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Nume care fac cinste
Maramureºului

Dr. ªtefan VIªOVAN
Baia Mare

Numãrul de faþã al revistei este unul spe cial. Pe lângã secvenþele cu
care cititorii noºtri sunt deja familiarizaþi, ne-am propus sã punem
în luminã douã mari personalitãþi ale Maramureºului. Prima este

distinsul, de pioasã amintire, profesor universitar, doc tor în filologie,
Gheorghe Pop, care a fãcut istorie în acest colþ de þarã, fãurind o universitate în 
Baia Mare ºi servindu-ºi cu dãruire exemplarã ºi cu abnegaþie naþia. Se
împlineºte anul acesta un secol de la naºterea celui care a înscris cu autoritate
Maramureºul pe harta învãþãmântului su pe rior românesc. 

Aceeaºi vocaþie de ctitor îi este proprie ºi celei de-a doua personalitãþi
cãreia i se dedicã prezentul numãr. Este vorba despre Teodor Ardelean,
directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare, doc tor în filologie ºi
re dac tor-ºef al revistei noastre. Domnia Sa a împlinit în luna iunie 2021
ºaptezeci de ani de viaþã, din care douãzeci i-a petrecut în fruntea instituþiei
amintite, pe care preluat-o din faza de proiect ºi, ve ghindu-i cu pricepere ºi
responsabilitate devenirea, a ridicat-o la stadiul de cea mai modernã, mai bine
dotatã ºi mai funcþionalã bibliotecã departamentalã din România. A fondat,
totodatã, nenumãrate biblioteci pentru românii din afara graniþelor ºi a con -
tribuit la dotarea cu carte a celor mai multe biblioteci din Maramureº.

Parcursul existenþial al celor doi are multe puncte comune. Amândoi s-au 
stabilit în Maramureº, urmându-ºi destinul profesional: Pop Gheorghe venea
din Roºiorii de Satu Mare, localitate pe care a iubit-o cu pasiune, lãsându-i chiar 
un muzeu etnografic, amenajat în casa pãrinteascã. Teodor Ardelean vine din
Sãlajul vecin, ca fiu al vestitului Moigrad, al cãrui nume l-a întregit magistral cu
to ponimul Porolissum, subliniind ºi astfel istoria strãveche ºi nobilã a zonei. 

S-au întâlnit în urmã cu aproape o jumãtate de veac. Pop Gheorghe era
decanul Facultãþii de Litere a universitãþii bãimãrene, iar lui Teodor Ardelean i
se încredinþase direcþiunea Clubului studenþesc. De atunci au rãmas, practic,
ne despãrþiþi. S-au bucurat împreunã de realizãrile universitãþii bãimãrene, de
pre miile luate la concursurile na þionale de formaþiile artistice studenþeºti
pregãtite de Teodor Ardelean, de premiul „Timotei Cipariu” decernat de Ac a -
de mia Românã monografiei etnografice a Þãrii Chioarului coordonate de
Gheorghe Pop. Au reactivat ºi dinamizat activitatea filialei maramureºene a
Asociaþiei pentru Cultura ºi Literatura Poporului Român, al cãrei preºedinte
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era Gheorghe Pop, iar Teodor Ardelean îl secunda ca vicepreºedinte. Au
participat la sute de lansãri ºi prezentãri de cãrþi – în calitate de moderatori sau
recenzenþi. Dar cea mai frumoasã realizare comunã este obþinerea de cãtre
Teodor Ardelean a titlului de doc tor în filologie, avându-l conducãtor ºtiinþific
chiar pe profesorul Gheorghe Pop, teza de doc torat, cu titlul Limba românã ºi
cultivarea ei în preocupãrile ASTREI, devenitã carte ºi publicatã la cunoscuta
editurã clujeanã „Limes”, aducându-i autorului prestigiosul premiu al
Academiei Române „Ion Petrovici” pe anul 2011. În acest plan, iatã, discipolul
ºi-a egalat mentorul.

Parcurgând grupajele rezervate celor douã personalitãþi, cititorii revistei
vor afla nenumãrate detalii din viaþa ºi activitatea profesionalã, managerialã,
politicã etc. a acestora, alãturi de pãreri ºi referinþe critice privind op era lor
ºtiinþificã, publicistica, realizãrile pe plan cul tural etc. Atât Gheorghe Pop, cât
ºi Teodor Ardelean au devenit modele de intelectuali demni, angajaþi, care ºi-au 
pus necon diþionat capacitatea in telectualã ºi puterea de muncã în slujba se -
menilor ºi a cetãþii.
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Prof. univ. dr. Gheorghe Pop ºi dr. Teodor Ardelean
la aniversarea de 90 de ani ai profesorului, 8 octombrie 2011



TEODOR ARDELEAN
70 de ani 

sub semnul lui
HOMO DOCTUS

Mesajul Executivului Consiliului Judeþean Maramureº
adresat dr. Teodor Ardelean, 

la aniversarea vârstei de 70 de ani

Ionel Ovidiu BOGDAN
Preºedinte

Radu Dan iel TRUFAN, Doru Alexandru LAZÃR
Vicepreºedinþi

Timpul constituie o resursã preþioasã
pentru fiecare dintre noi, însã îl face
cu adevãrat valoros ceea ce alegem

noi sã facem în timpul pe care îl primim în dar.
Existã oameni care gonesc spre o destinaþie
oare care, fãrã sã priveascã înapoi, dar ºi oameni
care privesc în urmã, la fiecare pas, doar pentru
a se asigura cã fiecare acþiune întreprinsã de ei
întãreºte temelia pe care, cei ce-i vor urma, vor
putea clãdi. Un astfel de om excepþional este ºi
distinsul dr. Teodor Ardelean care, dintr-o ge -
nerozitate greu de egalat, ºi-a dedicat întreaga
carierã proiectelor culturale ambiþioase cãrora
le-a dat viaþã. 

Re dac tor, bibliotecar, profesor, di rec tor
de ºcoalã, in struc tor cul tural, vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean Maramureº, sen a tor, dec an

al Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº” - filiala
Baia Mare, consilier judeþean ºi, de 20 de ani, di -
rec tor al Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” din
Baia Mare, dr. Teodor Ardelean s-a achitat cu
aceeaºi fireascã dedicare ºi înaltã competenþã de 
fiecare nouã provocare ivitã în parcursul sãu

profesional. Când vorbim despre o persoanã a
cãrei carierã poate fi cuantificatã în sutele de mii 
de vol ume pe care le-a pus la adãpost în insti -
tuþia de prestigiu pe care o con duce, adu cân -
du-le, astfel, mai aproape de publicul larg, cu -
vintele sunt mãrunte ºi prea puþine. Dr. Teodor
Ardelean ne-a învãþat cã dragostea de carte se
cultivã ºi ºi-a pus întreaga înþelepciune ºi pri -
cepere în materializarea acestui deziderat. Copii,
tineri ºi adulþi de toate vârstele au pãtruns în
universul fascinant al cuvintelor aºternute pe
hârtie, încurajaþi fiind de felul în care viziunea
Domniei Sale a fost transpusã în serviciile de
excepþie cu care Biblioteca Judeþeanã „Petre
Dulfu” din Baia Mare îºi rãsplãteºte fiecare vizi -
tator.

Dr. Teodor Ardelean este un izvor ine -
puizabil de dragoste faþã de semenii sãi, astfel cã 
în sufletul sãu ºi-au gãsit loc nu doar mara -
mureºenii, ci ºi românii de peste hotare, pentru
care a construit punþi ca aceºtia sã nu piardã
legãtura cu scriitura româneascã. Biblioteca
„Transilvania” de la Chiºinãu, bibliotecile ro   -
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mâneºti din Ungaria, Spania, Marea Britanie ºi
Can ada, dar ºi alte biblioteci care ºi-au îm -
bogãþit fondul de carte cu vol ume româneºti,
constituie câteva dintre instituþiile asupra cãrora
dr. Teodor Ardelean ºi-a pus amprenta, mânat de
profunda vocaþie culturalã cu care ne-a obiºnuit.

La ceas aniversar, când dr. Teodor
Ardelean împlineºte frumoasa vârstã de 70 de
ani, îi transmitem preþuirea ºi recunoºtinþa

noastrã ºi îi urãm multã sãnãtate ºi fericire, ca o
încununare a anilor pe care i-a dedicat îm bo -
gãþirii vieþii culturale a maramureºenilor ºi ro -
mânilor de peste hotare. Sã ne bucurãm ani
mulþi de acum înainte de solidaritatea, spiritul
cre ator ºi cuvintele pline de înþelepciune cu care
dr. Teodor Ardelean ne onoreazã ori de câte ori
avem ocazia sã îl întâlnim. 

La mulþi ani, dr. Teodor Ardelean!

Profesorul doc tor Teodor Ardelean -
Cãrturarul de inspiraþie ºi staturã ºagunianã - 70 ani

† IUSTIN
Episcopul Maramureºului ºi Sãtmarului

Nãscut pe minunatele plaiuri sã lã jene, 
la 14 iunie 1951, profesorul en ci -
clopedist Teodor Ardelean se apro -

pie de semicentenarul care l-a consacrat ca pe unul 
dintre cei mai prestigioºi intelectuali ai Mara mu -
reºului, cu care s-a identificat de peste 44 de ani.
Aici a trãit ºi trãieºte o frumoasã poveste de
dragoste între el, Dumnezeu ºi Neamul Sãu. Pe
Dumnezeu L-a iubit ºi L-a ascultat descifrându-I
voinþa ºi menirea pe care i le-a hãrãzit în aceastã
frumoasã lume vãzutã. Neamul ºi l-a cinstit, înãl -
þat, venerat ºi slujit cu toatã conºtiinþa ºi fidelitatea 
unei personalitãþi complexe ºi com plete, ba zân -
du-ºi existenþa pe cei trei piloni fundamentali –
credinþã, familie, culturã, prin care s-a zidit pe sine 
ºi a construit ºi ctitorit în viaþã instituþii culturale
unice, ziduri pentru veºnicie ºi, mai ales, per -
sonalitãþi umane, cãrora le-a insuflat dragostea de
culturã, de cer cetare, de valori ºi tradiþie.

Cunoscându-l ºi urmãrindu-l pe parcursul
ultimelor trei decenii, în toate funcþiile ºi dem -
nitãþile pe care le-a deþinut, cea mai dragã fiin du-i,
cred, cea de di rec tor al Bibliotecii Judeþene „Petre
Dulfu” din Baia Mare, pentru cã este de o fiinþã cu
ea, din punct de vedere spir i tual – cul tural ºi cti -
toricesc, fiindu-i naº, pãrinte, ctitor, suflet, minte

ºi trup - ne-am fost aproape unul altuia, inspi -
rându-ne ºi susþinându-ne reciproc în demersul

unic ºi dureros de necesar - acela de a dãrui

frumosului ºi unicului nostru oraº – Baia Mare - o
inimã ºi un suflet.

Domnia Sa i-a dãruit o bibliotecã pe care a
nãscut-o, a crescut-o, a impus-o ca o ctitorire cul -
turalã unicã în peisajul postcomunist ro mâ nesc,
deci o catedralã a cãrþii, a luminii, edu caþiei ºi

culturii, iar noi i-am dãruit o inimã - Catedrala
Duhului Sfânt ºi Palatul Preasfintei Treimi. Nu
ne-a stãpânit ºi nu ne stãpâneºte vreun sen ti ment
de mândrie (poate una nepã cãtoasã care se ra -
porteazã la dorinþa ºi credinþa de înnobilare ºi
dãinuire a neamului tãu), ci ne învãluie un sen ti -
ment de fericire cã Dumnezeu a hotãrât ca în
timpul generaþiei noastre sã fie împlinite cele încã
nedesãvârºite ºi cã nu ne-am fãcut decât datoria de 
slujitori ai lui Dumnezeu ºi ai nobilului neam
românesc.

Pe lângã lucrarea unicã pe care profesorul
Teodor Ardelean a realizat-o în oraºul nostru de
suflet ºi în judeþul nostru, în neodihna lui de a
rãspândi slova româneascã ºi cultura strã mo ºeas cã 
a ctitorit mai multe filiale ºi biblioteci în þarã ºi în
afarã: câte una la Chiºinãu, Budapesta ºi Glas gow, 
iar în Spania patru ºi a trimis 4000 de cãrþi tocmai
în Can ada, peste ocean, ro mâ nilor de acolo. Cred
cã toate acestea la un loc trec de 100.000 de vol -
ume, dãruite românilor din di as pora, inclusiv celor 
din strãinãtatea apro piatã, mara mureºenilor din
dreapta Tisei. În Episcopia noastrã a pus bazele
bibliotecii de la Mãnãstirea Scãriºoara Nouã –
Carei, ctitoria Preasfinþitului Pãrinte Timotei
Sãtmãreanul ºi a fãcut o im por tantã donaþie pentru
biblioteca Cen trului Eparhial din Baia Mare, de
peste 2000 de vol ume, precum ºi la mai multe
filiale în teritoriu.

Toate acestea sunt izvorâte din inima uriaºã
ºi neodihna unui om mare, pentru edu caþie, culturã 
ºi luminarea românilor de pre tutindeni, în graiul,
tradiþia ºi credinþa lor.

Nu voi stãrui asupra contribuþiilor ºtiin þifice 
ºi a participãrilor prestigioase ale Domniei Sale la

6 IANUARIE 2020-DECEMBRIE 2021

I
R

Ã
S

R
E

VI
N

A
Ã

N
Â

M
O

R 
AILI

M
A

F



cultura ºi literatura româneascã, unde s-a aplecat
cu multã atenþie ºi s-a plecat cu veneraþie asupra
Astrei ardelene ºi a contribuþiei marelui ºi unicului 
Mitropolit – Sfântul Andrei ªaguna, pe care l-a
avut model de urmat ºi sursã de inspiraþie; aceasta
o vor face specialiºtii.

Cuvântul meu omagial doresc sã fie o mãr -
turie ºi mãrturisire de suflet despre un om de suflet 
ºi frate drag, cu care am cãlãtorit umãr la umãr,
fãrã sã obosim, pentru cã împreunã cu noi a cãlã -
torit Dumnezeu ºi neamul nostru. Am sã adaug la
ceea ce vor spune intelectualii, colegii, ucenicii,
prietenii Domniei Sale, la acest crâmpei de veºni -
cie din viaþa sa, ceva, cât de puþin, din sufletul ºi
inima unui mare român ºi adevãrat creºtin.

Iubitor de Bisericã ºi Neam, pro fesorul
Teodor Ardelean a venit cu bucurie la slujirea
reînviatei noastre Episcopii, fiind un apropiat al
Înalt preasfinþitului pãrinte Jus tin ian, pe care l-a
iubit ºi admirat din multe alte puncte
de vedere decât o fac oamenii
obiºnuiþi ºi ne-a fost aproa pe nouã, în
toate momentele dificile, în recti to -
rirea acestei Epis copii istorice ºi mar -
ti rice, desfiinþatã ul tima datã în 1948
de comuniºti ºi reînfiinþatã în 1990,
aducându-ºi con tribuþia, in clu siv fi -
nan ciarã, pentru noua Catedralã Epis -
copalã.

Apoi, nu a fost eveniment cul -
tural ma jor organizat de Biserica
Orto doxã la care sã nu fi fost invitat ºi
sã nu participe cu binecunoscutele in -
ter venþii de înaltã þinutã academicã ºi
enci clopedicã. L-am admirat întot dea -
una ºi, mai tâ nãr fiind, am învãþat mereu 
lucruri noi ºi importante.

Ca membru în Adunarea Epar -
hialã a Epis copiei Maramureºului ºi
Sãtmarului, în mai multe man date, a fost nelipsit la

marile eve nimente, cum ar fi: vizita în Maramureº,

din 2003, a patriarhilor Teoctist al României ºi a lui

Petros al VI-lea al Alexandriei Egiptului ºi a toatã

Af rica, mai apoi, din 2009, a patriarhului Dan iel,

când vene ra bilul nostru pãrinte Jus tin ian a fost

înãlþat la rangul de arhiepiscop onorific, în Cate -

drala Episcopalã din Baia Mare. Nu uitãm sã

amin tim ºi evenimentul instalãrii noastre ca

episcop al Mara mureºului ºi Sãtmarului din 27

decembrie 2016.
În calitate de deputat mirean în Adunarea

Eparhialã, a avut contribuþii remarcabile în acest

înalt for, venind întotdeauna cu discursuri de apre -

ciere ºi recunoºtinþã faþã de activitatea des fã ºuratã
de clerul, cinul monahal ºi instituþiile bisericeºti
eparhiale, precum ºi faþã de ºcolile noastre teo -
logice de nivel preuniversitar ºi uni versitar.

Pentru toate acestea, Înaltpreasfinþitul pã -
rinte arhiepiscop Jus tin ian, în consultare cu noi, a
decis sã-i confere cea mai înaltã distincþie epar -

hialã pentru laici - „Crucea Voievodalã Ma ra mu -
reºeanã”, pe care i-am aºezat-o per sonal pe piept
în prezenþa Înaltpreasfinþitului Jus tin ian care, din
pricina bãtrâneþelor pa tri arhale, a asis tat la acest
cer e mo nial cu ochii umeziþi de la crimi, de bucurie, 
la ºedinþa Adunãrii Eparhiale desfãºuratã în sala
„Sfântul Iosif Mãrturisitorul” din incinta noii
Catedrale Episcopale, în data de 25 ianuarie 2014.

Cã am mers împreunã pe drumul ridicãrii
spirituale ºi culturale a maramureºenilor o do -
vedeºte ºi faptul cã primarul Cãtãlin Cherecheº
ne-a oferit odatã, amândurora, Titlul de „Cetã þean

de Onoare al Municipiului Baia Mare”, la primul
sãu mandat, în anul 2011, lucru care m-a onorat, sã 
fim alãturi, ºi l-a onorat mult ºi pe foarte tânãrul,
pe atunci, primar Cãtãlin Cherecheº. Cred cã au
fost primele titluri oferite de noul primar.

Despre Teodor Ardelean s-ar putea scrie
cãrþi! ªi se vor scrie!

Eu, din ascultarea de slujitor al lui Dumne -
zeu, pãstor al pãstorilor, pãrinte ºi po vãþuitor al
monahilor ºi credincioºilor, în nu mele lor ºi al
dascãlilor de teologie, am scris tot ce am scris, iar
în numele meu ºi al lor i-aº face urmãtoarea urare:
ªtim cã Psalmistul Da vid, inspi rat, a aºezat în
cartea Sfintei Scripturi ur mãtorul text: „Viaþa
omului este de 70 de ani, cei în putere 80 de ani! Ce
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„Jus tin ian Arhiepiscopul” de la Preasfinþitul Pãrinte Justin,
episcopul Maramureºului ºi Sãtmarului, 14 iunie 2021.



este mai mult decât aceºtia este ostenealã ºi durere”
(Psalmul 89. 10,11).

Aceasta a zis-o Psalmistul, însã Dumne zeu
poate hãrãzi 90, 96 de ani, cum i-a dãruit pãrintelui 
nostru Jus tin ian, 100 ºi chiar peste 100. Oricâþi vor 
fi, sã fie în sãnãtate, pace, liniºte ºi în bucuria
datoriei împlinite pentru Þarã, Bisericã, Culturã ºi
Neam.

ªi vã mai fac o urare, iubite prietene, în
nume per sonal: Sã rânduiascã Dumnezeu sã ne
bucurãm ani mulþi de povestea de dragoste care se
desfãºoarã sub ochii noºtri, între Dumnezeu ºi
mult iubitul Sãu popor din Maramureº ºi sã parti -

cipãm împreunã la nunta ºi ospãþul cre dinþei, dãi -

nuirii ºi veºniciei neamului românesc, care începe

aici ºi va con tinua în lu mina ºi slava Preasfintei

Treimi, la Nunta Fiului de Împãrat - Iisus Hristos,

Mântuitorul Lumii.
Sunteþi ºi rãmâneþi cãrturarul nostru de

frunte ºi de cinste, iar pentru noi sunteþi ºi „Aca -

demicianul” nostru, lucru neproclamat încã de cel

mai înalt for al culturii româneºti, dar care, dacã

Dumnezeu îl are în proiectul Sãu, se va ºi împlini!

Întru mulþi ani luminoºi, prestigioºi, bi ne cuvântaþi 

ºi sãnãtoºi sub ocrotirea lui Dumnezeu.

Schiþã de portret în acvaforte

Acad. Ioan-Aurel POP
Preºedintele Academiei Române

Imaginea pe care o am în minte despre
profesorul Teodor Ardelean este aceea 
de om-fluviu, întruchipat de un ºuvoi

benefic, capabil sã purifice tot rãul ºi sã aducã
mereu binele, adevãrul ºi dreptatea. De-a lungul
vieþii, nu a stat o clipã locului, sã-ºi vadã de
lecturile ºi de scrierile sale, sã-ºi îndeplineascã
datoria impusã de soartã ºi sã aºtepte liniºtit
trecerea anilor. 

L-am surprins mereu în acþiune, pasionat
de cãrþi ºi de bibliotecã, mai ales de biblioteca
judeþeanã pe care o con duce. Aici, a reuºit sã
constituie o zestre de carte unicã între bibli -
otecile de profil, sã facã din aºezãmânt un for
cul tural de prim-plan, sã organizeze activitãþi
demne de centrele culturale ºi universitare de
cel mai înalt rang. L-am remarcat ca filosof, ca
istoric, ca filolog, ca om de culturã ºi ca inte -
lectual, în gen eral, iubind creaþia spiritualã cla -
sicã, promovând ºi produsele minþii ºi inimii
tinerilor, publicând periodice, organizând se -
siuni ºtiinþifice, simpozioane, colocvii, colecte
pentru Basarabia, nordul Maramureºului ºi
nordul Bucovinei, pentru românii din di as pora.
L-am vãzut ca transilvãnean cu obârºia sa în
colþul nord-vestic al provinciei istorice in tra -
carpatice, realizat din punct de vedere pro fe -
sional ºi uman în Maramureº, în þara des cã -

lecãtorilor, în þara unei nobilimi româneºti
mândre ºi neplecate. L-am admirat ca român
integru, preocupat de demnitatea poporului sãu,
de soarta sa, de binele sãu ºi de valorile sale. 

Cu firea sa vulcanicã, Teodor Ardelean nu 
a fost ºi nu este un om comod pentru unii dintre
cei din jurul sãu. Dar nici nu a urmãrit sã fie
comod. A urmãrit sã fie activ, sã fie constructiv,
sã adune, ºi nu sã risipeascã, ºi a reuºit. Nimic
din ceea ce este omenesc nu îi e strãin, nici
binele ºi nici rãul, nici dreptatea ºi nici ne -
dreptatea, nici adevãrul ºi nici minciuna. Le-a
cunoscut în viaþã pe toate, dar nu ca sã le cultive, 
ci ca sã le aducã imnuri de glorie celor bune ºi sã
le veºtejeascã pe cele rele. Îl vãd descins din
stirpea nobilã a luptãtorilor români transil vã -
neni pentru dreptate, egalitate ºi frãþie, din gru -
pul petiþionarilor de la 1791, din cel al me -
morandiºtilor din 1894, din elita intelectualã a
celor care au fãcut Unirea de la Alba Iulia.

Cu o asemenea moºtenire a pornit în viaþã
Teodor Ardelean, din ea s-a înfruptat con stant,
mai ales, când i-a fost greu, pe ea a sãdit-o ºi
rãsãdit-o mereu în jur, pregãtindu-i pe tineri sã
înfrunte viitorul, ca sã-l modeleze, ca sã-l facã
bun de a fi trãit de urmaºi cu demnitate. 

La mo ment aniversar, îi urãm, dupã tra -
diþia noastrã latinã, Vivat, crescat, flo reat!
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Gânduri la o aniversare

Acad. Emil BURZO
Preºedinte de onoare al Filialei Cluj a Academiei Române

Domnul dr. Teodor Ardelean, di rec -
torul Bibliotecii „Petre Dulfu” din
Baia Mare, aniverseazã 70 de ani

de viaþã. Ce repede se scurge timpul ..., trecerea
pe nesimþite a anilor fiind, însã, marcatã de o
suitã de importante obiective puse în valoare de
sãrbãtorit ºi care jaloneazã timpul trecut. Ani -
versarea se îngemãneazã totodatã cu împlinirea
a 20 de ani de când se aflã la conducerea Bibli -
otecii. Rememorând cu ochii minþii anii scurºi

de la prima întâlnire cu dr. Teodor Ardelean - ºi

nu sunt puþini - nu desluºesc schimbãri în mo -
dul de acþiune ºi comportare. Acelaºi om activ,
plin de vigoare, spiritul sãu pãstrând prospe -
þimea tinereþii, vigoarea minþii, precum ºi capa -
citatea de a se entuziasma la valorile culturale

naþionale, în spe cial din acest colþ de þarã -
Maramureºul. Cuvântul sãu este întotdeauna
argu mentat, con sis tent ºi trãdeazã filosoful for -
mat la ºcoala rigorii ºtiinþifice. Stau mãrturie
pentru aceste afirmaþii, creaþiile sale în do me niul
culturii, întregite prin intensa acti vi tate desfã ºuratã 
în diseminarea culturii ºi artei naþionale, atât în
þarã, precum ºi în spaþiul inter naþional. Creaþiile
sale, materializate în cãrþi ºi articole publicate
sau prezentate la conferinþe naþionale sau inter -
naþionale, sunt bine apreciate de cei care le ci -
tesc sau le ascultã. În acest con text aducem în
luminã decernarea Premiului „Ion Petrovici” al
Academiei Române pentru lucrarea Limba ro -
mâ nã ºi cultivarea ei în preo cupãrile ASTREI,
de o deosebitã valoare sau Distincþia culturalã
acordatã tot de Ac a de mia Românã, atât pentru
realizãrile personale, pre cum ºi pentru efortul de 
a in tro duce elemente din cul tura noastrã na -
þionalã în spaþiul valoric inter na þional, de mare
importanþã în contextul globalizãrii.

Domnul dr. Teodor Ardelean s-a afirmat
ºi se afirmã drept ctitor de biblioteci ºi do na tor
de cãrþi, im pli cate fiind mai multe unitãþi din
þarã sau strãinãtate, printre care bibliotecile de la 
Chiºinãu, Budapesta, Coslada, Alcala de
Henares, Salamanca ºi Alicante din Spania,

Glas gow din Marea Britanie sau Mon treal din
Can ada. Pe plan lo cal, sub conducerea Domniei
Sale, Biblioteca „Petre Dulfu” a devenit un im -
por tant centru de culturã, rivalizând cu marile
biblioteci naþionale, atât ca fond de carte, cât ºi

prin numerosul pub lic cititor - elemente de
mare importanþã în diseminarea valorilor cul -
turale ro mâneºti, precum ºi în dezvoltarea pa -
siunii pentru citit ºi, im plicit, în ridicarea
nivelului cul tural. S-a dedicat crezului ce pleacã
de la necesitatea de a face cunoscutã ºi, totodatã, 
cins ti tã cultura naþionalã, un îndemn pentru o
mai bunã cunoaºtere a identitãþii ºi demnitãþii
româneºti, a dezvoltãrii ºi dãruirii spirituale a
poporului român. 

Domnul dr. Teodor Ardelean a colaborat,
pe parcursul anilor, cu Ac a de mia Românã, în
par tic u lar cu Filiala Cluj-Transilvania. Stau
mãr turie pentru aceasta constituirea în cadrul
Bibliotecii „Petre Dulfu” a Fondului Docu men -
tar al Academiei Române, având în jur de 3000
vol ume. A fost înfiinþat în cadrul acestei insti -
tuþii Centrul de Cercetare ºi Documentare al
Academiei Române, cu caracter multi ºi pluri -
disciplinar, care, prin activitatea desfãºuratã,
adu ce importante contribuþii la cunoaºterea isto -
riei ºi spaþiului cul tural maramureºean. Pentru
realizãrile sale pe parcursul colaborãrii cu Ac a -
de mia Românã, Filiala Cluj-Napoca, domnul dr. 
Teodor Ardelean a fost distins cu Di ploma Dis -
tincþia Culturalã.

Dr. Teodor Ardelean, cu o aleasã culturã
intelectualã, energic, ex i gent, dar drept, se bucurã
de apreciere sincerã ºi stimã din partea celor cu
care a interacþionat. Reprezintã, de fapt, Omul
firesc, care tace ºi face, care se bucurã lãuntric de
orice fapt menit sã aducã contribuþii la cultura
naþionalã, precum ºi la cunoaºterea acesteia.

Calde ºi sin cere felicitãri, în acest an
aniversar, urãri de sãnãtate ºi putere de creaþie ºi 
pe mai departe, pentru binele celor din jur ºi,
totodatã, al Instituþiei la cârma cãreia vã aflaþi!

LA MULÞI ANI!
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Despre o anume vrednicie

Acad. Ion POP
Cluj-Napoca

Despre colaborãrile jurnalistice
„oca zionale” ale unor intelectuali
se crede, în gen eral, cã sunt sortite

unei rapide dispariþii din aria de interes a citi -
torului, tocmai din cauza caracterului lor punc -
tual, de pend ent de evenimentul zilei. Am trãit ºi
eu o vreme cu acest sen ti ment, pe când scriam
mici tablete de observaþie ºi reflecþie „civicã” în
câteva cotidiane de la începutul anilor 2000.
Numai cã am simþit cã nu puteam face altfel,
erau prea multe semnele de întrebare ºi pro -
blemele de pe „ordinea de zi”, ca sã rãmân
indiferent la ceea ce se întâmpla în lumea rea -
litãþii imediate. Motivam atunci aceastã ipostazã 
de «observator», fie ºi mar ginal, – ºi o pot face ºi 
acum – prin nevoia definitorie a inte lec tua lului
de a se angaja voluntar în slujba Cetãþii ºi prin
impulsul de a reacþiona, poate ºi din spe ranþa de
a descifra, treptat, o „ordine din zi”, capabilã sã
dea coerenþã unor proiecte con struc tive pentru
colectivitate.

Citind culegerea de tablete a lui Teodor
Ardelean, fondatorul ºi directorul de mai mulþi
ani al impunãtoarei, modernei Biblioteci Ju de -
þene „Petre Dulfu” din Baia Mare, mi-am întãrit
convingerea cã este cu adevãrat nevoie de acest
tip de participare la dinamica prezentului, mai
ales atunci când cel care ia cuvântul o face
dintr-o motivaþie profund pozitivã. Textele adu -
nate de autor sub titlul Pietre unghiulare pentru
o ... bibliotecã de idei (Editura ªcoala Arde lea -
nã, Cluj-Napoca, 2015) dau tocmai acest tonic
sen ti ment. Sunt ecouri la calendarul unor fapte
de culturã petrecute în spaþiul activitãþii spe -
cifice a unui om de Bibliotecã, cu semnificative
ieºiri în lumea mai largã a reflecþiei pe temele
stringente ale vieþii sociale a momentului.
„Momentul” se întinde în acest caz pe patru ani,
în intervalul 2011-2014, ºi se regãseºte în arti -
colele semnate sãptãmânã de sãptãmânã în presa 
localã bãimãreanã (în speþã, „Gazeta de Ma -
ramureº”). Prin forþa lucrurilor, tematica e com -
pozitã, de o mare diversitate, însã unificatã sub -

teran de un „pro gram” uºor de conturat: voinþa
de a lua parte la o acþiune de echilibrare ºi
însãnãtoºire a climatului cul tural ºi a dezba -
terilor de idei din societatea noastrã atât de tul -
bu ratã la toate nivelele în ultimul sfert de secol. 

Multe dintre titlurile acestor pagini vor -
besc prin ele însele despre acest efort: Avem de
nevoie de modele, Un lucru bine fãcut, Despre o
anume vrednicie, Libertate prin carte, Foloa -
sele învãþãturii, Sã rentabilizãm identitãþile,
Cartea – cea mai puternicã forþã!... Schiþe de
portret ºi evocãri ale unor personalitãþi ale lo -
cului, ºi nu numai, consemnãri de evenimente
culturale lo cale ºi de rezonanþã naþionalã,
schim buri de idei cu delegaþii strãine, vizite în
vecinãtãþile româneºti ale þãrii – maramureºenii
de astãzi din Ucraina, valea bulgãreascã a
Timocului, deschiderea unui colþ românesc la
Uni versitatea din Cahul, „chestiunea volohã”,
interesul pentru limba românã la polonezi, câte
un ecou im por tant al istoriei noastre în studiile
unor cercetãtori strãini sunt puncte de plecare
pentru reflecþii asupra situaþiei „familiei ro mâ -

ne”, - ca sã preiau titlul grãitor al revistei pe
care o coordoneazã Teodor Ardelean de mai
multã vreme. Nu scapã ochiului sãu de obser -
vator ºi „cronicar” nici multe alte probleme din
sfera economicã ºi chiar politicã – soluþii discu -
tabile ale „privatizãrii”, situaþia actualã a satului 
românesc, chestiuni de urbanisticã regionalã,
presã localã, monumente istorice, memoria re -
zis tenþei anticomuniste din Þara Codrului, eve -
nimente ºi figuri din viaþa Bisericii româneºti ...

La sfârºitul lecturii celor aproape douã
sute de pagini de publicisticã, aº zice pozitiv
militantã, cititorul rãmâne cu profitul cert de a fi
descoperit numeroase fapte de viaþã, mai ales
intelectualã, din spaþiul maramureºean, dar ºi
din afara lui, într-un „documentar” ce se consti -
tuie treptat, cu fiecare ecou jurnalistic. Dincolo
de acest nivel al strictei informãri, se impune,
însã, pasiunea calmã a omului sensibil la tot
ceea ce se întâmplã demn de reþinut în Agora, în
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spaþiul pub lic ce nu-l poate lãsa neutru, ci îl
cheamã mereu la rostirea unor opinii ºi întrebãri
interesând comunitatea, bine cumpãnite ºi
însu fleþite de încrederea tonicã în valorile
spirituale autentice, pe linia prestigioasã a
ASTREI arde lene, al cãrei membru activ este

Teodor Ardelean. Un pa tri o tism lu cid, lipsit de 
alunecãri emfatice, însufleþeºte acest ansamblu 
de „însemnãri” hebdomadare într-un mo ment
când conºtiinþa apartenenþei la un „loc ºi timp
anume” suferã la noi un grav proces de
eroziune.

Gânduri ºi cuvinte potrivite despre un aris to crat 
al culturii ºi vieþii publice maramureºene

Acad. Liviu POP
Cluj-Napoca

Omagiem în aceste zile pe eminentul
intelectual din elita maramureºeanã 
TEODOR ARDELEAN, la îm pli -

nirea frumoasei vârste de ºapte decenii, o vârstã
a maturitãþii depline ºi a înþelepciunii, când su -
fletul ºi mintea sunt ºi continuã sã rãmânã mai
departe tinere, pentru a face binele, fãrã a aºtep -
ta vreo rãsplatã, a promova profesionalismul,
valorile culturale, mo rale ºi caracteriale, de care
se pare cã este trebuinþã tot mai stringentã în
vremurile sub care trãim.

Sunt deosebit de onorat cã am ocazia fe -
ricitã ºi bucuria sincerã de a scrie câteva rânduri
despre aceastã cunoscutã ºi recunoscutã per -
sonalitate culturalã, publicisticã, orga ni za þio na -
lã ºi politicã, trãitoare pe dulcile meleaguri ma -
ra mureºene. Gestul colegilor ºi colaboratorilor
sãi apropiaþi de a-i dedica un volum de studii,
gânduri ºi mãrturisiri prieteneºti, nu este unul de 
simplã complezenþã, gratuit ºi fãrã acoperire;
dimpotrivã, este selectiv ºi întemeiat pe criterii
de valoare incontestabilã, obiectivate în
realizãrile profesionale, culturale, ºtiinþifice ºi
instituþionale, precum ºi în meritele sale de mare 
pa triot ºi om al cetãþii, iubit ºi apreciat de toþi cei 
care sunt de bunã-credinþã. Astfel, magistrul
face parte dintre acei oameni care sunt iubiþi de
Dumnezeu, pentru cã au prieteni adevãraþi, cu
care se bucurã împreunã, fãcând din gene ro -
zitate o virtute pentru a putea ajuta ºi, atunci
când este nevoie, a ierta.

Ajuns fiind ºi eu la o frumoasã vârstã ºi
aflându-mã la apusul carierei profesionale, ur -
mare a trecerii ireversibile a timpului, prin suc -
cesiunea cadenþatã a anilor, rememorez cu plã -

cere ºi cu o explicabilã nostalgie evenimentele,
întâmplãrile ºi oamenii pe care i-am cunoscut în
cursul sinuos al vieþii mele. În aceastã ambianþã
realizez cã atotputernica ºi omniprezenta Pro -
videnþã m-a învrednicit sã trãiesc într-o vreme
în care am fost ºi în parte mai sunt contemporan
cu mulþi oameni adevãraþi, de indiscutabilã va -
loare, elite reale ºi participative ale generaþiei
noastre, care au deprins, din prima lor tinereþe,
gustul competiþiei oneste, al succesului ºi care
ºi-au dobândit ºi consolidat poziþia socialã prin
valorificarea eficientã a înzestrãrilor, expe ri en -
þei ºi calitãþilor dobândite ºi dovedite, prin ceea
ce au realizat pentru neamul nostru românesc.
Dintre aceºtia face parte, cu siguranþã, înainte de 
mulþi alþii, omul de culturã, filosoful, profesorul, 
oratorul de mare tal ent, publicistul, orga ni za -

torul ºi - o vreme - omul pol i tic TEODOR
ARDELEAN.

L-am cunoscut pe acest înzestrat inte lec -
tual, iubitor fãrã rezerve de þarã ºi de neam, în
anii ‘70 ai secolului trecut, adicã acum peste o
jumãtate de veac, când ne-am întâlnit în calitate
de studenþi ai Universitãþii „Babeº-Bolyai” din
Cluj. Amândoi am învãþat ºi ne-am for mat
pentru viitoarele noastre profesii în creuzetul
intelectual ºi ºtiinþific, atât de înalt ºi productiv, al
învãþãmântului universitar din capitala Ardea -
lului strãbun. Astfel, am fost învãþãcei ºi apoi
discipoli perseverenþi ºi tenace ai unor mari per -
sonalitãþi academice, care ne-au fost mentori ºi
îndrumãtori competenþi, generoºi, dar ºi exi -
genþi. Erau atunci anii în care s-a for mat o nouã
elitã intelectualã a societãþii româneºti, care, în
anii ce au urmat, a contribuit eficient la pro -
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gresul ºtiinþific ºi cul tural al naþiunii noastre, de
care era atâta trebuinþã.

Nu mã voi referi, în cele ce urmeazã, la
toate realizãrile profesionale, culturale, publi -
cistice, instituþionale ºi politice ale sãr bã to ri -
tului, ele fiind cunoscute de cãtre colaboratorii
sãi apropiaþi ºi de toþi cei interesaþi ºi angajaþi în
viaþa culturalã, politicã ºi organizaþionalã. De
asemenea, nu voi insista asupra numãrului de
lucrãri publicate ºi a conþinutului ideatic al
acestora. De altfel, în astfel de ocazii, nu am
obiceiul de a face bilanþuri statistice. Totuºi, o
constatare se impune a fi reþinutã în legãturã cu
valoarea generalã a scrierilor sale. Colegul ºi
prietenul nostru a scris mult ºi bine. A scris „în
paginã” ºi „în suflete”. Cele douã feluri de
„scrieri”s-au îmbinat simbiotic pe toatã durata
carierei sale. Scrierea în paginã s-a obiectivat în
lucrãri adresate mereu, deopotrivã, trecutului,
prezentului ºi viitorului. Din aceastã pers pec -
tivã, paginile pe care le-a scris au propriul lor
rit ual, propria manierã de a aborda omul ºi teh -
nica de a ne aduce în prezent ori a ne transporta
în viitor. În schimb, scrierea în suflet transmite
profilul, sentimentele, cãldura ºi vocea celui
care le-a scris. Este o formã de perpetuitate
rezervatã exclusiv spiritelor oamenilor învãþaþi,
care ºtiu sã pãtrundã în sufletul celor cãrora li se

adreseazã. Aceastã metodã eruditã de scriere -

consideratã de Platon ca fiind desãvârºitã - este
cea care antreneazã, prefigureazã, animã, însu -
fleþeºte, deoarece face sã se aprindã în interiorul
omului flacãra gândirii vii, transpunându-l din
ipostaza pasivã de spec ta tor în cea de con ti -
nuator ºi fãuritor de istorie. A fost ºi este animat
mereu de convingerea cã pentru a scrie în su -
fletul semenilor trebuie, în prealabil, sã-i cu -
cereºti, transmiþâdu-le cunoºtinþele, pasiunea ºi
îndemnurile tale. Aceasta, deoarece, aºa cum
spunea Rich ard Bach, nu poþi sã-i înveþi pe alþii
decât dacã „le aminteºti cã ºi ei ºtiu, la fel de
bine ca tine”. ªi asta a reuºit intelectualul de

valoare TEODOR ARDELEAN - sã transmitã
tuturor celor care au cercetat ºi cunosc lucrãrile
sale, indiferent de subiectul abordat ºi de me -
sajul aflat în cuprinsul lor.

În ce ne priveºte, apreciem cã, pentru ca
imaginea ºi personalitatea celui sãrbãtorit sã fie
cât mai com plete, este necesar sã spunem câteva 
cuvinte, pur ºi simplu, despre omul TEODOR
ARDELEAN. Din capul locului, afirm cu sin -

ceritate ºi admiraþie cã, în urma unei reflecþii
reale ºi drepte, se poate constata faptul cã rar ne
este dat, în aceste timpuri, sã descoperim la un
om prea multe calitãþi, chiar atunci când îi avem
în vedere pe mulþi dintre intelectualii de cea mai
înaltã valoare profesional-ºtiinþificã. În orice
caz, din acest punct de vedere, Domnia Sa se
remarcã ºi se deosebeºte de mulþi alþii. ªi
aceasta cu atât mai mult, cu cât nu este ºi nici nu
a fost un om dintre aceia care cresc ºi trãiesc în
serã. Dimpotrivã, a trãit ºi trãieºte ca marea
majoritate, pãºind cu încredere pe cãile, când
drepte ºi line, când pline de urcuºuri, gropi ºi
neîmpliniri, alãturi ºi împreunã cu noi ceilalþi,
aflaþi mai aproape sau mai departe de gândurile
ºi faptele sale. Temperamentul sãu, uneori vul -
canic ºi hotãrât, în faþa oricãror greutãþi ºi ne -
dreptãþi, l-a pus în situaþia de a cunoaºte invidia,
duplicitatea, rãutatea ºi egoismul unora dintre
semenii sãi. Cu toate acestea, un lucru este si -
gur: domnul TEODOR ARDELEAN este un om 
pentru care bunãtatea funciarã, promovatã ºi
practicatã con stant, ori de câte ori este justi -
ficatã, este un semn al superioritãþii spiritelor
înalte. De asemenea, este, fãrã îndoialã, un
prieten adevãrat în care se poate avea încredere
deplinã. Aceasta, cu toate cã prietenia pe care o
practicã nu este uºor de cãutat ºi, cu deosebire,
de gãsit la mulþi dintre semenii noºtri. Or, ºtiu cu 
certitudine, cã atunci când îl ai ca prieten, este în 
stare de orice efort ºi chiar de sacrificii, pentru
a-þi veni în ajutor, cu riscul de a suporta con -
secinþe de care alþii nu ar fi în stare niciodatã.
Numai o astfel de prietenie poate fi atât de trai -
nicã, încât sã reziste în faþa oricãror încercãri
sau îndoieli. Apoi, este un om onest, sensibil ºi
generos. Într-un cuvânt, umanismul sãu este o
trãsãturã de caracter, cu valoare de virtute esen -
þialã. Astfel, încã din anii tinereþii, stu dent fiind,
Domnia Sa a înþeles, ceea ce alþii, nu puþini la
numãr, ignorã, faptul cã rãsplata caracterului
este întotdeauna, mai devreme sau mai târziu,
tot caracterul, ºi a binelui este binele, care, deºi
nu vin obligatoriu de la cel dator sã þi le întoarcã, 
în ultimã instanþã, se întorc, totuºi, de la un terþ,
de regulã dezinteresat. Într-un cuvânt, este un
om de omenie funciarã ºi de mare caracter.
Aceastã constatare este cu atât mai importantã
în vremurile sub care trãim, în care frumuseþea
sufleteascã ºi caracterul multora sunt flori rare;
or, în cazul domnului TEODOR ARDELEAN,
ele alcãtuiesc un întreg ºi bogat buchet. Ev i dent
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cã este bine sã fie aºa, deoarece fãrã caracter,
toatã învãþãtura de pe lume se re duce la simplu
amuzament ºi, cum spunea cineva, „la o ludicã
plãcere egoistã”

Dragã prietene, îþi dorim sã dai vieþii ani ºi 
anilor viaþã încã multã vreme de acum înainte, în 
deplinã pace ºi sãnãtate. Toþi cei care te apre -
ciem ºi iubim, fiindu-þi prieteni fãrã condiþii, ne
vom bucura întotdeauna de prezenþa ºi rea li -
zãrile tale. Prietenia dintre noi este o dulce mân -
gâiere ºi încurajare, care ne insuflã încredere în
darurile vieþii, mai ales în aceste vremuri în care
rãutatea, invidia, ipocrizia, violenþa, într-un
cuvânt ticãloºia unora este evidentã, egoistã,
pãguboasã, dezgustãtoare ºi chiar trau -
matizantã. Asistãm la un asalt al mediocritãþilor
ºi nonvalorilor pentru ocuparea celor mai înalte
fotolii în structurile de conducere ale corpului
so cial, pe care, ev i dent, nu le meritã. Sã sperãm
cã solidari fiind, tineri ºi vârstnici, Providenþa
ne va învrednici sã trãim vremuri mai bune ºi
mai drepte, spre binele nostru ºi al încercatei

noastre naþiuni. Niciodatã nu trebuie sã uitãm cã
toþi avem loc sub unul ºi acelaºi soare, chiar
dacã nu reuºim sã ne aflãm sub aceeaºi razã.

