazăr (1779)
6 iun. – 105 ani de la naşterea poetului
maramureşean Ion Şiugariu (1914)
15 iun. – 130 de ani de la moartea scriitorului Mihai
Eminescu (1889)
15 iun. – 110 ani de la naşterea poetului, prozatorului
şi eseistului Virgil Teodorescu (1909),
membru corespondent al Academiei Române
15 iun. – 90 de ani de la naşterea pictorului
maramureşean Alexandru Şainelic (1929)
15 iun. – 85 de ani de la naşterea profesorului,
eseistului şi criticului literar american de
origine română Matei Călinescu (1934)

16 iun. – 80 de ani de la naşterea artistului plastic
Nicolae Apostol (1939)
19 iun. – 120 de ani de la naşterea scriitorului,
jurnalistului, criticului şi istoricului literar
George Călinescu (1899), membru titular
al Academiei Române
23 iun. – 185 de ani de la naşterea istoricului şi
scriitorului Alexandru Odobescu (1834),
membru titular al Academiei Române
23 iun. – 110 ani de la naşterea eseistului, istoricului
literar şi folcloristului Ovidiu Papadima
(1909)
26 iun. – Ziua Drapelului Naţional
28 iun. – 75 de ani de la naşterea scriitorului
maramureşean Dumitru Fânăţeanu (1944)
29 iun. – 200 de ani de la naşterea istoricului,
revoluţionarului paşoptist şi scriitorului
Nicolae Bălcescu (1819), membru
post-mortem al Academiei Române
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IULIE 2019

1 iul. – 70 de ani de la naşterea scriitorului
maramureşean Ştefan Jurcă (1949)
2 iul. – 515 ani de la moartea domnitorului
moldovean Ştefan cel Mare (1504)
2 iul. – 105 ani de la moartea scriitorului Emil
Gârleanu (1914)
5 iul. – 25 de ani de la moartea medicului
Constantin Arseni (1994), membru titular
al Academiei Române
6 iul. – 55 de ani de la moartea poetului Ion Vinea
(1964)
12 iul. – 20 de ani de la moartea scriitorului Mircea
Nedelciu (1999)
14 iul. – 45 de ani de la moartea botanistului Emil
Pop (1974), membru titular al Academiei
Române
20 iul. – Ziua Aviaţiei Române
20 iul. – Ziua Mondială a Şahului
20 iul. – 505 ani de la moartea nobilului secui
Gheorghe Doja (1514)
20 iul. – 50 de ani de la prima aterizare cu echipaj
uman pe Lună (1969)
23 iul. – 150 de ani de la naşterea istoricului literar,
bibliografului şi profesorului Gheorghe

Adamescu (1869), membru corespondent
al Academiei Române
24 iul. – 110 ani de la naşterea filosofului, eseistului
şi scriitorului Constantin Noica (1909)
24 iul. – 125 de ani de la naşterea istoricului Andrei
Oţetea (1894), membru titular al
Academiei Române
25 iul. – 55 de ani de la moartea sculptorului Cornel
Medrea (1964), membru corespondent al
Academiei Române
26 iul. – 80 de ani de la naşterea poetului şi
publicistului Cezar Baltag (1939)
28 iul. – 165 de ani de la naşterea biologului şi profesorului universitar Victor Babeş (1854),
membru titular al Academiei Române
28 iul. – 105 ani de la începutul Primului Război
Mondial (1914)
28 iul. – 90 de ani de la naşterea Primei Doamne a
Statelor Unite Jacqueline Kennedy
Onassis (1929)
29 iul. – Ziua Imnului Naţional al României
30 iul. – 125 de ani de la naşterea scriitorului
Alexandru Osvald (Păstorel) Teodoreanu
(1894)

filosofului Mihail Ralea (1964), membru
titular al Academiei Române
17 aug. – 5 ani de la moartea eseistului şi criticului
de artă Dan Hăulică (2014), membru corespondent al Academiei Române
20 aug. – 155 de ani de la naşterea omului politic şi
inginerului Ion I. C. Brătianu (1864),
membru de onoare al Academiei Române
22 aug. – 115 ani de la naşterea sculptorului
Gheorghe D. Anghel (1904)
24 aug. – 135 de ani de la moartea medicului şi
farmacistului Carol Davila (1884),
membru post-mortem al Academiei
Române