Domnule coleg ºi prieten, Vã dorim sã
aveþi în continuare de partea D-voastrã întot -
deauna adevãrul, bunãtatea ºi dreptatea, ele re -
prezentând secretul elocinþei ºi virtuþii, fun da -
mente ale curajului, generozitãþii, tenacitãþii ºi
binelui. Sã nu uitãm cã virtuþile sunt, pentru
orice om de valoare, tot atâtea pretexte ºi te -
meiuri pentru a trece prin viaþã fãrã regrete. De
aceea, avem convingerea cã vârsta pe care o
împlineºte TEODOR ARDELEAN marcheazã
un nou început, de pe piedestalul intelectualului
din elita realã ºi participativã a naþiunii noastre,
la fel de productiv ºi plin de realizãri în acti -
vitatea neobositã pe care o desfãºoarã ºi o va
desfãºura în continuare, cu dãruire, iubire, tal -
ent, competenþã ºi convingere în serviciul cul -
turii ºi binelui naþiunii române. 

LA MULÞI ANI!

Prof. dr. Teodor Ardelean - 
istoric ºi filolog, ctitor de culturã româneascã în Europa

Acad. Marius PORUMB
Cluj-Napoca

La anul 7459 de la Facerea Lumii, iar
de la Hristos Unamienouã sute cinci ze -
ci ºiunu, în vecinãtatea oraºului, Res

Publica Municipii Septimii Porolissensium, ca -
pitalã a provinciei romane Dacia Porolissensis,
într-un sat de daci, numit Moigrad, nume cu
rezonanþã slavã, s-a nãscut un pui de român,
cãruia pãrinþii i-au dat un nume creºtinesc de
împãrat bizantin, Teodor, adicã iubitor de
Dumnezeu. 

Dupã frecventarea ºcolilor elementarã,
gim nazialã ºi licealã în Þara Silvaniei, tânãrul
sãlãjean ºi-a îndreptat paºii spre cea mai veche
universitate din România, Alma Ma ter Napo -
censis din Cluj-Napoca, capitala spiritualã ºi
culturalã a Transilvaniei. Teodor Ardelean a ur -
mat între anii 1971-1976 Facultatea de Istorie-
 Filosofie a Universitãþii „Babeº- Bolyai”, iar ul -
te rior a urmat studii postuniversitare de masterat 
la Universitatea „Vasile Goldiº” din Arad. 

În anul 2006, susþine disertaþia de mas ter,

intitulatã Proiect man a ge rial al activitãþii Bibli -
otecii Judeþene „Petre Dulfu” din Baia Mare,
lucrare de o deosebitã importanþã pentru acti -
vitatea directorului marii Biblioteci Judeþene
din Baia Mare, pe care încã din 2001 o con duce
cu înþelepciune, pasiune ºi înalt profesionalism.

La 26 iunie 2008, are loc susþinerea publicã
a tezei de doctorat intitulatã Limba românã ºi
cultivarea ei în preocupãrile ASTREI la
Universitatea de Nord din Baia Mare, lucrare
coordonatã de prof. univ. dr. Gheorghe Pop.
Prof. dr. Teodor Ardelean a desfãºurat o bogatã
activitate în domeniul cul tural-ºtiinþific, cu pro -
funde preocupãri în domeniul bibliologiei, al
istoriei presei, al istoriei ASTREI, fiind coor -
donatorul unor lucrãri de mare anvergurã privi -
toare la cultura românilor în gen eral, cu specialã
atenþie privind românii transilvãneni, sau a celor 
din di as pora. Este un par tic i pant activ la nu -
meroase manifestãri ºtiinþifice ºi culturale naþio -
nale ºi internaþionale (Paris, Lyon, Washingon,
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Cleve land, Los An geles, San Diego, Bruxelles,
Seul, Frank furt pe Main, Ma drid, Budapesta,
Lvov, Ujgorod).

Excepþionala iniþiativã de ctitor al unor
biblioteci pentru comunitãþile româneºti din di -
as pora, în care prof. dr. Teodor Ardelean s-a
implicat cu întreaga sa fiinþã, cu iubire pentru
Þarã ºi neamul românesc, a însemnat fondarea a
numeroase aºezãminte în Republica Moldova,
Ucraina, Ungaria, Spania, Scoþia, Can ada,
Germania, Elveþia, Italia. 

Este fondator, în anul 2015, al Centrului
de Cercetare ºi Documentare al Academiei Ro -
mâne, pe care îl con duce, ºi creatorul Fondului
Documentar al Academiei Române în structura
Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” din Baia Mare.
Este, desigur, un început pentru a fonda la Baia
Mare o instituþie de cercetare, care sã fie afiliatã
Academiei Române, ca institutele din Sibiu ºi
Târgu-Mureº. Teodor Ardelean este har n icul
ed i tor al revistei „Fa milia românã” ºi preºe -
dintele Asociaþiei Culturale „Fa milia românã”. 

Prof. dr. Teodor Ardelean a fost deosebit
de activ în viaþa publicã, având mai multe funcþii 
politice ºi ad min is tra tive, fiind consilier mu nic i -
pal ºi judeþean în mai multe man date. A activat,
de asemenea, ca parlamentar, sen a tor de Mara -
mureº în perioada 1992-1996, fiind vicepre ºe -
dinte al Senatului României.

Meritele deosebite, erudiþia distinsului
nostru prieten, activitatea deosebitã în domeniul 
culturii ºi al vieþii publice au fost argumente
importante pentru acordarea unor premii ºi dis -
tincþii dintre care menþionãm doar pe cele mai
importante: Ordinul Meritul Cul tural în Grad de 
Cavaler (2005), Premiul Academiei Române
(2011), Di ploma Distincþia Culturalã, pentru
promovarea culturii româneºti în lume ºi cola -
borarea apropiatã cu Ac a de mia Românã (2013), 
Doc tor Honoris Causa – Universitatea de Vest
„Vasile Goldiº”, Arad (2014), Cetãþean de Onoa -
re al municipiului Baia Mare (2011), Crucea
Voievodalã a Maramureºului (2014), Co man -
dor al Ordinului Militar de România (2014). 

În aceste momente de sãrbãtoare, în care îl 
omagiem pe distinsul om de culturã, patriotul
iubitor de Þarã ºi de neamul românesc, lup -
tãtorul pentru cultura ºi Fa milia românã, iu -
bitorul de carte, fondatorul marii Biblioteci
bãimãrene, instituþie cu performanþe de excep -
þie, cu sentimente de admiraþie faþã de omul
iubitor de dreptate, corectitudine ºi adevãr,
gândul nostru de aleasã preþuire, se îndreaptã
spre prietenul nostru drag, cu urãri de multã
sãnãtate, putere de muncã, realizãri minunate,
bucurie în suflet alãturi de cei dragi!

La mulþi ºi fericiþi ani, iubite prieten
Teodor Ardelean!
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Baia Mare, 24 iunie 2021



Intelectual de marcã 
ºi iubitor de spiritualitate

†ANDREI
Mitropolitul Clujului, Maramureºului ºi Sãlajului

Profesorul Teodor Ardelean a împlinit 
ºap tezeci de ani. Cu acest prilej, ad -
mi rând acti vitatea lui ºi puternica

staturã spiritualã, Îl rugãm pe Dumnezeu sã-i
dãruiascã sãnãtate ºi ani mulþi. Noi considerãm
cã Domnia Sa a pus în lucrare douã virtuþi esen -
þiale pe care trebuie sã le aibã un român: credinþa 
în Dumnezeu ºi dragostea faþã de þarã.

Aceste virtuþi atât de importante sunt, din
pãcate, neglijate de multe ori astãzi. Sãlãgean,
crescut în buna-cuviinþã de acasã, studiind isto -
ria ºi filosofia la Cluj, mai apoi luându-ºi docto -
ratul în filo logie, va sluji cultura româneascã în
Baia-Mare, reºedinþa judeþului Maramureº.

Pe lângã faptul cã este un redutabil om de
culturã, cã este directorul Bibliotecii Judeþene
„Petre Dulfu” din Baia-Mare, cã a scris ºi tipãrit
mult, a ocupat ºi multe alte demnitãþi care-l
onoreazã. Eu, fiind om al Bisericii, remarc în
mod spe cial faptul cã are o viaþã spiritualã aleasã.

Nu doresc sã fiu considerat subiectiv, dar
sen ti men tal sunt, ºi rândurile pe care le scriu
sunt ded i cate unui om drag sufletului meu. Se
întâmplã lucrul acesta pentru cã Dumnezeu ne-a
chemat la viaþã pe aceleaºi plaiuri, pentru cã ºi
Domnia Sa, atunci când eu am împlinit
ºaptezeci de ani m-a numit Mitropolitul meu.
Moigradul, locul dânsului de naºtere, nu-i
departe de Oarþa de Sus, locul meu de naºtere.
Iar faptul cã un profesor de greutate al satului –
Traian Rus – îi era apropiat, a întãrit ºi mai mult
legãtura sufle teascã dintre noi.

ªi spuneam cã douã virtuþi sunt prezente
în viaþa sa: credinþa în Dumnezeu ºi dragostea
faþã de þarã. Fiind înzestrat de Dumnezeu cu
profunzimea nuanþelor ºi cu simþ pol i tic, este
preocupat ºi de situaþia românilor din þarã ºi a
celor de dincolo de Tisa ºi din alte pãrþi. Iar în ce
priveºte ataºamentul sãu faþã de Bisericã, a fost
gratulat de Episcopia Maramureºului ºi Sãtma -

rului cu cea mai mare distincþie. De fapt, din
Adunarea Eparhialã a acestei episcopii a fãcut
parte multã vreme.

Detaliile vieþii spirituale nu-i sunt strãine.
Eram preot tânãr ºi pe vremea aceea a scris ºi
tipãrit o carte interesantã, care punea ºi pro -
bleme teologice. ªi nu uitãm cã era plinã perioa -
dã comunistã, când în mod oficial alta era ide -
ologia oficialã.

Tot ce a fãcut ºi face, o face cu dãruire ºi
competenþã. Ca sã subliniez acest lucru, mã fo -
lo sesc de versurile lui Tu dor Arghezi din poezia
Poetul necunoscut: „Altarul ca sã fie ºi pietrele
sã þie,/ Cer inima ºi viaþa zidite-n temelie”. Ini -
ma ºi viaþa lui sunt zidite în activitãþile pe care le 
desfãºoarã.

Domnul profesor Teodor Ardelean este
unul dintre intelectualii noºtri de frunte ºi, repet, 
l-a interesat ºi-l intereseazã ºi Þara Codrului,
din care face parte ºi satul meu Oarþa de Sus. A
fost de mai multe ori acolo, la invitaþia pro -
fesorului Traian Rus ºi îi are în suflet pe oamenii 
locului. Când acest om spe cial, Traian Rus, a
plecat în eternitate, dupã pãrerea noastrã, prea
devreme, a fost prezent la înmormântarea lui.
De fapt, a fost prezent ºi la inaugurarea Mu -
zeului Satului pe care tot profesorul Traian Rus
l-a organizat.

Am zis cã ne apropie ºi satele noastre de
naºtere, precum ºi felul de a fi al oamenilor.
Versurile cântecului pop u lar spun mult: Când
m-apropiu de-al meu sat,/ Cunosc câinii pe lãtrat,/
Oamenii pe cuvântat,/ Pe maica dupã oftat.

Ce urare mai bunã i-am putea face, decât
una scripturisticã folositã de Sfântul Ioan:
„Iubitule, mã rog sã ai spor în toate ºi sã mergi
bine cu sãnãtatea, precum bine mergi cu su -
fletul” (3 Ioan 1,2).
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Profesorul nostru Teodor Ardelean

Dr. Marin BANCOª
Gen. brig., ªeful Direcþiei Judeþene

de Telecomunicaþii Speciale Maramureº

Dintre toate titlurile ce-i sunt pe de -

plin recunoscute domnului Teodor

Ardelean, cel mai cuprinzãtor, care 

înglobeazã corect ºi aproape complet meritele ºi 

calitãþile pe care dânsul le posedã, este, cu sigu -

ranþã, cel de profesor.
De câte ori rostim cuvântul profesor, gân -

dul ne zboarã la persoane cu adevãrat în mãsurã
sã ne îndrume, sã ne înveþe lucruri noi, dintre
cele mai di verse, sau chiar sã ne educe, atunci
când asta se impune. Folosim acest cuvânt, de
multe ori, fãrã a ne limita, însã, la ceea ce þine
strict de învãþãmânt. Când cineva ne impre sio -
neazã prin reuºitele sale, îl considerãm „pro -
fesor” pe domeniul lui, identificându-l, în baza
performanþelor atinse, cu un posibil model de
urmat. Descoperim, în diferite momente ale vie -
þii, printre semenii pe care-i întâlnim, asemenea
modele, iar atunci când vorbim despre profesori, 
avem clar în minte persoane reale, de la care ai

ce sã înveþi - uneori dintre foºtii noºtri dascãli,
alteori dintre cei pe care îi apreciem pentru re -
zultatele obþinute pe di verse domenii. Fãrã pu -
tinþã de tãgadã, domnul Teodor Ardelean este o
astfel de persoanã pentru majoritatea celor care
l-am cunoscut.

Autor de carte ºi iubitor de carte, calitãþi
desãvârºite de-a lungul unui parcurs profesional 
indisolubil legat de ceea ce reprezintã bi blio -
teca, Teodor Ardelean ne-a dovedit, prin toate
lucrãrile sale, ce înseamnã ºtiinþa aºezãrii în
cuvinte potrivite a informaþiei menite sã ne ofe -
re valoare ºi frumos. Talentul autorului rãzbate
puternic ºi din rândurile aºternute în articolele,
deloc puþine, pe care Domnia Sa le-a publicat,
bucurându-ne de fiecare datã prin temele alese,
expunerea de þinutã ºi excelenta documentare,
impresionându-ne prin rigoarea de care dã dova -
dã în culegerea datelor ºi citarea operelor ºi a
autorilor. Per sonal, am avut multe de învãþat din
exemplul pe care Domnia Sa mi l-a dat în aceastã
privinþã. Spun asta, pentru cã am avut ºansa ºi
privilegiul de a colabora la redactarea lucrãrii

Un om, o viaþã, o legendã – BLIDARU. Rezis -
tenþa armatã din munþi, apãrutã în anul 2014, la
Centrul Me dia West Arad, iar pe par cur sul a
aproape doi ani, cât a durat facerea ei, am primit
sfaturi preþioase ºi am câºtigat ex perienþã într-un
domeniu ce, iniþial, îmi era strãin. Iar pentru asta 
îi mulþumesc domnului Teodor Ardelean.

Colaborarea mea cu Domnia Sa a con -
tinuat apoi, atât la revista „Fa milia românã”,
unde dânsul este re dac tor-ºef, cât ºi pe parcursul 
elaborãrii lucrãrii 100 de personalitãþi mara -
mureºene care au fãcut istorie. 100 de ani de la
Marea Unire, editatã sub egida Bibliotecii Ju -
deþene „Petre Dulfu” Baia Mare ºi a Centrului
de Cercetare ºi Documentare Baia Mare al Aca -
demiei Române, lucrare impresionantã a cãrei
apariþie i se datoreazã aproape în totalitate ºi pe
care a coordonat-o cu exigenþã ºi competenþã.

Nu putem sã ne referim la Teodor Arde -
lean fãrã a þine cont ºi de calitãþile oratorice de
excepþie pe care dânsul le posedã. Fiind un inte -
lectual de mare þinutã, un om de culturã re -
cunoscut la nivel naþional, dar nu numai, Dom -
nia Sa reuºeºte sã atingã, inclusiv prin dis curs,
performanþe greu de egalat. Aproape inva riabil,
cine ajunge sã vorbeascã dupã ce Teodor Arde -
lean a luat cuvântul, recunoaºte deschis cât îi
este de greu sã facã acest lucru.

Iar dacã recunoaºterea personalitãþii
Domniei Sale nu se limiteazã doar la teritoriul
naþional, de bunã seamã cã asta se datoreazã ºi
eforturilor uriaºe pe care le-a fãcut pentru ca
nenumãrate vol ume de carte româ neascã sã
ajungã în biblioteci de pe tot mapa mondul, la
românii noºtri aflaþi departe de pat ria mamã.
Dar nu numai la ei. De bunã seamã a contat în
materializarea acestor iniþiative cali tatea lui
Teodor Ardelean de di rec tor al biblio tecii
noastre judeþene, dar înainte de toate a contat
faptul cã dânsul este cu adevãrat un mare pa triot.

Pe Teodor Ardelean putem sã-l consi de -
rãm profesor ºi în politicã. Aceasta þinând cont
de cariera de excepþie în domeniu pe care dânsul 
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a avut-o de-a lungul anilor, pe parcursul cãreia a
dovedit calitãþi pe care puþini dintre cei care astãzi
sunt în lumea politicii reuºesc sã le întruneascã.

Multe sunt lecþiile deja învãþate de la
Teodor Ardelean, de cãtre noi toþi cei care am
avut ºansa sã-l avem aproape, sã-l ascultãm în
diversele ocazii ºi sã-l vedem acþionând. ªi
multe mai avem, încã, de învãþat de la dânsul ºi
de-acum înainte.   

Mi-a fost alãturi în momente importante
din viaþa ºi cariera mea profesionalã ºi de aceea
îi sunt recunoscãtor.

Ani mulþi ºi frumoºi îi doresc domnului
profesor Teodor Ardelean, pentru a ne putea
bucura cu toþii din plin de omenia, înþe lep -
ciunea ºi prietenia pe care nu ezitã sã ni le
dãruiascã zi de zi!

Teddy Ardelean 
– O viaþã pentru comunitate

Dr. Hermina G. B. ANGHELESCU
Wayne State Uni ver sity, De troit, Mich i gan, SUA

Mã gândesc care ar fi cel mai bun titlu pentru un eseu dedicat lui Teddy. Teddy 
Ardelean – poli ticianul, Teddy Ardelean – bibliotecarul, Teddy Ardelean –
scriitorul, Teddy Ardelean – ora torul, Teddy Ardelean – baritonul, Teddy

Ardelean – gazda ºi ghidul celor ce ajung în Maramureº, Teddy Ardelean – cetãþeanul …
Am optat pentru Teddy Ardelean – un om de dicat comunitãþii.

Prin comunitate mã re fer la România pe care a slujit-o în calitate de sen a tor, la
Judeþul Maramureº, la Municipiul Baia Mare ºi la co munitatea românilor de pretutindeni.
Domnul doc tor Teodor Ardelean ºi-a lãsat amprenta oriunde a activat, pe principiul „omul
sfinþeºte locul”. În timpul mandatului de sen a tor, Teddy nu a dat uitãrii comunitatea
maramureºeanã ºi bãimãreanã. S-a angajat în obþinerea de fonduri pentru a construi o
bibliotecã judeþeanã cu un spaþiu generos, una dintre puþinele judeþene nou construite în
þarã. Odatã biblioteca înãlþatã ºi dotatã, Teddy s-a ocupat de bibliotecile din ju deþ: le-a
îndrumat, le-a ajutat, le-a înãlþat pro fesional, pentru ca, la rându-le, sã-ºi ser veascã cu
dedicaþie comunitãþile. Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” este perceputã ºi drept bibli -
otecã universitarã, fiind mereu în slujba stu denþilor din Baia Mare. Multe lucrãri de di -
plomã ºi chiar disertaþii de doctorat s-au scris la Biblioteca Judeþeanã. Gãzduirea la
Biblioteca Judeþeanã a grupului de cercetãtori afiliaþi Academiei Româ ne reprezintã o
angrenare a bibli otecii ma ramureºene în sfera cercetãrii ºtiin þifice ºi implicarea în co -
munitatea academicã.

De generozitatea lui Teddy au beneficiat ºi multe biblioteci din afara graniþelor
României. Comunitãþile diasporei din Ucraina, Republica Moldova, Spania, Italia, Can ada 
au primit slova româneascã de la Baia Mare. Filialele din strãinãtate ale judeþenei ma ra mu -
reºene au adus carte româneascã copiilor, adolescenþilor ºi adulþilor plecaþi de mult din
þarã, ajutându-i sã pãstreze în depãrtãri limba ºi cultura de acasã.

Prin implicarea sa în di verse aspecte ale facilitãrii accesului la carte româneascã a
românilor din þarã ºi de pretutindeni, Teddy Ardelean ºi-a dovedit, atât universalitatea unei
vieþi puse în slujba comunitãþii, cât ºi altruismul greu, dacã nu imposibil, de egalat. 

Îmi este greu sã mi-l imaginez pe Teddy Ardelean pensionar. Numele lui va fi mereu
legat de Biblioteca ce i-a fost a doua casã. Mulþi ani cu zile senine!
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Portretul cãrturarului

Horia BÃDESCU
Scriitor, Cluj-Napoca

Bãrbat întemeiat ºi cu temei întru ale
sale, aºa precum se þine neamul lui
Pintea Viteazul ºi, deopotrivã, în -

temeiat în ºi la vorbã ca un cãrturar ce se aflã,
adicãtelea om de carte ºi cu carte, rãsfãþându-se
în discurs cu limba românã, „cartea noastrã de
boierie”, pe care tot mai puþini sunt aceia ce ºi-o
asumã în nobleþea ei, locvace ca apele pri mã -
vãratice ale Izei ºi Marei atunci când e vorba sã
binecuvânte alesãturile graiului ºi spiritualitãþii
româneºti ºi catilinar cu atentatorii la inte gri -
tatea acestora, iute la minte ºi acid în replicã,
profesorul ºi prietenul Teodor Ardelean se pre -
numãrã printre acele exemplare de homo sa pi -
ens pe cale de dispariþie care mai cred, pe bunã
dreptate de altminteri, cã umanitatea începe de
la cuvântul scris ºi de la memoria literei încrus -
tate cu peana pe paginile îmbrãcate în haina
împãrãteascã a cãrþii. 

Diriguind ºi alcãtuind bibli oteci, fonduri
de carte, reviste ºi alte asemenea blestemãþii, din 

ce în ce mai in utile contemporaneitãþii pro gre -
siste, care bate mã tãnii dinaintea noilor hie ro -

glife - emoticoanele gândului leneº ºi ale minþii
obosite a inter ne tului. Preot al cãrþii, pe care a
iubit-o, a slujit-o ºi a ocrotit-o cu pasiune ºi
lepãdare de sine întrea ga viaþã. Al cãrþii în care
am descoperit un portret avant la lettre al
Domniei Sale, fãcut pe nevãzute de preami -
nunatul pehlivan Geoffrey Chau cer: „Ochios
creºtin ºi mare-n cherestea;/ Mai chipeº ins în
Cheapside nu trãia:/ Mintos ºi învãþat, grãind
semeþ,/ ªi-mpodobit cu tot ce-i mai de preþ”.
Ori, cine ºtie?, dacã nu cumva Teodor Ardelean
se va fi prenumãrat printre pelerinii porniþi spre
miticul Can ter bury.

Sã ne bucurãm de acest cãrturar, de acest
„om încuvântat”, cum ar fi zis mitropolitul ºi
poetul Bartolomeu Anania, ºi sã-i urãm la ceas
aniversar în limba strãmoºilor, din care s-a
„izvodit ºi curã” ºi dulcele grai românesc:

Vale tibi bene!

Cetãþeanul de onoare al cãrþilor

Gheorghe Mihai BÂRLEA
Conf. univ. dr., Baia Mare

Puþine sunt persoanele publice din
Maramureº (ºi nu numai!) de noto -
rietatea lui Teodor Ardelean, cu au -

to ri tatea lui, aº zice, dar care provin nu nea pãrat
din poziþiile de sta tus profesional sau politic, im -
portante ºi ele, ci dintr-o charismã spe cificã celor
purtãtori de aurã persuasivã în spaþiul pub lic,
predispuse nat u ral socializãrii ºi implicãrii pe
mai multe paliere ale vieþii.

S-a întâmplat sã ne naºtem în acelaºi an,
doar în zodii diferite, eu în Vãrsãtor, el în
Gemeni (eu am un frate geamãn plecat prea
devreme spre grãdinile veºniciei cereºti ...). Ne
cunoaºtem din tinereþe, fiecare în cãutarea unui
profil intelectual ºi profesional. Sunt multe si -
mi litudini de destin între noi. Suntem licenþiaþi

în filozofie: el la Cluj, eu la Iaºi. Debutul meu

profesional este legat de instituþia cãrþii - Bibli -

o teca Municipalã de la Sighet - cu care m-am
identificat douã decenii. Teodor Ardelean ºi-a
consacrat ultimele douã decenii ca di rec tor –
man ager al Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”
Baia Mare, pe care a ctitorit-o de la con cept la
construcþia propriu-zisã, pânã la profilul de azi,
o veritabilã cetate a cãrþii, printre cele mai
presti gioase în sistemul bibliotecilor din þarã,
prin numãrul de publicaþii, colecþii de carte con -
temporanã ºi veche, cititori, evenimente publi -
ce, deschidere spre comunitãþile româneºti din
strãinãtate. Un man age ment performant timp de
douã decenii se întâlneºte mai rar. Ar fi suficient 
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pentru viaþa unui om ca sã rãmânã în istoria ºi
memoria comunitãþii.

Dupã experienþa jurnalisticã de scurtã du -
ratã, Teodor Ardelean activeazã în cadrul fos -
tului Institut Ped a gogic din Baia Mare, azi
Centrul Universitar Nord, integrat în Univer -
sitatea Tehnicã Cluj-Napoca ºi unde, în urmã cu
aproape un deceniu, a obþinut titlu de doc tor în
ºtiinþã, cu o tezã dedicatã SOCIETÃÞII ASTRA
ºi rolului ei în cultura românã. Astfel, fiul Sãla -
jului îºi începe un îndelungat ºi reuºit exerciþiu
de adopþie culturalã în Maramureº.

Dupã evenimentele revoluþionare din de -
cembrie ‘89, ne-am reîntâlnit în provocãrile
unui timp ºi societãþi în derivã, în cãutarea unui
viitor eu ro pean, cu speranþa de mai bine. El intrã 
în Consiliul Provizoriu de Uniune Naþionalã
(CPUN) la judeþ, eu la Sighetul Marmaþiei. Tedi
devine sen a tor între 1992-1996; eu, între 2008-
2012, ambii având poziþii de referinþã în Senatul
României. Am fost consilieri locali, dar ºi
consilieri judeþeni între 2016-2020. Iatã ce de
coincidenþe în biografiile noastre profesionale ºi 
de persoane publice. Deasupra asemãnãrilor ºi
diferenþelor, liantul ce ne uneºte a fost ºi rãmâne
prietenia reciprocã ºi respectul.

Ajuns la momentul sintezelor, Teodor
Ardelean poate consemna nenumãrate acte ºi
fapte ce îi onoreazã biografia de intelectual
presti gios, cu deschidere enciclopedicã, pub li -
cist ºi analist, autor ºi coordonator de cãrþi ºi
publicaþii. Ca man ager, a fãcut din Biblioteca
Judeþeanã un veritabil epicentru cul tural al
Mara mureºului.

Omul pol i tic ºi-a probat vocaþia îndeosebi
ca sen a tor, ca vicepreºedinte al Senatului ºi pre -
ºedinte al Comisiei de privatizare. A fost o voce

puternicã prin apetitul ºi talentul lui de or a tor.
Aºa se ºi explicã, pânã în prezent, interesul
instituþiilor de a-l avea invitat la manifestãri
publice, culturale, neîntrecut ca mod er a tor al
acestora, ascultat cu interes ºi admiraþie, ca, pe
vremuri, tribunii. Ornamentarea discursului cu
maxime în latinã îi amplificã savoarea inte lec -
tualã ºi retoricã. Evenimentele de la Biblioteca
Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare vor rãmâne
de neuitat în istoria culturalã a municipiului.
Patriotismul lui este la înãlþimea originii sale
sãlãjene, unde mai dãinuie mãrturii milenare
despre limesul Imperiului Ro man ºi s-au nãscut
corifei ºi apostoli ai neamului, precum Simion
Bãrnuþiu, George Pop de Bãseºti, Iuliu Maniu,
Corneliu Coposu ºi mulþi alþii.

În circumstanþele în care trãim, când se
schimbã paradigmele sociale, economice, teh -
nologice, cu o vitezã uluitoare, avem nevoie
stringentã de personalitãþi ded i cate educaþiei ºi
culturii, ce se încãpãþâneazã sã construiascã
insti tuþii de modelare a societãþii, prin implicare
ºi responsabilitate, „adicã sã sfinþeascã locul”,
asumând crezul, axioma moralã ºi creºtinã a
Pãrintelui de la Rohia, Nicolae Steinhardt: „Dã -
ru ieºte ºi vei dobândi”.

Parafrazând un prieten poet, aflat departe,
spun cã prietenia ºi omenia se cultivã mai greu
ca pãmântul, dar, ºi dacã se împlinesc, roade
bune fac. Precum în situaþia fericitã a lui Teodor
Ardelean, la aniversarea a ºapte decenii de viaþã, 
pe care nu ezit sã-l numesc în mod spe cial cetã -
þean de onoare al cãrþilor (al Municipiului Baia
Mare este deja!). 

Fie sã se mai adauge ani ºi decenii, cu
sãnãtate, la fel de tenace, creativ ºi prezent în
cetate. Este nevoie de el ºi de oameni ca el.
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Teodor Ardelean, profesionistul

Voicu Gelu BICHINEÞ
Di rec tor, Biblioteca Judeþeanã „Nicolae Milescu Spãtarul” Vaslui

Nu ºtiu dacã vom recunoaºte vreo -
datã cât de mult îi datorãm lui
Teodor Ardelean ºi câtã nevoie am 

avut ºi avem de dânsul. El a strãbãtut deceniile
pe cãile aspre ale vieþii spre cele mai frumoase
destinaþii, demonstrând cã succesul are la bazã
hotãrârea, efortul ºi timpul.

El, Teodor Ardelean, românul verde, a
ajuns la vârsta la care este dominat de bucuria
împãrtãºirii a ceea ce ºtie ºi simte. Minuþios în
tot ceea ce face, organizator rodat în atâtea eve -
nimente, entuziasmat ºi dãruit, spirit viu, atent la 
nuanþe ºi neocolit de un simþ sãnãtos al umorului 
elevat, Teodor Ardelean este, însã, înainte de
orice, un supus credincios al bunului-simþ. 

Discursul sãu de þinutã ºi consistenþã stâr -
neºte atenþia ºi emoþia, emoþie ce vine dinspre
personalitatea sa, din atenta alegere ºi distincþie
a verbului, din mãiestria oratoriei. Retorica sa
sobrã ºi persuasivã se bazeazã pe o pregãtire
temeinicã, pe tratarea cu maximã seriozitate a
temelor în discuþie ºi, ev i dent, pe eliminarea
improvizãrii. Partitura sa verbalã se sprijinã pe
seturi întregi de înscrisuri (la care apeleazã din
când în când), dar ºi pe o memorie de excepþie.
Ca profesionist al oratoriei culturale, nu se im -
pacienteazã, nu se grãbeºte, ducându-ºi mi siu -
nea pânã la capãt. Argumentele sale se succed

coerent, aºa cum îi ºade bine unui cãrturar ales,
binecuvântat de destin sã ofere contemporanilor
sãi o realã bucurie spiritualã. La toate acestea se
adaugã vocea tunãtoare (la nevoie!), sau blajinã
ºi melodioasã ce îi asigurã succesul ºi capteazã
atenþia auditoriului. 

Teodor Ardelean este, în mod indis cu -
tabil, pilda vie de longevitate profesionalã ºi
culturalã. Bonom ºi jo vial, dar foarte atent cu
viitorul, aceastã personalitate puternicã, ade vã -
ratã, a crescut în jurul sãu alte spirite nobile.
Recunoaºtem cã el este dintre cei puþini care nu
au fãcut din preocupãrile culturale un fel de
floare la butonierã sau o formã de a evada din
lumea profesionalã. Dimpotrivã, le îmbinã în
mod fericit. 

Distinsul Teodor Ardelean se regãseºte,
de cele mai multe ori, în urbea sa, dar ºi la nivel
naþional ºi internaþional, într-o cel puþin triplã
ipostazã: provocator intelectual, pasionat cul -
tural ºi organizator avizat.

Pentru tot ceea ce este, pentru tot ceea ce
face ºi pentru ceea ce ne-a transmis în timp,
colegiale mulþumiri. 

Semnez aceste rânduri cu recunoºtinþã ºi
prietenie, îmi las sufletul în cãuºul palmei în faþa 
lui Teodor Ardelean ºi închei cu o reverenþã a
respectului ºi admiraþiei. 

Teodor Ardelean – stâlpul unitãþii 
neamului românesc din Maramureº

Ion M. BOTOª
Preºedintele Uniunii Regionale a Românilor

din Transcarpatia „Dacia”

Când vorbim de Maramureº, înþe le -
gem tot ce a aparþinut Mara mu re -
ºului voievodal, nu ne referim doar

la cel din stânga Tisei, cãci noi, românii din
partea dreaptã a fluviului ne considerãm
mara mureºeni.

În ceea ce priveºte folclorul, tradiþiile,

obi ceiurile, precum ºi limba românã vorbitã în
partea dreaptã a Tisei, constatãm cu uºurinþã cã
noi nu ne deosebim cu nimic de cei de peste
Tisa, de cei din pat ria mamã, cu toate cã
despãrþirea, care de acum a depãºit 100 de ani, a
lãsat unele urme în viaþa ºi conºtiinþa noastrã.
Dar românii transcarpatieni, trecând prin toate
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sistemele politice, deºi au avut mult de suferit ºi
suferã ºi azi, au rezistat ºi vor rezista ºi de aici
încolo. De fiecare datã, ne bucurãm de oamenii
care se gândesc la noi, care ne sunt aproape
sufleteºte, nu numai prin declaraþii. Ne bucurãm
de acei care ne trec pragul casei, de acei care
suferã alãturi de noi. În acelaºi timp, dorim sã
fim auziþi, sã fim cunoscuþi, sã fie simþit pulsul
vieþii noastre de români.

Dupã fondarea Uniunii Regionale a Ro -
mânilor din Transcarpatia „DACIA” (6 aprilie
2001), am dorit sã ne apropiem de instituþiile din 
stânga Tisei, sã ne cunoaºtem mai bine. Nu
întotdeauna am reuºit sã gãsim, sã identificãm
acele personalitãþi care sã ne simtã greutãþile ºi
sã ne liniºteascã sufletele, dar, totuºi, pe
parcursul anilor, bunul Dumnezeu ne-a rânduit
sã întâlnim mulþi oameni cu suflet ºi credinþã
româneascã. 

Din anul 2002, dupã ce a fost inauguratã
prima bibliotecã de carte româneascã la Biserica 
Albã (3 martie 2002), am început sã ne apropiem
de Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”, unde di -
rec tor era domnul Teodor Ardelean ºi, de fiecare 
datã când ajungeam la Baia Mare, eram aºteptaþi 
ºi primiþi cu cinste ca acasã. Aºa au început
relaþiile noastre.

Au apãrut diferite proiecte pe care le-am
derulat împreunã: la Odesa, Moldova, Cernãuþi,
Ujgorod. Am simþit susþinerea, am simþit cã tre -
buie sã ne respectãm. De fiecare datã, la ma -
nifestãrile organizate în partea dreap tã a Tisei,
aveam oaspeþi de la Biblioteca Jude þeanã „Petre
Dulfu”, iar majoritatea delegaþiilor erau con -
duse de cãtre domnul di rec tor Teodor Ardelean.
Aºa rãspundeam ºi noi când eram invitaþi la
Baia Mare.

Membrii Uniunii Regionale a Românilor
din Transcarpatia „Dacia” au gãsit în persoana
domnului Teodor Ardelean un sprijin frãþesc, iar 
din anul 2008, Domnia Sa este ales per ma nent
membru de onoare al Consiliului Uniunii –
„înge rul” pãzitor al Românilor din Trans car -
patia, iar în anul 2019 devine preºedinte de o -
noa re al Uniunii.

Deseori am participat împreunã la diferite
manifestãri din România. De fiecare datã ne
simþeam bine ºi, dacã apãreau unele probleme,
ne strãduiam sã le rezolvãm. Aºa s-a întâmplat
dupã pensionarea prietenului nostru de la
Oradea, fostul di rec tor al Bibliotecii Judeþene
„Gheorghe ªincai”, re dac tor-ºef al revistei „Fa -

milia românã” – Constantin Mãlinaº, când re -
vista pe care o patrona a ajuns în pericol de
dispariþie. Am discutat problema de mai multe
ori cu cei apropiaþi, iar la o întâlnire de suflet
care a avut loc la noi, în Transcarpatia, cu prie -
tenii de la Oradea – fa milia lui Tiberiu Moraru,
am discutat problema revistei la o cafea, în grã -
dinã, ocazie cu care am ajuns la concluzia, cã
numai domnul Teodor Ardelean ar putea duce
aceastã revistã mai departe

În 7 februarie 2008 la Baia Mare, la Bi bli -
o teca Judeþeanã „Petre Dulfu”, a avut loc o în -
tâlnire istoricã, la care au participat domnii dr.
Teodor Ardelean, directorul bibliotecii,
Constan tin Mãlinaº (Oradea), Tiberiu Moraru
(Oradea) ºi subsemnatul ca preºedinte al Uniu -
nii Regionale a Românilor din Transcarpatia
„Dacia” Apºa de Jos.

Dupã lansarea volumului al doilea din
Scrieri în timp. 1946-2006 de Valeriu Achim,
apãrut la Editura Gutinul din Baia Mare, ne-am
retras în cabinetul domnului di rec tor Teodor
Ardelean, unde a fost pusã în discuþie problema
revistei „Fa milia românã”, revistã trimestrialã
de culturã ºi credinþã româneascã. S-a hotãrât ca
revista sã fie preluatã de Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu”. Constantin Mãlinaº a scris proto -
colul, iar cei patru l-au iscãlit. A intrat ºi domnul 
Vasile Iuga de la Cluj-Napoca, care, pe post de
martor oc u lar, a iscãlit ºi dumnealui acel doc u -
ment istoric. Revista „Fa milia românã” se va
edita de acum la Baia Mare, domnul Constantin
Mãlinaº rãmânând di rec tor fondator, iar domnul 
Teodor Ardelean preluând calitatea de re dac -
tor-ºef. 

Pe parcursul anilor, Biblioteca Judeþeanã
în frunte cu domnul Teodor Ardelean a fost
alãturi de noi, acordându-ne un sprijin con sis -
tent ºi con stant în editarea mai multor lucrãri
ded i cate românilor din partea dreaptã a Tisei,
totul fãcându-se, fireºte, dupã posibilitãþi, dar
din dorinþa sincerã de a ne fi alãturi. Astfel, în
anul 2010 apare la Baia Mare Dicþionarul regio -
nalismelor din partea dreaptã a Tisei, iar dupã
un an „România Micã” vãzutã de acasã, autor
al ambelor lucrãri fiind Ion M. Botoº. În 2017
apare, tot la Baia Mare, în coordonarea lui Nuþu
Pop, cartea Reflecþii lirice – o antologie de ver -
suri ale poeþilor români maramureºeni din
Trans carpatia. A urmat, în anul 2019, Românii
din Transcarpatia. Antologie de texte, coor do -
natori dr. Teodor Ardelean ºi Ion M. Botoº ºi
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Evreii de la Apºa de Jos ºi din împrejurimi –
autori Ion M. Botoº ºi Ileana Botoº.

De fiecare datã când apãrea câte o pro -
blemã, ne adresam, în primul rând, domnului di -
rec tor Teodor Ardelean. Eram ascultaþi ºi, dupã
posibilitãþi, ajutaþi. Aºa a început tradiþia de a
sprijini finanþarea, în fiecare an, a primului nu -
mãr al publicaþiei „APªA” – gazetã regionalã
so cial-politicã din Transcarpatia, fondator: Uni -
unea Regionalã a Românilor din Transcarpatia
„Dacia”; di rec tor: Ion M. Botoº, re dac tor-ºef:
Echim Vancea, printre redactori numãrându-se
ºi domnul dr. Teodor Ardelean cu care ne mân -
drim; gazeta este prima ºi singura publicaþie în
limba românã din Transcarpatia.

Nu a fost ºi nu este uºor sã supravieþuieºti
pe parcursul celor 20 de ani de la fondarea
publicaþiei, dar, cu ajutorul unor personalitãþi ca
domnul Teodor Ardelean ºi sprijiniþi ºi de alþi
prieteni, existãm ºi reuºim sã organizãm ma -
nifestãri culturale importante – sesiuni de co -
municãri, festivaluri, concursuri de istorie sau
literaturã prin care ne afirmãm identitatea ºi
unitatea de neam.

Dintre ultimele vizite fãcute în partea
dreaptã a Tisei, cea din 24 octombrie 2019 a fost o
veritabilã „brigadã” de personalitãþi din Maramu -
reº, dr. Teodor Ardelean fiind însoþit de domnii:
Gheorghe Pârja, Gheorghe Mihai Bârlea,
Florentin Nãsui ºi Flo rin Gogota.

Delegaþia a vizitat Muzeul de Istorie ºi
Etnografie al Românilor din Transcarpatia, iar
în urma acestei vizite în „Graiul Mara mu re -
ºului” din 11 noiembrie 2019 a apãrut articolul
Muzeul de Istorie ºi Etnografie al Românilor
din Transcarpatia.

Cu privire la muzeul nostru, domnul
Teodor Ardelean a subliniat urmãtoarele:
„Acest muzeu este unul dintre cele mai fru -
moase semne de identitate româneascã, ridicat
în vãzul lumii, care trebuie sã ºtie cã aici este
pãmânt ºi suflet românesc … Acest muzeu ar
trebui sã fie un punct al nostru, un punct de
memorie”.

Aºa a vãzut ºi a simþit domnul dr. Teodor
Ardelean, acest veritabil stâlp al unitãþii nea -
mului românesc din Maramureº. Sã aibã parte
de mulþi ºi fericiþi ani!

Teodor Ardelean, un prieten

Prof. Angela BUCIU
Interpretã de muzicã popularã, Baia Mare

Un om care are acasã o bibliotecã, este
limpede cã iubeºte cãrþile. Un om
care con duce o bibliotecã nu doar cã

trebuie sã iubeascã necondiþionat cãrþile, dar mai
trebuie sã aibã ºi multã carte. Un astfel de OM este 
Teddy Ardelean. Con duce o mare bibliotecã, iu -
beºte cãrþile ºi are carte cu în des tulare, iar aici
intrã tot ceea ce poate cuprinde aceastã sintagmã. 

Ne ºtim de-o viaþã, drumurile noastre inter -
sectându-se de atât de multe ori ºi în atât de di -
ferite împrejurãri, încât a ajuns sã ne lege o prie -
tenie caldã ºi plinã de re spect, care a con tribuit
adesea la succesul diverselor noastre cola borãri.
Aºa încât, astãzi, pot vorbi despre Teddy Ardelean 
ca despre un apropiat al fa miliei mele, bun prieten
ºi colaborator statornic al soþului meu, Valeriu
Buciu. Dacã mai adaug ºi faptul cã este cãsãtorit cu
Silvia, o sãlãjeancã de-a mea, din Nãpradea, tabloul 
relaþiei noastre personale este aproape complet.

Au fost numeroase ocaziile în care am par -
ticipat împreunã la evenimente culturale dintre
cele mai variate, de la întâlnirile fiilor satului de la

Cheud, pânã la minunate lansãri de carte, ver -
nisaje de artã vizualã, evocãri ale di verselor
per sonalitãþi culturale lo cale ºi naþi onale ori sim -
po zioane în care au fost abordate teme culturale de 
referinþã. Rãmân adânc înt i pãrite în memoria mea
câteva asemenea mo mente importante, care ne-au
consolidat prie tenia. 

Unul dintre ele s-a petrecut în anul 2008,
când Teddy a obþinut titlul de doc tor în filologie,
ca urmare a susþinerii tezei de doctorat. Am avut
plãcerea de a mã numãra printre invitaþii sãi la
acest eveniment ºi am rãmas profund im pre sionatã 
de originalitatea subiectului, precum ºi de munca
asiduã de documentare ºi cercetare pe care a de -
pus-o Teddy pentru alcãtuirea tezei. A fost încã un 
motiv pentru care iubitorul de cul turã, prof. dr.
Teodor Ardelean, este cunoscut ºi recunoscut în
mediile literare ºi culturale maramureºene ºi na -
þionale pentru dedicarea cu care trudeºte la pãstra -
rea, identificarea ºi pro movarea valorilor culturale 
româneºti, inclusiv a celor tradiþionale. 

Cu un an înainte, Teddy fusese amfi trio nul

22 IANUARIE 2020-DECEMBRIE 2021

I
R

Ã
S

R
E

VI
N

A
Ã

N
Â

M
O

R 
AILI

M
A

F



per fect al lansãrii celei de a doua cãrþi pe care am
scris-o, Lada mea de zestre, iar în 2009 a or -
ganizat, cu aceeaºi solicitudine ºi profe sionalism,
lansarea volumului Angela Buciu – Muzica vine
din cer, scris de doamna Elis Râpea nu, precum ºi a 
CD-ului meu cu acelaºi titlu, care conþine o co -
lecþie de cântece reli gioase, or ches trate într-o ma -
nierã modernã, originalã.

Tot în rândul evenimentelor cu o pu ternicã
încãrcãturã emoþional-personalã, a cãror gazdã ºi
mod er a tor a fost Teddy Ardelean, se numãrã ma -
ni festarea în cadrul cãreia a fost evocatã viaþa ºi
op era poetului Nicolae Labiº, onoratã de prezenþa
bunei mele prietene Maria Margareta Labiº, sora
poetului ºi mãtuºa ginerelui meu, Radu Adrian
Cimponeriu.

Nu în ultimul rând, comemorarea a 5 ani de
la moartea soþului meu, Valeriu Buciu, maestru
coregraf ºi fost di rec tor al Ansamblului Folcloric
Naþional Transilvania, s-a constituit într-un eve -
niment de suflet ºi frumoasã aducere aminte, ini -
þiat, organizat ºi moderat cu desãvârºitã mãiestrie
de Teddy, în memoria prietenului sãu. Printre cei
prezenþi s-au aflat membri ai „generaþiei de aur” a
instituþiei, care au evocat ºi au retrãit, cu emoþie ºi
cu câte o lacrimã în colþul ochiului, momente de
muncã, de succes, de tristeþe ori de bucurie, pe -
trecute în anii în care Ansamblul îºi etala calitãþile
artistice ºi profesionale pe toate meridianele lumii.

Iubirea lui de carte ºi de cãrþi se împleteºte
în mod fericit cu spiritul sãu man a ge rial, graþie
cãruia a reuºit – printr-un efort ale cãrui duratã,
intensitate ºi consistenþã sunt mãrturisite de re -
zultate – sã revoluþioneze activitatea instituþiei pe
care o con duce, transformând-o în ceea ce este
cunoscut astãzi ca una dintre cele mai per for -
mante, complexe ºi apreciate instituþii de profil –
Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”. Multiplele
pro grame, proiecte ºi manifestãri derulate în
cadrul modernului sediu cen tral ori în filialele din
judeþ ºi din strãinãtate se constituie într-o amplã
chemare spre culturã, cu largã adresabilitate.

O preocupare permanentã în activitatea
bibliotecii ºi, în spe cial, în demersurile lui Teddy,
o constituie asigurarea accesului la elemente de
culturã naþionalã pentru românii de pretutindeni.
Am constatat pe viu aceastã preocupare cu prilejul 
unei întâlniri la care am participat amândoi, în
Transcarpatia, la Apºa de Jos, în cadrul cãreia
mi-a fãcut mare plãcere sã observ implicarea pro -
fundã a lui Teddy în menþinerea unor legãturi
extrem de strânse ale românilor de acolo cu rea -
litãþile culturale din þarã ºi în cultivarea spiritului
pa tri otic curat, tradiþional, în rândul tinerilor ro -
mâni din regiunea aflatã dincolo de fruntarii.

Nu pot decât sã mã bucur nespus de suc ce -

sul tot mai mare pe care îl cunoaºte instituþia
condusã de Teddy Ardelean, mai ales cã am pus ºi
eu umãrul puþin la acest succes atunci când, în
perioada mandatului meu de deputat în Parla men -
tul României, la solicitarea lui Teddy, am susþinut
– ºi am convins ºi pe alþi colegi deputaþi sã susþinã
– un proiect de lege care contribuia la dezvoltarea
bibliotecii din Baia Mare. Se dovedeºte acum cã a
fost o decizie foarte bunã, care a ajutat la trans -
punerea în realitate a viziunii lui Teddy Ardelean
despre rolul, funcþiile ºi importanþa pe care o ase -
menea instituþie le are în comunitate. 

Pentru cã Teddy nu a putut sta deoparte de
avatarurile lumii politice, a avut întotdeauna o
grijã deosebitã de felul în care ºi-a susþinut ideile,
fie în calitate de sen a tor, fie în calitate de ales lo -
cal. Talentul sãu oratoric i-a permis, în toate func -
þiile politice ocupate, sã fie convingãtor ºi sã iz -
bândeascã în promovarea unor proiecte politice
importante pentru cei care l-au investit cu în cre -
derea lor.

Convingerea mea este cã zicala strã mo ºeas -
cã „Omul sfinþeºte locul” este aplicabilã cu pri -
sosinþã lui Teddy Ardelean ºi cred cã toþi cei care îl 
cunosc, mãcar la fel de bine cum îl cunosc eu, pot
confirma acest lucru. Aºa încât nu pot decât sã
spun: Felicitãri, Teddy, ai fãcut o treabã minunatã
ºi ai început sã îþi vezi visul împlinit! Am con -
vingerea cã vei con tinua sã visezi, sã construieºti
ºi sã crezi!
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Un ardelean, un sãlãjean, un maramureºean

Florica BUD
Scriitoare, Baia Mare

Când am pornit la lucru, mi se pãrea
cã va fi simplu de scris despre omul
com plex care poartã numele…

Teodor Ardelean. Mã gândeam cã textul se va
scrie singur, doar înºirând activitatea lui aca -
demicã, socialã, culturalã, politicã, precum ºi
funcþiile manageriale, civice ºi cele politice. Om 
dedicat cetãþii, mai cu seamã timpului, ce, ge -
neros cu noi, ne face contemporani ai Domniei
Sale, mã pune de la început într-o oarecare difi -
cultate. ªi nu va fi uºor de ieºit din impas, acum
la ceas de sãrbãtoare, un ceas în care cei ce îl
cunoaºtem în di verse ipostaze - conducãtor de
unitate culturalã, om pol i tic ºi ac tiv ist civic -
facem în jurul sãu bilanþuri concentrice. Fo -
losesc substantivul bilanþ, deºi este antipatic ºi
rece, apanaj contabilicesc ce poate secãtui fre -
nezia celui care scrie în egalã mãsurã cu bucuria
celui ce este în centrul atenþiei. 

Existã semeni plini de energie care veºnic
stârnesc valuri în jur. Mereu au idei, cã au trea -
cã-meargã, dar cã vor sã le punã în aplicare este
mult prea mult pentru cei obiºnuiþi sã îºi ducã
viaþa inertic. Comozii – dacã au nenorocul ca
Domnul sã le trimitã prin preajmã vreun volun tar
uman, unul dintre cei care „în veac de vãcuit” vor
sã facã ceva, sã dãrâme ca apoi sã constru iascã la
loc – pot sã îºi ia adio de la o existenþã monotonã,
cãci viaþa li se va schimba rad i cal. Dar sã îi iertãm 
de data aceastã ºi sã ne îndrep tãm atenþia spre cei
ce vor sã rãstoarne lumea. Obositoare exemplare! 
Cã þes, fac ºi desfac este una, dar cã pun ºi pe alþii
în miºcare este cam greu de acceptat. 

Dintr-o astfel de dãrâmare-construire s-a
nãscut o poveste cu fi nal fericit: Povestea Bi -
blio tecii Judeþene „Petru Dulfu”. Nu este cã -
derea mea sã scriu despre ea, sunt îndrituiþi sã o
facã cei care au participat pe viu la conceperea
proiectului, aprobarea ºi demararea lui. Eu sunt
doar unul dintre beneficiarii acestei minunate
construcþii, ce adãposteºte o viaþã didacticã, so -
cialã ºi culturalã greu de înºiruit în câteva
rânduri ºi imposibil de imaginat de cei care nu
au pãºit încã pragul sãu. Dar nu este niciodatã
prea târziu pentru o revelaþie!

Legat de primele activitãþi ale noii con -

strucþii, îmi aduc aminte de o lansare de carte
într-o clãdire fãrã geamuri, dar ce conta, „mult a
fost, puþin a rãmas”, dupã cum spune înþeleapta
zicere româneascã. Mai era puþin pânã când cei
care, fiind siliþi sã se mute ºi sã aranjeze cãrþile
pe rafturi într-o clãdire rece, sã facã din ea un
cãmin al cãrþii ºi al cititorilor. Am participat, fie
ca organizator, fie ca spec ta tor al numeroaselor
acþiuni culturale, în Sala de conferinþe a Biblio -
tecii Judeþene Maramureº, un spaþiu în care te
simþi bine, pentru cã respiri acelaºi aer cu musa -
firii ori localnicii iubitori ºi fãuritori de culturã.
Dar noi, scriitorii maramureºeni, îi datorãm
dom nului di rec tor dr. Teodor Ardelean ceva în
plus faþã de cititorii sau vizitatorii lãcaºului de
culturã. Îi datorãm o salã de cenaclu în care
putem sã ne bucurãm de intimitatea unei întâl -
niri cenacliere, o salã spe cial destinatã acestor
genuri de acþiuni. Îi mulþumim pe aceastã cale ºi
îi dorim sãnãtate, putere de muncã ºi multe rea -
lizãri, alãturi de colectivul pe care ºi l-a for mat
dupã chipul ºi asemãnarea lui. Îi dorim, de
asemenea, zile senine alãturi de fa milia sa!

Silvia! Nu o voi uita sub nicio formã pe
cea care este jumãtatea familiei Ardelean. Mulþi, 
mulþi dintre noi o cunosc, având-o colegã ºi la
mai greu ºi la mai bine. Dacã Tedy – cum este
alintat ºi de prieteni ºi de neprieteni, de foºti,
actuali ºi viitori colaboratori – a putut sã devinã
personalitatea complexã care este azi, pe care o
sãrbãtorim în aceastã carte, se datoreazã ºi soþiei 
sale. Silvia Ardelean este o femeie straºnicã, pe
care o cunosc de multã vreme ºi pe care o percep 
ca o doamnã echilibratã ºi înþeleaptã, care, pe
lângã liniºtea unui cãmin echilibrat, i-a dãruit ºi
doi copii deosebiþi.

Chiar dacã – ºtiindu-l de multã vreme pe
acest român com plex, nãscut sãlãjean, purtând
nume de ardelean ºi trãind ca un maramureºean
get-be get – îi cunosc ºi celelalte dimensiuni,
cum ar fi cele academice, culturale, civice,
umane, politice etc., calitãþi ce fac din Domnia
Sa un cetãþean de seamã al cetãþii Baia Mare, voi 
lãsa loc ºi gândurilor celorlalþi participanþi,
crea tori ai puz zle-ului, „Teodor Ardelean-70”.

La Mulþi Ani, Teodor Ardelean! 
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Gânduri pentru un om  dedicat bibliotecii

Sorin BURLACU
Di rec tor, Biblioteca Judeþeanã „V. Voiculescu” Buzãu

Am avut plãcerea sã-l cunosc încã
din anul 2003, la Constanþa, la
conferinþa de toamnã a ANBPR. A

fost prima mea întâlnire cu reprezentanþii
acestei profesii nobile, unde „nobilii” sunt din
ce în ce mai rari. Unul dintre aceºti nobili ai
profesiei de bibliotecar este ºi va rãmâne Teodor 
Ardelean. Din acea toamnã, ºirul întâlnirilor
între noi a fost destul de restrâns, enumerând
conferinþele profesionale, vizita la minunata sa
Bibliotecã Judeþeanã „Petre Dulfu” ºi alte în -
tâlniri profesionale. Dupã toate aceste întâlniri,
mi-a rãmas în memorie discursul sãu dezinvolt,
logic, limpede, dar ºi tãios, folosind argumentul
cu energie, dar ºi cu speranþã.

Alãturi de „cuvântul” sãu, am avut ocazia
sã-i admir ºi op era sa: o bibliotecã construitã
dupã toate cerinþele în domeniu, „dotatã” cu
bibliotecari destoinici ºi ambiþioºi, care îi
urmeazã drumul, servicii moderne, alãturi de
multe alte biblioteci, filiale de carte româneascã
la Coslada, Alcala de Henares, Facultatea de
Filologie a Universitãþii din Salamanca, Uni -
versitatea din Alicante în Spania, în Budapesta – 

Ungaria, în Glas gow – Marea Britanie, în Mon -
treal – Can ada ºi la Chiºinãu, la fraþii români de
peste Prut.

Un om cu vocaþia construcþiei, despre care 
un alt coleg de breaslã spunea cã este o
conºtiinþã lucidã ºi luminoasã a timpului sãu,
timp pe care îl îmbogãþeºte cu energie, cu
speranþe, având credinþa cã binele clãdit lasã
mai puþin loc de manifestare a rãului.

A scris mult, dar mai mult ºi-a dorit sã fie
cunoscutã limba românã ºi a dus-o prin „Fa milia 
românã” în toate colþurile lumii. Teza sa de

doctorat - Limba românã ºi cultivarea ei în
preocupãrile ASTREI – ne aratã cã, pe lângã
toate celelalte merite, rãmâne unul dintre puþinii
oameni cu care te poþi întâlni în viaþã ºi pe care
sã nu-l poþi uita pentru patriotismul sãu în limba
românã.

Indiferent cât ºi cum ne vom mai vedea,
domnule Teodor Ardelean, la 70 de ani, sã adã -
ugaþi cât mai mulþi, pentru cã eu voi rãmâne
veºnic cel care vã poartã respectul ca ma ra -
mureºean, ca om ºi nu în ultimul rând, ca
bibliotecar.
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De la stânga: Gheorghe Ga briel Cãrãbuº (Suceava), Gelu Bichineþ (Vaslui), Elena Poamã
(Vaslui), Ligia Miriºan (Oradea), Ion Onuc Nemeº (Sibiu), Doina Popa ºi soþul Domniei Sale
(Cluj-Napoca), Teodor Ardelean, Angela Câmpian (Satu Mare), Dimitrie Poptãmaº (Târgu-Mureº),
Silvia Nestorescu (Bucureºti), Daliana Bonaþ (Baia Mare), Dragoº Neagu (Brãila) – actuali ºi foºti
directori de biblioteci judeþene la Baia Mare, 14 iunie 2021



La aniversarã …

Ion BUZAªI
Prof. univ. dr., Alba Iulia

Între cãrturarii maramureºeni de azi,
Teodor Ardelean are un profil dis tinct, 
inconfundabil: bibliotecarul ideal ºi

un pasionat al cãrþii, - calitãþi care l-au ajutat în
cele douã decenii de conducere a Bibliotecii

Judeþene „Petre Dulfu” - una dintre cele mai
bogate ºi mai moderne biblioteci din Transil -
vania. ªi afirm acest lucru în deplinã cunoºtinþã
de cauzã, deoarece în popasurile mele didactice
la Universitatea de Nord din Baia Mare am fost
întotdeauna ºi oaspetele bibliotecii.

Teodor Ardelean nu este un di rec tor de
bibliotecã, un man ager cum se spune astãzi, ca
oricare altul, adicã nu este un „funcþionar”, ci un 
înnoitor, un cãutãtor, în permanenþã, de noi mo -
dalitãþi în recomandare a cãrþii, în organizarea
unor simpozioane, a unor întâlniri cu scriitori, a
unor înregistrãri fonice ale personalitãþilor cul -
turale care au vizitat prestigioasa instituþie pe
care o con duce.

Toatã activitatea D-sale este legatã de ea:
a editat o revistã ca or gan de presã al bibliotecii
în care a publicat studii ºi articole pe teme de
biblioteconomie în primul rând, dar ºi de istorie
ºi culturã în cel mai înalt înþeles al termenului ºi, 
din dorinþa de a cunoaºte trecutul bibliotecilor în 
arealul transilvan ºi importanþa limbii române în 
istoria Transilvaniei, ne-a dat o temeinicã cer -
cetare a preocupãrilor Astrei pentru cultivarea
limbii române. Cu aceastã temã a susþinut cu
destui ani în urmã o tezã de doctorat coordonatã
de distinsul profesor universitar Gheorghe Pop.
Am avut onoarea sã fac parte din comisie (alã -
turi de Vic tor V. Grecu, Gh. Glodeanu, Vic tor
Iancu) ºi cu toþii am apreciat bogata informaþie a 
tezei ºi probitatea opiniilor critice. Teza a fost
publicatã un an mai târziu ºi s-a bucurat de un
ecou favorabil în presa literarã. Am scris ºi eu o
amplã recenzie, preluând câteva idei din Refe -
ratul citit la susþinerea tezei din care îmi per mit
sã extrag douã-trei fragmente semnificative: „Un
reazim naþionalitãþii române – spunea Timotei

Cipariu în 1861 la inaugurarea Astrei - se
împlântã astãzi, ci sperãm ca asemine reazime

de astea ºi de alte forme, se vor împlânta ºi de
aci înainte ºi mai multe ºi mai puternice”.
Acelaºi cãrturar blãjean spunea cã în istoria
noastrã, îndeosebi în istoria Transilvaniei, zilele 
de bucurie pentru români „au fost mai rare decât
peana de corb alb”. Asociaþiunea pentru Li te -
ratura ºi Cultura Poporului Român „ASTRA” a
exercitat de la înfiinþare o influenþã hotãrâtoare
asupra întregii vieþi româneºti din monarhia
habs burgicã ºi apoi austro-ungarã. Scopul fi nal
al luptei acesteia, al cãrturarilor de mare orizont
ºtiinþific ºi cul tural, grupaþi în jurul ei, l-a consti -
tuit unificarea culturii întregului popor român în 
sens mod ern, ca o premisã a unitãþii naþionale.
Iar un fac tor hotãrâtor, de ter mi nant pentru uni -
tatea culturalã era limba, glorificatã de Timotei
Cipariu, primul vicepreºedinte al Astrei în ac -
cen te de odã: „tezaur nepreþuit”, „cea mai scum -
pã ereditate, fãrã de care nu am mai fi demni de a 
ne numi fiii pãrinþilor noºtri” …

Toate „elitele astriste” au fost preocupate
de problemele teoretice ºi practic aplicative ale
limbii române, de la Andrei ªaguna ºi Cipariu la
G. Bariþiu ºi de la Vicenþiu Babeº ºi Ion Codru-
Drãguºanu, la Ion Agârbiceanu ºi Ioan Lupaº. În 
buna tradiþie a ªcolii Ardelene, reprezentanþii
Astrei au manifestat o preþuire pentru cultura
popularã … 

Om al cãrþii ºi com pe tent conducãtor al
unei prestigioase biblioteci judeþene, Biblioteca
„Petre Dulfu” din Baia Mare, Teodor Ardelean a 
considerat biblioteca un spaþiu im por tant al cul -
ti vãrii limbii române. Observând câteva note
semantice comune între „asociaþiune ºi aso cie re”
ori prezentând un succint istoric al bibli otecilor
din Transilvania ºi stãruind asupra Bibli otecii
Asociaþiunii … Arãtând similitudinea se man -
ticã dintre „asociaþiune ºi asociere”, Teodor
Arde lean emite o apreciere care-i caracterizeazã 
ºi activitatea D-sale ca membru fondator al
„Astrei” maramureºene. „Astra” a fost „un stin -
dard al spiritualitãþii româneºti”, o punte între
elita intelectualã ºi popor, iar liantul ºi factorul
prin ci pal pentru realizarea acestora a fost limba,
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care devine în cartea sa un adevãrat personaj,
întâlnit ºi în presã, ºi în adunãrile gen er ale, în
spectacole de teatru, ºi în „ºcolile þãrãneºti”.

Acum Teodor Ardelean, colegul ºi prie -
tenul nostru, se aflã la o dublã aniversarã: una ce 
þine de cronologia anilor vieþii ºi numãrã 70, ºi

alta, mai importantã, ce i-a dat sens existenþei -
munca de douãzeci de ani pentru carte, pentru
cinstirea cãrþii ºi a celor ce au scris aceste cãrþi.

Din Blajul, în care a fost adesea oaspete,
aducând laude dascãlilor Micii Rome, (îmi aduc
aminte de o strãlucitã conferinþã despre Ion
Bianu, prototipul bibliotecarilor dintotdeauna!)
îi urez, cu toatã preþuirea colegialã, ani mulþi cu
sãnãtate ºi bucurie, ºi, cu acelaºi iscusit ºi harnic 
condei, sã rãmânã cãrturarul ce s-a strãduit cu
bogat rod, pentru „creºterea limbii româneºti ºi
a patriei cinstire”.

Câteva gânduri aºezate pe hârtie
în semn de omagiu pentru colegul Teodor Ardelean

Dr. Gheorghe-Ga briel CÃRÃBUª
Di rec tor, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava

Un OM în adevãratul sens al cu vân -
tului! Cred cã doar aºa aº putea
începe un laudatio în ceea ce îl

priveºte pe Teodor Ardelean. Prima datã când
ne-am cunoscut, m-a surprins eleganþa ºi te -
nacitatea sa, dar ºi stilul di rect de a aborda lu -
crurile. Eu, tânãrul di rec tor de la Suceava, mã
simþeam a fi în prezenþa unui „colos” al lumii
bibliotecilor publice din România … Acum,
dupã atâþia ani de la acel mo ment, pot spune cã
prima impresie nu m-a înºelat … Teodor Ardelean
nu a uitat niciodatã ca, înainte de toate, sã fie
OM, a ºtiut sã fie un lider adevãrat, fiind, însã, ºi
un men tor pentru mulþi dintre noi, cei mai tineri
din branºã. Întotdeauna gãsea timpul necesar sã
îþi ofere un sfat sau sã discute despre noi pro -
iecte, fie cã erau implementate în biblioteca pe
care cu abnegaþie o con duce de atâþia ani de zile, 
fie cã erau ale altora. ªi niciodatã nu se ferea din
a aborda ºi lucrurile mai sensibile din viaþa bi -
bliotecilor ºi din profesia de bibliotecar. 

Puþini sunt cei care pot spune cã, odatã
ajunºi într-o funcþie de conducere, au reuºit sã
realizeze pentru o bibliotecã ceea ce a fãcut
Teodor Ardelean pentru Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu”: o clãdire cum puþine existã în

România, servicii pentru pub lic di verse ºi de o
calitate deosebitã, multe fiind oferite în pre -
mierã într-o bibliotecã, o revistã (dar nu singura) 
devenitã de acum de tradiþie, „Fa milia românã”,
precum ºi numeroase lucrãri de specialitate.
Când pãºeºti pragul Bibliotecii Judeþene „Petre
Dulfu” din Baia Mare, simþi peste tot mâna unui
om gospodar ºi a unei echipe care i-a fost ºi îi
este alãturi mereu; totul, de la per sonal la spaþii,
mobilier ºi echipamente, transmite un sen ti ment 
motivaþional de a reveni în aceastã instituþie ºi,
aici, cred eu, marele merit este al managerului
ºi, im plicit, al omului, Teodor Ardelean. Iar ex -
presia „omul sfinþeºte locul” se adevereºte.

Pot spune, fãrã teama de a greºi, cã Teodor 
Ardelean a fost un model pentru mine, la fel ca ºi 
alþi oameni de bibliotecã precum Doina Popa,
fosta directoare de la Biblioteca Judeþeanã
„Octavian Goga” Cluj, Onuc Nemeº, fostul di -
rec tor de la Biblioteca Judeþeanã „ASTRA” Sibiu,
sau Constantin Bostan, fost di rec tor al Bibli -
otecii Judeþene „G. T. Kirileanu” Neamþ. Sunt
oameni care au dat totul pentru bibliotecã ºi sper
ca generaþia noastrã, a celor mai tineri, sã se
ridice la înãlþimea aºteptãrilor mentorilor noºtri.

La mulþi ani, Teodor Ardelean!
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Mereu printre oamenii sãi, lângã oamenii sãi

Cãtãlin CHERECHEª
Primarul Municipiului Baia Mare

Cu drag despre OMUL pe care am
onoarea sã îl numesc PRIETEN,
unul dintre puþinii pe care timpul ºi

situaþiile, mai mult sau mai puþin confortabile,
l-au cernut din majoritate.

Despre prof. dr. Teodor Ardelean s-ar pu -
tea scrie vol ume întregi ºi tot nu ar fi suficiente
pentru a acoperi complexitatea ºi mãreþia sa,
valoarea pe care a oferit-o comunitãþii noastre,
prin punerea în luminã a tot ceea ce de fineºte mai
bine un loc: cultura.

Nu ºtiu dacã i-am mulþumit vreodatã
pentru prezenþa sa în viaþa mea, a noastrã, mai
ales în momentele grele prin care am trecut eu ºi
fa milia mea. A fost alãturi de mine ºi de mama
mea în cea mai grea perioadã, când tatãl meu,
prof. univ. dr. Dorel Cherecheº, a urcat la ceruri, 
onorând, la fel cum a fãcut cu multe alte per -
sonalitãþi care au contribuit ma jor la viaþa ºi
dezvoltarea oraºului nostru, memoria ºi acti -
vitatea sa. Mai ales pentru asta, dar ºi pentru
sprijinul sãu dat proiectelor pe care le-am gândit 
ºi dezvoltat pentru bãimãreni ºi pentru Baia Mare,
pentru toate sfaturile preþioase ºi susþinerea ofe -
ritã pe parcursul anilor, îi mulþumesc din suflet.

Nu am fost mereu pe aceeaºi lungime de
undã, însã asta nu a contat niciodatã pentru cã
þelul nostru este unul comun: sã le fim de folos
oamenilor din jurul nostru, comunitãþii în slujba

cãreia ne aflãm, oraºului cãruia ne dedicãm ºi
pentru a cãrui dezvoltare a militat ºi Domnia Sa,
indiferent de funcþiile publice sau politice pe
care le-a ocupat pe parcursul ultimelor decenii.

Este unul dintre cei mai fervenþi apãrãtori
ai culturii, fiind ambasadorul ei, deci, pe bunã
dreptate ºi merit, am avut onoarea de a-l distinge
pe Teodor Ardelean în urmã cu câþiva ani „Cetã -
þean de Onoare al Municipiului Baia Mare”.

Despre activitatea lui Teodor Ardelean
vor scrie mulþi în acest volum - cadou realizat

fãrã ºtirea sa de cãtre colectivul pe care
îl coor doneazã de 20 de ani. Spun coor -
do neazã ºi nu con duce, deoarece
Teodor Ardelean este, poate, cel mai
implicat ºef de instituþie pe care îl cu -
nosc. Me reu printre oamenii sãi, lângã
oamenii sãi, în folosul tuturor celor
care iubesc cartea, cultura, eforturile
sale pentru neuitarea per so nalitãþilor
marcante ale locului fiind indis cu -
tabile. Destinul sãu se leagã de cel al
Bibliotecii Ju deþene „Petre Dulfu” ºi
nici cã se putea mai bine - suntem un
oraº privilegiat care se poate mândri cu
aceastã instituþie.

Pol i ti cian, sen a tor, consilier ju -
deþean, con silier lo cal ºi câte ºi mai
câte demnitãþi ºi roluri asumate pe par -

cursul anilor, toate din dra goste pentru oameni,
pentru dezvoltare ºi, mai ales, pentru eman -
ciparea culturii. În numele lui Teodor Ardelean
vorbesc toate acþiunile sale ºi toate victoriile
obþinute pe parcursul vremii înspre ºi pentru
culturã, fapt pentru care Baia Mare ºi Mara mu -
reºul sunt privilegiate. Mili teazã con stant pentru
accesul tuturor la carte, începând de la cei din
medii defavorizate ºi pânã la românii din di as pora, 
iar pentru asta meritã apreciere în mod spe cial.

La aniversarea celor 70 de ani, am onoa -
rea ºi bucuria de a transmite Domniei Sale, în
numele meu ºi al comunitãþii bãimãrene, cele
mai sin cere urãri de sãnãtate ºi prosperitate. Sã
ne trãiþi mulþi ani buni, domnule prof. dr. Teodor 
Ardelean, sã vã dea bunul Dumnezeu puterea de
a desãvârºi aceastã importantã misiune care v-a
fost datã, de eman ci pa tor al culturii.
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Cu Daliana Bonaþ, di rec tor ad junct de specialitate
 la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” ºi cu Cãtãlin Cherecheº,

primarul municipiului Baia Mare



Teodor Ardelean: UN OM – O BIBLIOTECÃ

Constantin CUBLEªAN
Scriitor, Cluj-Napoca

Între oamenii de vazã ai þãrii, pe care i-a 
dat de-a lungul vremii ºi al vremurilor, 
Sãlajul, personalitatea lui Teodor

Ardelean se impune azi cu semn de efigie. Nu e
o vorbã mare, ci un temei de a defini un om care
ºi-a condus destinul cu forþa unui fãuritor de
istorie. Veþi zice, probabil, cã iarãºi rostesc
vorbã mare. ªi totuºi, nu. În gazetãrie s-a validat 
ca un comentator obiectiv ºi sever al actualitãþii. 
Ca om pol i tic, parlamentar de realã notorietate,
a fost un împãtimit apãrãtor al fiinþei naþionale,
pe care nu puþini se strãduiau s-o umileascã.
Dar, locul cel mai potrivit pentru preocupãrile
sale, pentru destinul sãu – de formaþie istoricã ºi
filosoficã – s-a dovedit a fi într-o bibliotecã a
spiritualitãþii româneºti. Nu e vorba de clãdirea
bibliotecii din Baia Mare, pe care a conceput-o
ºi a realizat-o, ci de biblioteca în formã de insti -
tuþie depozitarã de valori perene ale naþiunii.

Aºa a gândit-o ºi aºa o con duce de ani buni,
Teodor Ardelean. De aici, de pe meterezele
acesteia, vorbeºte cu tãrie concetãþenilor sãi ºi
foarte adesea oamenilor din largul lumii, despre
nevoia de cunoaºtere a marilor adevãruri isto -
rice, a adevãrurilor lumii noastre româneºti, sta -
tuatã cu profunzime fiinþialã la rãscrucea tuturor 
vânturilor potrivnice care s-au abãtut ºi prin
aceastã poartã carpatinã, asupra întregii Eu rope. 
Teodor Ardelean e, astfel, o voce patrioticã, în
cel mai bun înþeles al cuvântului. Sub semnul
acesta împlineºte menirea Bibliotecii Mara mu -
reºene, impunând-o dis tinct între toate celelalte
biblioteci din þarã. Aºa l-am cunoscut ºi aºa va
rãmâne pentru totdeauna în percepþia nu numai a 
mea, ci a tuturor celor ce simt aidoma. Tocmai
de aceea, la ceas aniversar, vreau sã-i urez o
viaþã cât mai lungã ºi cât mai bogatã în împliniri. 
La mulþi ani!

 „Teodor Ardelean este ºi va rãmâne pentru totdeauna
o bornã culturalã de neclintit pentru Maramureº”

Mircea CRIªAN
Re dac tor „Gazeta de Maramureº”

De când lucrez în presã, Bunul
Dumnezeu a rânduit sã întâlnesc
mulþi oameni deosebiþi, unici în fe -

lul lor, care, dupã cum se spune pe la noi, „nu au
fãcut degeaba umbrã pãmântului”. Un astfel de
om este ºi Teodor Ardelean. Numele lui a de -
venit un adevãrat „brand” pentru Biblioteca
Jude þea nã „Petre Dulfu” din Baia Mare, cu -
noscut ºi recunoscut, atât în þarã, cât ºi în strãi -
nãtate. Nu o sã vorbesc despre activitatea
Domniei Sale ºi nici despre contribuþia sa pe
plan cul tural, cum de altfel nu aº putea sã cu -
prind nici ce înseamnã el pentru Maramureº prin 
proiectele ºi im pli carea avutã pe plan cul tural
de-a lungul anilor. Pentru cã, dincolo de toate,

m-a impresionat dintotdeauna Omul Teodor
Ardelean, care este, în primul rând, un mare pa -
triot ºi un bun creºtin. Chiar dacã nu ar mai fi
fãcut nimic altceva, pentru mine ar fi fost destul
sã-mi câºtige ad miraþia ºi respectul. Dar
Dumnezeu i-a dat mulþi, mulþi talanþi, pe care a
ºtiut sã-i valorifice din plin. De exemplu, de-a
lungul anilor, l-am vãzut manifestându-se în
nume roase medii: la ºedinþe de Consiliu Ju de -
þean, lansãri de carte sau diferite evenimente
publice ºi, absolut peste tot, a reuºit ºi reuºeºte
sã impunã re spect ºi sã-ºi impunã punctul de
vedere. Îl ajutã, e drept ºi þinuta, ºi prestanþa, dar
mai ales vocabularul ºi bagajul de cunoºtinþe.
Fie vorba între noi, cred cã ºi dacã nu ar spune
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nimic concret, Teodor Ardelean este ascultat cu
interes datoritã to nului, determinãrii ºi þinutei
oratorice. Doar cã el are întotdeauna ceva de
spus, ceva interesant de spus. ªi am vãzut asta în 
cadrul unor eve nimente oarecum de niºã, în care 
mara mureºeanul nostru s-a descurcat ca peºtele-n
apã în domenii ca iconografie, fila telie, istoria
CFR sau chiar despre plante exotice ºi cactuºi. 

De aceea, pentru mine Teodor Ardelean
este un om absolut spectaculos. De asemenea, îi
apre ciez curiozitatea, faptul cã nicio datã nu a
fost ret i cent când i-am supus atenþiei proiecte
inedite, îi apreciez dãruirea ºi seriozitatea de a
face lucrurile temeinic ºi, nu în ultimul rând,
cultul prieteniei pe care l-a avut dintotdeauna.
Apreciez, inclusiv, cã de multe ori trebuie sã
deschid dicþionarul atunci când citesc unele
articole pe care le scrie. Îl apreciez din toate
punctele de vedere ºi cred cã este singurul om

care-mi place ºi atunci când se laudã, pentru cã
ºtie sã o facã într-un mod atât de el e gant ºi
frumos, încât devine de-a dreptul mag netic. 

Fãrã îndoialã, Teodor Ardelean este ºi va
rãmâne pentru totdeauna o bornã culturalã de
neclintit pentru Maramureº, un Om de mare
valoare, o personalitate de excepþie. M-am în -
tre bat de multe ori: oare câþi dintre cei care-l
cunosc ºi-au dorit sã fie ca el? Cu siguranþã
mulþi, însã niciunul n-a reuºit. Pentru cã talanþii
pe care i-a primit Teodor Ardelean de la
Dumnezeu sunt doar ai lui, iar noi, restul, putem
doar sã ne bucurãm de felul în care reuºeºte sã-i
punã în valoare spre binele nostru ºi al Mara -
mureºului. 

Pentru acestea ºi pentru multe altele îl
apreciem, îl respectãm ºi-l asigurãm de toatã
consideraþia noastrã, dorindu-i multã sã nãtate ºi
mulþi, mulþi ani!

Teodor Ardelean - omul cãrþilor

Ioan-Mircea FARCAª
Conf. univ. dr., decanul Facultãþii de Litere, Baia Mare

Cãrþile, oricât ar fi ele de bune ºi de
valoroase, nu ar fi aºa, dacã nu
le-am ºti preþui. Iar cel mai bun

„pre þuitor” de carte nu poate fi altul decât
domnul Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii
Jude þene „Petre Dulfu” din Baia Mare. Ardelean 
din fire, aºa cum îi e ºi numele, are un citat
preferat „Omul este mãsura tuturor lucrurilor”
(Protagoras), care este ºi plasat, de altfel, pe
peretele frumoasei sãli de conferinþe a biblio -
tecii pe care Domnia Sa s-a zbãtut, în anii zbu -
ciumaþi de dupã Revoluþia din Decembrie 1989,
sã o clãdeascã. ªi a reuºit. A reuºit sã zideascã
cu adevãrat o cetate a cãrþii în Baia Mare, ple -
când de la un proiect de aproximativ 600 mp a
ajuns la 10.000 mp, dãruindu-ne nouã, bãimã -
renilor ºi maramureºenilor un spaþiu unic în
România, o bibliotecã consideratã cea mai mo -
dernã din estul Europei.

Omul cãrþilor, cum l-am numit, este cu
adevãrat un om cu o culturã extrem de vastã, un
intelectual care reþine, practic, tot ceea ce
citeºte, reuºind sã-þi spunã pagina ºi coperta
cãrþilor din care reuºeºte sã citeze pasaje întregi
din minte. Erudit de marcã, domnul Teodor

Arde lean, a demonstrat, de-a lungul timpului, o
forþã a reuºitei de excepþie, iar preocupãrile sale
tran scend domeniul sãu de activitate. De la me -
seria de jurnalist, practicatã între 1972-1974 la
ziarul „Nãzuinþa” din Zalãu, ajunge munci -
tor-emai lator, timp de 3 ani, dupã ce a deranjat
Securitatea, „cãlcând pe bec” prin ideile ºi acti -
vitãþile întreprinse. Aºa se face cã „omul cãrþi -
lor” ajunge în Baia Mare, unde se face remarcat
pe tãrâmul culturii ºi învãþãmântului ca biblio -
tecar, profesor suplinitor, di rec tor educativ ºi
apoi in struc tor cul tural la Institutul de Învã -
þãmânt Su pe rior din Baia Mare, timp de 11 ani.

Figurã emblematicã a oraºului Baia Mare,
va ajunge, dupã Revoluþie, ºi om pol i tic
marcant, fiind cunoscut în þarã ºi în strãinãtate
ca sen a tor, iar, din 2001, di rec tor al Bibliotecii
Judeþene „Petre Dulfu” din Baia Mare. În cali -
tatea Domniei Sale de di rec tor al celei mai pu -
ternice cetãþi a cãrþii din nordul României, nu i-a 
uitat pe fraþii români din strãinãtate, înfiinþând
peste 10 biblioteci româneºti, dotându-le cu un
volum impresionant de carte. Statornic ºi
consecvent pe drumul fascinant al cãrþii, ºi-a
împletit desti nul cu ele, dovedind, aºa cum se
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poate citi pe o plachetã din biroul dumnealui, cã
are mereu averea la el, în minte ºi în suflet:
„Homo doctus in se sem per divitias habet”.

Fiind stu dent, urmãream cu interes cum se 
ridica spre cer noua clãdire a bibliotecii ºi îi
aºteptam cu drag deschiderea porþilor, com pa -
rându-i vechiul sediu, temporar, dintr-unul din
cãminele studenþilor, cu cel ce avea sã con tras -
teze puternic chiar ºi cu marile biblioteci uni -
versitare din þarã. Dupã inaugurare, mereu
mi-am dorit sã vãd ce este la etajele superioare.
ªansa mi-a surâs, când pentru 8 luni, din 2015-
 2016, la propunerea domnului di rec tor Teodor
Ardelean, am susþinut un con curs pentru ocu -

parea postului de di rec tor ad junct. În aceastã
calitate, am putut sã vãd pe viu toate spaþiile ºi
comorile de carte adunate la acele etaje su pe -
rioare. Întrebându-l odatã câte cãrþi îºi aºteaptã
cuminþi cititorii, am fost uimit sã aflu cã sunt în
jur de 700.000 de exemplare, iar urmãtoarea în -
tre bare pe care am pus-o a fost ºi câte încap max i -
mum? Rãspunsul m-a nãucit: 1 milion! Acest
milion de cãrþi pe care domnul Teodor Ardelean
îl avea ca rãspuns îl face un om de milioane.

Astãzi, la cei 70 de ani, domnul di rec tor
Teodor Ardelean se aflã la o vârstã a deplinãtãþii 
ºi a înþelepciunii, slujind cu aceeaºi pasiune
Biblio teca ºi comunitatea bãimãreanã.

Un om al cetãþii

Oliviu FELECAN
Prof. univ. dr., Centrul Universitar Nord Baia Mare

Teodor Ardelean a marcat istoria
post decembristã a Maramureºului ºi 
a urbei de pe Sãsar, fiind un om al

cetãþii, implicat în viaþa politicã, socialã, reli -
gioasã ºi, mai ales, culturalã. Mândru de ori -
ginile sale sãlãjene, s-a integrat per fect printre
maramureºeni ºi, graþie talentului oratoric ºi
cura jului de a spune lucrurilor pe nume, le-a
susþinut interesele ori de câte ori a fost necesar,
din poziþiile de conducere pe care le-a deþinut în
ultimele decenii. Ajuns la venerabila vârstã de
70 de ani, Teodor Ardelean este, deopotrivã,
admirat ºi hulit, apreciat ºi invidiat. A ºtiut sã-ºi
facã numeroºi prieteni, dar, prin funcþiile deþi nute,
a „dobândit” ºi duºmani, lucru firesc pentru ori -
cine îºi asumã cârma unor instituþii. 

Într-un articol re cent, In memoriam patris
sive de immortalitate1, am scris despre mo da -
litãþile prin care cineva poate sã-ºi câºtige ne -

murirea - visul muritorilor dintotdeauna, tran -
spus atât de bine de Petre Ispirescu în basmul
Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte.
Din perspectivã familialã, copiii ºi nepoþii sunt
cei ce vor duce mai departe numele ºi memoria
pãrinþilor ºi bunicilor. Teodor Ardelean se
bucurã din plin de acest statut. Alte modalitãþi
de câºtigare a eternitãþii pe care le-am detaliat în

cele scrise pentru Nicolae Felecan sunt viaþa
eroicã, activitatea culturalã, artisticã, ºtiinþificã,
moartea martiricã (pentru creºtini), existenþa
unor monumente funerare excepþionale (pira -
midele egiptene, mausolee), statutul de pionieri, 
descoperitori sau întemeietori de instituþii. 