SEPTEMBRIE 2019
1 sept. – 125 de ani de la naşterea bibliologului şi
folcloristului Nicolae Georgescu-Tistu
(1894)
1 sept. – 80 de ani de la începutul celui de-Al Doilea
Război Mondial (1939)
1 sept. – 75 de ani de la moartea scriitorului Liviu
Rebreanu (1944), membru titular al
Academiei Române
1 sept. – 55 de ani de la moartea dirijorului George
Georgescu (1964), membru corespondent
al Academiei Române
2 sept. – 100 de ani de la naşterea criticului şi
istoricului de artă Ovidiu Drimba (1919)
4 sept. – 115 ani de la naşterea biologului şi

citologului Radu Codreanu (1904),
membru titular al Academiei Române
4 sept. – 60 de ani de la moartea medicului Iuliu
Haţieganu (1959), membru titular al
Academiei Române
6 sept. – 200 de ani de la naşterea prozatorului
Nicolae Filimon (1819)
7 sept. – 115 ani de la naşterea inginerului Dumitru
Dumitrescu (1904), membru titular al
Academiei Române
7 sept. – 95 de ani de la naşterea pictorului Ion
Pacea (1924), membru de onoare al
Academiei Române
7 sept. – 90 de ani de la naşterea lingvistului

FAMILIA ROMÂNĂ

4 aug. – 130 de ani de la moartea poetei Veronica
Micle (1889)
4 aug. – 60 de ani de la moartea episcopului
greco-catolic Ioan Bălan (1959)
10 aug. – 135 de ani de la naşterea scriitorului
Panait Istrati (1884)
12 aug. – Ziua Internaţională a Tineretului
15 aug. – Ziua Marinei Române
15 aug. – 305 ani de la moartea prin decapitare a
domnului Ţării Româneşti Constantin
Brâncoveanu şi a fiilor săi: Constantin,
Ştefan, Radu şi Matei (1714)
17 aug. – 55 de ani de la moartea eseistului şi

VARIA
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Emanuel Vasiliu (1929), membru titular al
Academiei Române
8 sept. – Ziua Internaţională a Alfabetizării
18 sept. – 65 de ani de la naşterea pictorului
maramureşean Valentin Muste (1954)
19 sept. – Ziua Europeană a Patrimoniului
21 sept. – 155 de ani de la naşterea scriitoarei Elena
Văcărescu (1864), membru de onoare al
Academiei române
22 sept. – 85 de ani de la moartea inginerului şi
istoricului de artă Gheorghe Balş (1934),
membru titular al Academiei Române

23 sept. – 135 de ani de la naşterea istoricului şi
folcloristului Mihai Costăchescu (1884),
membru corespondent al Academiei
Române
26 sept. – Ziua Limbilor Europei
27 sept. – Ziua Mondială a Turismului
28 sept. – Ziua Internaţională a Dreptului la
Informaţie
29 sept. – 120 de ani de la naşterea folcloristului şi
etnografului Ion Muşlea (1899), membru
corespondent al Academiei Române

FAMILIA ROMÂNĂ

VARIA

OCTOMBRIE 2019
1 oct. – Ziua Internaţională a Muzicii
1 oct. – Ziua Internaţională a Persoanelor
Vârstnice
1 oct. – 120 de ani de la moartea scriitorului şi
jurnalistului Anton Bacalbaşa (1899)
1 oct. – 100 de ani de la naşterea medicului
microbiolog Nicolae Cajal (1919),
membru titular al Academiei Române
3 oct. – 180 de ani de la naşterea muzicologului,
folcloristului şi etnografului Teodor
Burada (1839), membru corespondent al
Academiei Române
3 oct. – 65 de ani de la naşterea scriitorului
maramureşean Ioan Groşan (1954)
4 oct. – 85 de ani de la naşterea actorului Mircea
Albulescu (1934)
5 oct. – Ziua Mondială a Profesorilor
5 oct. – 25 de ani de la moartea compozitorului şi
dirijorului Liviu Borlan (1994)
10 oct. – 105 ani de la moartea regelui Carol I al
României (1914), membru de onoare al
Academiei Române
12 oct. – Ziua Hispanităţii
12 oct. – 125 de ani de la naşterea principesei
Elisabeta a României (1894)
14 oct. – Ziua Internaţională a Standardizării
14 oct. – 105 ani de la naşterea istoricului Ştefan