Ctitorul actualului sediu al Bibliotecii
Judeþene „Petre Dulfu” din Baia Mare nu are
nevoie de alte pârghii ori piloni pentru a-ºi do -
bândi locul binemeritat în panteonul culturii din
nord-vestul României. Încã din perioada în care
instituþia îºi desfãºura activitatea la parterul
unui cãmin studenþesc, la începutul anilor ’90,
Teodor Ardelean ºi-a dat seama cã aceasta nu se
poate dezvolta acolo, nu-ºi poate atinge menirea 
într-un sediu impropriu, chiar dacã este la
îndemâna studenþilor bãimãreni. Prin urmare, a
întreprins cele necesare, a uzat de influenþa sa ca 
pol i ti cian ºi a ridicat noul sediu primitor, practic 
ºi, în plus, cu o arhitecturã demnã de secolul
XXI. Dar nu doar aspectul ex te rior ºi in te rior
recomandã Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”,
ci ºi fondul de carte adus la zi în ciuda difi -
cultãþilor financiare, personalul calificat ºi dis -
pus întotdeauna sã dea o mânã de ajutor celor
doritori sã citeascã sau sã se informeze. Nu pot fi 
trecute cu vederea numeroasele evenimente
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cultu rale gãzduite de bibliotecã în sãlile de con -
ferinþe sau în Salonul artelor: lansãri de carte,
expoziþii artistice º.a. Din experienþa proprie, ca
iniþiator ºi organizator al Conferinþei Inter na -
þionale de Onomasticã „Numele ºi numirea” –
cinci ediþii pânã în prezent, începând cu anul
2011 – pot confirma cã am gãsit în Teodor
Ardelean gazda perfectã, mãrinimoasã, dispusã
oricând sã sprijine unul dintre cele mai im por -
tante evenimente ºtiinþifice internaþionale din
domeniul umanist (ICONN), care a beneficiat
întotdeauna de o largã ºi prestigioasã participare 
a specialiºtilor din strãinãtate ºi din întreaga
þarã. Domnia Sa a avut realismul ºi viziunea de a 
intui performanþa ºi, în acelaºi timp, a avut cura jul
sã admonesteze autoritãþile lo cale atunci când s-au 
rezumat doar la promisiuni politi cianiste, neo no -
rate faptic. Prin punctualitate, pres tanþã, culturã
enciclopedicã ºi oratorie mãiastrã, Teodor
Ardelean s-a fãcut remarcat imediat în faþa unui
auditoriu di vers, for mat din studenþi, oameni de
litere, academicieni. Omul sfinþeºte locul …

Cum arãtam într-un articol – „Diplomaþie
culturalã” –, publicat în volumul Din Hiper -
boreea ... în Ibe ria. Primele biblioteci ro mâ -
neºti în Spania (2007), Teodor Ardelean a fost
nu doar un man ager desãvârºit, ci ºi un Maecena 
cul tural: a avut iniþiativa înfiinþãrii unor biblio -
teci ºi a donãrii multor vol ume pentru românii
din Republica Moldova sau din di as pora
(Spania, Italia, Ungaria, Marea Britanie, Can -
ada), fiind conºtient cã ai noºtri conaþionali nu
trebuie dezrãdãcinaþi, ci meritã sã fie menþinuþi,
dacã nu fizic, mãcar spir i tual, prin cãrþi, în spa -
þiul carpato-danubiano-pontic. „Conºtient de
fap tul cã un om nu poate progresa fãrã culturã,
nu se poate dezvolta armonios în lipsa delec -
tãrilor intelectuale prilejuite de lecturi, domnul
di rec tor Teodor Ardelean a dus pânã la capãt
acest demers nobil, grijuliu în ceea ce priveºte
formarea spiritualã a emigranþilor români, ne -
voiþi sã munceascã la mii de kilometri distanþã

de pat ria-mamã” (p. 147). „Frontierele cad în
faþa culturii, iar depãrtarea de casã poate fi su -
plinitã, într-o oarecare mãsurã, prin lectura
cãrþilor româneºti – diplomaþi fãrã simbrie a
ceea ce are mai bun poporul român” (p. 150).

Aºa cum localitatea sa natalã, Moigrad, nu 
poate fi despãrþitã de castrul ro man de la
Porolissum, la fel Teodor Ardelean nu poate fi
separat de Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”
din Baia Mare. Cele douã nume se confundã, se
contopesc ºi trimit cu gândul la cea mai perfor -
mantã instituþie de culturã a Maramureºului,
dacã ar fi sã ne ghidãm dupã numãrul cititorilor.
La sfârºitul fiecãrui an se realizeazã un top al
firmelor maramureºene, de mãrimi diferite ºi
din di verse domenii de activitate. Niciodatã
Cam era de Comerþ ºi Industrie, organizatoarea
concursului anual, nu s-a gândit cã, poate, cea
mai profitabilã instituþie din judeþ este Biblio -
teca Judeþeanã „Petre Dulfu”: nu financiar, ci
prin investiþia pe care o face în culturã, în edu -
caþie, în viitorul copiilor de pe aceste meleaguri.
Pe termen lung, s-ar putea ca banii investiþi în
cãrþi sã aducã, în minþile cititorilor, cele mai
mari profituri. Este clar cã nu toþi se vor întoarce 
acasã dupã finalizarea studiilor, nu vor reveni în
Baia Mare, pentru cã nu au, deocamdatã, multe
posibilitãþi de afirmare ºi dezvoltare profe sio -
nalã, însã anii petrecuþi în sãlile de lecturã,
universul deschis de citirea unor cãrþi actuale,
din cele mai felurite domenii ale cunoaºterii,
constituie premisele unor succese ºi perfor man -
þe în varii profesii. 

Toate acestea ne îndreptãþesc sã-i acor -
dãm lui Teodor Ardelean, încã din timpul vieþii,
un loc în panteonul culturii maramureºene. Cti -
torirea Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” este
grãitoare pentru a-i asigura nemurirea, pentru
a-i pãstra vie memoria chiar ºi dupã împlinirea
frumoasei vârste septuagenare sau dupã re tra -
gerea din funcþia de di rec tor.

Ad multos annos!
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Dr. Teodor Ardelean - un om ca la carte

Ilie GHERHEª
Lector univ. dr., Baia Mare

Oaniversare este o sãrbãtoare care
excede ziua în care are loc; este un
bilanþ, un ceas de praznic afectiv;

petrecute, toate acestea, sub auspiciile afinitãþii.
Spun asta ºi datoritã cuvintelor lui Aristotel,
care ne încredinþase, încã de acum 2.400 de ani
cã „fãrã prieteni nimeni nu ar dori sã trãiascã,
chiar dacã ar avea toate celelalte bunuri”.

Nu-mi este ºi nu mi-a fost niciodatã dator
cu nimic! Reciproca, însã, nu-i valabilã; eu sim -
þind cã încã n-am gãsit acel zãcãmânt de prinos
de recunoºtinþã, acel câmp unde creºte floarea
rarã a acestui simþãmânt, chiar ºi cultivatã ar ti fi -
cial! Am simþit, de atâtea ori, cum a pus umãrul
la cãruþa destinului meu, com promis uneori. Dr.
Teodor Ardelean face parte din acea stirpe a
oamenilor aleºi, care ºtiu sã mângâie omul la
necaz ºi sã nu dea cu bâta în leul cãzut, even tual
întrecându-se sau numai alã turându-se altora. El 
stârneºte ºi face sã ro deascã talanþii din tine,
chiar dacã tu, cu in conºtienþã, ai ales sã-i îngropi ºi,
even tual, sã fi uitat chiar ºi locul unde i-ai depus.

Dr. Teodor Ardelean este, cu siguranþã, un 
vizionar. Domnia Sa pariazã, întotdeauna, pe
„România de mâine”, pentru cã ºtie cã cel mai
ispititor ºi provocator parfum aparþine viito ru -
lui, iar respectiva apã a legendei, precum ºi
viitorul, trebuie, nu numai inventate ci, mai ales, 
experimentate. Tot aºa dupã cum ºtie cã ºi cel
mai interesant pom al cunoaºterii binelui ºi ade -
vãrului, cu roadele cele mai râvnite, este tot din
viitor, iar pentru a ajunge la el îþi trebuie multã
râvnã, îþi trebuie sã sfinþeºti locul acela unde
creºte. 

De multe ori, dubitativ fiind, atunci când
participam la minunatele lansãri de carte sau la
alte evenimente culturale pe care biblioteca le-a
gãzduit, aspirându-le parcã, pe toate din oraº,
mã gândeam cã prea bine îi vin, ca sã se poatã
spune, de cãtre cârcotaºi, ev i dent, împreunã cu
acel ac a de mi cian hâtru cã „prezidiul este acolo
unde sunt eu!” (Grigore Moisil); îi invidiam
abnegaþia encomiasticã de nestãvilit, cu care,
încet-încet, ne-am „învãþat” cu toþii!

Îmi reveneam, însã, repede ºi-i mulþu -

meam atunci, precum îi sunt recunoscãtor ºi
acum, pentru toate nominalizãrile, pentru toate
provocãrile la cuvânt, nelãsându-mã, astfel, în
de cor, nelãsându-mã, deci, sã fiu un simplu
figu rant/par tic i pant; dându-mi, astfel, ocazia sã
dau drumul, ºi eu, izvorului mãnos sau mai puþin 
fertil al viselor mele, al gândurilor care-mi îna -
ripau pâlpâirea de mo ment. Nu-i plãcea ca
„loam pa” spiritului sã „hopãluia” doar, sã se
dezmierde cu o luminã beteagã sau, dimpotrivã,
cu întunericul. Domnia Sa întotdeauna o ridica.
El putând face chiar ºi respiraþie artificialã lu -
cru rilor ºi evenimentelor, doar-doar ar strãluci!

A fost ºi este omul cel mai vizibil al
Maramureºului! Este omul-instituþie, cu o
charismã de invidiat, cu o cuprindere culturalã
enciclopedicã; este personalitatea care a strã -
lucit întotdeauna, fãrã sã facã umbrã. A fost ºi
este un autonom ºi un re bel în toate, uneori
lãsând impresia cã este deasupra timpului ºi
lecturilor, devenind autodidact. 

Domnul dr. Teodor Ardelean este un om
stenic, dar, în acelaºi timp, este tumultuos ºi
nãvalnic, spectaculos. Este Omul în faþa cãruia
te „înfricai” sã nu greºeºti ºi, în acelaºi timp, te
simþeai ocrotit. El personalizeazã, de fiecare
datã, locul unde se aflã, dar ºi se „îm pro prie -
tãreºte” cu el, iar apoi, propunându-ºi sau nu, el
îºi extrage „puterea” din acel loc, el ajunge pânã
în miezul problemei, în sinea ei. El a avut ºi are
vocaþia de a construi, de a întemeia, dar nu de a
improviza, pentru cã este convins cã pânã ºi
detaliile conteazã; acestea dând rotunjime
lucru rilor, aurã de perenitate, ferind de confuzii,
de risipã. 

El este ctitorul Bibliotecii Judeþene „Petre
Dulfu” Baia Mare, un Sanctuar al Cãrþii, fãr’
de-asemãnare în þarã, un reper arhitectonic al
oraºului, un palat în care cultura se dezmiardã.
În acest sens, fie-mi îngãduitã o amintire in -
solitã. În anul 2007, cu ocazia cursurilor de varã
ale Societãþii de ªtiinþe Istorice din România,
dar ºi din jurul graniþelor noastre, printre

invitaþii de prestigiu - academicieni, profesori
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universitari ºi alte personalitãþi din þarã - se
numãrau ºi liderii români ai istoricilor din jurul
României. Între aceºti români, zãrãstiþi de soartã 
în dosul graniþelor, a fost ºi un coleg din Bul -
garia. La un mo ment dat, în timpul conferinþei
þinute de cãtre profesorul univ. dr. Gheorghe
Micle, fostul secretar al dr. Petru Groza, domnul 
Micle fiind fostul profesor al domnului prof.
univ. dr. Ioan Scurtu, preºedintele nostru de
atunci, colegul din Bul garia, Kiril Kiriazov, a
venit lângã mine, ºoptindu-mi discret la ureche:
„Trebuie sã beau un coniac!”. L-am întrebat pe
distinsul meu coleg de peste Danubiu, care-i
motivul acestei decizii pre cip i tate. Mi-a rãspuns 
cã-i este ruºine, cã el, în toate perioadele de pânã 
atunci, din cauza manipulãrii istoriografice din
þara vecinã, a fost învãþat, iar el a crezut, cã de la
Cluj, spre nord ºi nord-vest ar trãi doar niºte
seminþii prim i tive, aflate într-un stadiu peri -
culos de dezvoltare, iar acum, vãzând oraºele
Baia Mare ºi Satu Mare, nu-i venea sã creadã
cum a putut fi atât de credul! Uimirea colegului
din Bul garia a fost determinatã de monu men -
talitatea ºi modernitatea bibliotecii noastre
judeþene, o instituþie similarã ei neavând în Bul -
garia propagandisticã.

Biblioteca din Baia Mare este, într-ade -
vãr, un tezaur inestimabil, iar prin cone xiunile
sale rãspunde oricãrei cerinþe. Biblio teca nu
impune numai prin numãrul mare de cititori, ci
ºi prin pleiada de cercetãtori mara mureºeni, din
judeþ ºi din jur. De multe ori, când am întrebat
îngrijorat de vreo carte mai rarã, dând dovadã de 
o solicitudine ieºitã din comun, distinsele doam -
ne bibliotecare, rãspundeau afa bil: „N-o avem,
domnule profesor, în depozitele noastre, dar
vom întreba în þarã!”. Aºa ºi era, prin împru -
mutul interbibliotecar, cartea îmi era adusã, de
peste multe limite de judeþe, cu prompti tudine. 

Prin organizarea anticariatului gratuit, prin
practica, înlesnirea de a te servi singur de la raft,
împrumutatul cãrþilor a devenit un specta col, un
rit ual, demn de spiritul Maramureºului, de gene -
rozitatea marelui di rec tor dr. Teodor Ardelean.

Mai ºtiu despre domnul Teodor Ardelean
cã a fost un mare om pol i tic al judeþului ºi al þãrii 
ºi cã, datoritã anvergurii sale, a fost o datã ºi în
cãrþile P.U.N.R.-ului pentru nominalizarea de
preºedinte al þãrii. Aº aminti, în acest sens, „in -
ci dentul” pus la cale cu Domnia Sa, în anul
1992, când, prin Petrova, urma sã treacã domnul 

Gheorghe Funar, candidatul la preºedinþie ºi
când, din raþiuni de timp, de pro gram, n-ar fi
avut timp sã opreascã ºi în comuna mea natalã,
Petrova. În consecinþã, am preluat metoda blo -
cãrii drumului, brevetatã la Sãpânþa, punându-i
într-o anumitã dificultate pe cei din delegaþie,
iar pe ofiþerii S.P.P.- iºti, cu mâna pe pistoale.
Amintiri! Amintiri!

Apropo de amintiri, nu mã pot abþine sã nu 
evoc ºi primul meu privilegiu de a fi în preajma
domnului dr. Teodor Ardelean; chiar dacã ºtiu
cã nu este vorba despre mine, dar un volum
omagial, cum este cel de faþã, nu trebuie sã fie,
dupã pãrerea mea, nici numai en co mi ast ic, nici
de tipul ºi parfumul oracolelor de odinioarã, ci,
probabil, ºi o colecþie de evocãri semnificative.

Aºa se face cã în volumul Documentar
bibliografic aniversar. Teodor Ardelean – 60,
Baia Mare, 2011, la pagina 284, m-am regãsit
într-o fotografie cu câþiva adolescenþi presti -
gioºi ai generaþiei mele ºi cu profesorul nostru
estival, într-o tabãrã de la Bistriþa-Costeºti, din
anul 1978. Eram, într-o tabãrã gratuitã a Mini -
sterului Învãþãmântului, un grup de 11 elevi care 
reprezentam Maramureºul de la liceele ped a -
gogic, eco nomic, sanitar ºi de artã. Profesorul
nostru in struc tor a epatat ºi atunci, cu exem -
plaritate, intrând în polemicã cu doi istorici mari 
ai României, pe tema situaþiei din Basarabia. La
un mo ment dat domnul dr. Teodor Ardelean, în
faþa a peste 400 de elevi ºi a peste 100 de
profesori din toatã þara, a spus cã, dacã n-o sã
fim atenþi, basarabenii s-ar putea sã se obiºnu -
iascã cu umbrela de securitate a U.R.S.S.-ului,
deasupra capului lor ºi sã ne uite. Îmi amintesc
cã tot în acea ºedinþã, cutremurãtoare pentru noi, 
o colegã din Arad a vorbit foarte multe lucruri
interzise despre Basarabia, iar cei de faþã ne-am
simþit ameninþaþi, pentru cã subiectul era cel
puþin tabu, dacã nu un risc asumat de a ni se
întâmpla ceva rãu. 

Trei ani mai târziu, vocea puternicã a pro -
fe sorului Ardelean avea parcã sã mã detoneze,
venind de undeva din spatele clasei, cu ocazia
olimpiadei de filosofie, faza judeþeanã, când se
întreba retoric: „Ce cautã un literat printre filo -
sofi?!” I-am rãspuns timid ºi emoþionat cã ºi eu
caut locul întâi! N-a fost sã fie aºa. Locul întâi a
fost adjudecat ex act de cãtre o elevã de la un
liceu bãimãrean, pe care chiar Domnia Sa o
pregãtise. Probabil cã de atunci am înþeles, cu
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toatã supãrarea, cã pe viitor ar fi bine sã ºtiu
sã-mi aleg „tabãra”, echipa câºtigãtoare. 

Domnul dr. Teodor Ardelean este unul
dintre fondatorii Filialei Maramureº a Uni ver -
sitãþii de Vest „Vasile Goldiº”, invitând mereu
cadrele universitare ºi studenþii sã foloseascã
tezaurul inestimabil al bibliotecii judeþene. Cu
ocazia unui fi nal festiv de an universitar, am
avut onoarea sã fiu invitat la masa Domniei Sale
la care era ºi domnul univ. dr. Mihai Drecin, de
la Oradea, faþã de care eu aveam o admiraþie
pro fesionalã seraficã. 

Mai ºtiu cã Domnul dr. Teodor Ardelean a 
fost unul din cei 30 membri ai Adunãrii Epar -
hiale a Episcopiei Ortodoxe a Maramureºului,
demnitate din care cred cã a fãcut mult bine
cultului strãmoºesc.

Una dintre cele mai mari reuºite editoriale
ale Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” o consti -
tuie lucrarea omagialã, monumentalã, de 764 de

pagini 100 de personalitãþi maramureºene care
au fãcut istorie. 100 de ani de la Marea Unire,
Baia Mare, 2018. Mãrturisesc cu sinceritate cã
i-am rãmas îndatorat pentru cã m-a implicat, atât 
în alcãtuirea listei cu cei 100 de merituoºi, cât ºi
a listei cu personalitãþile care ar fi demne ºi
competente sã scrie despre acestea. Cu siguranþã 
cã niciun judeþ nu are un asemenea dicþionar de
personalitãþi „centenare”! O mare onoare mi-a
fãcut atunci când m-a invitat la manifestarea de
elitã prilejuitã de lansarea inestimabilului vo -
lum aniversar.

ªtiind cu cât drag ºi cu câtã asumare vor -
beºte despre mândria de a fi român, cum a înte -
meiat Vatra Româneascã, filiala Maramureº, în
martie 1990 ºi, apoi, P.U.N.R.-ul din Maramureº,
mã gândesc, uneori, sã-i dau drep tate în ceea pri -
veºte predestinarea, iar chipul sãu îmi apare demn
de a fi aversul unei efigii care se lipeºte per fect
pe imaginea Bibliotecii Judeþene Baia Mare. 

Din Silvania-n Maramu’
prof. dr. Teodor Ardelean – LXX

Viorel HODIª
Conf. univ. dr., Cluj-Napoca

„Nasc ºi la Silvania oameni” scri am
cu ceva ani în urmã, pasti ºând
conºtient zicerea1 de falnic

rãsunet a marelui Cronicar moldovean, dorind
sã fac – ºi eu, dupã puteri – cât mai cunoscutã
apariþia noii ediþii a micii noastre enciclopedii
Sãlajul – Oameni ºi Opere. Dicþionar biobi -
bliografic, Zalãu, 2017.

S-o spunem, din capul locului, cã – mai
existã mulþi alþii, slavã Domnului, nimeni n-ar
putea nega, dar – rar sãlãjan care sã merite
omagiul Cronicarului înaintea sãrbãtoritului
nostru de astãzi, 14 VI 1951, Teodor Ardelean!
Aceasta-i opinia mea! – antepronunþare non -
cutumiarã pe care mi-o asum.

Nu suntem chiar consãteni. Dar satele

noastre natale sunt mai apropiate decât „spune”
cuvântul de împrumut megieºe2: Moigradul
(Ardelenilor) ºi Brebiul (Hodiºenilor) nu lasã
o fâºie (de no man’s land) mai latã de 2 km
(poate, nici atât) sã le despartã. Mult mai „des -
pãrþitoare” este oficiala apartenenþã la cele douã
cen tre ad min is tra tive „comunale”: Mirºid
(pentru Moigrad), respectiv Creaca (pentru
Brebi), cen tre sit u ate, fiecare, pe o altã arterã de
circulaþie spre „capitala” judeþeanã, Zalãu3.

Puþinã zãbavã istoricã ºi etimologicã!
Cãci – trebuie s-o recunoaºtem – presti -

giul, incontestabil istoric, al Moigradului,
constã în falnica sa aºezare pe ruinele cetãþii
Porolissum, punctul nordic al cuceririi romane
intracarpatice, motiv pentru care localnicii i-au
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1 „Nasc ºi la Moldova Oameni!”. 
2 Noul dicþionar uni ver sal al limbii române, Editura Litera Internaþional, 2008, 1872 p.; v. megieº, a. ºi m. (pop.)

vecin [Din magh. megyés, sb. medjaš]”. (În cont.: NDUR/o8).
3 Având pronunþie dublã (Zãlau ºi Zalãu), numele municipiului, provine din magh. Ziláh (cu et.[imon] nec.

[unoscut] cel puþin mie per sonal; posibil, oare, lat. silva > Zilah?). Pronunþia dublã a stârnit, prin anii ‘70 interesul
marelui lingvist român, Alexandru Graur, care a optat pentru „pronunþia populaþiei lo cale: Zãlau”, propunere pe
care limba oficial-administrativã a ignorat-o, impunându-se limbii literare varianta Zalãu.



ataºat ca supranume/ cog no men1 – ºi bine au
fãcut! – denumirea latinã a faimoasei cetãþi:
Moigrad-Porolissum, dupã modelul altora,
mai mari, din preajma noastrã (sã amintim aici
doar exemplul municipiului Cluj-Napoca!).
Noua denumire a satului – dacã e sã-i aducem un 
prim omagiu – este chiar „op era Fiului Satului”
Teodor Ardelean, atunci sen a tor PUNR (1992- 
1996), vicepreºedinte al Comisii de Privatizare
a Senatului României. Cinste lui!

De fapt, la sosirea slavilor, dupã re tra -
gerea autoritãþilor administrativ-militare im pe -
riale romane, latinul Porolissum era adevãratul
nume al loculului/ localitãþii. Numele dat ul te -
rior de slavi, Moigrad2, acesta era un supra -
nume, care, de-a lungul secolelor, a rãmas în
memoria strã/ strãmoºilor, uitându-se cel vechi,
latin. 

Pierzând „concurenþa” cu istoria în fa voa -
rea vecinilor, satului meu cu ai sãi locuitori –
câþi or fi fost, ce nume purtau, ºi ei, ºi aºezarea,
nu se ºtie –, aflându-se mai la nord cu 2 km,
peste „fâºia nimãnui” (cum „spune” termenul
englezesc citat mai sus: no man’s...), linie
despãr þitoare de imperiul Romei, nu le rãmânea
decât sã se mângâie cu statutul de „daci liberi”.
Atât de „liberi”, încât – la sosirea puhoiului3

slav – invadatorii le-au ticluit numai nume lip -
site de orice prestigiu istoric. Atât aºezãrii, cât ºi 
trãitorilor ei. 

Astfel, dupã numele comun al unei specii
de castori, prezenþi prin vãile ºi pâraiele cu peºte 
(Cas tor fi ber) – animale mai „inteligente”, to -
tuºi, decât altele, care „îºi alcãtuiesc iaz (pentru
pescuit mai spornic) ºi-ºi dureazã colibe, niºte
jivine care se cheamã brebi”4 (zice undeva
marele pescar ºi scriitor român, M. Sadoveanu5)
– a fost „botezatã” aºezarea. Iar vieþuitorilor, cât 
or fi vecuit cu trecãtorii nomazi, li s-a încropit,
poate ca glumeaþã/ dispreþuitoare poreclã6, un
nume ºi mai puþin „glorios”, hod7, înnobilat cât
de cât cu foarte productivul sufix al limbii

române -iº (având ca variante: -eº ºi -îº): alun >
aluniº; chior > chiorîº; coborî > coborîº; cruce
> cruciº; drum > Drumeº; frunzã > frunziº;
hod > Hodiº; holdã > Holdiº; piept > pieptiº;
prund > prundiº; rar > Rareº; sui > suiº; tufã >
tufiº; verde > Verdeº; zmeurã > zmeuriº etc.

Stãteam adeseori, în vacanþe, pe vârful
ascuþit al unui rest din zidul cetãþii romane,
privind spre nord la Valea Ortelecului ce trece
prin ambele noastre sate, vãzându-mi ca-n
palmã casa pãrinteascã. ªi meditam la cât de
liberi puteau fi strã-strãbunii mei „daci liberi” ºi
la marele Cronicar, care ne-a înþelepþit cu eter -
nul trist adevãr istoric: „cã nu-i omul la cârma
vremii, ci bietul om sub vremi ...”.

* * *
Deºi mult mai apropiaþi decât „megieºi”,

precum spuneam, nu ne cunoºteam, totuºi, din
anii noºtri tineri, date fiind realitãþile despre
care pomeneam mai sus, cãrora trebuie, desigur, 
sã le adãugãm ºi diferitele „cãrãri” bãtute de noi
spre licee ºi facultãþi (Zalãu-Jibou; filologie – fi -
losofie), spre primele ocupaþii sau meserii (pro -
fe sorat – ziaristicã, activitate cul tural/educativã, 
industrialã, administrativ/politicã), dar, mai
ales, diferenþa de vârstã (de peste un deceniu)
dintre noi.

Prima mea „ºtire” – fãrã a ne fi întâlnit
pânã atunci ºi nici atunci – despre marele meu
vecin T. Ardelean a fost – cum era ºi firesc – una 
pe calea scrisului, datoratã apariþiei cãrþii sale de 
mare rãsunet, Fariseii lui Iehova, în anii „ie -
pocii de aur” ceauºiste, perioadã de luptã acerbã
a partidului comunist împotriva religiei în gen -
eral, dar, mai ales, împotriva virulentei rãs pân -
diri a sectelor religioase neoprotestante, toate de 
provenienþã vesticã. I-am apreciat autorului
curajul, combativitatea, claritatea ºi limpezimea 
ideilor.

A doua a fost chiar o întâlnire realã, în
perioada activitãþii noastre profesio nal-di dac -
tice, fiind, de fapt, o scurtã perioadã, chiar „co -
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1 La romani era supranumele adãugat (numai persoanelor, ca al treilea nume) spre a arãta fa milia din care fãcea
parte; (cf. NDUR/08, s.v. cog no men < lat. cog no men, -inis).

2 sl. Moi, „al meu” + grad/hrad/gorod, „cetate, oraº”.
3 sl. pohoni, „puhoi”.
4 v. NDUR/08, s.v.breb.
5 Ibi dem..
6 sl. poreklo.
7 Dupã unele surse, tot un etimon slav, dupã altele, „et. nec.” (V. NDUR/08, s. v. hod: „1.lemn pus la uºã ca semn cã

nu este nimeni acasã […]”. În vremea copilãriei mele, lumea nu se temea de hoþi; neavând chei, mama-mi spunea
„pune hodu-n uºã când pleci!”.



legi” la aceeaºi Universitate de Vest „Vasile
Goldiº” (Arad): eu, mod est conferenþiar „cumu -
lard”/tit u lar al unui curs þinut bilunar la Filiala
Zalãu (la Facultatea de Jurnalisticã), Teodor
Ardelean în conducerea Filialei Baia Mare, ca
dec an. Întâlnire foarte amicalã, chiar „familar/
familialã”, de sãrbãtorire a Sf. Paºti (2002, cred) 
în fa milia ºi superba vilã a fratelui sãu Ioan din
Zalãu, atunci di rec tor eco nomic, deci „ºeful”
meu, la Filiala zãlãuanã a Universitãþii „Vasile
Goldiº”.

A treia noastrã întâlnire – înainte de a
deveni colaborator la revista „Fa milia ro mâ nã”,
de însuºi T. Ardelean preluatã (ºi condusã pânã
astãzi) – ne-a fost dat s-o avem pe tãrâmul
activitãþilor noastre cul tural-patriotice pe plan
extern, în Ungaria, la Jula (Gyula), cel mai ro -
mânesc oraº din þara – vorba lui Ceauºescu –
„vecinã ºi pretenã”, unde marele nostru sãr -
bãtorit, fondator ºi organizator al unor biblioteci 
pentru ai noºtri conaþionali, fãcând frecvente
drumuri, se simþea ca acasã. Prezenþa mea se
datora unui scurt stagiu de trei ani (2003-2006)
de profesor al unei catedre atunci în formare la
Institutul Su pe rior Ped a gogic „Tessedik
Sámuel” în oraºul Szarvas din acelaºi „paºnic”
judeþ (Békés1). 

Impusã Ungariei de noul statut de þarã
membrã a UE (din 1 mai 2004), noua catedrã
avea misiunea sã pregãteascã institutori bilingvi 
(românã-maghiarã) pentru ºcolile minoritarilor
români din Ungaria, respectiv ale minoritarilor
unguri din judeþele cu populaþie mixtã din
Transilvania noastrã. 

Graþie spiritului de mare organizator al
sãrbãtoritului nostru T. Ardelean, aveau loc
frec vente manifestãri culturale între municipiile
astfel „înfrãþite” (Baia Mare-Jula, poate ºi între
judeþele Maramureº-Békés?!), între revistele
„Foaia româneascã” (Jula), „Fa milia românã”
(Baia Mare), între Biblioteca Judeþeanã „Petre
Dulfu”, Baia Mare, (bibliotecã/mon u ment, de
însuºi T. Ardelean edificatã) ºi cea a Institutului
Cul tural Român din Jula. 

La una, importantã, dintre aceste mani -
festãri – aflându-mã, ºi eu, printre invitaþi – am
avut marea bucurie sã-l revãd pe T. Ardelean, de 
astã datã în cea mai deplinã formã ºi forþã crea -
toare de „ziditor de relaþii culturale”, de orga -
nizator, de vorbitor în pub lic, ale cãrui prezenþã,

prestaþie ºi prestanþã au dinamizat întreaga adu -
nare, fãcând-o memorabilã.

Musai2 sã scot în evidenþã ceea ce m-a
surprins ºi impresionat cel mai mult la T.
Ardelean ca prim gest, act, discurs – prim,
pentru mine ca martor oc u lar –, toate la cel mai
înalt stan dard, oferite unui larg pub lic for mat
din intelectuali (jurnaliºti, învãþãtori, profesori,
cercetãtori, juriºti, oficiali pol i tic) români ºi ma -
ghiari prezenþi în acea selectã adunare.

Vãzând-o pe autodesemnata a con duce lu -
crãrile, cât era de ... metodicã, „molcuþã”, mi -
gãloasã ºi „înceatã” în deschiderea festivitãþii,
T. Ardelean – prezent în ceea ce-ar fi fost demn
de numit „masa prezidiului” – neputându-i su -
porta lentoarea, s-a ridicat ferm în picioare ºi,
înclinându-se afabil cu o uºoarã, abia ºoptitã
formulã de adresare de „scuze, distinsã
doamnã”, i-a preluat el e gant microfonul ºi – cu
o mimicã numai zâmbet, to tal adecvat momen -
tului, cu o siguranþã de sine (!) cuceritoare, cu o
voce puternicã, dar jovialã – s-a erijat în „preºe -
dinte” al adunãrii, pur ºi simplu, conducând
impecabil lucrãrile pânã la sfârºit, mult mai
alert, mult mai eficace, mult mai convingãtor.
Aplauzele vii ºi prelungite de la încheierea pre -
sta þiei sale – care au determinat-o ºi pe „distin sa”,
autodesemnata, „sã-nghitã molcom gãluºca”,
vorba lui I. Creangã – au demonstrat, cât se
poate de convingãtor, acordul tuturor partici -
panþilor. Câºtigase, fãrã drept de replicã, o salã
cu un numeros pub lic de intelectuali, for mat din
importante personalitãþi lo cale, chiar naþionale,
din guvern. 

A fost prima datã când i-am vãzut „la
lucru” ceea ce s-ar putea numi „vâna” de mare
vorbitor în pub lic, de mare or a tor, care este un
har deosebit de rar întâlnit. Un adevãrat mare
tal ent cu care T. Ardelean a fost hãrãzit din
naºtere de marele Cre ator. Profund impresionat, 
l-am felicitat – nu numai eu, ci mulþi alþii dintre
auditori – din toatã inima. 

Revenind acasã – dupã stagiul meu ma -
ghiar – ºi intrând activ în miºcarea cul tural-
 patrioticã „ASTRA rediviva”, am mai avut,
chiar frecvent, marea satisfacþie de a-l reîntâlni
pe T. Ardelean în acest nobil rol de „ziditor de
culturã” cu ocazia numeroaselor manifestãri ale
ASTREI în arealul naþional, mai ales transilvan.
Evenimente care ne-au apropiat ºi care m-au
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1 magh. béke, „pace”; békés, „paºnic”.
2 magh. muszáj, „neapãrat, numaidecât, cu orice preþ ...”



determinat sã devin unul dintre colaboratorii
faimoasei reviste „Fa milia românã”. Primirea
cordialã cu care am fost întâmpinat la intrarea în
„sânul” acestei „Familii române” constituie
pentru mine bucuria cea mai mare din aceastã
perioadã a vieþii. Ba chiar mai mult: fericirea de
a putea contribui, ºi eu, prin modestele-mi cer -
cetãri asupra limbii române, la efortul sublim pe
care ºi-l propune revista ca misiune-pro gram:
„solidarizarea românilor de pretutindeni”. Mul -
þu mesc, Teodor Ardelean, pentru aceastã ºansã!

* * *
Parcurgându-i C.V.-ul, întâlneºti un deta -

liu surprinzãtor, într-un fel, ºi anume, T.
Ardelean – din jurnalist cu studii superioare în
filosofie (la ziarul „Nãzuinþa” Zalãu: 1972-74) – 
devine (bãnuim: muncitor?) emailator la
Fabrica de Conductori Electrici Emailaþi, una
din întreprinderile cele mai cunoscute în Sãlaj
(1974-77). Sã fi fost, oare, numai calcul „la
rece” izvorât din isteþimea de cuget – trãsãturã
de caracter remarcabilã, pe care nu poþi sã nu
i-o recunoºti! – de a-ºi „îmbunãtãþi” originea
socialã, ºtiind bine cã sub regimul comunist
românesc originea socialã muncitoreascã era
„cheia” miraculoasã care oferea oricui succesul
aproape garantat în orice profesie? Posibil! 

Cu noul „statut muncitoresc” câºtigat în
Sãlaj, T. Ardelean se oferã, surprinzãtor, (acesta-i
termenul potrivit!) Maramureºului, mutându-se
(în 1977?) la Baia Mare. Miºcare ge nial inspi -
ratã, oare, de spiritul de sorginte biblicã în con -
formitate cu care „nimeni nu-i profet în þara”
lui? Din nou: posibil1!

Parcurgându-i C.V.-ul etapei, rãmâi pro -
fund mirat de dinamica evoluþie personalã din
punct de vedere so cial-cul tural-pol i tic pe
eºichierul nou alesului meleag maramureºean.
Reintrând în ziaristicã, în culturã, învãþãmânt,
dar ºi-n politicã ºi-n administraþia de stat, suc -
cesiv (sau/ºi simultan?), T. Ardelean devine
surprinzãtor de rapid, dupã revoluþie, un im por -
tant om pol i tic pe plan judeþean ºi naþional,
culminând, dupã alegerile parlamentare în care
partidul sãu (PUNR) iese câºtigãtor, ca membru
ºi vicepreºedinte al Senatului României, chiar

ºef al importantei Comisii senatoriale de pri -
vatizare (în legislatura 1992- 1996)2. 

Una dintre puternicele sale trãsãturi de
caracter, învederatã celor ce-i „citesc” atent
C.V.-ul, constã în faptul cã – atunci când îºi
propune a „cuceri o cotã”, o poziþie oarecare, un
con curs – T. Ardelean ºtie cum s-o facã, e sigur
cã dispune de forþa necesarã pentru a câºtiga
acea poziþie, acel con curs. Spre a mã face mai
bine înþeles, mã voi folosi – desigur, cu a sa
permisiune a „divulgãrii”, din mo ment ce singur 
a fãcut-o în pub lic! – de urmãtoarea proprie
mãrturisire. 

Eram mulþi sãlãjeni prezenþi în sala mare a 
Prefecturii Zalãu la evenimentul, pomenit deja,
al lansãrii enciclopediei sãlãjenilor3. Luând cu -
vântul, sãrbãtoritul nostru de acum, T. Ardelean, 
a mãrturisit – mai în glumã, mai în serios, dar
întru totul credibil – cã, de copil, pânã azi, nici -
odatã „nu s-a lãsat”, nici bãtut, nici învins în
niciun con curs, în nicio împrejurare. Spunea cã
a participat odatã la un „con curs de mâncat
plãcinte”. ªi „nu s-a lãsat”, l-a câºtigat cu brio,
depãºindu-ºi toþi contracandidaþii! L-am crezut
ºi-l cred. ªi-mi pare realã ºi corectã extrapolarea 
acestui fapt asupra întregii sale personalitãþi.

Minunatã „trãsãturã de caracter”! Toþi pã -
rinþii, toate ºcolile, de orice nivel, ar trebui sã-ºi
educe copiii/ elevii/ studenþii în acest „spirit de
învingãtori”. De altfel, întreagã miºcarea spor -
tivã, prin toate disciplinele sale, urmãreºte acest
înalt deziderat educativ ºi cine nu-i acordã im -
portanþa cuvenitã rãu face. Toatã politica sta -
tului ar trebui regânditã, punând în centrul ºi
deasupra tuturor altor prioritãþi educaþia în
acest spirit a tineretului4! China actualã (nu-i
analizãm aici sistemul pol i tic!) se „smulge”, în
aceºti ani emergenþi, din medievalitatea ei
ancestralã ridicând la rang suprem politica de
educaþie ºi instrucþie a tineretului. ªi sunt
semne din ce în ce mai clare ºi mai credibile cã,
astfel, îºi construieºte, într-un viitor nu prea
îndepãrtat, ºansa dominaþiei Planetei. Ame ri -
canii încep sã-nveþe chinezeºte …!

Sãrbãtoritul nostru T. Ardelean o ºtie mai
bine decât oricine. El nu se laudã. O face.
Biblioteca este un in stru ment fun da men tal al
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1 Incertitudine ºi presupuneri, necunoscându-ne decât mult mai târziu.
2 Ibid.
3 v. Sãlaj – Oameni ºi Opere. Dicþionar biobibliografic, Zalãu, 2017, 416 p. (+ 4 hãrþi).
4 Comunista Reformã a Învãþãmântului (1948) de sorginte sovieticã – ºi nu numai aceastã reformã! – ne-a

„îmbolnãvit” ªcoala ºi Educaþia tinerelor generaþii pe puþin pentru un secol. 



Educaþiei, al Culturii, al Civilizaþiei. Devenind
di rec tor al vechii instituþii (biblioteca judeþeanã
maramureºeanã), ºi-a propus reorganizarea ei
radicalã ºi edificarea unui palat al acesteia. E
mai mult decât ev i dent cã a ºtiut sã le facã la
parametri mondiali. ªi nu ne referim doar la
biblioteca/„palat” în sine, ci la rosturile ei sub -
lime, la multiplele ei servicii ca „bibliotecã de
idei”. Sintagma îi aparþine. ªi-l onoreazã!

ªi-a propus ca aceasta sã nu rãmânã doar
„biblioteca maramureºenilor”, ci sã devinã ºi „a
românilor de pretutindeni”. ªi nicio altã insti -
tuþie de profil din þarã, poate nici chiar Biblio -
teca Naþionalã, n-a „semãnat” mai multã „slovã
româneascã” prin toate ungherele pãmântului pe 
unde s-au stabilit definitiv sau temporar românii 
în cãutarea fericirii familiilor lor, cum a fãcut-o
ºi o face Biblioteca bãimãreanã „Petre Dulfu”
ºi-al sãu Di rec tor, T. Ardelean. E un fapt notoriu 
cã Basarabia noastrã ºi-a îmbogãþit fondul de
carte al bibliotecilor sale cu peste 50.000 de vol -
ume, cã Românii din Ungaria ºi Ucraina (la
Ujgorod ºi Cernãuþi) beneficiazã de câteva bi -
blio teci româneºti înfiinþate, precum pomeneam 
mai sus, de „Petre Dulfu”, recte de-al sãu Di rec -
tor din Baia Mare, cã românii re cent emigraþi
prin þãri ale Uniunii Europene pânã-n Spania ºi
Portugalia, dar ºi cei mai vechi, de peste mãri ºi
oceane, precum Scoþia ºi Can ada dispun de carte 
româneascã prin grija pãrinteascã a aceloraºi „P. 
Dulfu” ºi T. Ardelean. 

Revista, duios intitulatã „Fa milia ro mâ -
nã”, însoþeºte toate trimiterile de carte româ -
neascã pretutindeni – aºa precum frumos îi ºade
subtitlului ei din subsolul copertei: „revistã
pentru solidaritatea românilor de pretutindeni”!
Magistral!

T. Ardelean este autorul unui proiect,
numit foarte sugestiv ºi promiþãtor pentru viitor: 
„LIBROMAR”. O siglã care-l onoreazã. Care
onoreazã Maramureºul. Care onoreazã Þara! 

Sã-i dea Dumnezeu sãnãtate ºi putere de
muncã, iar guvernele (cel ac tual ºi viitoarele)
fondurile necesare minunatelor lui proiecte spre
ridicarea prestigiului românilor ºi Þãrii pe con ti -
nent ºi-n lume!

* * *
Doresc sã menþionez cã o personalitate cu

o activitate atât de complexã, precum cele ale
sãrbãtoritului nostru T. Ardelean, prezintã mult
mai multe faþete, aproape imposibil de descris ºi
de armonizat, toate, într-un portret realizabil
printr-o încercare singularã. Sigur, abordãrile
celorlalþi contributori, admiratori, mai în dea -
proa pe cunoscãtori ai sãi, ce se vor încumeta a-i
pune în evidenþã alte ºi alte virtuþi, realizãri ºi
per spec tive, vor îmbogãþi doritul portret.

Dar nu voi putea încheia fãrã a scoate în
evidenþã încã o trãsãturã de caracter, proprie
doar unora dintre noi, nu tuturor: a ºti sã-þi alegi
oamenii cu care ai de construit, de realizat ceva
trainic, ceva mãreþ, menit sã rãmânã timp înde -
lungat (cãci la eternitate mai cugetãm!) în folo -
sul semenilor. T. Ardelean dispune de acest
„ceva”, de aceastã „trãsãturã”, poate cea mai
importantã ºi necesarã „oamenilor aleºi sã con -
ducã oameni”. ªi cred cã sãrbãtoritul nostru este
un asemenea „ales”1.

Astfel, în cadrul Bibliotecii pe care o con -
duce, cu oamenii pe care îi con duce, Directorul
acesteia a creat un adevãrat Institut Ac a demic de 
Cercetãri2, înconjurându-se de oameni de sine
aleºi, ale cãror atribuþii nu se reduc, cum
„spune” cuvântul, la a mânui cãrþi (ca orice
bibliotecar). O fac, ev i dent, ºi pe asta. Dar aleºii
acestui Di rec tor, de sine însuºi coordonaþi,
creea zã cãrþi/ tratate de orice specialitate, pre -
cum monumentalul volum ocazionat de recenta
sãrbãtorire a Centenarului României Întregite
100 de personalitãþi maramureºene care au fã -
cut istorie, însumând aproape 800 de pagini3.
Am dat doar un titlu. Aº mai putea adãuga multe
zeci (poate, mai nou, sute).

Prin întreaga sa Viaþã ºi Operã septua -
genarul Teodor Ardelean este „Omul care sfin -
þeºte Locul”! Este unul din cele mai preþioase
giuvaiere ale Þãrii Silvaniei oferite Þãrii
Mara mureºului!

La mulþi ani buni, frumoºi ºi fericiþi,
Teodore Ardelean!
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1 Nu mã re fer, desigur, la sensul comun a ceea ce înþeleg unii prin „aleºii noºtri”, dintre care mulþi fac Parlamentul de
ruºine!

2 Numit oficial „Centrul de Cercetare ºi Documentare” sub auspiciile Academiei Române.
3 V. Teodor Ardelean (coordonator), 100 de personalitãþi maramureºene care au fãcut istorie. 100 de ani de la

Marea Unire; [Cuvânt-înainte: ªtefan Viºovan; Postfaþã: Teodor Ardelean], Baia Mare, Biblioteca Judeþeanã,
„Petre Dulfu”, 2018, 764 p.



La 70 de ani – Teodor Ardelean 
sau o personalitate completã ºi complexã a LUMII MARI

Mar ian ILEA
Scriitor, jurnalist, Baia Mare

Un tânãr al Transilvaniei pornit
într-o luptã pe frontul cãrturãresc.
Numele lui: Teodor Ardelean din

satul Moigrad-Porolissum (comuna Mirºid)!
Fãrã nicio reþinere ori complexe, a urmat drumul 
cãrþii, al cãrþilor ºi apoi al culturii majore. Trãi -
tor în primii ani ai copilãriei într-un sat cu câteva 
sute de locuitori, de parcã ar fi crescut pe marile
drumuri ale Romei antice.

Din locul de unde castrul ro man a deli mitat 
frontiera imperiului, privind de pe ziduri înspre
pãdurile neumblate, de unde se auzeau zgomote
care bãgau spaimã în sufletele legi unilor romane,
Teodor Ardelean a învãþat cã lumea nu se sfâr -
ºeºte acolo unde romanii au crezut cã se poate
opri civilizaþia dusã de ei în acele vremuri.

Din pãdurile neumblate, unde trãiau dacii, 
se trage fibra sãnãtoasã a acestui om care a
civilizat ºi a culturalizat o întreagã regiune. 

Sãlajul ºi Maramureºul copilãriei lui nu sea -
mãnã cu efervescenþa culturalã peste care Teodor
Ardelean este unul dintre administratorii acestui
þinut al cãrþii, al culturii ºi-ncet al civili zaþiei. 

Pânã aici, însã, drumul celui despre care
scriu, la ceas aniversar, a trecut prin ºcoli de
început de copilãrie ºi adolescenþã într-un spaþiu 
fabulos al altei culturi imperiale. Cine n-a auzit
de Grãdina Botanicã de la Jibou? ªi-l poate
imagina pe tânãrul cu tuleie plimbându-se pe
aleile acesteia ori pe coridoarele înalte ale ºcolii, 
un drum pe numele nobilimii imperiale mittel -
europene care începea la Viena!

For mat la intersecþia unor drumuri im -
periale, de la cel Ro man, de lângã casa-i pã -
rinteascã ºi pânã la cel austro-maghiar, Teodor
Ardelean a trecut cu studiile-i pe la Cluj, în
buricul Ardealului, ºi a ajuns la Baia Mare. 

Rar se poate spune despre o personalitate,
chiar completã ºi complexã, cã a devenit no -
rocul oraºului sãu, al þinutului pe care ºi l-a
asumat: Baia Mare, Maramureºul ºi chiar
Sãlajul na tal. I s-a întâmplat asta datoritã
viziunii sale cãrturãreºti, datoritã vicisitudinilor
pe care le-a trãit destinul cãrþilor din biblioteci. 

Un român care s-a dedicat trup ºi suflet
CÃRÞILOR ºi care a reuºit deplin construind o
Bibliotecã la Baia Mare cu sucursale ori filiale
împrãºtiate în toatã lumea unde trãiesc români ºi 
citesc în limba lor. 

De la vis la viziune au trecut numeroase
mutãri ale bibliotecii bãimãrene, din centrul ve -
chi ºi istoric al oraºului într-o clãdire (fost cãmin 
de studenþi) a universitãþii locului ºi pânã la un
Palat al Cãrþii, o bibliotecã devenitã reper în
Europa, un loc unde nobleþea cãrþilor ºi lectura
fac ca Palatul sã-ºi fi gãsit uriaºul grad de uti -
litate publicã. 

A trebuit sã treacã prin viaþa noastrã poli -
ticã de tranziþie, a ajuns sen a tor ºi consilier jude -
þean, ani buni în care vocea sa a acoperit orice
ten ta tive de refuz care solicitau fonduri pentru
Biblioteca de la Baia Mare. Azi, Biblioteca e
GATA! E un dat al oraºului, e o parte a viziunii
cãrturarului Teodor Ardelean.

Au fost alþi ani ai consolidãrii unei echipe
performante pe care, cu tact, Teodor Ardelean a
creat-o în spiritul cultivãrii valorilor certe ºi
competenþelor. 

Au fost caravane ale cãrþii duse înspre
românii din Ucraina ori Republica Moldova, ori
Ungaria. Cartea deschide uºi ºi suflete. 

Despre toate acestea, cãrturarul mi-a po -
vestit într-o dupã-amiazã de iarnã, în faþa clã -
dirii bibliotecii de atunci. Mergea la Bucureºti,
ca sen a tor, cu gândul la Biblioteca de astãzi. A
muncit treizeci de ani ca vizionar de atunci, sã
prindã contur ºi sã ajungã o certitudine ºi un
reper al Bãii Mari, al României ºi al Europei. 

Toate s-au întâmplat într-un oraº munci -
toresc – mineresc care a devenit al cãrturarilor,
din pricinã cã un tânãr din satul Moigrad-Po -
rolissum a avut UN VIS ºi apoi s-a nãscut VIZI -

UNEA pe care a pus-o în operã. 
Teodor Ardelean e o personalitate com -

pletã! La 70 de ani împliniþi, poate privi în urmã
cu liniºtea lucrului bine fãcut! 

E o personalitate complexã, deoarece a
atras lângã el echipe de oameni nãscuþi cu vo -
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caþia cãrturarului. La Baia Mare, la Biblioteca
Judeþeanã „Petre Dulfu” e o ºcoalã de cãrturãrie
ºi un for pub lic cetãþenesc, în care CARTEA e
suprema valoare a ORAªULUI.

Un destin asemãnãtor ca importanþã cultu -
ralã a avut ºi ªcoala bãimãreanã de picturã. 

Despre Biblioteca lui Tedi se va putea

scrie peste câteva zeci de ani - care a fost im -
portanþa ei în Baia Mare. 

Pânã atunci, încheiem spunând cã Teodor
Ardelean mai are de lucru, mai are de finisat
ceea ce a visat în copilãria-i sãlãjeanã. Visul
acesta e azi o realitate de mare utilitate publicã
într-un oraº care ºtie sã aprecieze valorile!

Gânduri în rânduri la o frumoasã aniversare

Marinel KOVACS
Conf. univ. dr., geolog, Baia Mare

Preºedinte al Consiliului Judeþean Maramureº (2004-2008)

Când te gândeºti sã aºterni niºte rân -
duri despre Tedi Ardelean, de la în -
ceput apare o mare dilemã: pe care

dintre laturile personalitãþii lui complexe sã o
abordezi: omul de culturã, omul pol i tic, ma -
nagerul longeviv al unei prestigioase instituþii
cul tural-ºtiinþifice? Pentru cã, de 30 de ani, dru -
murile ni s-au împletit în toate cele trei domenii
mai sus amintite, dar, mai ales, în ultimele douã.
Mã voi rezuma la acestea.

Tedi Ardelean – omul pol i tic. Pe acest
tãrâm, intersecþiile au fost cele mai interesante,
cãci în viaþa politicã maramureºeanã din ultimii
30 de ani, am fost în mai multe rânduri prieteni
ºi adversari politici. Pe vremea tinerei de mo -
craþii din România anilor ‘90, ne-am confruntat
ca lideri ai celor mai puternice formaþiuni poli -
tice din judeþ, Tedi ca preºedinte al PUNR
Maramureº, subsemnatul ca preºedinte al Con -
venþiei Democrate, filiala Maramureº. Nu am
cum sã nu recunosc valoarea intrinsecã a politi -
cianului Tedi Ardelean, care, fie ca preºedinte
de partid, ca sen a tor ºi vicepreºedinte al Sena -
tului României, fie consilier judeþean sau mu -
nic i pal, s-a impus ca un lider pol i tic respectat, în 
spe cial prin alocuþiunile pline de substanþã ºi
prin poziþia moderatã ºi respectuoasã în relaþiile
cu reprezentanþii tuturor formaþiunilor politice.
În administraþia localã, a câºtigat respectul cole -
gilor consilieri, la nivelul actualului Consiliu
Judeþean resimþindu-se lipsa intervenþiilor sale
documentate ºi pline de informaþii pertinente
din domenii foarte variate ºi, mai ales, din do -
meniul pe care îl stãpânea cel mai bine - cel al
culturii istorice, literare, filozofice, teologice, ºi
enumerarea ar putea con tinua!

Managerul/directorul longeviv al insti tu -
þiei cul tural-ºtiinþifice reprezentative a jude þu -
lui Maramureº – Biblioteca Judeþeanã „Petre
Dulfu” din Baia Mare.

Nu a fost la îndemâna multora, ca, timp de
peste 20 de ani, cu toate schimbãrile politice de
la nivelul de vârf al judeþului, sã rãmânã ne -
clintiþi în funcþiile de conducere ale unor insti -
tuþii importante. Menþinerea lui Tedi Ardelean
ca di rec tor al unei instituþii din subordinea
Consi liului Judeþean, indiferent de culoarea po -
liticã a celor care au condus Consiliului Jude -
þean în acest timp, a reprezentat, în fapt, recu -
noaºterea meritelor sale incontestabile în
ma na gementul acestei instituþii de mare im por -
tanþã pentru Maramureº. 

A reuºit ceea ce puþini au realizat în România

- ca respectiva instituþie sã devinã, nu numai
una dintre cele mai reprezentative din þarã, dar ºi 
un „focar” de culturã, atât prin acti vitãþile desfã -
ºurate la nivelul ei, cât ºi prin pro iectele ino -
vatoare derulate de-a lungul a douã decenii.

Trebuie sã recunosc cã m-am simþit
mândru ca preºedinte al Consiliului Judeþean
Maramureº, atunci când, alãturi de Tedi Arde -
lean, am participat la inaugurarea unor bibli -
oteci româneºti în strãinãtate, iniþiative ale unui
man ager vizionar (ajunge sã amintesc de mo -
mentele de înaltã þinutã intelectualã prilejuite de 
inaugurarea bibliotecii româneºti de la Uni ver -
sitatea din Salamanca, Spania, una din cele mai
vechi universitãþi din lume).

La Tedi trebuie remarcatã ºi larga deschi -
dere spre tot ce este valoros în plan spir i tual,
cul tural, ºtiinþific. Aºa încât trebuie ca în aceste

IANUARIE 2020-DECEMBRIE 2021 41

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

I
R

Ã
S

R
E

VI
N

A



câteva rânduri ºi gânduri pentru frumoasa-i ani -
versare, sã amintesc de prezenþa lui alãturi de
comunitatea geologilor din Maramureº la lan -
sarea celei mai importante lucrãri a filialei Baia
Mare a Societãþii Geologice a României. Lan -
sarea celor douã ediþii ale Dicþionarului geo -
logilor care au lucrat în zona Baia Mare, în
2010 ºi 2015, a beneficiat de prezentarea nu
numai prietenoasã, dar totodatã ºi extrem de
pertinentã a lui Tedi, care, de altfel, a oferit
sprijinul insti tuþiei sale în distribuirea cãrþilor la
bibliotecile din judeþ.

Tedi Ardelean este un ctitor de instituþie
cul tural-ºtiinþificã de mare prestigiu, un om de o

mare vastitate culturalã, fiind personalitatea din
Maramureº cu cele mai multe relaþii de cola -
borare cu personalitãþi de prestigiu din þarã ºi
diasporã. Apropiaþii lui, la fel ca mine, ºtiu cã
are încã multe planuri de viitor ºi capa citatea
de-a le realiza. Aºa încât, la aceastã frumoasã
aniversare, nu pot decât sã-i doresc din tot
sufletul sã aibã tãria de a-ºi duce la îndeplinire
toate proiectele începute ºi pe cele viitoare.

Dragã Tedi, aºa cum noi am povestit ºi de
curând, continuã sã faci ceea ce ºtii tu mai bine
ºi în anii care vin, astfel încât sã bucuri prin
lucrurile fãcute pe cât mai mulþi din generaþiile
ce ne urmeazã. La mulþi ºi fericiþi ani!

Pentru românul cu chip de dac

Dragoº Adrian NEAGU
Di rec tor, Biblioteca Judeþeanã „Panait Istrati” Brãila,

Preºedintele Asociaþiei Naþionale a Bibliotecarilor
ºi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR)

Are o privire iscoditoare ºi o staturã
impunãtoare, nãscut fiind în 1951
la Moigrad-Porolissum, aº putea

spune cã este reprezentarea cu chip uman a
Columnei lui Traian, iar chipul sãu poate fi al
unui ro man, dar, date fiind rãdãcinile care-l
leagã de acest pãmânt, þin sã cred cã este al unui
dac. Este o bucurie pentru mine cã de mai bine
de douãzeci ºi cinci de ani ne-am intersectat, de
prea puþine ori aº spune eu, în traseele pe care
profesia le-a creat ºi con sider cã am învãþat ceea
ce Domnia Sa ne-a revelat în mod deosebit:
bunãtatea, generozitatea ºi responsabilitatea.

Timp de mai bine de douã decenii, de când 

con duce Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”
Baia Mare, domnul Teodor Ardelean, prin te -
nacitate, cu deosebit profesionalism ºi dãruire, a 
reuºit în permanenþã sã menþinã în atenþia ad -
ministraþiei judeþului Biblioteca, sã reliefeze cã
aceasta este cea mai importantã instituþie de
cunoaºtere a comunitãþii mara mu re ºene. Rãs -
plata con sider cã a fost pe mãsurã, Consiliul
Judeþean Mara mureº fãcând un foarte mare efort 
prin construirea unui sediu deo sebit acestei ins -
ti tuþii. Fire iscoditoare, cu un nesecat spirit cre -
ator, a ºtiut sã împleteascã ideile sale ºi ale oa -
me nilor bibliotecii cu viitorul aces teia. A fãcut

întotdeauna primul pas, ºi-a asumat
fiecare etapã din e vo luþia instituþiei
ºi, practic, da, ºi-a împlinit un vis. Iar
visul, marea rea lizare a vieþii sale
profesionale este aceastã bibliotecã.

Declara la un mo ment dat: Mã
bucur sã constat cã ne-am obiºnuit,
la nivel de þarã, cu ideea cã investiþia 
în educaþie ºi culturã este de multe
ori mult mai profitabilã ca în alte do -
menii, iar efortul sãu a fost ºi este
unic în ceea ce priveºte menþinerea
identitãþii comunitãþilor de români
din afara graniþelor, fãcând aceasta
prin pro iectul Carte pentru românii
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din afara gra ni þelor, scopul fiind sprijinirea
culturalã a co mu nitãþilor româneºti aflate în
afara gra ni þelor, cu referire la cultura românilor
de pre tutindeni, cunoaºterea, pãstrarea ºi
valorificarea tradi þii lor, dar ºi a culturii
naþionale. Putem sã consi derãm cã este primul
picior al podurilor de flori din 1991 dintre
România ºi Moldova, transfor mate mai apoi în
adevãrate poduri de cãrþi, cu noaºtere ºi tradiþie. 

Iar pentru cã este un bun creºtin, a început
acest proiect prin amplasarea unei troiþe în Parcul
Cen tral din Chiºinãu la una dintre intrãrile Cate -
dralei „Naºterea Domnului”. Pune astfel bazele
colaborãrii cu Biblioteca Municipalã „B.P.
Hasdeu” din Chiºinãu, prin Filiala „Maramureº”,
donând un numãr im por tant de cãrþi. Iar acest
lucru înseamnã mult, foarte mult, bibliotecile
din Moldova aveau la acel mo ment un fond
majoritar de carte în grafie chirilicã, iar la ºcoalã
se preda cu grafie latinã. Tocmai aceste bi blio -
teci, precum Biblioteca „Maramureº”, au pre luat
în acel mo ment susþinerea transformãrii în vã -
þãmântului din Moldova. Însuºi mesajul trans mis
prin deschiderea Bibliotecii „Mara mu reº”, pe
31 au gust 1991, chiar de ziua limbii române,
reprezintã solidaritatea cu bibliotecile din Moldova, 
comuniune de limbã ºi simboluri comune. 

Dar, povestea merge mai departe, comu -
nitãþi româneºti nu sunt numai în Moldova, ºi
astfel, din anul 2003, ia iniþiativa de a înfiinþa
biblioteci româneºti în Ungaria ºi Spania. Astfel,

în 2003, se inaugureazã Biblioteca „Mihai
Eminescu”, în cadrul Institutului Cul tural Ro mân
din Budapesta ºi primele biblioteci româneºti
din Spania, în localitãþile: Coslada, Alcala de
Henares, Salamanca ºi Alicante. Dupã numai
ºapte ani, în 2010, dã curs invitaþiei ro mânilor
din Glas gow ºi, astfel, deschide prima bibliotecã 
româneascã de acolo, denumitã „Ioan Alexan -
dru”, inauguratã în acelaºi an. Iar dacã tot a
trecut Canalul Mânecii, un an mai târziu, în
februarie 2011, Biblioteca Judeþeanã „Petre
Dulfu”, a fãcut o donaþie de 4.000 de vol ume de
carte nouã pentru prima bibliotecã româneascã
din Can ada, la Mon treal.

Teodor Ardelean a investit enorm în pro -
iectul sãu de suflet – biblioteca. Îþi trebuie curaj
sã purcezi pe drumul construirii unui sediu nou
de bibliotecã. A înþeles cã o bibliotecã nu în -
seamnã numai o triadã carte-raft-depozit, în -
seam nã utili zatori care evolueazã, înseamnã
bibli otecari care trebuie sã se dezvolte pro fe -
sional, simultan cu utilizatorii. A strãbãtut
Europa pentru a se documenta în privinþa con -
struc þiilor de bi bli otecã ºi a înþeles cã nu poate
gãsi o rezolvare numai printr-un singur proiect
de bibliotecã nouã vãzut ºi, atunci, a mobilizat
alãturi de sine oameni ºi tehnicã, pe care i-a
motivat prin crea tivitatea ºi inspiraþia sa. Îþi
mul þu mim, Teodor Ardelean, pentru cã eºti
parte din fa milia noastrã a bibliotecarilor, La
mulþi ºi binecuvântaþi ani!

Zãcãmântul de Erudiþie

Alexandru NICOLICI
Geolog, di rec tor Corala „Armonia” Baia Mare

Con form DEX, zãcãmântul este de -
finit astfel: Acumulare naturalã de
substanþe mi ne rale utile, cu forme ºi 

dimensiuni variate, iar Wikipedia spune cã zã -
cãmintele sunt con centraþii naturale de sub -
stan þe minerale utile în scoarþa terestrã, a cãror 
calitate ºi cantitate per mit extragerea lor ren -
tabilã pentru a fi folo site în economia mondialã. 
Eu ºtiu cã zãcã mintele sunt prin definiþie ano -
malii pozitive, cu concentraþii de mii sau zeci de
mii de ori mai ridicate decât me dia normalã de
pe Pãmânt, cal cu late pentru fie care din ele men -
tele chimice cu noscute în tabelul lui Mendeleev.

Un zãcãmânt de ERUDIÞIE conþine par tea
cea mai valoroasã din complexul bionic-spi r i -
tual. Este simplu de înþeles: un cal cu la tor fãrã
soft e doar o grãmãjoarã de metal ºi plas tic.

Geneza unui astfel de zãcãmânt este deo -
sebit de complexã ºi specificã. Probabilitatea
apariþiei unui astfel de fenomen, raportat la
populaþia globului prin frecvenþa statisticã de
concentrare, este de 7,8 miliarde/10000=780 de
mii, iar valoarea raportatã la România este de
maxim 1,9 mii!

Condiþiile termodinamice interne (entro -
pia ºi entalpia informaþionalã) raportate la con -
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diþiile de presiune ºi temperaturã ambientalã
sunt mereu într-o curbã exponenþial-pozitivã.

Tipul de acumulare este com plex, îm bi -
nând, atât masivitatea celor tip porfirigold, cât ºi 
supleþea (adâncimea-lungimea) tipului filonian,
foarte spe cific, de altfel, în zona Baia Mare.

Efectele tectonice ºi microtectonice, cele
ce genereazã discontinuitãþi majore, sunt mar -
cate de inflexiunile timpului istoric parcurs
peste OMUL care a fost ºi este la locul potrivit.

Din punctul de vedere al tectonicii globale 
se remarcã o dinamicã echilibratã a plãcilor ma -
jore constituente, ce plutesc pe magma carac -
terului fierbinte, conferindu-i o orbitã planetarã
deosebit de precisã, caracteristicã astrelor ce
potenþeazã viaþa.

Clivajul generat de presiunile exterioare
ori en tate centripet sau centrifug, este mascat de
recristalizarea masivã de naturã pegmatiticã cu
pepite de aur nativ.

Gan ga minereului prezintã o paragenezã
absolut fascinantã: inteligenþã, înþelepciune, com -
petenþã, culturã vastã, spectru larg de cu noºtinþe …

Roca gazdã conþine predispoziþia geneticã 
la care se adaugã instruirea ºi capacitatea con -
tinuã de a munci. Nici în somn nu are loc noþiu -
nea de lene.

Poate ar trebui sã abordãm ºi aspectele
geochimice, microscopice, geofizice, morfo lo -

gi ce ºi geodinamice, paleontologice, hidro geo -
lo gice ºi geotehnice, dar nu ne permite spaþiul
ed i to rial.

Marea mea ºansã ºi, credeþi-mã, nu este
puþin lucru, a fost sã pot sã mã înfrupt liber din
ZACÃMÂNTUL de ERUDIÞIE TEDI ARDELEAN.

Am realizat împreunã multe proiecte: de
la diseminarea în lume, prin revista „Fa milia
românã”, a mii de DVD-uri cu muzica marilor
sãrbãtori ale neamului nostru creºtin pânã la
cinstirea înaintaºilor ce s-au sacrificat pentru
urmaºi, în proiectul Martirii Crezului. 

El e ment cheie, Domnul Teodor Ardelean
a fost capul de pod al pelerinajului De la Cre -
dinþã la Culturã, pornit de la Biserica Sfântul
Nicolae, dupã un TE DEUM pentru regii
României, ºi finalizat cu o adunare publicã ºi o
expoziþie foto la Biblioteca Judeþeanã. Întâm -
plãtor sau nu, la un an distanþã, ziua de 10 Mai a
fost declaratã sãrbãtoare naþionalã.

Nu pot sã nu amintesc aportul avut de
Excelenþa Sa la realizarea Festivalului Inter -
naþional Coral „Liviu Borlan”, considerat de
Uni u nea Compozitorilor ºi Muzicologilor din
Ro mânia unicat de nivel Eu ro pean.

Am sãpat împreunã în sufletul moþilor cri -
ºeni din Þara Zarandului, ajungând pânã la biju -
teria bibliotecii Batthyaneum: Co dex Aureus
(Evan gheliarul de la Lorsch).

A generat procesul de pre miere din partea
Academiei Române a volumului Localitãþi Mi -
niere din Transilvania, Banat ºi Maramureº
într-un at las din secolul al XVII-lea.

Ar trebui, poate, sã anexez un tabel cu
miile de implicãri intelectuale ale Domnului
Teodor Ardelean, dar nu cred cã ar fi repre -
zentativ faþã de dimensiunea realizãrilor sale.

Partener, model, men tor, sprijin, sfãtuitor
ºi prieten, TEDI mi-a înnobilat trecerea prin
aceastã viaþã. Prin retorica ºi precizia ar gu men -
tãrii idei lor, prin consecvenþa rigorii cons truc -
þiilor de ci sive ºi prin constanþa verticalitãþii mo -
rale, con sider, în calitatea mea de ex pert în
ge o logie, cã Domnul dr. Teodor Ardelean me -
ritã titlul de HOMO GEOLOGICUS.

P.S. Un par a dox al celor 70 de ani: 0,7 secole, pe scara timpului geo logic, sunt o
frân turã în con trast cu realizãrile de dimensiuni oro genice ale unui ti tan între erudiþi.
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Tedi Ardelean 
– omul care cu adevãrat sfinþeºte locul

Adrian Gh. PAUL
Pr., conf. univ. dr., Baia Mare

Avorbi ori a scrie despre înalta per -
sonalitate a lui Tedi Ardelean este,
la prima vedere, un lucru simplu ºi

uºor, dacã-l cunoºti suficient ºi-i stai alãturi,
dacã-i eºti apropiat ºi ai reuºit a intra la inima lui 
ºi, în acelaºi timp, nu atât de uºor ºi la îndemâna
oricui, datoritã complexitãþii ºi grandorii per -
sonalitãþii sale ca unul care se impune preg nant
de la sine. De ce nu este uºor? Pentru cã e greu sã 
te ridici „la asemãnarea” sa, sã nu vorbim de
asemuirea cu el, întrucât aceasta presupune mult 
sacrificiu, multã muncã, o viaþã întreagã
dedicatã formãrii, educaþiei, culturii, vieþii cu -
rate, înalte ºi complexe. ªi totuºi scriu despre
„un om” din jurul nostru, din viaþa noastrã, din
comunitatea din care facem ºi noi parte, un om,
care ne ajutã de fiecare datã atât de uºor ºi lin sã
ne facem ideea realitate, viaþa un ideal, meseria
brãþarã de aur, lumea un adevãrat Rai. Cel puþin
odatã de-l întâlneºti, oricine ai fi, nu mai eºti
precum ai fost: te schimbi, te înnoieºti, prinzi
aripi, aspiri mai mult, te frãmânþi ºi ajungi sã te
dumireºti pe tine însuþi; înþelegi cã toþi suntem
precum pietrele aduse de apã, iar dacã ne gãsim
locul, ne gãsim sinea noastrã, ne ºlefuim unii de
alþii ºi ne curãþim, ne luminãm ºi ne îmbogãþim
sufleteºte, devenim ceea ce trebuie sã fim: pã -
mânt ºi cenuºã, vierme ºi nu om – potrivit psal -
mistului ºi regelui Da vid, dar ºi an i mal, care am
primit porunca sã devenim Dumnezeu – potrivit
Sfântului Vasile cel Mare! Aceasta, pentru cã
enigma cea mai mare a existenþei ºi a vieþii nu e
atât cele încã nedescoperite de om ºi nici chiar
moartea, cât omul însuºi; fãptura aceasta pentru
care Creatorul a construit o lume atât de mi -
nunatã peste care l-a aºezat „stãpân”, pe care
atât de mult l-a iubit, întrucât S-a fãcut tocmai
ceea ce iubea ºi a murit ºi a înviat ºi S-a preaslã -
vit pe Sine ca sã fie slãvit, înviat ºi preamãrit
însuºi omul.

Vorbind la un mo ment dat, adresându-se
mulþimii din care fãceau parte mulþi cãrturari ºi
învãþãtori ai Legii vechi, Iisus a pus o întrebare

directã: ªi ce aþi ieºit în pustie sã vedeþi? O
trestie clãtinatã de vânt? Dar de ce aþi ieºit?
Oare sã vedeþi un om îmbrãcat în haine moi?...
De ce aþi ieºit, sã vedeþi un prooroc? – re -
ferindu-se in di rect la Sfântul Ioan Botezãtorul.
ªi le rãspunde rãspicat: Da, zic vouã, ºi mai mult 
decât un prooroc… cã adevãrat zic vouã: Nu s-a 
ridicat între cei nãscuþi din femeie unul mai
mare decât Ioan Botezãtorul! (vezi Matei 11,
7-11). Acum, respectând proporþiile, la modul
absolut al cu vântului, îmi per mit, însã, totuºi sã
parafrazez ºi a recurge la zugrãvirea chipului
celui care are un destin ºi o misiune sacrã în
viaþa noastrã, ca unii care îl cunoaºtem, îl avem
ºi ni-l însuºim, cu care ne mândrim ºi cãutãm sã
ne prezentãm cã suntem ºi noi „cineva” cu Tedi
al nostru: omul nãscut pe meleaguri sãlãjene,
dar asimilat com plet ºi integrat sublim la noi, în
Maramureº! Însuºi numele lui spune atât de
multe, încât mi-aº permite a porni de aici: nu -
mele Teodor îºi are rãdãcinile în limba greacã, ºi 
vine de la Theodoros, în componenþa cãruia
intrã cuvântul „theos”, care, tradus în limba ro -
mânã, ni-L des coperã pe „Dumnezeu”; ce-a
de-a doua com ponentã din acest nume, adicã
„doron”, sem nificã „dar”, iar concluzia care se
poate trage este aceea cã numele Teodor î n -
seamnã „darul lui Dumnezeu”. Spuneþi-mi dacã
nu i se po triveºte „lui”, însã cu reverberaþii sub -
lime ºi mul ti ple pentru „noi”? Tedi este „omul”
nãscut ºi educat în judeþul Sãlaj, dar integrat ºi
asimilat sublim în metropola municipalã a
Maramu re ºului, unde s-a instalat, a trãit ºi a
creat, prezen tân du-ni-se a fi „un dar al lui
Dumnezeu pentru noi”. Or, „darul” se primeºte,
se acceptã, în trucât ni se oferã din dragoste pentru
a ne dirija, coordona, învãþa, modela ºi duce la
împlinirea noastrã. De aceea cred cã pentru tot
ceea ce este, reprezintã, a fãcut ºi realizat,
continuã sã facã ºi sã creeze pentru noi, ce a
însemnat ºi înseamnã pentru urbea ori comu -
nitatea noastrã bãimã reanã, Dumnezeirea a arã -
tat iubire deplinã ºi preþuire pentru noi. Cine nu
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a auzit de atâtea ºi atâtea ori cuvinte spuse,
precum: Maestre Tedi, sunt bucuros (încântat,
fericit, mândru) sã fiu contemporan cu tine!

Oare pentru ce? Este atât de spe cial, atât
de profund; este ge nial ori complet? O fi atât de
bun, de gingaº, de profund, de curat? Este oare
drept, cinstit, onest? E moral ori cuviincios,
creºti nat ori evlavios? E cel mai bun pol i ti cian
sau scriitor emerit? E enciclopedic sau insti -
tuþional? Dupã ce idei se coordoneazã în viaþã?
Ce fel de principii atât de înalte ºi sãnãtoase are? 
De unde ºtie atâtea, cã atunci când se exprimã
pub lic, rãbufneºte ca un tunet, ca o furtunã; din
el se revarsã parcã râuri întregi de cunoºtinþe
atunci când se exprimã, nu dezamãgind, ci de -
ter minând a fi ascultat. Cã e cu adevãrat vocea
care se impune de la sine, e graiul care vorbeºte
limba curatã ce alinã suflete, e mintea care pã -
trunde în cele mai adânci unghere ale tainelor, e
spiritul care te înalþã pe culmi nebãnuite. ªi câte
altele ar trebui spuse. Da, el este omul Tedi
Ardelean! Omul ajuns la vârsta deplinãtãþii îm -
plinirilor umane, la cei 70 de ani de dãruire a
vieþii di vine; omul complet, împlinit ºi deplin!
Poate omul aºezat în faþa icoanei, care ºi-a zu -
grã vit propriul chip cu culorile virtuþilor sufle -
teºti, ale cunoºtinþelor înalte, ale trãirilor cu rate,
ale împlinirilor de tot felul: în plan cul tural, spir i -
tual, dip lo matic, so cial, instituþional ºi, mai ales, 
fa mil ial. Este cu adevãrat omul împlinit, ajuns
aproape de „statura bãrbãþiei” depline ºi ade -
vãrate, mai aproape de „vârsta deplinãtãþii” care-i 
conferã tot mai mult aura de om sfinþit(or).

De ce Tedi, omul care sfinþeºte locul? Pãi,
câte n-a sfinþit! Cred cã lui Tedi, proverbul atât
de cunoscut „Omul sfinþeºte locul”, i se po -
triveºte atât de bine. Aceastã sintagmã face, de
regulã, referire la acei oameni, în urma cãrora se
vede ceva, ºi mai ales la aceia care au sãdit în noi 
sãmânþa omului de calitate ºi care, prin exem -
plul per sonal, ne-au arãtat drumul devenirii
noastre viitoare prin punctarea însuºirii, a cali -
tãþilor din noi potrivite pentru a trãi cum se
cuvine într-o lume în care n-ai voie sã nu faci
ceva util. Mereu îi admirãm pe aceia dintre noi
care reuºesc, cum se spune, sã facã o casã fru -
moasã, care nasc, cresc ºi modeleazã niºte copii
extraordinari, pe cei care reuºesc sã scrie niºte
cãrþi de referinþã, sã educe generaþii de oameni
necesari nouã celorlalþi, pe cei care sunt gata
sã-ºi de-a viaþa, jertfindu-se pentru semenii lor
ºi, nu în ultimul rând, pe cei care reuºesc sã

scoatã ce este mai bun din noi atunci când îi
întâlnim. De multe ori, acestora li se mai ºi
neagã valoarea, tocmai pentru cã insistenþa cu
care aceºtia se remarcã doar fãcând fapte ºi
lucruri pe placul societãþii, fãrã sã doreascã sã
fie priviþi ca excepþii ºi recompensaþi pentru
asta, stârnesc ºi invidia ºi, poate, ura celor cer -
taþi cu societatea, cu comunitatea ori cu mora -
vurile ei. Un lucru este sigur, numãrul celor care
lasã ceva semnificativ dupã ei pare a se împuþina 
tot mai mult într-o lume în care totul pare de
unicã folosinþã, chiar ºi respectul faþã de cei ce
se încãpãþâneazã sã lase ceva semnificativ în
noi, pentru noi, pentru cei care ne mulþumim cu
vorba, „fie ce o fi, azi, mâine vom vedea”. Omul,
prin excelenþã, are datoria sã lase celor care vin
dupã el posibilitatea de a se rosti, în amintirea
lui, vorbele: „omul acesta a sfinþit locul”!

Tedi e omul care a fãcut-o! A fost ºi este
omul potrivit la locul potrivit, pentru cã a fost
„gospodar” cu sine, cu cei din casa-fa milia sa,
cu cei din comunitatea bãimãreanã ori din insti -
tuþia Bibliotecii Judeþene, întrucât a reuºit la
modul ex em plar al cuvântului sã transforme vi -
zi bil „locul” în care a trãit. Paºii lui au schimbat
lumi ºi oameni. Din acest punct de vedere, fa -
milia, cred cã îl cunoaºte cel mai bine; prietenii
apropiaþi, care nu sunt puþini, o pot face la fel.
Cei care i-au fost intimi, aproape, la suflet ºi la
inimã, o ºtiu la modul sublim. Este cu adevãrat
„gospodarul” care a schimbat locurile pe unde a
trecut. Îmi place mult cã „a locui“ derivã din
„loc” (lo cus), ºi cã acest „lo cus” are ºi înþelesul
de „a exista, a persista, a dãinui”, cã sugereazã o
acþiune asupra locului, asupra oamenilor de a
pune stãpânire pe el (ei) ºi a-l sfinþi. Din aceastã
perspectivã, locuirea nu mai e o simplã aºezare
primitivã, ci, odatã ce a depãºit stadiul de adã -
postire, o înþeleg ca pe un act de civilizaþie ºi, de
ce nu, de culturã. Cultura locuirii înseamnã a ºti
ce pretenþii sã ai de la locuinþã, a-þi defini stilul
de viaþã, a discerne ce e valoros ºi ce e derizoriu,
adicã a avea gust ºi a fi frumos (filocalic). Priviþi 
numai la instituþia-clãdirea Bibliotecii Judeþene

„Petre Dulfu” din Baia Mare - adevãratã Cate -
dralã a Cãrþii, pe care a proiectat-o, dupã ce a
gândit-o, a ridicat-o din temelii, a aºezat-o
într-un spaþiu, o locaþie atât de prielnicã, adec -
vatã ºi necesarã, încât îi este foarte uºor oricãrui
trecãtor sau strãin prin Baia Mare sã o gãseascã.
Sã nu mai spunem cã a împodobit-o cu atâtea ºi
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atâtea cãrþi, opere, lucrãri valoroase ºi atât de
ben e fice, de care s-au folosit atâtea minþi ºi
spirite tinere dornice de cunoaºtere ºi informare, 
cu spaþii di verse, proiecþii valoroase, com parti -
mente felurite, în care a aºezat oameni pregãtiþi
ºi dornici de a activa într-un spaþiu al perfor -
manþei în care se desfãºoarã atâtea activitãþi
culturale monumentale zilnic ºi-ºi aduc con -
tribuþia lor de peste 20 de ani, ºi o con duce
magistral ca un adevãrat Maestru din postura de
di rec tor încã de la înfiinþare, astfel încât putem
spune cã acestei instituþii de culturã naþionalã,
cu rãsunet mondial, i-a dat viaþã ºi prestanþã.
Tedi Ardelean a târnosit o astfel de Institu -
þie-Ca tedralã: cu proiect, cu oameni, cu cãrþi, cu
tot ceea ce este în ea! ªi e mândria noastrã, a
bãimãrenilor! A noastrã, datoritã lui!

Iatã un om extraordinar, gospodar ºi me -
reu înnoitor. Stând lângã el, te apropii de el ºi
uºor îþi dai seama cât de mult înseamnã el pentru 
noi, oamenii uniþi, pregãtiþi, jertfelnici, ce repre -
zintã munca susþinutã ºi ce rost au visele
adevãrate pentru care construieºti zi de zi ca ele
sã devinã realitate. Încât putem spune cã avem
oameni extraordinari în jur, de la care avem ce
învãþa. Treceþi pe la Biblioteca Judeþeanã „Petre
Dulfu” din Baia Mare ºi vã veþi convinge, iar
de-l veþi întâlni pe directorul Tedi Ardelean cu
siguranþã nu veþi regreta; chiar vã va schimba
definitiv ºi pentru multã vreme. Cred cã acesta e
omul care poartã aura sfinþeniei. Sã ne înþe -
legem: nu-l introducem pe Tedi Ardelean în cal -
en dar ºi-l pomenim la sinaxar, sã nu fie! – doar e 
cu noi ºi ni-l dorim încã mulþi ani buni, folositor
ºi rodnici, dar ºi sãnãtos printre/cu noi – însã
aceastã aurã, îndeletnicire, de a nu lãsa mizerie
în urma lui o are cu prisosinþã; doar este omul
care înfrumuseþeazã locul în care trãieºte ºi îl
încarcã cu putere spiritualã. Lui Tedi i se po -
triveºte icoana unui om veritabil ce sfinþeºte
locul în care se aflã! Dacã locul în care trãieºti
devine îmbietor, frumos, cald, elevat, pur,
atunci putem spune cã ai ceva putere spiritualã
în tine. Dacã locul în care trãieºti îmbie la rugã -
ciune, îþi eleveazã gândurile, te face sã te simþi
cuprins de pace ºi aspiraþii înalte, atunci acel loc
este sfinþit, este un loc de putere. Dacã o Biblio -
tecã e bine conturatã, deþine un mare numãr de
cãrþi folositoare la cât mai mulþi, cu oameni
profesioniºti, elevaþi, culþi, cu dragoste de
munca, meseria ºi misiunea lor, unde fiecare
carte sau obiect cul tural este o cãrãmidã ce for -

meazã marea Catedralã a Cãrþilor ce curãþã min -
þile oamenilor ºi zugrãvesc sufletele dornice de
cunoaºtere, este un spaþiu transfigurator
asemenea unui laborator al învierii. Desigur,
Dumnezeu, Care este Viaþa prin excelenþã, Care
este Viaþa Înviatã descoperitã plenar de Iisus
Hristos, poate sã transforme totul, chiar ºi pie -
trele în serafimi, rãufãcãtorii în sfinþi, oamenii
în dumnezei, dar în mod nor mal El încarcã cu
putere spiritualã locurile ºi lucrurile, prin inter -
mediul oamenilor îmbunãtãþiþi. Iar dacã locul în
care a trãit un sfânt devine loc de pelerinaj ºi
numai pentru cã, chiar ºi cea mai micã parte din
corpul unui sfânt emanã putere spiritualã prin
intermediul moaºtelor sale, atunci ºi aceastã
insti tuþie de carte poate fi un astfel de spaþiu de
pelerinaj unde, prin contactul cu omul ce
sfinþeºte sã te sfinþeºti ºi unde obiectele-cãrþi
care sunt vii, ne pot fi de folos. Orice om trebuie
sã urmãreascã sã sfinþeascã locul în care trãieºte, 
sfinþindu-se, în primul rând, pe el însuºi!

Cred cã Tedi s-a sfinþit pe sine în ultimii
20 de ani, de când con duce aceastã instituþie. Eu
aºa l-am cunoscut: în Bibliotecã, la biroul de di -
rec tor, în societatea urbei Bãii Mari cu diferite
ocazii ºi manifestãri culturale, la simpozioane ºi
manifestãri culturale, la Catedrala Ortodoxã
„Sfânta Treime” din Baia Mare, la Consiliul
Judeþean în calitate de consilier judeþean res -
ponsabil pe palierul culturii maramureºene, în
familie ºi în alte ipostaze personale. ªi pe mine
m-a mângâiat, m-a ajutat ºi m-a for mat. Îmi
amintesc când am lansat în Sala mare a Bibli -
otecii Judeþene prima mea carte publicatã, teza
de doctorat, despre Sfântul Macarie Egipteanul,
când, voind sã ºtie ceva despre mine, ca autor, a
citit cu o searã înainte cartea, iar la prezentare
m-a descris cum numai Domnia Sa o poate face,
fãrã ca noi sã avem o întâlnire în prealabil. Cred
cã ne-am descoperit reciproc întâia oarã. De
atunci au urmat mai multe ºi dese întâlniri, toate
deosebite ºi frumoase, înnobilate ºi fascinante
unele dintre ele, toate mi-au oferit posibilitatea
de a estima gradul de trezire spiritualã (poate
chiar trezvie) a unui om cu spirit nobil, cu ca -
litãþi intelectuale deosebite, înzestrat cu o forþã
de asimilare a lucrurilor ºi a esenþelor formi -
dabilã, cu un suflet atât de blând ºi sensibil,
exprimat printr-o bunãtate de copil, dar care mai 
mereu era acoperitã de generozitatea bãrbatului
preg nant, galant ºi care se impune prin re spect ºi 
devoþiune. Iatã un om cu o mare putere spi -

IANUARIE 2020-DECEMBRIE 2021 47

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

I
R

Ã
S

R
E

VI
N

A



ritualã care sfinþeºte locul în care trãieºte. Acolo 
unde apare sau se iveºte acest om îmbunãtãþit,
spaþiul se transformã într-un loc luminos, curat,
aerisit, îmbietor, iar lumea devine loc în care te
porþi pe aripi de gânduri bune, te simþi cuprins
de pace, de încredere, de frumuseþe, de dor de
Dumnezeu ºi de cele cereºti ºi iubitor faþã de
cele ale oamenilor. Cred cã Tedi a înþeles ceea
ce exprima Sfântul Serafim de Sarov, când
spunea: Sfinþeºte-te pe tine însuþi, ºi mulþime de
oameni se vor sfinþi în jurul tãu! Câþi nu s-au
for mat, curãþit, îndreptat, organizat, orientat în
viaþã întâlnindu-l pe maestrul Tedi Ardelean?

Acum, la împlinirea a 70 de ani de viaþã,

dupã ce peste 20 de ani a condus cu mãiestrie

Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” din Baia

Mare, ca un reprezentant de frunte în pleiada de

intelectuali ai Bãii Mari, corifeu ilustru al cul -

turii române în spaþiul edenic al Maramureºului, 

îi transmitem cele mai alese gânduri de dragoste

frãþeascã, de apreciere ºi mult re spect, un sincer

„La mulþi ani, Maestre!” ºi sã ne bucure inimile

pentru încã cel puþin 20 de ani de acum încolo. 
Vivat Profesore! 
Vivat Mae stro! Vivat!

Teodor Ardelean ºi mãsura lucrurilor

Gheorghe PÂRJA
Scriitor, jurnalist, Baia Mare

Greu am pornit acest text pentru a se
întrupa! În primul rând, fiindcã are
în centru viaþa unui intelectual de

excepþie, un om care ºi-a marcat timpul. Care a
pus o bornã în destinul cul tural ºi pol i tic al
Maramureºului ºi al þãrii. Dar ºi peste fruntariile 
ei. Este vorba despre dr. Teodor Ardelean. Apoi, 
nu este lesne sã alcãtuieºti un portret din cu -
vinte, când ai în faþã un pom încãrcat de roadele
unei vieþi culturale exemplare. Care-i mãrul cel
mai lucitor? Ca sã nu cad în mare greºealã,
mi-am ales un loc din care sã vãd mai sigur
priveliºtea unei vieþi tumultuoase, cu repere in -
te lectuale esenþiale. În acest iunie 14, se ro -
tunjesc 70 de ani. 

Locul este tocmai memoria noastrã co -
munã. Biografia lui Teodor Ardelean cuprinde
câteva vol ume nescrise. La care doresc sã con -
tribui cu aceste modeste însemnãri. Câteva
detalii biografice ne leagã. Amândoi am lãsat în
urmã sate natale, amândoi am scrijelit pe scoarþa 
de ulm a destinului cuvintele Limbii Române, în 
slujba profesiunii de jurnalist. Apoi, Domnia Sa, 
a apucat alte urcuºuri, care l-au dus într-un vârf
de munte. Cam cât Gutâiul meu. Eu am rãmas sã
împachetez viaþa lumii în texte de ziar. De
acolo, din sala rotativei, am putut vedea mai
bine splendoarea urcãrii pe munte. 