Pascu (1914), membru titular al Academiei
Române
14 oct. – 50 de ani de la naşterea episcopului
greco-catolic maramureşean Vasile Bizău
(1969)
15 oct. – 145 de ani de la naşterea medicului şi
omului de ştiinţă Constantin I. Parhon
(1874), membru titular al Academiei
române
15 oct. – 65 de ani de la naşterea artistului plastic
maramureşean Ioan Anghel Negrean
(1954)
19 oct. – 90 de ani de la moartea dramaturgului
Alexandru Davila (1929)
20 oct. – 190 de ani de la naşterea istoricului şi
omului politic Iosif Hodoş (1829), membru
fondator al Academiei Române
25 oct. – Ziua Armatei Române
25 oct. – 75 de ani de la eliberarea Ardealului de sub
ocupaţia trupelor hortyste (1944)
26 oct. – 395 de ani de la naşterea poetului,
traducătorului şi mitropolitului ortodox
Dosoftei (1624)
28 oct. – 85 de ani de la naşterea profesorului,
scriitorului şi folcloristului Vasile Latiş
(1934)
31 oct. – 66 de ani de la moartea pedagogului, scriitorului şi traducătorului Petre Dulfu (1953)

NOIEMBRIE 2019
1 nov. – Ziua Radiodifuziunii Române
1 nov. – 235 de ani de la începutul răscoalei lui
Horea, Cloşca şi Crişan (1784)
2 nov. – 165 de ani de la moartea poetului Anton
Pann (1854)
3 nov. – 95 de ani de la naşterea istoricului literar
Paul Cornea (1924)
5 nov. – 20 de ani de la moartea criticului literar,
eseistului şi cronicarului literar Radu G.
Ţeposu (1999)
6 nov. – 105 ani de la naşterea prozatorului şi
dramaturgului Alexandru Mitru (1914)

6 nov. – 75 de ani de la naşterea arhiepiscopului
romano-catolic Ioan Robu (1944),
membru de onoare al Academiei Române
9 nov. – Ziua Internaţională de Luptă Împotriva
Rasismului şi Antisemitismului
9 nov. – 120 de ani de la naşterea istoricului şi arheologului Gheorghe Ştefan (1899), membru
corespondent al Academiei Române
12 nov. – 150 de ani de la moartea scriitorului
Gheorghe Asachi (1869)
13 nov. – 105 ani de la moartea scriitorului Dimitrie
Anghel (1914)
14 nov. – 75 de ani de la naşterea ziaristului şi
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scriitorului maramureşean Augustin
Cozmuţa (1944)
15 nov. – Ziua Internaţională a Scriitorilor
Întemniţaţi
19 nov. – 100 de ani de la moartea scriitorului
Alexandru Vlahuţă (1919), membru
post-mortem al Academiei Române
22 nov. – 135 de ani de la naşterea mitropolitului
greco-catolic Alexandru Rusu (1884)
26 nov. – 110 ani de la naşterea scriitorului Eugen
Ionescu (1909), membru post-mortem al
Academiei Române
27 nov. – 95 de ani de la naşterea poetei Nina
Cassian (1924)
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27 nov. – 80 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar Nicolae Manolescu (1939),
membru titular al Academiei Române
28 nov. – 30 de ani de la moartea teologului,
duhovnicului şi pictorului de biserici
ortodox Arsenie Boca (1989)
29 nov. – 25 de ani de la moartea scriitorului Titus
Popovici (1994), membru corespondent al
Academiei Române
30 nov. – 145 de ani de la naşterea criticului şi
istoricului literar Paul Zarifopol (1874)

13 dec. – Ziua Tipografilor Români
20 dec. – 75 de ani de la moartea istoricului literar
Nicolae Cartojan (1944), membru titular
al Academiei Române
21 dec. – 95 de ani de la naşterea dirijorului
Valentin Băinţan (1924)
21 dec. – 30 de ani de la începutul Revoluţiei
române (1989)
22 dec. – 150 de ani de la naşterea arhitectului
Nicolae Ghica-Budeşti (1869), membru de
onoare al Academiei române
22 dec. – 130 de ani de la naşterea filosofului,
jurnalistului, teologului, publicistului şi
poetului Nichifor Crainic (1889), membru
titular al Academiei Române
25 dec. – 30 de ani de la moartea politicianului
Nicolae Ceauşescu (1989)
31 dec. – 130 de ani de la moartea scriitorului Ion
Creangă (1889), membru post-mortem al
Academiei Române
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1 dec. – Ziua Naţională a României
4 dec. – 10 ani de la moartea poetului, criticului şi
istoricului literar Marin Mincu (2009)
5 dec. – Ziua Internaţională a Voluntariatului
5 dec. – 45 de ani de la moartea poetului şi
prozatorului Zaharia Stancu (1974)
6 dec. – 155 de ani de la naşterea patriarhului
ortodox Nicodim Munteanu (1864),
membru de onoare al Academiei Române
7 dec. – 80 de ani de la naşterea istoricului Nicolae
Edroiu (1939), membru corespondent al
Academiei Române
8 dec. – Ziua Constituţiei României
10 dec. – Ziua Internaţională a Drepturilor
Omului
10 dec. – 85 de ani de la naşterea actriţei Leopoldina
Bălănuţă (1934)
12 dec. – 80 de ani de la naşterea publicistului,
jurnalistului şi criticului de artă Tudor
Octavian (1939)
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Am primit la redacţie
Simona DUMUŢA
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VARIA