Uneori pe versantul cel mai abrupt. Ale -

gând calea politicii, a fost ales, ºi desemnat, cu
rosturi importante în aceastã þarã. Ca sen a tor în
Parlamentul României, a contribuit la legi
pentru o nouã lume româneascã. De acolo, a dus
mesajele noastre prin þãrile lumii, ca repre zen -
tant al României. Apoi, s-a întors la locul unde
ºi-a desãvârºit vocaþia construcþiei: Biblioteca
Judeþeanã „Petre Dulfu” din Baia Mare. Din ve -
randa sufletului meu, se vãd rolurile admirabile
însuºite de Teodor Ardelean, ca un vârf de lance
al culturii din Maramureº. Cu fapte iradiante
pânã departe. A ctitorit, dar a ºtiut cã faptele
temeinice nu au nevoie de justificãri. 

Numai dupã ce ai înfãptuit zidirea, ea îºi
aflã justificarea. Este unul din crezurile lui
Teodor Ardelean. ªtia cã op era unui om este
interesantã, deoarece este op era lui. Cã de n-ar
fi, nu s-ar povesti! Aºa a fãcut din instituþia pe
care o con duce, ca di rec tor gen eral, o emblemã a 
culturii româneºti, fiind cea mai mare bibliotecã
judeþeanã din þarã. I-am admirat calitatea de
ambasador al cãrþii, în comunitãþi româneºti din
Europa. A fãcut unul dintre cele mai trainice
gesturi unioniste, pentru fraþii basarabeni: Bi -
blio teca „Transilvania” din Chiºinãu. O biju -
terie cãrturãreascã, un centru de cunoaºtere ºi
învãþare a Limbii Române. Cãreia am avut ºansa 
sã-i trec pragul, dimpreunã cu întemeietorul. 

Multe asemenea fapte a sãvârºit ani ver -

48 IANUARIE 2020-DECEMBRIE 2021

I
R

Ã
S

R
E

VI
N

A
Ã

N
Â

M
O

R 
AILI

M
A

F



satul nostru. Este cel care a introdus spiritul ac a -
demic în Marea Instituþie a Cãrþii din Mara -
mureº, pe care o slujeºte ºi o cinsteºte luminos.
M-am gândit, în timp ce cãlãtoream prin acest
text, ce repere îmi sugereazã destinul intelectual
al lui Teodor Ardelean? Fãrã sã forþez epicul
meu, am fost trimis tocmai într-o antichitate
înþeleaptã, care ne este far pânã în ziua de astãzi.
ªi mi-a fulgerat prin minte spusa sofistului
Protagoras, care se potriveºte, fãrã exagerãri,
aniversatului nostru. Zice înþeleptul: „Omul este 
mãsura tuturor lucrurilor, a celor care existã
precum existã, ºi a celor care nu existã, precum
nu existã”. 

Gândul acesta îl ºtiu din studenþie, îl port
cu mine ºi îl aplic ca sigiliu cui i se potriveºte.
Mai ales cã sofiºtii erau excepþionali oratori,
rolul lor era, ºi este, acela de a convinge au -
ditoriul în legãturã cu ideile pe care le exprimã
în susþinerea publicã. Cine l-a ascultat vorbind
pe Teodor Ardelean, cred cã a descoperit mo -
delul sugerat de mine. ªi a constatat cã nu am
forþat notele vremii. Ci doar le-am pus în re -
zonanþã. Apoi, o altã apropiere de spirit cãr -
turãresc este cu cel al mitropolitului ªaguna.
Care a girat spiritul ASTREI în Transilvania. De 
unde ni se trage mãreþia vorbirii ºi scrierii de
astãzi. Câþi mai ºtiu? 

Domnul Ardelean ºtie foarte bine, deoa -
rece ºi-a dobândit titlul de doc tor în ºtiinþe filo -
logice abordând tocmai subiectul: Limba românã
ºi cultivarea ei în preocupãrile ASTREI. Mã

folosesc, de ce am la îndemânã, pentru a sugera
durata ºi profunzimea culturii prietenului meu.
Mitropolitul Antonie Plãmãdealã, cu care am
avut norocul sã mã întâlnesc, mi-a lãsat acest
text despre spiritul ASTREI: „ªaguna a fost un
dangãt de clopot care a trezit din amorþire
conºtiinþe ºi des tine, a redat speranþã ºi vigoare,
a pus plugul în brazdã ºi a desþelenit ceea ce
ameninþa sã devinã pârloagã”. De aici îºi trage
seva spiritul lui Teodor Ardelean, pus pe un
portativ mod ern, accesibil nouã. 

Multe aº mai fi putut scrie despre energia
acestei personalitãþi culturale ºi politice, care a
înviorat multe decenii din viaþa Maramureºului.
Am rãmas atent la acele demonstraþii care afir -
mau supremaþia cuvântului asupra aurului. De
obicei, un substantiv propriu primeºte lângã el
un numãr limitat de verbe. În cazul nostru, nu -
mãrul limitat este mare. Ce sã-i mai spun? De
multã vreme m-am apucat sã-i împachetez, lui
Teodor Ardelean, ideile, ca sã nu stea în bãtaia
vântului. Pentru mine, el este un reper al isteþi mii,
o probã de vastã culturã, un pa triot prin fapte, un
om care cunoaºte foarte bine mersul lumii.

Îi rãmân dator pentru încrederea acordatã
cãrþilor mele despre Basarabia, Bucovina de
Nord ºi Maramureºul din dreapta Tisei, în gri -
jite, tipãrite ºi prefaþate de Domnia Sa. Aceste
cuvinte sunt preþuirea mea pentru un destin de
excepþie. ªi cã trebuia sã poarte un nume, i s-a
spus Teodor Ardelean. Omul care a ºtiut ºi ºtie
mãsura lucrurilor.
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Cu poetul ºi jurnalistul Gheorghe Pârja, la lansarea volumului 
Ochii Basarabiei, 22 martie 2018



însemnare a cãlãtoriei noastre

Lui Teodor Ardelean

Ioan Es. POP
Bucureºti

orice lucru care te pãstreazã tânãr se aflã la nord, cât mai la nord, zicea el
ºi noi întrebam cât de la nord?, cât mai la nord, rãspundea,
mai la nord de cât pot arãta busolele.
ºi cât am þinut-o spre nord, feþele noastre au rãmas strãlucitoare,
pasul – viguros ºi inima plinã de speranþã.
atunci, chiar am crezut cã vom rãmâne pururi tineri,
dacã vom merge neabãtut cãtre nord.

numai cã, încet ºi fãrã sã bãgãm de seamã,
ne-am abãtut de la drumul spre nord,
ba chiar am fost siliþi sã coborâm înspre sud, tot mai spre sud,
unde soarele ºi arºiþa fãceau prãpãd.

uitaserãm de ceea ce ne spusese el cândva,
cã orice lucru care te pãstreazã tânãr se aflã la nord,
înaintam cu mai puþinã vlagã, pielea noastrã se umplea de riduri,
iar de întors spre nord nu mai putea fi vorba.

parcã-l auzim ºi acum: orice lucru care te pãstreazã tânãr 
se aflã la nord ºi unii care coboarã de-acolo
spun cã ºi astãzi chipul lui înfloreºte, deºi au trecut
decenii de pe vremea când ne repeta
cã orice lucru care te pãstreazã tânãr se aflã la nord.

Iunie 2021
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Teodor Ardelean ºi idealurile Astrei

Mircea POPA
Prof. univ. dr., Cluj-Napoca

Preºedintele Despãrþãmântului Cluj al Astrei

Am trãit multã vreme în so cial ism ºi
atâta vreme cât am lucrat în „câm -
pul muncii”, cea mai urâtã ca te -

gorie pentru mine a fost cea a directorilor. O
categorie privilegiatã, de oameni ridicaþi pe ba -
zã de dosar sau de PCR, adicã de „pile, cu -
noºtinþe, relaþii”. Am cunoscut directori rigizi,
servili, incompetenþi, slab pregãtiþi profesional,
dar paraºutaþi în posturi de comandã pentru cã
aveau în spate oameni care îi susþineau. Oamenii 
aceºtia aveau o singurã obsesie: sã urmãreascã
cu atenþie pe toþi salariaþii, sã le gãseascã
punctele vulnerabile, ca, mai apoi, sã-i poatã
avea la mânã pe fiecare. ªi sã le facã cât mai
multe ºicane. A fost un sistem dezvoltat de
delaþiune, suspiciune, inerþie, lipsã de iniþiativã.
Cei care au fost în învãþãmânt îºi amintesc cã
directorul era numit de organele de partid, ales
nu dintre cei cu idei, valoroºi, competenþi,
recunoscuþi de colegi drept justiþiari sau de cei
care aveau reputaþia de oameni drepþi ºi corecþi.
Nu de asemenea oameni era nevoie, ci de cei
obedienþi, ieºiþi din rândul clasei muncitoare ºi,
dacã e posibil, de inºi care ºi-au fãcut studiile la
fãrã frecvenþã, adicã oameni cu cunoºtinþe de
strânsurã, rigizi, dar plini de ei pe motiv cã au
realizat ceva în viaþã. Concursuri pentru astfel
de posturi nu existau sau erau ocolite cu bunã
ºtiinþã. Noi ceilalþi eram executorii, turma, ei
erau cei care porunceau. Eram scoºi sistematic
la munci agricole, precum culesul porumbului,
eram puºi de serviciu la ºcoalã în zile de sãr -
bãtori sau eram trimiºi sã facem culturalizarea
satelor în locuri îndepãrtate, unde era frig ºi în
salã doar câþiva oameni rãtãciþi, care nu prea
înþelegeau nimic din ce le spuneam. O altã sar -
cinã pe care ne-o trasau era asigurarea personalã 
la ADAS, deoarece nimeni nu se înscria acolo
de bunãvoie. În sfârºit, când venea ziua pre -
miilor, directorul era în capul listei, apoi oameni 
cu responsabilitãþi la partid, ºi în cele din urmã
cei care o meritau cu adevãrat.

De când l-am cunoscut, însã, pe directorul

de bibliotecã Teodor Ardelean, mi-am schimbat
pãrerea despre directori. A fost nevoie de întâl -
nirile noastre sub semnul Astrei, ca sã-mi dau
seama cã, de fapt, directorul bibliotecii „Petre
Dulfu” de la Baia Mare a învãþat din experienþa
bogatã a înaintaºilor ºi cã idealurile Astrei i-au
stat drept îndemn ºi cãlãuzã. De fapt, prima
noastrã întâlnire a avut loc tot sub auspiciile
Astrei, undeva la o adunare generalã care s-a
þinut la primãria din Sãliºte, apoi în satul lui
Aurel Vlaicu, apoi pe la Nãsãud sau în
Maramureº, unde a fost întotdeauna prezent,
luând cuvântul în numele bibliotecii sale ºi pre -
zentându-ne cãlãtoriile sale prin lume pe unde a
deschis biblioteci româneºti ºi unde a dus carte
româneascã. O activitate dintre cele mai fruc -
tuoase la care puþini directori de biblioteci se
gândesc. Apoi au urmat alte întâlniri, precum
cea cu revista „Oraºul”, ocazie cu care am vizi -
tat clãdirea nouã a unei biblioteci model, cu un
fond bogat de carte, cu oameni care au realizat
bibliografii, cu per sonal specializat, care ºtie sã
fie eficient ºi com pe tent, asigurând difuzarea
cãrþii în rândul tineretului ºcolar, al studenþilor
ºi al altor categorii socioprofesionale. Prin ur -
mare, cea dintâi realizare a directorului Teodor
Ardelean cred cã trebuie s-o socotim chiar ridi -
carea clãdirii bibliotecii în sine, anume proiec -
tatã ºi ridicatã în acest scop, apoi organizarea
muncii personalului ºi calitatea acestuia. A doua 
realizare demnã de atenþie ºi re spect este aceastã 
muncã de implantare a cãrþii româneºti la mari
sau mai mici biblioteci din Europa, unde fondul
de carte românesc stã la dispoziþia celor
interesaþi ºi poate da seama despre ceea ce se
scrie ºi se pro duce în România actualã sau ceea
ce marii noºtri clasici au creat de-a lungul
timpului. A treia realizare importantã este afi -
lierea bibliotecii sale nu numai la planurile de
învãþãmânt ale Universitãþii „Vasile Goldiº” din 
Arad, ci la cele ale Academiei Române, pentru
care a creat un colectiv de muncã ºi a abordat
teme interesante, finalizate cu lucrãri care fac
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cinste bibliotecii. Între acestea se numãrã cele
închinate Centenarului Marii Uniri. A venit cu
cãrþile la Cluj-Napoca ºi a realizat o frumoasã
întâlnire la Casa Universitarilor, unde prezenþa
oamenilor bibliotecii s-a dovedit de calitate. O
altã întâlnire de acest fel a avut loc sub auspiciile 
Fundaþiei Carpatica, patronatã de arh. Ionel
Vitoc, unde colectivul sãu ac a demic a avut câ -
teva abordãri demne de toatã atenþia. Dar me -
ritul cel mai de seamã al activitãþii Bibliotecii pe 
care o con duce eu îl vãd în altã direcþie ºi anume
în preluarea revistei „Fa milia românã” de la
Biblioteca Judeþeanã „Gh. ªincai” din Oradea,
într-un mo ment dificil pentru aceasta, când n-a
mai primit fonduri pentru tipar. Cu toatã insis -
tenþa fostului di rec tor al acesteia, Constantin
Mãlinaº, noii culturnici au socotit revista inu -
tilã. Cu totul altfel a fost privitã situaþia de cãtre
Teodor Ardelean, care a considerat preluarea ºi
continuarea ei ca o datorie bibliotecãreascã de
primã necesitate. „Fa milia românã” a dobândit,
astfel, o nouã serie, transformând-o într-o carte
de vizitã a Bibliotecii bãimãrene. Spun toate
acestea, pentru cã am fost adânc implicat în
munca de redacþie a primei serii, a celei orãdene, 
în calitate de profesor asociat la Universitatea
din Oradea, de ins care a dus în spate, alãturi de
C-tin Mãlinaº, Secþia de biblioteconomie de la
aceastã universitate, prin cursurile þinute ºi prin
implicarea directã la bunul mers al revistei în
calitate de preºedinte al colegiului redacþional.
La apariþie, în mai 1999, i-am stabilit amândoi
profilul, ca „revistã trimestrialã de culturã ºi
credinþã româneascã”, apãrând sub acest þel pânã
în decembrie 2004. Am scris pentru aceastã
revistã chiar Cuvântul pro gram al primului nu -
mãr ºi am susþinut revista prin articole, cronici,
dezbateri, interviuri, în aºa fel, încât sã aflãm cât 
mai multe despre spiritualitatea româneascã de
dincolo de hotarele þãrii, cãreia i-am deschis larg 
paginile. Ca sã dãm prilej de cunoaºtere ºi întâl -
niri ben e fice, am alcãtuit o listã de prieteni ºi
susþinãtori proveniþi din þãrile ºi regiunile unde
aceºtia trãiau ºi lucrau în interesul culturii

româneºti: din Basarabia, Bucovina, Trans car -
patia, Voivodina ºi Timoc, din Bul garia ºi
Ungaria. Având prevãzute fonduri anume desti -
nate orga nizãrii acestor întâlniri, am avut ºansa
sã-i avem ºi sã-i ascultãm pe Vasile Tãrâþeanu,
Mihai Prepeliþã, Nina Negru, N. Zegrea, ªtefan
Broascã din Buco vina ºi Basarabia, pe Ion M.
Botoº din Transcarpatia, pe Vasile Barbu de la
Uzdin, pe Maria Bereny din Ungaria sau pe Ioan 
Miclãu din Aus tra lia, unde redacta revista „Iosif 
Vul can”. Printre colaboratori s-a numãrat Eugen 
Simion, D. Vatamaniuc, Mircea Cãrtãrescu, Ga -
briel ªtrempel, Theodor Codreanu, Areta Moºu
etc., iar întâlnirile noastre cu cei de la Giula,
Ungaria, cu ocazia sãrbãtoririi lui Gojdu sau
Eminescu sau cu cei din Transcarpatia au fãcut
din revistã o flamurã în vederea strângerii le -
gãturilor cu românii de peste graniþe, ceea ce
echivala, practic, cu redescoperirea lor. 

Revista noastrã a mers mai departe ºi a
gãzduit o întâl nire cu membrii Academiei Ro -
mâno-Ame ri ca ne, întâlnire aºezatã sub semnul
recuperãrii Fun daþiei Gojdu, în timp ce în cadrul 
simpozionului anual, sub genericul „De la
Eminovici la Eminescu”, participãrile erau nu -
meroase ºi de înalt nivel, servind la cimentarea
relaþiilor frã þeºti cu di as pora româneascã, scop
pentru care ºi studentul de la Viena Mihai
Eminescu a orga nizat congresul studenþilor ro -
mâni de pretu tin deni, adunaþi la mormântul voi -
vodului ªtefan cel Mare la Putna. 

Din pãcate, ca orice lucru bine fãcut ºi cu
efecte salutare în aceastã di recþie, strãdania
noastrã a stârnit invidii ºi ad versitãþi, iar indivizi 
cu inima mã runtã au zã dãrnicit, la începutul
anului 2005, apariþia pe mai departe a revistei la
Oradea, ea trebuind a fi sistatã. A fost meritul
deplin al lui Teodor Ardelean care a salvat re -
vista, pregã tindu-i con ti nuitatea ºi dându-i o
nouã viaþã în cadrul Bibli otecii sale de la Baia
Mare. Este, din punctul nostru de vedere, gestul
cel mai nobil pe care-l putea face Teodor
Ardelean, fapt pentru care îi mulþumesc ºi îi
rãmân îndatorat.
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Prof. dr. Teodor Ardelean – un dar al divinitãþii

Au rora PUªCAª
Prof., Ulmeni, Maramureº

Homo doctus in se sem per divitias habet

Existã în viaþa fiecãruia dintre noi
mo mente, când întâlnim oameni,
care prin Harul ºi Darul cu care, au

fost binecuvântaþi de Atotputernicul Dumnezeu, 
îºi pun amprenta asupra ta, a devenirii tale, chiar 
îþi schimbã viaþa.

Un astfel de OM mi-a dãruit mie Divi -
nitatea în noiembrie 1979, când eram studentã în 
anul doi, la Fa cultatea de Învãþãmânt 
Ped a gogic din Baia Mare – spe cia -
lizarea limba româ nã- limba fran -
cezã ºi pre ºe dintã a Asociaþiei Stu -
denþilor, prin profesorul Teodor
Ardelean, care ocupa, din acel mo -
ment, funcþia de di rec tor al Clubului
studenþesc de la Institutul de Învã -
þãmânt Su pe rior Baia Mare.

Revãd cu ochii minþii acea zi.
La decanat, domnul prof. univ. dr.
Gherghe Pop – decanul Facultãþii –
ni l-a prezentat pe noul di rec tor edu -
cativ, profesorul de filozofie Teodor
Ardelean, precizându-ne cã, pe lân -
gã multe calitãþi pe care le are ºi îl
recomandã pentru aceastã funcþie,
domnul Ardelean este ºi câºtigãtorul a trei etape
ale concursului naþional al TVR, „Cel mai bun... 
continuã”, având un renume deosebit ca repre -
zentant al judeþului Sãlaj.

Domnul Teodor Ardelean avea 28 de ani,
era un tânãr frumos cu pãrul negru ºi creþ, cu o
staturã impunãtoare, distinsã, cu un surâs în -
totdeauna pe faþã, chiar ºi când era foarte serios,
cu o luminã ºi o licãrire în ochi, cu o sclipire
aparte, unicã. Avea un discurs elevat ºi el e gant,
era hotãrât, cu multã iniþiativã, dornic sã îºi punã 
în practicã vastele cunoºtinþe ºi sã „mute
munþii” în ceea ce priveºte acti vitatea culturalã
ºi educativã a stu denþilor bãimãreni. Acest lu -
cru, de fapt, s-a ºi întâmplat, deoarece în pe -
rioada cât a ctitorit aceastã ac tivitate, între anii
1979-1985, Centrul Universitar Baia Mare a

câºtigat cele mai multe premii întâi la Festivalul
Artei ºi Creaþiei Stu denþeºti, la nivel naþional,
sur cla sând cen tre universitare mari ºi cu tradiþie.
Fiind un OM DE VALOARE, a adus alãturi de el,
maeºtri precum Gavril Ghiur, Valeriu Buciu ºi
cu susþinerea cunoscutului folclorist, lector
univ. dr. Ioan Chiº-ªter, care au dat strãlucire
Ansamblului fol cloric studenþesc bãimãrean,

asi gurându-i, in clusiv cos tume populare au ten -
tice. Formaþia umo risticã „Satyricon” – al cãrei
fondator (1981), autor al textelor, in struc tor ºi
regizor era directorul Teodor Ardelean, s-a bu -
curat de un imens prestigiu naþional.

Revista studenþeascã „Nord”, în noua edi -
þie, l-a avut ca re dac tor-ºef tot pe acest neobosit
di rec tor de club ºi a cunoscut o înnoire, ca for -
mat, conþinut ºi materiale publicate, iniþiative
fãrã pre ce dent, mult preþuite, atât de studenþi,
cât ºi de cadrele didactice universitare.

Colaborarea mea, în calitate de re pre zen -
tantã a studenþilor, cu OMUL de CULTURÃ

TEODOR ARDELEAN, avându-l amândoi, ca
MODEL, MENTOR, pe renumitul prof. univ. dr.
Gherghe Pop, dec an, prorector, rec tor al insti -
tutului, s-a desfãºurat pe o multitudine de
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planuri, într-o paletã vastã de activitãþi. De fie -
care datã, eram fascinatã de intuiþia sa, de vi -
ziunea ºi perspectiva în care vedea lucrurile, de
capacitatea sa organizatoricã, de dispo ni bi li ta -
tea ºi dorinþa de a face lucrurile la cele mai înalte 
cote de calitate, „EXCELENT”, de a fi întot -
deauna acolo unde era nevoie de prezenþa sa. Cu
toþii eram conºtienþi cât de mult conta pãrerea
unei personalitãþi de talia ºi de complexitatea sa. 
Îi datorez enorm de mult, pentru tot ceea ce am
învãþat în acei ani de la el ºi pentru ceea ce a
urmat apoi în devenirea mea ca dascãl, ca om al
ºcolii, al comunitãþii.

Eu ºi soþul meu, Lucian, am fost bene -
ficiarii direcþi ai „tumultului efervescent”, bine
articulat ºi ancorat în mediul ac a demic de ex -
cepþie al institutului bãimãrean din acei ani, de
care a dat dovadã prof. Tedi Ardelean, atunci,
când puþini îndrãzneau ºi erau aleºi sã gân deascã ºi
sã înfãptuiascã lucruri absolut noi, în premierã.

Cu mari emoþii, cu responsabilitate ºi deo -
sebitã onoare, am primit invitaþia de a scrie
despre OMUL ºi PERSONALITATEA DOM NU -

LUI prof. dr. TEODOR ARDELEAN, gân din -
du-mã câþi alþi maeºtri ai condeiului au scris ºi
vor scrie, dar mi-a dat curaj faptul cã eu îl
cunosc de mai bine de patruzeci ºi doi de ani ºi
am avut ªANSA PROVIDENÞIALÃ de a pe trece
momente speciale, de neegalat, împreunã cu
Tedi. Voi scrie aºa cum îmi dicteazã sufletul ºi
inima, deoarece sunt experienþe singulare, ce
vor pune în luminã trãsãturi ºi frumuseþi ale
caracterului sãu, care mi-au ºi ne-au fost nouã
dãruite.

Un OM ca Teodor Ardelean se naºte o datã 
la o mie de ani, înzestrat cu atribute, valori cu
totul aparte, care citea la trei ani, iar în clasa a
VII-a „devorase” trei biblioteci din acel colþ de
rai, MIRªID, încãrcat de istorie, unde a vãzut lu -
mina zilei într-o familie de oameni harnici ºi
gospodari, oneºti, care ºi-au crescut odorul cu
trudã, în credinþã ºi dragoste de Dumnezeu, de
semeni, învãþându-l cã Nimic fãrã Dumnezeu!
Mi-aº îngãdui sã-i parafrazez pe contemporanii
strãbunicului meu, George Pop de Bãseºti,
care-l considerau „un trimis al Pro videnþei” pe
Bãtrânul Naþiei, cã ºi noi, cei con temporani cu
prof. dr. Teodor Ardelean, cre dem, ºtim, simþim
cã este „un trimis al DIVINITÃÞII”, menit sã-I
împlineascã Voia Sa, sã înfãptuiascã lucruri
monumentale, chiar sacre, le putem spune, cum
nimeni altul nu a fãcut-o: a ctitorit, „o Catedralã

a cãrþii, a spi ritului, a culturii” în municipiul
Baia Mare. Dupã propria-i mãrturie, „Biblioteca 
Judeþeanã Petre Dulfu e cea mai mare, cea mai
frumoasã, cea mai modernã ºi cea mai eu ro -
peanã bibli otecã publicã din România ... Eu am
vãzut biblioteci în 50 de þãri ale lumii, dar tot zic
cã a noastrã e cea mai frumoasã!” „Casa Sa de
Suflet”, prin MENTORUL sãu, a oferit hranã
spiritualã pentru alte ctitorii din cele patru zãri
ale lumii, unde Teodor, ca un apostol, a mers
sã le dãruiascã „luminã din luminã” românilor
de pretutindeni, pe cei mai buni prieteni ai sãi
– CÃRÞILE ºi „revista-instituþie”, „Fa milia
românã”.

Nicio altã instituþie din Maramureº, ºi
poate sunt puþine în þarã, nu a oferit confort spir -
i tual, spaþii de manifestare, de dezbatere, de
lansãri de carte unor mari personalitãþi ale vieþii
culturale ºi ºtiinþifice, din þarã ºi de peste hotare,
academicieni ca ºi biblioteca al cãrei suflet este
prof. dr. Teodor Ardelean. Verbul sãu, eleganþa ºi
rafinamentul lingvistic, claritatea ºi precizia expri -
mãrii dau, la fiecare ocazie, o þinutã academicã.

Nimeni nu-l poate concura în ceea ce îºi
propune, nimeni nu a reuºit ceea ce a reuºit Tedi
ca pub li cist, scriitor, om pol i tic, man ager!
Dintre toate demnitãþile posibile, Tedi o are pe
cea mai importantã: „DEMNITATEA DE OM”.
UN OM ÎNTRE OAMENI, UN OM PENTRU
OAMENI! Un ROMÂN ºi un PATRIOT
ADEVÃRAT, prin ale cãrui vene curge sânge
nobil, înnobilat de dragostea sa faþã de pãrinþi,
de familie, de prieteni, de neam, de þarã, de tot
ceea ce este autentic românesc, de dragostea de
a se jertfi aici, în Maramureº „þarã veche, cu
oameni fãrã pereche”, în Parlamentul României
– unde, în calitate de sen a tor, a reprezentat cu
cinste, cu determinare, hotãrât ºi energic, pe cei
mulþi, al cãror pãs constituia însãºi existenþa sa
sau ca ambasador al culturii ºi civilizaþiei po -
porului român, în toate þãrile, unde l-a învred -
nicit Tatãl Ceresc sã ajungã! Cine nu ar vrea sã
fie ca prof. dr. Teodor Ardelean? Un om împlinit 
din toate punctele de vedere, atât profesional,
cât ºi fa mil ial, având o familie frumoasã, cu o
soþie minunatã – Doamna Silvia –, cu doi copii
vrednici, realizaþi ºi aºezaþi ºi ei la casele lor -
Horaþiu-Laviniu ºi Raluca-Dana – iar nepoþii
Alexandru ºi Da vid-Tu dor i-au adus „cununa
binecuvântãrii patriarhale”, aceea „de a þine în
braþe pe copilul copilului tãu”. Un filosof, care
sunt sigurã, cã în cugetarea sa înþeleaptã ºtie, cã
cei pe care ºi i-a ales ca model, în diferite
momente ale vieþii ºi pe etape de manifestare
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specifice: Simion Bãrnuþiu – ca retor, pe marele
tribun George Pop de Bãseºti – ca model de pa -
triot ºi om pol i tic, pe scriitorul Petre Dulfu – ca
model de intelectual, de bibliotecar, pe prof.
univ. dr. Gherghe Pop – ca model de om, de
man ager, supranumit atât de frumos de cãtre
Tedi, „Patriarhul tinereþii mele”, care i-a fost ºi
conducãtor al ilustrei sale teze de doctorat, îl
privesc cu seninãtate ºi cu mulþumire din spaþiul
lor celest, admirându-l pe cel ales ºi dãruit de
Dumnezeu, Tedi, cu toate calitãþile ºi virtuþile
spre care au nãzuit ºi ei.

Suita de activitãþi organizate la cele mai
înalte cote de exigenþã, la Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu”, în anul Centenarului Marii Uniri, 
sub patronajul prof. dr. Teodor Ardelean ºi care
au culminat cu editarea ºi lansarea volumului
omagial 100 de personalitãþi maramureºene ca -
re au fãcut istorie. 100 de ani de la Marea
Unire, au demonstrat, încã o datã, cu prisosinþã,
cã a fost o INIÞIATIVÃ UNICÃ la nivel naþio nal ºi
asta datoritã viziunii ºi misiunii - haruri, ale lui
Teodor Ardelean! MULT A PRIMIT, MULT A
DAT! 

Am convingerea cã la 100 de ani de la
lansarea acestei magistrale opere, la editarea
unui nou volum, prima personalitate prezentatã,
care a fãcut istorie în Maramureº ºi nu numai, va 
fi prof. dr. TEODOR ARDELEAN!

Pentru tot ceea ce înseamnã OMUL ºi
PERSONALITATEA prof. dr. TEODOR ARDE -
LEAN, cred cã o instituþie importantã de culturã, 
un bulevard, o stradã din municipiul Baia Mare,
ar trebui sã poarte numele sãu, amin tindu-ne
astfel, per ma nent, de cel care mereu ºi-a dorit ºi
a reuºit „sã fie primul” în toate, nu din orgoliu
(„laudã”), ci pentru „a oferi un exem plu” de care 
trebuie sã þinem cont, con temporanii ºi
generaþiile urmãtoare.

Gratitudine
Eu ºi Lucian, cu fa milia mea ºi cu marea

familie a liceelor „George Pop de Bãseºti” îi
purtãm aleasã recunoºtinþã pentru PRIETENIA,
NOBLEÞEA, GENEROZITATEA ºI MO DE LUL
pe care ni l-a oferit, pentru cã ºi-a oferit
disponibilitatea ºi energia creatoare de a ne fi
MENTOR, de a ne fi APROAPE în MOMENTE
EXISTENÞIALE ale devenirii noastre!

La 9 septembrie 2013, atunci când s-a
inaugurat ºi s-a sfinþit noua clãdire a Liceului
Teoretic „George Pop de Bãseºti” Ulmeni, a fost 

alãturi de noi, acceptând (dupã o lungã ºi meti -
culoasã documentare la faþa locului) sã aibã cea
mai de suflet, dar dificilã misiune, aceea de
MODERATOR al activitãþii, unde prin expre siile 
latineºti folosite ca ingrediente academice în
discursul sãu sa vant, prin tonul dat întregii acþiuni,
a fãcut ca momentul sã fie ºi sã rãmânã memorabil
sub egida sintagmei „ªi eu am fost la Ulmeni!”

Liceul Teoretic „George Pop de Bãseºti”
Ulmeni a fost prima instituþie din judeþ, care a
avut ºansa istoricã, de a fi aleasã de prof. dr.
Teodor Ardelean, unde, în prezenþa unui nu -
meros pub lic, sã fie prezentat volumul omagial
100 de personalitãþi maramureºene care au
fãcut istorie. 100 de ani de la Marea Unire,
dupã ce a fost lansat la „CTITORIA SA”.

Prezenþa Domniei Sale de nenumãrate ori
la Ulmeni, atât cu donaþii consistente de cãrþi
pentru biblioteca liceului, cât ºi cu îndemnul,
adresat de fiecare datã elevilor, potrivit dicto -
nului citat „Omul învãþat are întotdeauna averea
cu el!”, ne fãcea sã ne simþim importanþi ºi
onoraþi, sã trãim cu tãrie momentul.

Pelerinajele (în Þãrile Nordice, la Vat i can
ºi în alte multe þãri europene), unde am fost
împreunã cu Domnul Teodor Ardelean ºi cu
Distinsa Sa Soþie, Doamna Silvia, au fost ocazii
unice, în care am beneficiat de erudiþia ºi cu -
noaºterea spiritualã a lui Tedi ºi pe parcursul
cãrora ne-a rãsfãþat cu prietenie, cu bunãtate, cu
omenie, cu un fin umor ºi cu vorbe de duh din
preaplinul Sufletului sãu, picurându-ne din
daru rile sale, în întreaga noastrã fiinþã, stãri ºi
trãiri, pe care nu le-am mai simþit niciodatã în
prezenþa altcuiva. Cu adevãrat Teodor Ardelean
este UNIC ºi dovedeºte, indiferent de situaþie, cã
„Omul e mãsura tuturor lucrurilor!”.

Pentru toate acestea ºi pentru multe, multe 
altele, se cuvine, spre mulþumirea sufletelor
noastre, la ceas de mare SÃRBÃTOARE – ANI -
VERSAREA a 70 de ani de viaþã, trãitã frumos ºi
bine, sã-i spunem PRIETENULUI nostru, „cã
sãmânþa a prins rod bun”, cã „seceriºul e
rodnic”, cã „talanþii au fost bine înmulþiþi” ºi sã-l 
rugãm pe Bunul Dumnezeu sã îi dãruiascã ani
mulþi ºi rodnici, buni, frumoºi ºi luminoºi, sã -
nãtate deplinã, ca sã se bucure cu toþi cei dragi!

Cu aleasã preþuire ºi admiraþie, cu bucuria
de a fi contemporani!

Din partea mea ºi a familiei mele: LA
MULÞI ºi BINECUVÂNTAÞI ANI, TEDI!
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Un alt bilanþ sub semnul cãrþii

Florian ROATIª
Conf. univ. dr., Baia Mare

Este al doilea mare bilanþ al lui

Teodor Ardelean, dacã-l punem în

simetrie cu cel din urmã cu zece ani,

când directorul nostru a împlinit ºase decenii de

viaþã. Avea ºi atunci, dupã zece ani de pãstorire

neîntreruptã a acestei superbe instituþii, al cãrei

ctitor a fost, ce prezenta lumii la bilanþ, fapt care

nu a fost eludat, ci, dimpotrivã, amplu relevat de

cei care l-au înconjurat cu atenþia, respectul ºi

admiraþia lor.
M-am aflat printre ei ºi eu, cel care

n-aveam alt merit decât acela de a fi fost colegul
sãu „mai mare” la Universitatea clujeanã, na -
vigând amândoi pe marea cunoaºterii, cu o ex -
plicabilã timiditate eu, dupã un periplu prin lu -
mea militarã, tumultuos ºi plin de încredere
Tedy. Proveneam amândoi din acelaºi colþ de
þarã, vechiul Sãlaj, din sate cu rezonanþe istorice
în nume. Ne apropia atunci iubirea de înþe lep -
ciune, filosofia, o îndeletnicire ce pãrea stranie
ºi cvasiinutilã pentru cei mai mulþi, cãci nu viza
nicio aplicaþie practicã. Scurta convieþuire la
facultate n-a lãsat urme vizibile în biografia
noastrã. Ne vom reîntâlni peste mai bine de un
deceniu, când va pãrãsi Sãlajul, optând pentru
oraºul nostru, renumit atunci mai ales prin po -
luare ºi printr-o echipã ajunsã în elita fotbalului
românesc. Începusem sã pub lic articole în presa
localã, îmi pregãteam un doctorat în filosofie,
când m-a surprins oferindu-mi cartea sa, pu -
blicatã la o editurã de prestigiu în acea vreme.
Ev i dent cã l-am invidiat pozitiv, întrucât era
extrem de dificil, de publicat atunci o carte.
Ne-a apropiat în continuare dependenþa amân -
durora de carte, de pagina tipãritã, mai pre cis,
contaminaþi de acel viciu nepedepsit, cum me -
morabil a numit Valéry Larbaud lectura.

Pasiune pe care ºi-a cultivat-o fiecare în
felul sãu. Tedy ºi-a început drumul în culturã,
apoi în politicã, revenind la conducerea Bibli -
otecii Judeþene, pe care a transferat-o dintr-un
cãmin studenþesc, izolat ºi neîncãpãtor, în ac -
tuala locaþie, transformând-o într-o adevãratã
Catedralã a Cãrþii, iar eu predând iubirea de

înþelepciune unor elevi ºi studenþi tot mai dez -
interesaþi, petrecându-mi mare parte a timpului
printre cãrþile din ctitoria sa.

Ne asemãnãm în continuare, ºi dupã o
jumãtate de secol, prin foamea noastrã pentru
carte. A sa, cu adevãrat pantagruelicã, dupã ex -
presia lui Umberto Eco, devenitã tot mai rarã în
epoca dominatã de internet ºi nu numai.

Om credincios, bun cunoscãtor al rân du -
ielilor bisericeºti, apreciat ºi cultivat de arhiereii 
locului, Tedy ºi-a apropriat parcã din copilãrie
rugãciunea, profund laicã, dar atât de semni -
ficativã ºi pe potrivã lui, propusã cãrturarilor de
cãtre filosoful francez Gaston Bachelard:
„Foamea noastrã de toate zilele dã-ne-o nouã
Doamne! Foamea de citit ºi de scris”. 

De câte ori intram în biroul sãu di rec torial, 
îl gãseam înconjurat de vrafuri de cãrþi, primite
de la autori locali sau din þarã, el fiind dintre noi
primul lor cititor, fapt care, de ce sã nu recunosc, 
îmi producea (ºi încã îmi pro duce!) o nevi no -
vatã undã de invidie.

Iniþiator ºi conducãtor de instituþii stu -
denþeºti – o revistã (Nord) ºi un grup ar tis tic
(Satyricon) –, organizator ºi consilier în cultura
judeþeanã înainte de 1989, o datã libertatea
câºtigatã, a preferat sã pãrãseascã „turnul de
fildeº” în care îi voia retranºaþi Julien Benda pe
intelectuali, implicându-se în viaþa politicã la
nivel lo cal ºi cen tral, timp de trei decenii.
Trecerea sa prin politicã nu l-a schimbat, ca pe
atâþia alþii! Iar a rãmâne tu însuþi, într-o lume
care cautã în mod insidios ºi chiar pervers sã te
modifice, nu este puþin lucru. 

A realizat multe în acest rãstimp, cea mai
mare realizare fiind, însã, biblioteca pe care o
con duce cu pasiune, competenþã ºi înþelepciune.

Se împlinesc, iatã, douãzeci de ani de când 
ºi-a dedicat priceperea ºi energia transformãrii
acestui vec tor prin ci pal al cunoaºterii care este
biblioteca într-un bas tion al culturii, cu un fond
de carte impresionant, comparabil din acest
punct de vedere cu puþine instituþii de profil din
þarã, modelând, în acelaºi timp, un colectiv ete -
rogen pânã la a-l face un tot armonios, care
acþioneazã fãrã sincope ºi stridenþe. Are vocaþie
de man ager, cãci se impune prin distincþie, eru -
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diþie ºi probitate moralã, fãrã a recurge la pu -
terea funcþiei, fapt care genereazã o atmosferã
de deplinã înþelegere în instituþie. Având o auto -
ritate profesionalã indiscutabilã, nu ºtiu sã fi re -
curs, în cei douãzeci de ani, la vreun act punitiv
im por tant. El este departe de postura ºefului
discreþionar, singura pedeapsã la care ac cede, ºi
aceasta rareori ºi cu fineþe, este ironia.

Spirit însetat de perfecþiune a fãcut din
biblioteca noastrã nu doar un loc frecventat cu
frenezie de iubitorii de carte, ci ºi o emblemã a
culturii române, prilej de mândrie pentru bãi -
mãreni. A ctitorit, în timp, filiale cu carte româ -
neascã în Moldova, Ucraina, Spania, Scoþia,
Elveþia etc., substituindu-se unor instituþii ne -
volnice ale statului român. 

Teodor Ardelean este nu numai un man -
ager de bibliotecã renumit în judeþ ºi în þarã, ci ºi 
un em i nent om de spirit. Bun ºi infatigabil or a -
tor, ºtie când sã plaseze un aforism, o expresie
adecvatã, copleºind cu aplombul sãu in con fun -
dabil ºi cu erudiþia copios ilustratã în luãrile de
cuvânt. Servit de o memorie de invidiat, este
omul pe care nu l-am perceput niciodatã în lipsã
de inspiraþie, de decizie sau apelând la ba na -
litãþi. Autor a mii de articole – cãci jurnalismul a 
fost ºi a rãmas a doua sa vocaþie –, dar ºi a zece
cãrþi, în care îºi pune bogata ºi consistenta sa
culturã, el fascineazã, însã, prin oralitate, tri -
miþând involuntar auditoriul la dicþionare. De
aici ºi dorinþa expresã a conorãºenilor noºtri de
a-l avea în prim-plan la evenimentele culturale,
politice ºi religioase, prezenþa sa fiind una dintre 
garanþiile reuºitei.

Felul sãu de a fi – di rect, impetuos, cu un
umor sãnãtos, lipsit de complexe, miºcându-se
cu dezinvolturã printre mari ierarhi ºi aca de -
micieni –, inhibã pe unii, care-l cred arogant, dar 
se duce pe cei mai mulþi.

În ultimul deceniu, pe rãbojul sãu cu în -
fãp tuiri au apãrut mai multe linii. Este destul sã
amintim douã realizãri, de o anvergurã greu de
egalat. Este vorba, mai întâi, de plasarea Bibli -
otecii Judeþene sub semnul Academiei, prin
consti tuirea unui Fond documentar cu carte de
la Editura Academiei ºi înfiinþarea unui Centru
de Cercetare ºi Documentare al Academiei Ro -
mâne pe care-l con duce tot Domnia Sa.

Sub egida acestui Centru, a mobilizat ºi

coordonat 76 de autori care au realizat, în anul
2018, un volum masiv, de 764 de pagini, inti -
tulat 100 de personalitãþi maramureºene care
au fãcut istorie. 100 de ani de la Marea Unire,
ded i cate Marii Uniri din 1918.

Tot în aceastã perioadã, activitatea pu -
blicã ºi profesionalã a Domniei Sale a fost re -
compensatã prin acordarea titlului de Doc tor
Honoris Causa de cãtre Universitatea „Vasile
Goldiº” din Arad, iar cartea sa Limba românã ºi
cultivarea ei în preocupãrile Astrei a primit
Premiul Academiei Române pe anul 2009.

Personalitate de prim rang a þinuturilor
maramureºene, Teodor Ardelean nu ºi-a dat
încã mãsura posibilitãþilor de creaþie ºi de în -
drumare culturalã, ºi nu numai. A sosit vremea
limpezirilor ºi a sintezelor, dupã acumulãri de
decenii în plan profesional, cul tural ºi man a ge -
rial. Tedy are cu ce se bucura ºi mândri, cãci
roadele activitãþii sale sunt presãrate vizibil în
urma sa ºi în jurul sãu.

Cu ele ºi cu Domnia Sa se mândreºte ºi
colectivul Bibliotecii Judeþene, dar ºi mulþi
dintre cei care vin sã-ºi sporeascã zestrea cultu -
ralã în acest templu al Cãrþii.

La mulþi ºi fericiþi ani, dragã Tedy!
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Dr. Teodor Ardelean la lansarea ultimului
volum din seria Biblioteca de idei



Tezaur vechi, tezaur viu

Anton ROHIAN
Ing., pre fect al Judeþului Maramureº, 2013-2016

Este o vorbã-n popor, care spune cã la

sãrbãtori, comorile pãmântului joa -

cã. În viaþa culturii maramureºene

azi este o dublã sãrbãtoare, de aceea gândurile,

amintirile trãite alãturi de domnul profesor

Teodor Ardelean se prind în horã alãturi de

preþuire ºi recunoºtinþã pentru ceea ce a în sem -

nat ca om, ca intelectual, ca personalitate cu

implicaþii politice, ca formator de opinii ºi,

pentru mine, ca prieten.
Se zice cã la ceasuri aniversare nu trebuie

sã fim zgârciþi cu cuvintele. Nici eu nu voi fi,
pentru cã pe noi ne leagã o prietenie pe care am
cultivat-o din alte vremuri, pânã în prezent.

ªi cum anul 1989 este un an ce a delimitat
viaþa românilor în douã etape, perioada de dina -
in tea acestui prag al istoriei ne-a gãsit pe amân doi 
tineri ºi neliniºtiþi, dornici de afirmare, fiecare în
domeniul sãu: Domnia Sa în culturã, în timp ce
eu începusem sã mã afirm în aratul þarinii.