Baia Mare

Ideea de Dumnezeu în poezia lui Eminescu, Editura Eikon,
Bucureşti, 2016, autor Theodor Damian. Volumul cuprinde o parte,
mai exact cincisprezece, din multele lucrări prezentate de autor în
cadrul Simpozionului „Eminescu”, desăşurat la New York, sau publicate în reviste din ţară şi din străinătate. În aceste studii este analizată
după cum apreciază Nicolae Georgescu în Prefaţa volumului „dimensiunea t eologică a operei eminesciene”, autorul
analizând aspectele misticii şi religiozităţii creştine
cu deosebire în poezie, dar şi în proza ziaristică, iar
motivaţia care a stat la baza cuprinderii şi editării
acestora într-un volum este tocmai aceea de a scoate
această temă a religiozităţii eminesciene, aflată
mereu în discuţie, dintr-o falsă dilemă. De la acelaşi
Theodor Damian, poet, teolog, profesor universitar, eseist şi editor ne-au sosit
pe adresa redacţiei şi două din volumele sale de poezii: Singurul
dincolo, apărut la Editura Rawex Coms, Bucureşti, 2015, o carte de
dimensiuni mici, gen carte de buzunar, de doar 44 de pagini în care şi-au
găsit loc 13 poezii, unele însoţite de ilustraţii grafice semnate de Liviu
Şoptelea, pagini suficiente, însă, pentru a reda într-un mod concentrat
frumuseţea creaţiei poetice, iar cel de al doilea: Lazăre, vino afară,
apărut la Editura Junimea, Iaşi, 2016 cu o Prefaţă semnată de Vasile
Andru şi un Cuvânt însoţitor de Ioan Holban, un volum consistent de
peste 140 de pagini în care versurile au fost structurate în trei părţi:
Suflarea şi lutul, Un sâmbure şi-o genune şi Vederea vederii. Nu lipsesc
notele biobibliografice şi referinţele critice.
Patru volume de poezii, autor părintele Marcel
Miron, protopop de Huşi, despre care Theodor
Codreanu spune că „este, în prelungirea harului preoţesc, un om dintre cei mai cultivaţi şi un poet de
talent”: Versuri albastre şi aurii, volum de debut,
apărut la Editura Junimea, Iaşi, 2015, cu o Prefaţă de
Theodor Codreanu. La apariţia acestui prim volum de
creaţii poetice al părintelui
Miron, Ioan Holban afirma că,
astfel, poetul „se alătură celor tot
mai mulţi care mărturisesc faptul că, poezia e o rugăciune profană, iar rostul
ei este unul civilizator: civilizarea fiinţei, îmblânzirea sufletului, a
demonilor dinlăuntru. Poetul scrie cu tăcerea sa, iar tăcerea este durata când
cuvântul se întoarce pentru a se reîncărca de sacru”. Cea de-a doua sa carte
este Caiere de lumină, apărută la Editura Gens Latina, Alba Iulia, 2015, cu
o Prefaţă de acelaşi Ioan Holban şi în care subliniază că ceea ce scrie
preotul-poet este „o poezie a departelui, structurată pe o serie de simboluri
ascensionale”, una din aceste ascensiuni fiind cea a fiinţei, care nu este
altceva decât „un traseu cu repere sigure, cu etape de parcurs până la prispa cerului, în vecinătatea
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lui Dumnezeu”. De aceleaşi cuvinte apreciative se bucură şi următoarele
două cărţi: De la Kogaion la Athos, Editura Timpul, Iaşi, 2016, cu o Prefaţă
de Marius Chelaru, despre care, Cassian Maria Spiridon spune că este o
„călătorie lirică iniţiatică şi propune o mitologie proprie, marcată hristic. O
poetică frustă, acroşantă, mărturisitoare a unei inimi copleşite de nostalgii”,
şi tot el, referindu-se la creaţia cuprinsă în volumul Spre orizonturi albastre,
apărut la Editura Timpul, Iaşi, 2017 cu o Prefaţă semnată de Mircea Platon,
o rezumă ca fiind un rezultat al faptului că poetul „a stat la sfat cu îngerul, care
i-a arătat cum poate cu o privire circulară să se cuprindă în orizonturi albastre”.
Floare de latinitate, nr. 2(51) şi 3(52)/2016,
revistă de cultură şi spiritualitate românească editată de Consiliul Naţional
al Minorităţii Naţionale Române din Serbia – Novi Sad, redactor şef
Vasile Barbu. Din cuprins: Limba română (N. Dabija), Traian Dorz,
mărgăritarul ascuns al ortodoxiei româneşti (M.P. Pascu), „Astra” în
Banatul iugoslav (D. Oberşterescu), Promovarea împreună a limbii,
culturii şi civilizaţiei române (O. Lupşor), Istoria şi semnificaţia numelor
de român/valah şi România/Valahia (I.A. Pop), De ce sunt ucrainizate
şcolile cu limba română de predare (V. Bacinschi), Monştri sacri ai
teatrului românesc din Uzdin (V. Barbu).

Tibiscus, numerele din octombrie/2016-aprilie/2017, publicaţie
lunară editată de Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” din Uzdin
(Voivodina, Serbia), redactor şef Vasile Barbu. Longeviva publicaţie a ajuns în ianuarie la
numărul 300, prilej de aniversare încununat cu aprecieri şi urări de viaţă lungă adresate acestei foi
de suflet a românilor din Banatul sârbesc, care apare prin grija, dăruirea şi implicarea totală a
domnului Vasile Barbu.
Libertatea, anul LXXII, nr. 12, martie/2017, ziar al românilor din Serbia, fondat de
Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române şi editat de Casa de Presă şi Editură
„Libertatea”, director Nicu Ciobanu, redactor responsabil Teodora Smolean. În cele 24 de
pagini ale publicaţiei se regăsesc informaţii de actualitate pentru românii din Serbia: politică,
cultură, viaţă socială, sănătate, economie, ecologie, sport ş.a.
Drumuri de spice, popasul îngerilor, Editura Tibiscus, Uzdin, 2018, autor Vasile Barbu.
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Lumină Lină/Gracious Light, nr. 1 ianuarie-martie, 3
iulie-septembrie şi 4 octombrie-decembrie 2016, 1 ianuarie-martie şi 3
iulie-septembrie /2017, revistă de spiritualitate şi cultură românească,
publicaţie bilingvă ce apare la New York, sub redacţia Institutului
Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, Capela Sf. Apostoli
Petru şi Pavel, director pr. Theodor Damian. Deşi cu mici variaţii de la
număr la număr, conţinutul este structurat, de regulă, pe secţiunile
consacrate: Teologie, Studii, Eseu, Eminesciana, Documente şi mărturii, Proză, Cărţi în Agora, Interviu, Universalia, Identitate românească, Recenzii, Reportaje, Galeria Spiritus.