Am trãit împreunã vremurile de dupã
Revo luþie, atunci când întrebarea legitimã „ce ai 
fãcut în ultimii 5 ani” era pe buzele tuturor, iar
un rãspuns nefavorabil avea puterea de stig -
matizare definitivã. Rãspunsurile noastre la
aceastã întrebare ne-au dat amândurora puterea
sã facem paºi înainte ºi sã credem cã putem face
ceva pentru maramureºenii noºtri ºi am avut
amândoi puterea de caracter ºi tãria sã credem
cã ce am fãcut pânã în ‘89 nu ne poate aduce
prejudiciu de imag ine sau de conºtiinþã.

Democraþia ne-a fãcut, prieten drag, sã ne
intersectãm pe domeniile pe care ne-am for mat,
iar politica ne-a adus împreunã în demersul vre -
murilor trãite. În ciuda celor care spun cã
politica este cea mai veche profesie (noi ºtim cã
nu-i aºa, este o alta care e strãveche), pe noi nu
ne-a transformat în duºmani politici, noi am fost
prieteni, dar adversari, iar generaþiile actuale ar
avea ce învãþa din experienþa noastrã.

Dragã domnule sen a tor, anul 1992 a fost
anul formãrii Consiliului Judeþean. Tu fãceai
politica PUNR-istã, eu PDAR-istã, amândoi
fiind membri activi ai patrulaterului roºu, ceea

ce ul te rior, politicienii sau politrucii ajunºi pe
vârful dunelor de nisip au numit „ciuma roºie”,
iar noi, dintr-o datã, am fost supranumiþi dino -
zaurii din politica judeþului. Maliþioase expri -
mãri adresate celor care au fãcut politicã, nu
circ, au avut dezbateri pe divergenþe de opinii
ideologice, nu atacuri la persoanã, dar însãºi
exprimarea lor admite monumentalitatea
noastrã. ªi când spun acestea, nu voi fi mod est.
Avem vârsta la care suntem conºtienþi de apor -
tul nostru avut în plan administrativ ºi pol i tic,
chiar dacã tânãra generaþie, sãrmanã generaþie,
stã sub auspiciul convingerii cã va putea
construi ceva demolând. Ce lume, ce oameni, ce
vremuri, ce puteai sã înveþi! Da! Învãþam unii de 
la alþii arta de a face politicã, arta com pro mi -
sului. Privind acum în jur, pot sã afirm cu tãrie
cã politicã facem mulþi, istorie doar câþiva.

Apoi, calitãþile tale profesionale ºi umane
te-au recomandat spre vârful politicii româneºti
ºi þi-au dat puterea decizionalã în multe asumãri
politice care sã te facã sã fii mândru de ceea ce ai 
realizat.

Pãcat ca la momentele acelea, vremurile
care ne vremuiesc ºi timpurile care au trecut
peste noi nu þi-au permis sã fii mai mult timp în
scaunul domnesc. Timpul te-a redat judeþului,
mai aproape de talpa Maramureºului, de suflul
lui ºi, de ce sã nu recunosc, te-a adus ºi mai
aproape de mine (ev i dent pol i tic vorbind).

Am tresãrit la prima întâlnire cu tine, în
calitatea mea vremelnicã de pre fect, la o acti -
vitate judeþeanã, când mi te-ai adresat cu ape -
lativul „Excelenþã” (a fost ca atunci când tata
mi-a zis pentru prima oarã „domnul inginer”).
Ai spus-o simplu, firesc, cu sinceritate, la fel
cum sunt lipsite de fariseism gândurile mele de
azi, când particip cu acest laudatio la ani ver -
sarea muncii tale de o viaþã pusã în slujba poli -
ticii ºi culturii. 

Mi-ai rãmas în suflet, omule! Sunt unul
dintre oamenii care a gustat din valoarea ta inte -
lectualã. Trebuie sã-þi mulþumesc cã m-ai fãcut,
la un mo ment dat, sã simt trãirea ºi modul în care 
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românii de dincolo de Tisa nu ºi-au pierdut
valoarea înrãdãcinãrii la neamul nostru. Am
des coperit maramureºeni care îºi pãstraserã
identitatea, am descoperit valori pe care timpul
nu le-a putut distruge. Am redat memoriei un
episcop greco-catolic, îngropat la propriu ºi la
figurat, în biserica din Slatina.

Privind în urmã, vãd în tine, dragul meu
prieten de cursã lungã, un intelectual de calibru,
un monstru sacru al culturii, iar sacralitatea se
revarsã chiar din nobleþea acþiunilor ºi efectul
lor pe termen lung. Ai conºtientizat ºi ne-ai fãcut 
pe toþi din administraþia judeþului sã fim re -
ceptivi cã trebuie deschise porþile culturii pentru 
cei care emigrau. Þi-am stat alãturi în ini þia -
tivele tale, pentru cã aveam încredere în pro -
fesionalismul ºi dãruirea ta. 

Am deschis împreunã biblioteci româneºti 
în Spania, Anglia, Sco tia, Basarabia, Ucraina; ai 
iniþiat o deschidere spre di as pora, care a vãzut
aceastã activitate ca o preocupare de a nu se
rãtãci, a nu-ºi pierde graiul, ci a-ºi consolida
rãdã cinile, cã, oricum, sãmânþã a rãmas multã
dincolo de graniþã.

Am vãzut bucuria pe chipurile lor, am
împãrtãºit preocuparea ambasadelor pentru
pãstra rea identitãþii de neam, bucuria de a avea
bibliotecã româneascã în di as pora fiind la fel de
mare ca bucuria de a avea o bisericã.

Am simþit truda ta sã faci o bibliotecã
judeþeanã, pe care ai transformat-o într-o insti -
tuþie culturalã în adevãratul sens al cuvântului.
Ai fãcut-o faimoasã în judeþ, în þarã, în lume ºi
asta nu poate decât sã îþi aducã mulþumirea cã nu 
ai trecut degeaba prin istoria acestei instituþii.

Mã uit în jur ºi vãd cã azi toatã lumea se
pricepe la învãþãmânt, culturã, religie, politicã,
dar constat cu amãrãciune cã sunt doar niºte
discipoli ai teoriei formei fãrã fond. Noi doi am
trudit la salvarea satului maramureºean tri mi -
þând copiii la casele bunicilor. Am încurajat
observarea caselor de patrimoniu, conºtien ti za -
rea valorii lor, inventarierea, iar apoi expunerea
ºi utilizarea imaginii acestora, ca referinþe ºi
sursã de inspiraþie pentru abordarea unei arhi -
tecturi moderne în care lemnul sã fie pus în
valoare ca ma te rial tradiþional de construcþie.

Maturitatea ne-a gãsit pe amândoi la
aceeaºi masã în sala de ºedinþe a Consiliului
Judeþean, pe baricade politice diferite, dar având 
acelaºi scop: binele maramureºenilor. Am con -
ti nuat sã avem dezbateri în arena politicã a ju -
deþului ºi nu ºtiu de ce unor oameni le-a fost
fricã de noi, în loc sã se in spire din înþelepciunea 
noastrã ºi sã valorizeze experienþa noastrã. 

În schimb, eu sunt mândru cã am fost
contemporan cu tine, pentru cã prin tot ce ai
fãcut ai respirat culturã ºi pentru cã amândoi
aparþinem acelei categorii de oameni care trag
þãrmul dupã ei.

Cunoscându-te ºi cunoscându-mã, privind 
în urmã la tot ce a fost ºi gândind înainte la tot ce 
va fi, aº parafraza poetul care spune cã e mai im -
por tant sã întreþinem focul decât cenuºa. ªtii
cum se spune? În adolescenþã toþi avem senzaþia
genialitãþii, imbecilii îºi pãstreazã aceastã con -
vingere toatã viaþa.

În acest an aniversar,
La mulþi ani, domnule profesor!
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Lansarea volumului Biblioteca de Idei. Sem per 
fi de lis, apãrut la Editura ªcoala ardeleanã în 2021



Dupã 20 de ani
Nicolae TEREMTUª 

Jurnalist, Baia Mare

Dublã aniversare pentru Teodor
Ardelean. 70 de ani ºi 20 la con -
ducerea Bibliotecii Judeþene, una

dintre cele mai importante instituþii de culturã
din frumosul nostru târg. 

Un târg prin care curge Râul Doamnelor,
dar ºi cel care are cea mai importantã Bibliotecã
Judeþeanã din þarã. Totul ºi toate s-au întâmplat
în ultimii 20 de ani, perioadã în care Biblioteca
din Baia Mare s-a transformat to tal, a fost
construitã de la zero ºi a devenit ceea ce este.
Am intrat în presã în anul în care Teodor
Ardelean îºi termina mandatul de sen a tor. L-am
mai prins ca pol i ti cian activ o scurtã perioadã ºi
am descoperit o altã faþã a acestuia. Aºa cum am
spus de mai multe ori, îl ºtiam din anii ’80, de la
Centrul de Librãrii - cetatea cãrþilor ºi a pa -
petãriei. Eu, slujbaº în depozitul carte, Tedi un
cli ent al depozitului. Avea o cãsuþã în care i se
puneau noutãþile editoriale ºi pe ri odic venea sã
vadã, sã cumpere. Era unul dintre privilegiaþi, în
sensul bun al cuvântului. Puteau veni la Centrul
de Librãrii oameni de culturã, din zona biblio -
tecilor, dar nu oricine putea avea acces la cãrþile
nou venite. M-am ocupat de acele cãsuþe mai
mulþi ani. ªi am vãzut fel ºi fel de oameni ce
veneau dupã cãrþi. Cei mai mulþi luau cãrþile ºi
plecau. Teodor Ardelean fãcea parte din spiþa
celor care iubeau cãrþile. Le mângâia cu pri -
virea, cu palmele, le mirosea ºi le lua cu bucurie. 
Despre oricare autor putea spune multe ºi
neºtiute de noi, cei de acolo. Multe cãrþi le-am
citit dupã „poveºtile” domnului Ardelean despre 
un autor sau altul. Im por tant a fost cã se citea
mult în acei ani, iar cãrþile erau o „marfã” pentru 
care trebuia sã stai la rând, nu glumã, chiar dacã
tirajele erau mari. Îmi amintesc de romanul lui
Marin Preda Cel mai iubit dintre pãmânteni. S-a 
aflat în oraº cã urma sã ajungã în librãrii. Þin
minte cã la librãria de la Buclã s-a stat la coadã
de la ora unu noaptea pentru a prinde cartea.
Cam aºa era prin anii ‘80. Acum sunt multe
cãrþi, multe edituri ºi parcã apetitul pentru citit
s-a mai domolit. Dar la Biblioteca Judeþeanã,
aceastã teorie nu este confirmatã. Aici se citeºte, 
se studiazã mult, foarte mult. 

Peste ani, l-am regãsit pe domnul Teodor

Ardelean la Bibliotecã ºi pentru mine trecerea a
fost fireascã. Cineva care iubeºte cartea nu poate 
fi decât acolo.

Dupã ce a terminat cu politica, s-a dedicat
edificãrii Bibliotecii în forma în care este astãzi.
Mulþi l-au criticat pentru faptul cã cerea auto -
ritãþilor judeþene fonduri pentru a mai construi,
pentru a dota, pentru a cumpãra cãrþi. Am avut
ºansa de a vedea cum creºte Biblioteca, din
perspectiva ziaristului ce a fãcut multe materiale
despre ºi cu Biblioteca. Aºa a ajuns sã fie o
adevãratã Catedralã a Cãrþii, dar ºi a echipei care
lucreazã acolo. Oameni pe care Teodor Ardelean
i-a crescut aºa cum a ridicat Biblioteca.

Þin minte cã am fost impresionat la ma -
xim când am intrat în biroul de di rec tor pentru
un ma te rial de presã. Mã aºteptam sã vãd un
birou aºa cum am vãzut o grãmadã de birouri de
directori. Adicã, el e gant, luxos. Când am intrat,
am vãzut cãrþile. Pe birou, pe jos, în dulapuri,
cam prin toate colþurile încãperii. Cãrþi, caiete,
file scrise, aºa cum nu vezi în multe locuri.
Recunosc, nici acum nu ºtiu ex act cum aratã, de
fapt, biroul lui Tedi. Când intru acolo, cãrþile îmi 
furã atenþia. Iar restul nu prea mai conteazã. Îmi
aduc aminte cã ceva asemãnãtor vãzusem în
biroul lui Augustin Cozmuþa, la „Graiul”. Ve -
nisem pentru un interviu, iar în biroul lui era o
masã mare, lungã, plinã de scrieri, pe coli for mat 
A4 ºi ziare. Era doar un loc mic liber acolo unde
stãtea la birou. Dar cãrþile sunt altceva!

La Teodor Ardelean, încãperea biroului
di rec torial este ocupatã cu cãrþi. ªi ce poate fi
mai frumos, mai minunat decât o carte, decât
multe cãrþi!

Aºa cã, ce ai putea scrie despre directorul
Catedralei Cãrþilor din Baia Mare, dar ºi despre
omul Teodor Ardelean? Puþin, puþine cuvinte se
pot spune: Cãrþi, cât mai multe cãrþi scrise, cât
mai multe cãrþi în minunata Bibliotecã ju de þeanã, 
cât mai multe proiecte ce aºteaptã a fi finalizate
ºi, nu în ultimul rând, extinderea Bibli o tecii,
deoarece existã un proiect de mã rire, aceasta
devenind în aceºti ani neîn cã pã toare. Poate asta
este cea mai importantã rea lizare a mandatului lui 
Teodor Ardelean. Deºi Biblioteca are un spaþiu
generos, ea a devenit neîncãpãtoare.
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Teodor Ardelean – 70 

ªtefan VIªOVAN
Conf. univ. dr., Baia Mare

Ajuns, iatã, la vârsta marii în þe lep -
ciuni, Teodor Ardelean poate privi
în urmã cu satisfacþie, cu o su -

perioarã mulþumire, cu mulþumirea lucrului bine 
fãcut, cãci nu a trecut oricum prin anii aceºtia, ci
lãsând urme consistente, instruind, educând ºi
formând nenumãrate caractere, dar, mai ales,
creând, în virtutea admirabilei vocaþii de ctitor,
de fondator, cu care, deodatã cu talanþii – nu
puþini – hãrãziþi, a fost învrednicit încã de la
intrarea în lumea aceasta. Se pare cã lui i s-a
ursit, atunci, în faºã, sã fie mereu
primul, sã domine, sã conducã, sã
deschidã uºi ferecate pentru alþii,
sã se adapteze rapid la situaþii noi,
adesea imprevizibile, sã rãmânã
calm când îm prejurarea o cere, dar 
sã se impunã vijelios, tumultuos
atunci când simte cã alþii au ezitãri 
nejustificate în a face bine, în a
rezolva pro blemele înspre binele
comun, el fiind un ad ept lu cid ºi
in tran si gent al lucrului bine fãcut.
Spiritul de învingãtor ºi ideea de
excelenþã sunt componente de
bazã ale personalitãþii sale.

A fost un elev em i nent, care
ºi-a început ºcoala primarã având
deja la activ o serie de lecturi, cãci
a învãþat de timpuriu sã citeascã. A terminat
liceul ca ºef de promoþie, a fost olimpic la mai
multe dis ci pline, a reprezentat cu mare succes
Sãlajul – judeþul sãu na tal – la con cur surile de
culturã generalã ale timpului. ªi-a uimit mai
apoi profesorii de la Facultatea de Isto -
rie-Filozofie a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din
Cluj-Napoca prin anvergura cunoºtinþelor sale,
ºi-a luat examenul de definitivare în în vãþãmânt
cu calificative maxime, iar seria su perlativelor
n-a contenit, atât în regimul trecut, cât ºi în cei
peste treizeci de ani de aºa-zisã democraþie.

Are o experienþã de viaþã complexã, densã 
ºi pilduitoare. A trecut prin medii di verse: mun -
citor, gazetar, profesor, in struc tor cul tural, di -
rec tor de club studenþesc, ºef de partid, vice -
preºedinte de consiliu judeþean, sen a tor,

vi ce preºedinte al Senatului României ºi pre ºe -
dinte al Comisiei de privatizare, consilier lo cal
ºi judeþean, cadru di dac tic universitar, pro de -
can, di rec tor de bibliotecã. A vãzut lumea, a
trecut prin zeci de þãri ca reprezentant al statului
român sau ca simplu cetãþean dornic sã cu noas -
cã pe viu ceea ce aflase din cãrþi sau din alte
surse de informare.

Alãturi de vocaþia de ctitor, se impune sã
subliniem pe cea de men tor, care poate fi re -
marcatã în toate domeniile în care a activat –

cul tural, educativ, administrativ, pol i tic – ºi în
absolut toate activitãþile întreprinse.

Manageriatul sãu la Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu” Baia Mare este unul ex em plar.
Dureazã de peste douã decenii, timp în care a
urmãrit cum se ridicã clãdirea, a stabilit for -
matul, structura, spaþiile acesteia, a comandat
mobilierul necesar, adecvat profilului instituþiei, 
a stabilit politicile de achiziþii, a implementat
programe ºi proiecte moderne, originale ºi ino -
vative, a impus direcþii, a diversificat serviciile,
a stabilit sisteme de relaþii intra ºi extra co mu -
nitare, ºi-a constituit echipã, instalând repede
Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare
în fruntea instituþiilor de acest gen din þarã ºi
asigurându-i o deschidere utilã, lucrãtoare ºi
uni cã spre ex te rior. Din iniþiativa sa au fost cre -
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ate nenumãrate biblioteci pentru românii aflaþi
în afara graniþelor þãrii – gest cu profunde co -
notaþii patriotice ºi identitare, care a condus,
totodatã, la creºterea vizibilitãþii Maramureºului 
în lume.

În cei douãzeci de ani de directorat
Ardelean, Biblioteca a devenit o veritabilã ceta -
te a culturii maramureºene, în care se adunã
pentru studii, informare, elaborãri de lucrãri
etc., elevi, studenþi, cercetãtori, intelectuali din
întreg judeþul, unde cei mici au un generos spaþiu
de joacã, unde oricine îºi poate gãsi cartea care-l 
intereseazã, poate verifica o informaþie etc. 

Biblioteca emanã culturã ºi concentreazã
lumea intelectualã la importante ºi diversificate
evenimente: lansãri de carte, conferinþe, dez -
bateri, întâlniri cu personalitãþi culturale, poli -
tice sau ºtiinþifice; aici se organizeazã nenu -
mãrate cursuri pentru copii, tineri sau adulþi ºi
tot aici se întâlnesc scriitorii zonei. În toate
aceste manifestãri culturale de þinutã se reflectã
viziunea clarã, activã a managerului, înþelegerea 
superioarã a rolului bibliotecii în viaþa co mu -
nitãþii, capacitatea sa de a comunica, de a im -
pulsiona, de a iniþia ºi organiza diferite acti -
vitãþi, imprimând, astfel, vieþii culturale
ma ramureºene o dinamicã aparte, impre sio nan -
tã, contribuind efectiv la înãlþarea spiritualã a
zonei ºi impunând Biblioteca Judeþeanã drept o
exemplarã instituþie de culturã ºi ridicând presti -
giul angajaþilor acesteia, iar pe sine drept model, 
reper în plan cul tural, organizatoric ºi, nu în
ultimul rând, man a ge rial. 

Extrem de bine informat, erudiþia-i bine -
cunoscutã ºi apreciatã îi permite nu doar sã poarte 
discuþii pertinente pe cele mai diferite teme, ci ºi
sã conferenþieze con sis tent, uluin du-ºi auditoriul
prin bogãþia informaþiilor, prin asocierile sur -
prinzãtoare la care apeleazã, prin na tu raleþea ºi
lejeritatea discursului, generând prin toate
acestea o atmosferã de profunde trãiri spiri tuale,
dar impunând, în acelaºi timp, stimã ºi admiraþie. 

Este un jurnalist, pro lific ºi de tal ent,
având mii de articole publicate în cotidiene sãlã -
jene ºi maramureºene ºi deþinând – în cadrul
„Gazetei de Maramureº” – una dintre cele mai
longevive rubrici de informare, atitudine ºi edu -
caþie, tabletele gãzduite de acest hebdomadar
fãcând deja obiectul a patru vol ume, primite
deosebit de favorabil de lumea intelectualã ro -
mâneascã. Despre ele au scris la superlativ aca -

demicieni ºi importanþi oameni de culturã, apre -
ciindu-le ca pe un adevãrat izvor de idei, de
gânduri pozitive, de îndemnuri ºi propuneri con -
struc tive ºi subliniind cã autorul nu se sfieºte sã
incrimineze neajunsuri, devieri, lipsuri etc.,
strã duindu-se sã canalizeze forþele ºi preo cu -
pãrile comunitãþii înspre progres, înspre fapte
perene ºi sã genereze energii pozitive. Numele
lui apare, de asemenea, în cotidiene mara mu -
reºene sau sãlãjene, precum ºi în multe reviste ºi
ziare cu circulaþie regionalã ori naþionalã: „Pentru
so cial ism”, „Graiul Maramureºului”, „Glasul
Ma ramureºului”, „Nãzuinþa”, „Tri buna”, „Vatra
româneascã” (al cãrei re dac tor-ºef a fost),
„Bibliotheca Septentrionalis”, „Astra ma ra mu -
reºeanã”, „BiblioPolis” (Chiºinãu), „Oraºul”,
„Astra blãjeanã” etc. Con duce de mai bine de
zece ani revista „Fa milia românã”, una dintre
puþinele publicaþii de la noi care se adre seazã
românilor de pretutindeni, propunându-ºi sã le
întãreascã credinþa ºi conºtiinþa de neam. A
participat la peste ºaptezeci de manifestãri cu
caracter pol i tic, cul tural sau ºtiinþific, la con -
ferinþe naþionale ºi internaþionale, la forumuri ºi
reuniuni de lucru, dintre care meritã amintite
cele de la Paris, Lyon, Re gion Drôme, Wash ing -
ton, Cleve land, Los An geles, San Diego,
Bruxelles, Seul, Frank furt pe Main, Ujgorod,
Ma drid, Ivano-Frankivsk, Lvov etc.

Teodor Ardelean îºi iubeºte judeþul na tal – 
Sãlajul, iubeºte Maramureºul, iubeºte tot ceea
ce ne identificã ºi ne înalþã ca neam, admirã ºi
cultivã cu devoþiune limba românã – prin presta -
þiile oratorice, prin scrieri ºi prin întreg com -
portamentul sãu de intelectual rasat. De altfel,
tema tezei sale de doctorat se referã la preo -
cupãrile Asociaþiunii Transilvane pentru Lite -
ratura Românã ºi Cultura Poporului Român pe
linia cultivãrii ºi dezvoltãrii limbii române.
Abor deazã cu dezinvolturã subiecte de mare im -
pact, este mereu preocupat sã aducã în memoria
contemporanilor personalitãþi care au fãcut isto -
rie, are un adevãrat cult pentru cinstirea eroilor
neamului, pentru tradiþiile ºi obiceiurile strã -
moºeºti pline de farmec ºi înþelesuri profunde,
manifestã grijã ºi re spect pentru valorile noastre
identitare ºi pune mai presus de orice þara ºi
limba ei, invitându-i ºi pe alþii sã se asocieze
acestor gesturi de înaltã simþire. Prin toate
acestea, Teodor Ardelean este ºi va rãmâne un
model. Îi doresc ani mulþi ºi sãnãtate!
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IN MEMORIAM
Prof. univ. dr. Gheorghe Pop

100 de ani de la naºtere

A. REPERE BIOGRAFICE
Profesorul universitar, doc tor în ºtiinþe filologice, Gheorghe Pop s-a nãscut la 8 octombrie

1921, din pãrinþii Ioan ºi Maria – þãrani, în satul Roºiori, judeþul Sau Mare. A încetat din viaþã în 5
iulie 2012 .

Familia: Cãsãtorit: soþia Maria, econ o mist de profesie. Copii: Dan iel (medic primar,
decedat în 2021) ºi Rãducu (inginer man ager).

Studii:  Primare ºi gimnaziale la ªcoala cu clasele I-VII din Roºiori; Studii liceale la
Oradea (ªcoala Normalã Românã Unitã);

1934-1942 – Liceul „George Bariþiu” Cluj;
1946 – Licenþa în Teologie la Ac a de mia Teologicã Românã Unitã Blaj; 

1948 – Licenþa în Litere ºi Filosofie la Universitatea „Babeº-Bolyai” Cluj;
1969 – Doctoratul în ºtiinþe filologice la Universitatea din Cluj, cu teza: Elemente neologice

în graiul maramureºean publicatã la Editura Dacia Cluj – 1971, conducãtor ºtiinþific prof. dr.
Radu Todoran.

Activitate profesionalã:

1948-1952 –Profesor de limba ºi literatura românã la Liceul Ped a gogic din Carei;
1952-1960 – In spec tor ºcolar re gional Baia Mare;
1960-1961 – Di rec tor la Institutul Ped a gogic de 2 ani din Baia Mare;
1961 – Profesor de limba românã contemporanã la Institutul Ped a gogic de 3 ani din Baia Mare;
1987-2005 – Profesor con sul tant, conducãtor de doctoranzi ºi membru în Senatul Universitãþii;
1991 – Profesor de limba ºi literatura românã la Institutul Teologic „Dr. Alexandru Rusu” din 

Baia Mare;
1992 – Profesor de limba ºi literatura românã la secþia didacticã „Teologie ortodoxã-limba

românã” din cadrul Facultãþii de Litere ºi ªtiinþe a Universitãþii din Baia Mare;
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1997 – Cadru di dac tic asociat la Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad (Colegiul
Universitar din Sighetul Marmaþiei ºi Facultatea de Jurnalisticã din Baia Mare);

Funcþii de conducere:

1952-1960 – In spec tor ºcolar re gional Baia Mare;
1960-1961 – Di rec tor al Institutului Ped a gogic de 2 ani Baia Mare;
1961-1964 – ªeful Catedrei de limba ºi literatura românã;
1961-1970 – Lector la Universitatea din Baia Mare;
1964-1979 – Dec an la Facultatea de Filologie;
1970-1974 – Conferenþiar la Universitatea din Baia Mare;
1979-1981 – Prorector;
1981-1984 – Rec tor, Universitatea de Nord Baia Mare.

Activitate în societãþi ºtiinþifice ºi culturale:

1964-1995 – Preºedinte al Filialei Baia Mare a Societãþii de ªtiinþe Filologice din România,
ºi membru în Consiliul de conducere de la Bucureºti, iar în prezent preºedinte de onoare al filialei;

1992 – Preºedinte al Despãrþãmântului Baia Mare al Asocia þiunii ASTRA ºi membru în
Consiliul Cen tral al ASTREI;

1994 – Vicepreºedinte al Asociaþiei Gen er ale a Românilor Uniþi (AGRU); 
1996 – Re dac tor-ºef al revistei „Tinereþe creºtinã” editatã de Eparhia Maramureº a Bisericii

Greco-Catolice;
1997 – Di rec tor al revistei „Astra maramureºeanã” (revista Despãrþãmântului Baia Mare al

ASTRA);
Secretar al Filialei Maramureº a Comitetului Naþional pentru Apãrarea Pãcii din România,

timp de peste 30 de ani.

Activitate publicisticã:

Colaboreazã la presa localã ºi la revistele de specialitate: Limbã ºi literaturã, Limba românã,
Cercetãri de lingvisticã, Buletin ºtiinþific ºi Studii ºi articole (Baia Mare), Foneticã ºi dia -
lectologie, Dialectologia, Fo rum, Nord.

Membru în comitetul de redacþie al revistei Limbã ºi literaturã (Bucureºti), care apare sub
egida Societãþii de ªtiinþe Filologice din România;

Membru în Colegiul de redacþie al revistei Fa milia românã: revistã trimestrialã de culturã ºi
credinþã româneascã.

Premii, distincþii, titluri:

1957 – Pentru munca didacticã desfãºuratã i s-a conferit titlul de „Profesor fruntaº”;
1959 – Medalia ºi „Diplome d` Honeur” a Consiliului Mondial al Pãcii;
1983, aug. – I se acordã Premiul I ºi titlul de laureat „pentru creaþie literarã – folclor literar ºi

etnografic” la concursul ar tis tic de interpretare (creaþie) din cadrul etapei republicane a Festivalului 
Naþional al Educaþiei ºi Culturii Socialiste „Cântarea României”;

1983 – Pentru activitatea didacticã i se conferã titlul de „Profesor universitar evidenþiat”;
1985 – Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru lucrarea colectivã Graiul,

etnografia ºi folclorul zonei Chioar;
1996, oct. – Di ploma de onoare ºi medalia jubiliarã acordatã de Asociaþia pentru Literatura ºi

Cultura Românã „ASTRA – O. Ghibu”, „cu prilejul celei de-a 70-a aniversãri a ASTREI basa -
rabene”; – Di ploma de onoare conferitã de Asociaþia pentru Pace a Religiilor din România „pentru
merite deosebite în promovarea ºi susþinerea pãcii ºi a bunei înþelegeri între Religiile din Ro mânia”;

1995, dec. – Senatul Universitãþii Baia Mare îi acordã titlul de Membru de Onoare al
Senatului „pentru contribuþia adusã la dezvoltarea învãþãmântului su pe rior bãimãrean”;
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2000, mai – Diplomã aniversarã acordatã de Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad, cu
ocazia sãrbãtorii a 10 ani de la înfiinþarea universitãþii ºi 150 de ani de la primele forme de
învãþãmânt su pe rior pe meleagurile arãdene;

2000 – Cetãþean de onoare al municipiului Baia Mare;
2001, mai – Diplomã de onoare acordatã de Universitatea de Nord Baia Mare „în semn de

omagiere a fondatorilor învãþãmântului su pe rior bãimãrean, la a 40-a aniversare a universitãþii”;
2002, sept. – Diplomã de onoare acordatã de Primãria Sãcel, „pentru sinceritatea ºi de -

votamentul cu care vegheazã la pãstrarea unitãþii ºi identitãþii spirituale româneºti”;
2002 – Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare acordã domnului Gheorghe Pop

„Premiul ºi Di ploma de Excelenþã”;
2003, mai – Certificat de recunoaºtere a contribuþiei la dezvoltarea durabilã a comunitãþii lo -

cale, acordat de Primãria Baia Mare „pentru realizãri deosebite în domeniul proiectelor comunitare
în perioada 2000-2002”;

2003 – Premiul Asociaþiunii ASTRA pe anul 2002 „pentru merite deosebite în imple -
mentarea idealurilor astriste”;

2005 – Di ploma de merit ecleziastic „Ep. Dr. Alexandru Rusu” ºi titlul de „Defensor Unitatis
Ecclesiae Romanorum”, acordate de episcop Ioan ªiºeºtean „ca semn de preþuire pentru op era de
formare a slujitorilor Bisericii lui Cristos”;  – „Medalia de argint” acordatã de Universitatea de Vest 
„Vasile Goldiº”;

2006, mai – Titlul Doc tor Honoris Causa al Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº” Arad.

BIBLIOGRAFIA SELECTIVÃ OPEREI

AUTOR AL VOLUMELOR:
+ Curs de limba românã contemporanã. Capitolul Sintaxa propoziþiei, Baia Mare, 1964,
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Solilocviu în amurg1

Dr. Gheorghe POP

Pe mãsurã ce mã adâncesc în ani, mã
surprind monologând, pornind în tot -
deauna de la cuvintele Eclesiastului:

„Mi-am pus în inimã sã cercetez ºi sã adâncesc
cu înþelepciune tot ce se întâmplã sub ceruri
...”(1,13), pânã „nu încep sã tremure paznicii
casei (mâinile) ºi sã se încovoaie cele tari
(picioarele); pânã nu se opresc cei ce macinã
(dinþii) ... pânã nu se întunecã cei ce privesc pe
fereastrã (ochii) (12,3), pânã nu se închid cele
douã uºi dinspre uliþã (buzele) (12,4); pânã nu se 
întoarce þãrâna în pãmânt...” (12,7), ceea ce îmi
îndreaptã gândul spre versurile lui G. Bacovia
scrise la vremea când forþa lui fizicã se ofilea
„ca o plantã pe care timpul vrea s-o rãpunã”,
poetul meditând la vremea trecerii peste Styx:

„Curg zilele spre cimitir
Trist, una câte una,
ªi destrãmând al vieþii fir
Se duc pe totdeauna ...
ªi-acolo-ncet, molcomitor,
Se-adunã în suspine
Cu-un dor de mâine, sora lor,
Cu-n dor de mine”
În aceste momente de reflecþii, la vremea

senectuþii, am fãcut tot mai multe popasuri pe
treptele vieþii, ale devenirii mele ca om, ca
profesor, ca ed u ca tor, ca cercetãtor ºtiinþific ºi
ca organizator al învãþãmântului.

La un mo ment dat, un glas de tainã ºi de
vis, de simþãminte ºi doruri, care trãiesc dincolo
de puterea convenþionalã a cuvintelor, m-a pro -
pulsat în teritoriul sacru al lui Dominique
Lapierre, autorul celebrei cãrþi La cité de la joie,
care în 1985 îi fãcea o vizitã în Greenvich Vil lage
(SUA) Maicii Tereza. Aici, pe un panou a vãzut
înscrise urmãtoarele sentinþe, rezumând filo so -
fia ºi credinþa laureatei premiului No bel: Viaþa
este o ºansã, foloseºte-o!

Viaþa este frumuseþe, admir-o!
Viaþa este beatitudine, ajut-o!
Viaþa este un vis, împlineºte-1!

Viaþa este o provocare, priveºte-o!
Viaþa este rãspundere, onoreaz-o!
Viaþa este un joc, joacã-1!
Viaþa este preþioasã, ai grijã de ea!
Viaþa este bogãþie, pãstreazã-o!
Viaþa este iubire, bucurã-te de ea!
Viaþa este mis ter, cunoaºte-1!
Viaþa este o promisiune, re spect-o!
Viaþa este re gret, învinge-1!
Viaþa este un cântec, cântã-1!
Viaþa este o luptã, ac cept-o!
Viaþa-este de prea mare preþ, n-o ucide!
Viaþa este viaþã, luptã pentru ea!
În cele mai multe din aceste ipostaze ale

vieþii s-au scurs ani ce încorporeazã un bilanþ de
apreciabile realizãri ca elev, stu dent, cercetãtor
ºtiinþific ºi dascãl, dublaþi de o prodigioasã acti -
vitate publicisticã în periodice ºi reviste de pro -
fil, cu deosebire în vol ume de certã valoare
pentru lingvistica ºi filologia româneascã.

În toate rãspunsurile la variatele cerinþe
ale vieþii, aºa cum sunt stip u late în aceste sen -
tinþe, am avut plãcerea sã constat cã am þinut
seama de importanþa motivaþiei în comportarea
umanã ºi am refuzat rutina, inerþia ºi nejus -
tificatul sen ti ment de automulþumire. Am fost
receptiv la cuvintele Eclesiastului: „Teme-te de
Dumnezeu ºi pãzeºte poruncile Lui. Aceasta
este datoria fiecãrui om” (12, 13) ... „Cãci
Dumne zeu va aduce orice faptã la judecatã ºi
judecata aceasta se va face cu privire la tot ce
este ascuns, fie bine, fie rãu” (12,14). „Non
numerantur, sed ponderantur”, spune înþeleptul,
adicã anii nu se numãrã, ci se cântãresc cât sunt
de grei, de încãrcaþi cu roade, cu fapte bune. Sã
nu uitãm cã fiecare clipã ce trece ni se conta -
bilizeazã: acþiunile bune sau rele nu dispar, ci se
fixeazã pentru totdeauna în veºnicie, ca valoare
sau nonvaloare spir i tual-moralã, atrãgându-ne
rãsplata sau pedeapsa. Iar clipa pierdutã s-a mis -
tuit: „Fu git irreparabile tem pus”, spune Virgiliu
(în Georgice, III, 284).
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Pe mãsurã ce mã adâncesc în ani, fac tot
mai multe popasuri în satul meu na tal, Roºiori,
cu casa în care am vãzut pentru prima datã lu -
mina zilei, unde am fãcut primii paºi din viaþa ce 
mã aºtepta cu cerinþele, dar ºi cu vãmile ei pline
de surprize. în pragul casei, astãzi devenitã ca -
sã-muzeu, mã întâmpinã imaginea plinã de du -
ioºie a mamei (Maria), a tatãlui (Ioan) ºi a
fraþilor (Vasile, Ioan ºi Gavril), scumpe sigilii
adâncite în salba amintirilor nepieritoare. În va -
tra satului, pe uliþi ori în grãdini rãsar rudenii,
prieteni ºi colegi de joacã care-mi strãjuie ºi azi
anii de aur ai copilãriei.

În inima satului dãinuie Biserica, cu virtu -

oºii parohi din anii copilãriei ºi tinereþii mele -
regretaþii preoþi Pamfil Oºianu ºi apoi Ioan ºi
Felician Soran, ale cãror ore catehetice ºi oficii
liturgice mi-au întãrit lu mina credinþei, anga -
jându-mã cu ºi mai multã hotãrâre pe drumul
Adevãrului.

Aproape de bisericã se aflã ªcoala, primul 
izvor de luminã, de înþelepciune ºi ºtiinþã, în
care distinºii dascãli Margareta ºi Iosif Cardoº
(Spãdaru) apoi Elena ºi Gheorghe Ghiriti mi-au
condus întâia oarã mâinile pe tãbliþa de gresie ºi
apoi sã cunosc farmecul slovelor, al cântecului
ºi dansului (1928-1934). Aceºti apostoli ai nea -
mului au decodat mai bine „ambiguitatea” cã
ceea ce-i agitaþie în mine, este, de fapt, pasiune,
avânt, viaþã, dorinþã de autodepãºire ºi deschi -
dere spre culturã, ºcoala devenind pentru mine o 
lungã nerãbdare.

Aºa m-am trezit, dupã ºase clase primare,
sã fiu trimis la ªcoala Normalã Românã Unitã
din Oradea, ºcoalã româneascã la marginea de
Vest a etnicului nostru, pe care cãrturarii vremii
au pus-o în slujba ridicãrii intelectuale ºi mo rale
a neamului (1934-1942).

Recunoºtinþã unchiului meu, Vasile Sabo, 
care m-a însoþit pe întâiul drum spre Oradea.
Recunoºtinþã prestigioºilor mei dascãli, în
frunte cu distinsul Cornel Sabo, pentru tot ce au
fãcut în aceastã ºcoalã cu multã pasiune, cu
multã dragoste ºi pricepere, aºa cum au fãcut-o
atâþia ctitori de ºcoalã româneascã.

Recunoºtinþã binemeritatã pleiadei de
das cãli la care amintirea se întoarce cu vie dra -
goste ºi duioºie, cu îndreptãþit re spect ºi ve -
neraþie: Ambroziu Iluþiu, Ioan Matei, Ioan
Georgescu, Vasile Bolea, Vasile Vartolomei,
Aurel Pop, Gheorghe Domuþa, Coloman Seucan, 

Iacob Criºan, Iustin Vama, Nicolae Dries, Ion
Pop de Popa, Vic tor Rusu, Vir gil Jurcã, Petru
Fodor, Mihai Sãlãjan, Vasile Pop, I. Motll,
Dudu Sabãu.

N-aº putea trece peste începuturile mele la 
aceastã ºcoalã fãrã sã amintesc de tot atâþia ani
petrecuþi în Seminarul Tinerimei Române Unite
(un vechi ºi apreciat internat), ani care vor rã -
mâne adânc pecetluiþi în veºnicia spiritualitãþii
mele pentru educaþia aleasã pe care ne-au dat-o
rectorii: pr. dr. Gheorghe Miculaº, pr. dr. Corio -
lan Tãmãian, pr. dr. Gavril Stan, dupã cum ºi
prefecþii de studii ºi pedagogii acestei instituþii.

Împrospãtându-ne astãzi amintiri fru moa -
se despre cei care ne-au instruit ºi educat, toþi cei 
care am trecut prin aceste douã prestigioase
insti tuþii le mai adãugãm o razã la aureola ce le
încununa fruntea în perioada activitãþii lor ca
distinºi dascãli, eminenþi educatori ºi re mar ca -
bili pedagogi. Ei nu s-au limitat numai la mi -
siunea de a ne învãþa, ci ºi la aceea de a modela
ca un sculp tor, de a ne transmite un mod de
gândire ºi un mod de comportare în societate ºi
în viaþã, în raport cu oamenii, cu valorile spi -
rituale ºi materiale ale poporului nostru. ªi
aceasta mai ales în anii când noi, ca adolescenþi,
am trãit cu naivã înfrigurare izbucnirea celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial ºi am fost trau -
matizaþi de actul cedãrii Ardealului de Nord.
Ultimii doi ani de liceu (1940-1942) ºi primii
doi ani de studenþie la Ac a de mia Teologicã
Greco-Catolicã din Oradea (1942-1944) i-am
trãit sub impacienþa revoltei crescânde con tra
unei istorii furioase ce nu era istorisitã, ci înscri -
sã în sufletul meu de ad o les cent, mai apoi de
tânãr, de niºte „teroriºti” înfrãþiþi cu demenþa. Pe 
lângã problemele le gate de instrucþia ºi educaþia
în ºcoalã ºi sem i nar, aceºti ani i-am trãit sub
zodia unui orizont al aºteptãrii, suferind din pri -
cina neputinþei de a do mina timpul, de a-1
transpune dincolo de vicisitudinile istoriei. Nu
puteam gãsi nici o echivalenþã între istoria care
se fãcea ºi o istorie pe care credeam, cu toatã
înþelegerea mea de ad o les cent ºi de tânãr, cã ar
trebui sã se facã. Adolescenþa ºi tinereþea erau
apãsate, deci, de provizoratul acestor orizonturi
de rãzboi ºi ocupaþie impusã.

O datã cu sfârºitul rãzboiului ºi apoi eli -
berarea Transilvaniei de Nord am intrat într-un
nou filon al istoriei, existenþa mea proiec tân -
du-se, la început, într-un nou orizont al spe -
ranþelor. Aºa am reuºit sã continui studiile
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superioare. În anul universitar 1944/45, dupã
diferenþe ºi bacalaureat la Liceul „Gh. Bariþiu”
din Cluj, deveneam stu dent la Facultatea de Li -
tere ºi Filosofie a Universitãþii din Cluj (1944-
 1948). Concomitent mi-am terminat ºi studiile
teologice, în 1946 susþinându-mi licenþa în teo -
logie la Ac a de mia Teologicã din Blaj, cu lu -
crarea „Necesitatea religiei pentru individ ºi
societate”, tezã care, în 1996, a fost publicatã de

Editura Dacia din Cluj, sub formularea Religia -
suport ºi sens al existenþei, 135 p. Licenþa în
Litere ºi Filosofie am obþinut-o în anul 1948 la
Universitatea clujeanã cu lucrarea Concepþia
po li ticã la cronicarii moldoveni.

Încã din primii ani ai revenirii de la Sibiu,
Universitatea din Cluj s-a afirmat ca o con -
tinuatoare ºi promotoare a unui învãþãmânt
ºtiin þific mo dem. Aici ºi-a fãcut reapariþia un
corp profesoral de mare valoare care a con -
tribuit, în principalele ramuri ale ºtiinþelor na -
turii ºi umaniste, la punerea bazelor ºtiinþei ro -
mâneºti modeme. Din primul an de studenþie la
Facultatea de Litere ºi Filosofie am înþeles cã,
prin profesorii ei de mare valoare, Universitatea
clujeanã devenise parte apreciabilã a culturii
româneºti ºi prin aceasta avea sã intre în uni -
versalitate. Profesorii facultãþii pe care o frec -
ventam în perioada studenþiei mele: Emil
Petrovici, Dimitrie Macrea, ªtefan Paºca,
Dimitrie Popovici, Liviu Rusu, Ion Breazu,
Nicolae Lascu, George Giuglea, Teodor Naum,
Au ger Yves, Henry Jacquier, Dumitru Todoran,
Romulus Cândea, Fr. Pall, Ion Moga, Alexe
Procopovici, Iosif Pervain, Romulus Todoran,
Ioan Pãtruþ, Mircea Zdrenghea, prin lecþiile þi -
nu te ºi prin înfãptuirile lor ºtiinþifice ºi-au fãcut
discipolii sã vibreze cu adevãrat de re spect faþã
de marile valori cre ate de spiritul uman, faþã de
ºtiinþã ºi adevãr, moralã ºi bine, artã ºi frumos,
drept ºi stat. Prin aceste valori dãinuiesc ºi vor
trãi de-a pururi în conºtiinþa noastrã. Prin râvna
depusã în slujba ºcolii superioare clujene ºi prin
rezultatele remarcabile obþinute aceºti iluºtri
înain taºi se înscriu în galeria marilor dascãli ai
Þãrii ca o permanenþã, ca o prezenþã vie.