VARIA

Lumina, nr. 4-12/2016 şi 1-6/2017, revistă
de literatură, artă şi cultură transfrontalieră, redactor-şef Ioan Baba. Apare sub egida Casei de Presă şi Editură „Libertatea”
din Pancevo, Serbia, director Nicu Ciobanu. În secţiunile: Istorie literară,
eseu, Meridiane, paralele transfrontaliere, Prezentări, semnale, lecturi,
Rememorări, Cercetări şi Lumina-fasciculă semnează: Ioan Baba, Tudor
Nedelcea, Mihai Cimpoi, Florian Copcea, Adrian Dinu-Rachieru, Nicolae
Dan-Fruntelată, Victor Rusu, Carmen Dărăbuş, Catinca Agache, Adrian
Ţion şi mulţi alţii.
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O antologie de poezie a celor 25 de autori
distinşi cu Marele Premiu „Sf. Gheorghe” din
cadrul Festivalului Internaţional de Poezie
„Drumuri de spice” desfăşurat la Uzdin –
Voivodina în perioada 1994-2018. Printre
laureaţii acestui premiu se numără şi maramureşenii Vasile Morar şi Grigore Leşe.
Manifestare emblematică pentru românii
din Serbia, festivalul reuşeşte an de an să
adune la un loc nume importante ale
culturii, artei şi literaturii româneşti. De
acelaşi autor: Ca şi după o icoană, versuri în limbile română,
aromână şi macedoneană, Scopie, 2018, Rădăcini, (versuri),
Editura Grafix, Craiova, 2018, Spektakularni debakl, (aforisme), Editura Tibiscus,
Uzdin, 2017 şi Uzdin – Album monografic, vol. 3,
Editura Tibiscus, Uzdin, semnat împreună cu Elena
Maria Murgu.
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Prin grija aceluiaşi neobosit colaborator,
Vasile Barbu, ne-au sosit la redacţie cărţile: Uzdin,
dor şi neuitare (desene, proză scurtă), Editura
Tibiscus, Uzdin, 2016, de Trifu Şoşdean. O carte
în care autorul încearcă să readucă cititorilor prin
imagini şi text, Uzdinul de altădată: tradiţii şi obiceiuri, îndeletniciri ale locuitorilor, jocuri de copii şi
multe altele, însoţite de imagini sugestive.
Absenţa obligatorie (poezie), Editura Tibiscus, Uzdin, 2017, autor Gabriel Băbuţ, traducere
din limba sârbă de Vasile Barbu.
De taină şi rugăciune / O tajni i molitvi,
Editura Ecko Print, Drobeta Turnu-Severin, 2017,
autor Victor Rusu, traducere în limba sârbă de
Vasile Barbu.
Očevi snovi, majko, Editura Tibiscus,
Uzdin, Serbia, 2018, autor Vasile Tărâţeanu, traducere din limba română de Vasile Barbu. Volumul
de poezie a fost distins cu Premiul Special al
Juriului, pentru traducere, în cadrul celei de-a 34-a
ediţii a Festivalului Naţional de Poezie ,,George
Coşbuc”, desfăşurat la Bistriţa Năsăud.
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