Dascãlilor, care ne-au for mat ºi îndrumat
sã ne gãsim solemnitatea umanã ºi profesionalã,
sã nu umblãm cu noapte în suflet, ci sã ne punem 
mereu întrebarea cum ne conturãm perso na li -
tatea ºi încotro mergem, le datorãm întregul
nostru omagiu.

Se ºtie cã în jurul anului 1948 intram
într-un fel de nou tunel al istoriei. Presiunea
noului regim instalat creºtea, iar existenþa
noastrã se proiecta din nou într-un orizont tot
mai închis al aºteptãrii. Noul timp istoric pe
care-1 trãiam era parcã înscris între chingile ce-l 
transformau într-un timp al îngrãdirilor, al ne -
gaþiilor, al interdicþiilor. Cei care ne-au ajutat ca
totalitarismul, prin toate actele sale, sã nu ne
spulbere speranþele, sã nu le transforme în vane
iluzii, au fost minunãþii noºtri dascãli. Le aso -
ciem consideraþia ºi afecþiunea noastrã.

Calitatea muncii voastre - ne spuneau

das cãlii noºtri - este datã, în vremurile de tran -
ziþie pe care le traversãm, nu numai de ceea ce
vreþi sã faceþi, ci mai cu seamã de felul cum veþi
ºti sã realizaþi ce trebuie sã înfãptuiþi, de ori -
zontul vostru spir i tual, de forþa, adâncimea ºi
cuprinderea înþelegerii, gândirii ºi intuiþiei, de
vibraþia ºi tensiunea intelectualã ºi afectivã in -
vestite în muncã.

De la omul ºcolii societatea pretinde ca -
litate ºi eficienþã maximã, instrucþia ºi educaþia
fiind socotite ca investiþia cea mai importantã,
investiþie fãcutã în om ºi pentru om, rezultatele
materializându-se în convingeri, sentimente ºi
atitudini. Aceasta presupune un efort per ma nent 
de informare ºi de încorporare fireascã a noilor
cuceriri ale ºtiinþei ºi tehnicii în activitatea teo -
reticã ºi practicã, condiþie „sine qua non” a
menþinerii în actualitate a oricãrui ed u ca tor care
se vrea com pe tent ºi eficient.

Pe mãsurã ce mã adâncesc în ani, fac tot
mai multe pelerinaje în meditaþii. Revãd drumul
parcurs ºi mã întreb dacã ceea ce am realizat în
viaþã ºi ºcoalã a atins cota propusã cu mulþi ani
în urmã de cãtre foºtii mei dascãli, dacã am
reuºit sã depãºesc toate vitregiile istoriei. Revãd 
cu ochii minþii efortul depus de-a lungul anilor
pentru ca învãþãmântul din nordul Þãrii, ªcoala
superioarã bãimãreanã sã prospere, sã þinã pasul
cu progresul gen eral al învãþãmântului româ nesc.

Tânãr profesor de limba ºi literatura ro -
mânã la Liceul ped a gogic din Carei (1948-
1952) m-am strãduit sã insuflu elevilor interesul 
ºi dragostea faþã de meritele „înaltei doamne”,
care este limba românã, pe care unii scriitori au
definit-o drept „sufletul neamului, firea ºi fiinþa
lui” (G. Coºbuc), „însãºi floarea sufletului etnic
al românismului” (Eminescu).

Dupã ce am muncit cu aceeaºi dãruire în
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calitate de in spec tor ºcolar re gional (Baia Mare,
1952-1960) ºi di rec tor al Institutului ped a gogic
de 2 ani din Baia Mare (1960-1961), din toamna
anului 1961 biografia mea se confundã cu istoria 
învãþãmântului su pe rior din Baia Mare: 1961-

 1970 - lector, 1970-1974 - conferenþiar, iar din
1974 pânã în prezent profesor universitar, deþi -

nând ºi funcþii de conducere: 1961-1964 - ºef de 

catedrã, 1964-1979 - dec an, 1979-1981 - pro-

rec tor, 1981-1984 - rec tor, 1987-2000, pro fesor 
con sul tant, conducãtor de doctorat ºi mem bru al
Senatului universitãþii.

Din anul universitar 1991-1992 sunt pro -
fesor de limba românã ºi la Institutul Teologic
„Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare, iar din
anul universitar 1997-1998 cadru di dac tic aso -
ciat la Universitatea de Vest „Vasile Goldiº”
Arad, predând limba românã la Colegiul din
Sighetul Marmaþiei ºi la specializarea „Jurna -

listicã-limba englezã” - Filiala Baia Mare.
Sunt instituþii de învãþãmânt su pe rior pe

care le port în suflet pe toate cãrãrile vieþii ºi la
care mã întorc întotdeauna când mã încearcã
îndoieli sau temeri, fiori de profunde ºi ne bã -
nuite emoþii. Pelerinajul meu prin aceste ºcoli
superioare „e ca o rugãciune înãlþatã din gura
mamei cãtre Dumnezeu”, ce mã duce cãtre
subli mitatea simþãmintelor ce se trans mit spre
înnobilare. Ele mã ajutã sã mã înseninez, sã râd
sau sã oftez ºi sã cânt. Ele îmi surâd sau mã
dojenesc, mã pun pe gânduri sau îmi dau noi
imbolduri spre zilele luminilor viitoare. La ele
mã întorc ca la izvorul vieþii, cãci din ele am
primit mai multã viaþã spiritualã, mai multã cu -

noaºtere ºi chemarea irezistibilã cu glasul ei
fascinant „al sirenelor celeste ce l-au vrãjit pe
rãtãcitorul Ulise”. Glasul sirenelor s-a îndreptat
spre cercetãtorul ºtiinþific, fãcându-mã sã gã -
sesc rãgazul de a stãrui asupra cãrþilor ºi sã
elaborez, chiar la anii senectuþii, lucrãri vizând
graiul maramureºean ºi cultivarea limbii române.

Acesta a fost îndemnul reînnoit dat absol -
venþilor mei, plecaþi la unitãþile de învãþãmânt ºi
culturã din judeþ ºi din þarã, ca prin munca de
fiecare zi sã contribuie la cultivarea limbii ro -
mâne, la acea strânsã unitate de trãire, de simþire 
ºi de angajare în transformãrile spirituale de
astãzi ºi de mâine.

Pornind de la asemenea im per a tive ma -
jore, în activitatea de peste o jumãtate de veac în
învãþãmânt, am luat în considerare urmãtorul
fapt esenþial: multe lucruri mari, deosebite, pot
fi obþinute ºi prin aparente lucruri mici, prin
multitudinea de reuºite cotidiene, care þin de
noua calitate a acþiunilor în plan instruc tiv-edu -
cativ, de o nouã atitudine faþã de preocupãrile
tineretului stu dios, faþã de aspiraþiile ºi frã mân -
tãrile sale. „Picãturã cu picãturã se face marea”

- zice proverbul - iar înþelepciunea popularã
vrea sã spunã cã în ambele sensuri o „picãturã”
conteazã: ºi dacã-i vorba de acumulare ºi dacã-i
vorba de risipã. Un astfel de adevãr vi tal mi-a
stat în faþã atunci când, pe parcursul activitãþii de
dascãl, am sintetizat experienþa pozitivã din unitãþi 
de învãþãmânt sau am fãcut cercetãri în domeniul
filologiei sau al dialectologiei, concre tizându-le în
studii, articole, comunicãri etc. pe care le-am pu -
blicat în vol ume, periodice sau seriale.

În loc de încheiere

Cine eºti?

În ore de întoarcere asupra mea însumi, în

dorinþa de a avea o senectute seninã, generoasã

ºi rodnicã îmi pun ºi repet mereu întrebarea

fireascã: „Cine eºti?”, iar rãspunsul pe care mi-1 

dau este com plex ºi încãrcat de responsabilitate:
Sunt un fiu al secolului XX, în care am

trãit momente de bucurie, de realizãri pline de

satisfacþii, dar ºi momente exasperante (în chi -

soare la Satu Mare în 1944) sau de rãzvrãtire

interioarã inevitabilã din cauza unor evenimente 

la care istoria timpului m-a fãcut pãrtaº (Al

II-lea Rãzboi Mondial, cedarea Ardealului de

Nord ºi douã regimuri totalitare). N-am cedat,

însã, presiunilor acestor vremuri, fiind cãlãuzit

de ideea încãrcatã de har cã în Evanghelie tim -

pul nu este drumul rãsãritului ºi apusului soa -

relui sau mãsura activitãþii ºi hotãrârilor umane,

ci este momentul intervenþiei Stãpânului Tim -

pului ºi a Istoriei care ne face sã ne naºtem ºi sã

murim, sã plãnuim ºi sã înfãptuim, sã „râdem”

sau sã „plângem”. Ferice de noi dacã încercãrile

mai dificile ale istoriei, în loc sã ne descurajeze,
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ne întãresc ºi mai mult lu mina speranþei de mai
bine, angajându-ne cu ºi mai multã hotãrâre pe
drumul Adevãrului. Angajat pe acest drum am
reuºit sã traversez vremurile ce pãreau „lipsite
de speranþã”, când se picurau în suflete realitãþi
amare.

Sunt un fiu dintr-un sat de pe Valea
Someºului (Roºiori, judeþul Satu Mare), cu per -
so nalitatea sa, dar „încadrat or ganic în reþeaua
satelor care ne-au salvat ca popor peste veacuri”
ne-au asigurat un orizont sufletesc, manifestat
mai ales în doina ºi cântecele noastre ºi nu mai
puþin într-un unanim sen ti ment al destinului...”
(L. Blaga, Elogiul satului românesc).

Din bãtrâne obiceiuri, din rãmãºiþe de cre -
dinþe vechi, transformate ºi adaptate, din dogme
ºi precepte creºtine, þãranul român ºi-a alcãtuit
legea româneascã care i-a fost suport moral,
dându-i puterea de a rezista ºi a birui încercãrile
veacurilor, de a conserva casa, pãmântul, limba
ºi credinþa în Dumnezeu.

În discursul de recepþie la Ac a de mia Ro -
mânã, „Laudã þãranului român”, Liviu Rebreanu
spunea cã aceastã laudã nu vrea „nici sã înalþe,
nici sã dãrâme, ci doar sã mãrturiseascã o cre -
dinþã ºi solidaritatea sa cu inima celor mulþi care
au avut parte de ocãri ºi probozãri ºi prea arar de
vorbe bune ...”. Pentru ca apoi sã con tinue: „o
caracteristicã tot atât de importantã a unui po -
por, ca ºi comunitatea de sânge este limba, care
ºi aceasta este op era þãranului. Limba ro mâ -
neascã este limba þãrãneascã. Toatã dezvoltarea
ei, pânã în timpurile mai noi, se datoreºte þãra -
nului, singurul care a vorbit-o, totdeauna ...”.

De aceea trebuie sã credem în ceea ce
spunea Lucian Blaga cã „veºnicia s-a nãscut la
sat”. O secvenþã din aceastã veºnicie o tranzitãm 
ºi noi cei de azi, nãscuþi, ºi în anii copilãriei ºi
adolescenþei, crescuþi la sat, cu comoara spi -
ritualã revãrsatã în artã, în obiceiuri ºi datini cu
strãluciri de basm, în demnitatea ºi omenia strã -
moºilor, toate acestea transmise spre zilele de
azi „ca un imn înãlþat cãtre Sfere Celeste”. Este
imnul ce ne duce la tradiþii ºi obiceiuri ro mâ -
neºti, verigi ale coloanei fãrã sfârºit, ce consti -
tuie un adevãrat apel pentru achiziþionarea ºi
valorificarea culturii populare, care ne de fineºte
ca etnie, atestã vechimea ºi, im plicit, devenirea
noastrã istoricã, constanþa îndeletnicirilor
meºte ºugãreºti ºi economice.

Iatã motivul pentru care, ca filolog ºi
cercetãtor al graiului, etnografiei ºi folclorului

din zona în care m-am nãscut ºi mi-am desfã -
ºurat activitatea, mã simt rãspunzãtor în faþa
istoriei ºi a semenilor mei de a facilita cu -
noaºterea ºi cinstirea milenarei culturi materiale 
ºi spirituale a oamenilor din aceastã parte a þãrii,
prin amenajarea unei case-muzeu în spa þiul
gospodãriei rãmase de la pãrinþii mei în satul
Roºiori, judeþul Satu Mare, cu sute de imagini ºi
obiecte etnografice, mii de colecþii folclorice ºi
fiºe dialectale adunate timp de o jumãtate de
veac ca cercetãtor ºtiinþific, profesor, ed u ca tor
ºi organizator al învãþãmântului. Preþuiesc la
adevãratele dimensiuni acest depozit viu de
etnos ºi etos, ºi militez, în continuare, pentru
ordonarea ºi aºezarea lui în spaþiile amenajate,
pentru a sta la temelia operei de edificare a
omului zilelor noastre ºi al viitorului, prin înþe -
legerea valorilor perene ale creaþiei populare. Sã 
înþeleagã atât sãteanul, cât ºi orãºeanul, atât tâ -
nãrul, cât ºi bãtrânul, atât elevul, cât ºi studentul, 
toþi vizitatorii cã istoria culturii naþionale ºi spi -
rituale a poporului nostru este o componentã a
cãrþii sale de vizitã ºi un nobil atestat al drep -
turilor noastre legitime. Sã înþeleagã cã, în vre -
muri de bejenie, ºi cu ea ne-am apãrat graniþele
spiritualitãþii noastre ºi ne-am afirmat iden ti -
tatea istoricã în faþa lumii. Referindu-se la acest
as pect al activitãþii intelectualilor, I. Pop Rete -
ganul, în cuprinsul unui articol-apel, publicat în
ziarul „Gutinul”, an I, nr. 3, pp. 2-3, spunea:
„Datori suntem deci a nu lãsa sã se risipeascã
acest scump ma te rial, ori sã se chiar piardã, ci
dimpotrivã sã-l adunãm tot-tot..., cã acolo rã -
mâne neºtirbit de la noi la urmaºii voºtri, care
apoi la rândul lor vor avea cu ce sta faþã înaintea
lumii în care vor trãi”. În acelaºi or gan de presã,
An II, nr. 2, 1889, p. 4, I.P. Reteganul con tinua:
„producþia popularã este menitã de a ne arãta
lumei dupã fiinþa noastrã internã, cãci în ea este
oglinditã inima, sufletul românului sãtean, ne -
cãr turar ..., faþa unei naþiuni nicãieri nu o vezi
mai clarã ...”.

În lu mina acestor argumente, cultura po -
pularã se cere moºtenitã ºi valorificatã cu grijã
pe întreg spaþiul românesc, ca un puternic aliat
ideo logic în acþiunile de evidenþiere a vechimii
ºi continuitãþii noastre etnice în aria carpato-du -
nãreanã.

Sunt un fiu al municipiului Baia Mare,
aºezat la poalele Gutâiului, strãjuit de Dealul
Florilor ºi Dealul Crucii, cu „fereastrã deschisã” 
spre câmpia Someºului.
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Înainte cu o jumãtate de veac, prin 1952,
am început sã-i cunosc, treptat, întreaga pa no -
ramã cu covoarele multicolore de unitãþi eco -
nomice, instituþii, verdeaþã ºi flori care te îmbie
la plimbãri ºi reflecþii reconfortante, cu busturile 
marilor noºtri clasici ai condeiului ºi penelului.
între 1952 ºi 1961 am lucrat în învãþãmântul
preuniversitar ca profesor de limba ºi literatura
românã ºi ca in spec tor ºcolar al fostei regiuni
Baia Mare.

Din 1961, Baia Mare ºi-a primit locul în
contextul centrelor universitare ale Þãrii. De
atunci ºi pânã în prezent, deci 40 de ani, bio -
grafia mea se interfereazã cu istoria ºcolii su -
perioare bãimãrene ºi cu multe fapte de culturã
înscrise pe traiectoria acestui timp ºi spaþiu.
Mii lor de studenþi le-am cultivat interesul
pentru cunoaºterea ºi dorinþa de a-ºi iubi me -
seria, de a progresa ºi depãºi dificultãþile prin
travaliu, ingeniozitate, cinste ºi omenie. Înþe -
legând corect sensul înalt al învãþãmântului ºi
ºtiinþei româneºti le-am împãrtãºit din vistieria
minþii ºi din inima mea destul de bogatã în iubire 
de oameni, revãrsând în sufletele lor inesti ma -
bile valori spirituale.

Miile de elevi ºi profesori filologi au be -
ne ficiat de acþiunile Filialei Baia Mare a So -
cietãþii de ªtiinþe Filologice, al cãrei preºedinte
am fost timp de peste 25 de ani (în prezent
preºedinte de onoare), sesiuni de comunicãri
ºtiinþifice, simpozioane, conferinþe, vol ume pu -
bli cate etc. cu conþinut de informare în ceea ce
priveºte limba românã, istoria poporului nostru,
folclorul, obiceiurile, portul, arta popularã, în
gen eral.

Revirimentul ASTREI, prin Despãr þã -
mân tul Baia Mare, al cãrei preºedinte sunt din
1992, este un act necesar, nu numai prin acþi -
unile rememorative care întãresc sentimentul
na þional în prag de nou mileniu, dar ºi prin
refacerea unor legãturi culturale ºi susþinerea
ideilor generoase ale acelora pe care-i inte re -
seazã destinul acestui popor. Din 1997, ase -
menea idei le-am popularizat ºi prin intermediul 
revistei „ASTRA maramureºeanã”, al cãrei di -
rec tor ºi re dac tor sunt ºi în prezent.

Din 1996, spectrul jurnalistic al Bãii Mari
s-a îmbogãþit cu revista „Tinereþe Creºtinã”. În
calitate de re dac tor-ºef militez ca pe lângã pro -
blemele speciale ale Eparhiei Române Unite cu
Roma, sã acordãm ºi un spaþiu adecvat tinerelor
talente, care în creaþiile lor literare abordeazã

tematica meditaþiei religioase, iar prin articole
ilustreazã ºi alte forme de manifestare a cre -
dinþei, atât de necesare astãzi, cunoscând cã o
parte din tineretul zilelor noastre creºte fãrã
ideal ºi fãrã disciplinã, fãrã re spect faþã de di -
vinul din om ºi din naturã. Un astfel de tineret
este mândru, arogant, dispreþuitor ºi îi lipseºte
orice rezistenþã con tra influenþelor rele. Adesea, 
în cele mai banale conversaþii ne izbim de o
violenþã în limbaj, stimulatã fiind de rãutate ºi
urã. Mai existã apoi în societatea noastrã oameni 
maturi pe care-i jeneazã virtutea, îi ne mul þu -
meºte orice principiu de autoritate, severitate ºi
acþiune moralã, care pune frâne instinctelor ºi
viciilor. Asemenea indivizi doresc sã trãiascã
emancipat, intens, animalic, „epicureic”, fãrã
sã-ºi dea seama cã în voluptatea aceasta se as -
cunde robia cea mai de plâns a lor ºi a societãþii
din care fac parte. Revista „Tinereþe Creºtinã”,
prin conþinutul articolelor, în luptã onorantã,
contribuie la diminuarea unor asemenea îm po -
triviri ale lumii de azi. Contribuie la apãrarea
valorilor mo rale ale societãþii ºi a valorilor cul -
turii ºi îºi ajutã enoriaºii sã citeascã în di men -
siunea umanistã a civilizaþiei româneºti, sã-i
simtã adevãrul imanent, s-o înscrie într-un pro -
gram de viaþã.

Sunt un fiu al Bisericii Române Unite
cu Roma, Greco-Catolicã, al cãrei tezaur spir i -
tual oferã punþi de salvare în rãtãcirile acestui
veac amar ºi rece. Aceastã Bisericã n-a putut fi
biruitã de regimul totalitarist-ateu. Ea a trãit în
subteranele sufletelor, extrãgându-ºi din du re -
rea ºi adâncul catacombelor seva întãritoare a
unui creºtinism purificat de martiragiile epis -
copilor, preoþilor ºi altor categorii de credincioºi 
a cãror credinþã s-a nutrit per ma nent din esen -
þele Revelaþiunii. În cadrul acestei Biserici sunt
adeptul unui ecu me nism, aºa cum este acesta
definit în Documentele Conciliului Vat i can II,
cunoscând cã Biserica Românã Unitã cu Roma,
Greco-Catolicã, a dorit întotdeauna ºi voieºte ºi
astãzi punþi de apropiere ºi legãturã ori unire
spiritualã în relaþiile interumane ºi inter con fe -
sionale. Ea a fãcut primul pas spre asemenea
comuniune ºi unire în urmã cu mulþi ani, creând
ºi premisele sufleteºti, culturale ºi apoi edu -
caþional-sociale care au putut influenþa apro -
pierea de Vest. Astãzi, reieºind vie ca pasãrea
Phonix, din cenuºa uitãrii, la care istoria acestui
veac a împins-o, îºi poate regãsi resursele de
polarizator al societãþii, al sufletelor care se vor
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egale în faþa Creatorului. Separaþiile, fiind im -
puse de oameni, vor trebui sã disparã, dacã ne
vom privi ºi cerceta inima ºi mintea ºi vom fi în
stare sã descoperim dragostea divinã ºi ade -
vãrurile istoriei ºi ale credinþei.

Sunt un fiu al „Almei Ma ter” bãi mã -
rene de la naºterea sa, în 1961, ºi pânã în zilele
noastre. În toþi aceºti ani, plinã de prospeþime ºi
vigoare, m-a primit cu porþile, laboratoarele ºi
cãrþile ºtiinþei deschise. Îi aduc întregul meu
omagiu pentru cã eu sunt parte din Ea ºi Ea parte 
din mine. Din viaþa Ei s-a aprins lu mina vieþii
mele ºtiinþifice. La adãpostul grijilor Ei s-a clã -
dit liniºtea ºi climatul de muncã al devenirii
mele pânã la înalta treaptã de doc tor în ºtiinþe
filologice ºi profesor universitar. Braþul Ei a
devenit scut pe scara muntelui de luminã pe care 
am început sã urc înainte cu 40 de ani. Cu
vorbele Ei am întâmpinat atâþia ctitori de ºcoalã
filologicã româneascã, academicieni, eminenþi
profesori, distinºi cercercetãtori ºtiinþifici care,
în primele douã decenii ale începutului ne-au
ajutat sã dãm „noi dimensiuni ºi o calitate spo -
ritã lucrurilor ºi fiinþelor”.

Academicienii: Iorgu Iordan, Alexandru
Graur, Alexandru Rosetti, Emil Petrovici, Boris
Cazacu, Dimitrie Macrea, Ion Coteanu, Zoe Du -
mitrescu-Buºulenga, Gheorghe Mihãilã; Marius 
Sala; profesorii universitari: Gheorghe Bulgãr,
Iosif Pervain, Ioan Pãtruþ, Romulus Todoran,
Dumitru Pop, Vic tor V. Grecu, Sever Trifu, Ion
Vlad, Mircea Borcilã, Gheorghe Tohãneanu,
Vasile ªerban, ªtefan Munteanu, George Mun -
teanu, Grigore Brâncuº, Mihai Pop, Gavril
Istrate, Vasile Arvinte, Pompiliu Dumitraºcu,
D.D. Draºoveanu, Ion Pop, Eugen Câmpeanu,
Octavian ªchiau, Mircea ºi Mihai Zdrenghea;
cercetãtorii ºtiinþifici: Bela Kele men, Grigore
Rusu, Petre Neiescu, Teofil Teaha, Andrei
Avram, Valeriu Rusu, dupã cum ºi o serie de
personalitãþi de la universitãþile din marile me -
tropole ale Europei: A. Greimas (Paris),
Eugenio Coºeriu (Germania), Jean-Claude
Bouvier (Franþa), R.A. Budagov (Mos cova) etc.
ne-au ajutat sã facem din Facultatea de Filologie 
a Universitãþii bãimãrene o ade vãratã instituþie,
unde s-au produs ºi au luat formã utilã energiile
cele mai nobile ºi con crete ale atâtor generaþii de 
studenþi ºi dascãli.

Mulþi dintre filologii enumeraþi nu mai
sunt astãzi în viaþã. Pe unii i-am avut profesori.
Alþii mi-au fost prieteni. Cu toþi m-am întâlnit,

însã, în activitãþi universitare. Tuturor le sunt
recunoscãtor fiindcã mi-au procurat multe bu -
curii spirituale. Pe fiecare în felul sãu îl socotesc 
model de umanitate pentru cã m-au ajutat sã
înþeleg mai bine cã aparþin unei þãri ºi unei
societãþi în care valorile vieþii ºi ale culturii
trebuie sã-ºi spunã rãspicat cuvântul lor înalt ºi
edificator. Le datorez mult ºi sistemului lor de
gândire. Felul cum conceptul de culturã ºi con -
ceptul de fenomen românesc aveau sã treacã în
opþiunile ºi judecãþile mele de dascãl ºi cer -
cetãtor ºtiinþific rãmân tributare, într-o mãsurã
apreciabilã, colaborãrii cu aceºti magistri per -
petui ai învãþãmântului su pe rior ºi ºtiinþei ro -
mâneºti, care puneau în aceastã activitate acri -
bie cãrturãreascã, ºtiinþã ºi organizare, simþire
artisticã ºi erudiþie, filologie ºi istorie a limbii
române ºi a vorbitorilor acesteia.

Peste toate rãspunsurile la întrebarea „Ci -
ne eºti?” se suprapune pasiunea mea pri mor -
dialã, acea a „Catedrei” ºi a „Cuvântului” rostit,
scris ºi explicat. A-i da fiinþã de la catedrã în -
seam nã a-1 face sã dureze prin generaþiile disci -
polilor. Consemnându-l în lucrãri l-am sor tit sã
rãmânã imprimat în minþi ºi inimi peste vremuri
ºi sã dea preþ vieþii. Cuvintelor le revin sarcini
esenþiale privind aducerea la luminã ºi aplicarea
marilor înþelesuri le gate de simþirea umanistã a
vieþii.

Mi-am constituit din catedrã un sa cer do -
þiu, imprimându-i, în afarã de înþelesurile ei de
profesiune academicã, ºi demnitatea unei filo -
zofii de viaþã. Prelegerile depãºeau, uneori, spa -
þiul limitã al materiei pre date. Extrapolam ºi în
direcþii complementare (filozofice, istorice, lite -
rare, teologice), devenind astfel mãrturii ºi do -
cumente relevante de viziune umanistã asupra
ºtiinþei ºi culturii.

Mi-am constituit din Cuvânt o rugãciune,
pãtrunsã într-o camerã ca de sanctuar, biblioteca 
personalã, unde de aproape o jumãtate de veac
îmi am atelierul de studiu ºi locul de visare.
Totul aici poartã pecetea vizibilã ºi biruitoare a
cuvântului. Cãrþi, cãrþi pretutindeni; cele care nu 
încap în rafturi se aciuiesc pe unde apucã, pe
scaune, pervazuri, prin colþuri. Pe masa de
lucru: teancuri de cãrþi primite re cent, reviste
deschise ºi pline de sublinieri, extrase, corecturi
tipografice, vrafuri de fiºe, lucrãri de licenþã ale
studenþilor, teze de doctorat. Aparent puþinã
dez or dine, cum spune soþia, însã, as pect de
lucru, cum apreciez eu. Fiecare piesã din acest
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„sanctuar” se aflã într-o evidenþã ºi îºi aºteaptã
rândul.

În consecinþã, trebuie sã mã socotesc su -
fleteºte un privilegiat: ce altceva ar putea sã-mi
dea o mai mare satisfacþie spiritualã decât aceea
de a-i învãþa pe discipolii mei cum sã aprindã
torþe din cuvinte ºi cum sã le treacã din generaþie în 
generaþie. Acest privilegiu, facilitat de colegii mei
de litere, ºi la vârsta senectuþii, îl con sider o biru -
inþã, o sãrbãtoare a existenþei noastre aca demice.

Prin sfera cuvântului rostit de la catedrã,
în cercuri ºtiinþifice sau scris în articole ºi lucrãri 
de profil, sunt cel ce trebuie sã fiu, sunt cel ce
sunt cu adevãrat. De peste o jumãtate de veac
slujesc cuvântul din domeniul învãþãmântului
filologic, cu credinþa celui ce a vrut ca binele,
frumosul ºi utilul sã învingã, cu credinþa celui ce 
a încurajat ºi îndrumat mersul atâtor generaþii de 
elevi ºi studenþi cãtre tainele culturii ºi ºtiinþei,
cãtre tainele cunoaºterii „întâiului poem al na -
þiunii” (Blaga), cãtre „ce avem mai scump rãmas 
de la pãrinþi” (Odobescu).

Acesta este rolul cel mai frumos ºi cel mai
compatibil cu misiunea profesorului filolog ºi
care se va putea con tinua cu succes în toate

timpurile, nefiind o obligaþie, ci o necesitate
naþionalã izvorâtã din dragostea celor ce-au fost
educaþi în acest spirit. Nimic nu-i mai frumos
decât actul prin care omul rãmâne demn în faþa
faptelor sale.

La cumpãna dintre veacuri ºi milenii, care

a gãsit Þara în suferinþã ºi sãrãcie - gândindu-ne 

la cei care sunt sarea ºi pâinea pãmântului - se
cuvine sã facem un popas pe o înãlþime a vieþii,
având în vedere ºi alte probleme decât cele abor -
date de noi, ca sã ni se lãmureascã mai repede
perspectivele viitorului, reflectând la tot ce
avem de înfãptuit de aici înainte cu mai bune
rezultate decât în trecut, cu preocupãri de a pune 
în luminã seturi de gândire ºi de sensibilitate
comunã, factori de unitate ori de convergenþã
spiritualã. Într-o lume încãrcatã de conflic tua -
litate ºi discrepanþe.

Încerc sentimentul cã asemenea gânduri
nu mã re-prezintã numai per sonal; cã ele sunt ºi
ale altora, mulþi anonimi ca identitate, dar pre -
zenþi ca stare de spirit, ca vibraþie sufleteascã
încãrcatã de re spect ºi gratitudine, într-o simþire
comunã a Þãrii.

74 IANUARIE 2020-DECEMBRIE 2021

M
AI

R
O

M
E

M 
NI

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

Prof. univ. dr. Gheorghe Pop ºi dr. Teodor Ardelean la aniversarea de 90 de ani ai
profesorului. Cu aceastã ocazie Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare a prezentat volumul
Gheorghe Pop – 90. Documentar biobibliografic aniversar. Baia Mare, Octombrie, 2011
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Vineri, 8 octombrie 2021, s-a împlinit un veac de la naºterea prof. univ. dr.
Gheorghe Pop, ctitorul învãþãmântului su pe rior bãimãrean.

Cu acest prilej, Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” a organizat, împreunã cu
Revista „Fa milia Românã”, fa milia profesorului Gheorghe Pop ºi Facultatea de Litere
din cadrul Centrului Uni versitar Nord Baia Mare, un mo ment evocativ, în Sala de
conferinþe a bibliotecii. Cei prezenþi s-au bucurat de expoziþiile de carte, autografe ºi
fotografie, precum ºi de un scurt ma te rial video din secvenþe cu Gheorghe Pop, par tic i -
pant la diferite activitãþi culturale.

Moderatorul activitãþii, dr. Teodor Ardelean, a creionat un portret al profesorului
Gheorghe Pop, motivând o parte dintre invitaþi sã completeze imaginea celui evocat
prin gânduri, amintiri, aprecieri, trãiri personale. (ing. Rãducu Pop – AMI S.A., dr.
Coriolan Pop, dr. Mircea Farcaº, Sãluc Horvat, prof. Lotica Vaida, preotul Simion
Mesaroº, prof. Vasile Leschian, dr. Draga Radu, dr. Mirica Pop, conf. univ. dr. Grigore
ªtefãnescu, dr. ing. ªtefan Marinca, prof. univ. dr. Georgeta Corniþã, poetul Nicolae
Scheianu, pr. dr. Ioan Tîmbuº.)



Gheorghe Pop 
- ctitor al învãþãmântului su pe rior bãimãrean

Redacþia revistei „Fa milia românã”
Baia Mare

În urmã cu un secol se nãºtea la Roºiori, 
pe Someº, în judeþul Satu Mare,într-o
familie de oameni simpli, muncitori, a

cãror principalã avere era credinþa în Dumnezeu 
ºi iubirea de pãmânt,Gheorghe Pop, cel care
avea sã devinã un reper statornic ºi o per so -
nalitate emblematicã pentru cultura ºi învã þã -
mântul din acest colþ de þarã.

În satul românesc - care va fi elogiat de
cãtre Lucian Blaga peste un deceniu ºi jumãtate
în Aula Academiei Române-reperele spirituale
erau învãþãtorul ºi preotul, cei care luminau prin
cunoaºtere ºi credinþã viaþa þãranilor din acei ani 
tulburi. Spre aceste douã modele intelectuale se
va îndrepta cel de-al patrulea fiu al familiei Pop
din Roºiori. 

În interviurile de la senectute, va re cu -
noaºte cu mândrie ºi melancolie aportul decisiv,
în formarea sa, a familiei, a ºcolii ºi a bisericii
din satul na tal. A urmat clasele primare ºi gim -
naziale în Roºiori, continuând studii liceale la
ªcoala Normalã Românã Unitã din Oradea
(1934-1942), iar apoi studii universitare la Ac a -
de mia Teologicã Greco-Catolicã din acelaºi
oraº (1942-1944). În toamna anului 1944, dupã
diferenþe susþinute la Liceul „G. Bariþiu” din
Cluj, se înscrie la Facultatea de Litere ºi Filo -
sofie a universitãþii clujene pe care o absolvã în
anul 1948. Este dublu licenþiat, cãci în anul 1946 
îºi finalizase ºi studiile teologice, fapt deloc
simplu în acei ani de rãzboi ºi apoi de instalare a
comunismului, ci dimpotrivã, exprimând, însã
,o dorinþã insaþiabilã de cunoaºtere, de dragoste
pentru carte, ca ºi de a dãrui din prea plinul
intelectual ºi sufletesc discipolilor. Vocaþia de
dascãl, despre care va scrie cuvinte memorabile
în cãrþile sale, ºi-a exercitat-o mai întâi ca pro -
fesor de limba ºi literatura românã la Liceul
Ped a gogic din Carei (1948-1952), ca apoi sã fie
promovat in spec tor ºcolar pe regiunea Baia
Mare (1952-1960). Va rãmâne în „oraºul cu
castani” toatã viaþa, punând bazele, în anii de -
plinei maturitãþi, a învãþãmântului universitar,
prin înfiinþarea, în anul 1961, a Institutului Ped -

a gogic de trei ani care, prin transformãri suc -
cesive, nu lipsite de emoþii ºi greutãþi, va deveni, 
dupã 1990, o universitate cu care oraºul minier
s-a mândrit ºi se mândreºte încã …

A urmat, ca atare, o carierã universitarã
prestigioasã, trecând prin toate funcþiile di dac -
tice: lector (1961-1970), conferenþiar (1970-
 1974), profesor (1974-2001), ca ºi prin funcþii
de conducere: ºef de catedrã (1961-1964), dec an 
(1964-1979), prorector (1979-1981) ºi rec tor
(1981-1984). 

Dupã 1989, va preda limba ºi literatura
românã la Institutul Teologic „Dr. Alexandru
Rusu” (din 1991), la Facultatea de Litere ºi
ªtiinþe a Universitãþii din Baia Mare (din 1992),
iar din anul 1997 la specializarea Jurnalisticã
din cadrul Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº”
din Arad, extensiunea din Baia Mare. În ul tima
parte a activitãþii didactice a fost profesor con -
sul tant ºi conducãtor de doctorat.

A fost, de asemenea, preºedinte al Filialei
Baia Mare a Societãþii de ªtiinþe Filologice din
România (1964-1995), preºedinte al Despãr þã -
mântului Baia Mare al Asociaþiunii ASTRA ºi
di rec tor al revistei „Astra maramureºeanã”.

Concomitent cu munca la catedrã ºi de
man ager, a susþinut o bogatã activitate ºtiin -
þificã, de cercetare, publicisticã ºi culturalã. A
publicat peste 10 cãrþi de autor, sute de articole,
a transpus douã vol ume în limba românã, a edi -
tat ºi coordonat zeci de cãrþi ºi reviste. Timp de o 
jumãtate de secol, viaþa sa a fost inextricabil
legatã de cea a cetãþii universitare pe care a
edificat-o cu competenþã, profesionalism ºi
pasiune. 

Munca sa de cercetare s-a concretizat în
lucrãri elab o rate cu rigoare, cu argumente per -
tinente ºi cu o erudiþie neostentativã. ªi-a con -
centrat primele cercetãri pe materialul lingvistic 
ex is tent în arealul maramureºean, rezultând teza 
de doctorat intitulatã Elemente neologice în
graiul maramureºean, susþinutã la Univer si ta -
tea din Cluj în anul 1969 ºi publicatã doi ani mai
târziu. În aceeaºi direcþie se înscrie ºi lucrarea
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Terminologie minierã din bazinele mara mu re -
ºene din 1996. Din preocuparea sa cvasi ob -
sedantã pentru limba românã vor rezulta trei
cursuri litografiate puse la dispoziþia studenþilor
în anii 1964, 1965 ºi 1973, iar apoi volumele
Structuri ºi evoluþie în vocabularul limbii ro -
mâne (1997), Morfologia limbii române: struc -
turi ºi sistem (1998) ºi Sintaxa limbii române:
teorie ºi aplicaþii (1999). 

Experienþa muncii la catedrã, probând o
statornicã pasiune pentru profesia de dascãl, pe
care a ilustrat-o ex em plar, cu o vocaþie rar în -
tâlnitã, a expus-o într-un stil seducãtor prin na -
turaleþe ºi consistenþã, aºa cum îi era ºi discursul 
oral, în cãrþile Profesor ºi vocaþie (1987),
Tainele vocaþiei (2001) ºi Vocaþii filologice ºi
educaþionale (2002).

ªi nu în ultimul rând sunt de amintit cãrþile 
consacrate religiei creºtine (greco-catolice),
grãitoare prin chiar titlul lor: Religia-suport al
existenþei umane (1996) - aceasta fiind de fapt
teza de licenþã în teologie, prezentatã la Blaj în
anul 1946, atunci cu titlul Necesitatea religiei
pentru individ ºi societate - ºi În slujba unei
credinþe (2006).

Pentru bogata sa activitate didacticã, cul -
turalã ºi ºtiinþificã a fost onorat cu numeroase
premii ºi distincþii, inclusiv cu Premiul Aca -
demiei Române, în anul 1985, pentru lucrarea
colectivã Graiul, etnografia ºi folclorul zonei
Chioar. Iar ca o încoronare a unei vieþi puse în
slujba semenilor ºi a valorilor spirituale ro mâ -
neºti, la senectute a primit di ploma de „Cetãþean 
de onoare al municipiului Baia Mare” (2000) ºi

titlul de Doc tor Honoris Causa al Universitãþii
de Vest „Vasile Goldiº” din Arad.

Profesorul Gheorghe Pop, modelatorul de
conºtiinþe, a lãsat colegilor, studenþilor ºi tuturor 
celor care l-au cunoscut, imaginea unui inte -
lectual rasat, carismatic, iubitor al valorilor de
bine, adevãr ºi frumos ºi, mai presus de toate, a
unui sincer creºtin ºi pa triot.

În pofida staturii impozante, era o pre -
zenþã tonicã, neinhibantã, prin unda de empatie,
calmul ºi, nu în ultimul rând, umorul stenic ºi
cald care se degajau din fãptura sa. A ºtiut sã-ºi
apropie colegii ºi studenþii, fiind sufletul Almei
Ma ter bãimãrene, aducându-ºi o contribuþie in -
de negabilã la organizarea ºi evoluþia ei. Datoritã 
prestigiului sãu ºtiinþific, la consfãtuirile ºi sim -
pozioanele pe care le-a iniþiat în decursul tim -
pului, viaþa universitarã bãimãreanã a fost ono -
ratã de prezenþa unor profesori ºi lingviºti de
excepþie, unii academicieni, precum Iorgu Iordan,
Al. Rosetti, Alexandru Graur, Dumitru Macrea,
Ion Coteanu, Zoe Dumitrescu-Buºulenga ºi alþii.

Spirit profund, mobil ºi com plex, fas ci -
nând cu excursurile sale filosofice ºi teo lo gice, a 
iubit fãrã rest limba românã, iubire pe care a
sãdit-o ºi în inimile zecilor de generaþii de stu -
denþi, unii devenind profesori de ex cepþie ºi
pledând pentru pãstrarea ºi creºterea limbii
noastre, alþii poeþi ºi prozatori, con sacrându-ºi
eforturile ºi priceperea aceleiaºi nobile misiuni.

Azi, cu un proaspãt ºi cald entuziasm ani -
versativ, îl evocãm cu emoþie ºi dragoste pe cel
care timp de ºase decenii a stat în prim-planul
vieþii academice bãimãrene, aducându-i un bi -
nemeritat prinos de recunoºtinþã.
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Prof. univ. dr. Georgeta Corniþã, dr. Teodor Ardelean, ing. Radu Pop, Pr. Simion Mesaroº la
momentul evocativ „100 de ani de la naºterea prof. univ. dr. Gheorghe Pop”. Baia Mare, 8 octombrie 2021



Gheorghe Pop – Axiologie prin su per la tive

Dr. Teodor ARDELEAN

Oamenii de mare forþã în domenii de
im pact au ºi „darul” de a ne provoca 
axiologic, caracterizarea lor de ter -

minându-ne sã folosim „sintagme rare”. Chiar
dacã acestea se repetã, de la un ex po nent in -
telectual la altul ºi chiar de la o epocã la alta,
fenomenul nu e lovit de „redundanþã” deoarece
expresiile mãgulitoare sunt fie completate cu
exemple, fie ajustate la subiect. Am parcurs în
aceste zile cam tot ce s-a scris în decursul tim -
pului despre Profesorul Gheorghe Pop, spre a-l
cinsti „cu lecturã” acum când în ziua de 8 oc -
tombrie 2021 se împlinesc 100 de ani de la
naºterea sa. Trecând din nou prin filtrele mele
hermeneutice O viaþã de Ma gis ter exemplarã ºi
excepþionalã, am constatat cã, dincolo de toate
consideraþiile for mu late, scheletul care rãmâne
sunt tot … „sintagmele rare”. Sau, altfel spus,
epitetele frumoase, comparaþiile subtile sau me -
taforele abile, toate îmbrãcând haina su per la -
tivului, singurul care dã panegiricului ca spe cie
culoare, amploare ºi grandoare.

Iatã cum aratã o fiºã complexã extrasã,
atât din lucrarea dedicatã Profesorului la împli -
nirea celor 80 de ani (Gheorghe Pop – La ceas
ani versar, Editura Universitãþii de Nord, 2001,
218 p.), cât ºi din Documentarul biobibliografic
editat de Biblioteca Judeþeanã în 2011, la 90 de
ani (Aristiþa Borbei, Ana Grigor ºi Li ana Pop:
lector carte: Ioana Dragotã, 134 pagini).

„Mare profesor”, „profesor universitar
evi denþiat”, „lingvist de fineþe ºi profunzime”,
„dascãl de vocaþie”, „OM-PROFESOR”, „pro -
fesorul de profesii”, „prestigios filolog român”,
„eternul model de dascãl”, „profesor ex em plar”, 
„Profesor ºi Vocaþie” º.a. cardinalizeazã sin -
tagmatic aprecierile spre aceastã dimensiune
esen þialã a unui dascãl em i nent, excelent ºi eloc -
vent, devotat to tal ºi per ma nent bunei educãri,
atât de la catedrã cât ºi ca model de viaþã.
Timpul a adãugat, iar unii dintre noi, discipoli ai

Magistrului, am accentuat ºi expresiile mai rare, 
care maximizeazã un profil de intelectual bine -
cuvântat de Dumnezeu ºi iubit de tot Neamul
Sãu contemporan: „dec an al decanilor”, „rec tor
al rectorilor”, „ctitor al învãþãmântului su pe rior
bãimãrean”, „patriarh al intelectualitãþii mara -
mureºene”, „pa ter familias”, „ma gis ter perpe -
tuus” (prof. univ. dr. Ion Buzaºi, de la Blaj),
„Gheorghe Pop de Maramureº” (Nicolae Sche -
ianu, cu trimitere izvorâtã din … George Pop de
Bãseºti!), „Om de Vocaþie indubitabilã” (Ananei
Gagniuc, cu referire la lucrarea Vocaþii Filo -
logice ºi Educaþionale, editatã de Biblioteca Ju -
deþeanã în 2002!) º.a.m.d.

Lista de formule utilizate pentru a-l strã -
lumina pe „Împãratul cuvintelor Limbii Ro mâ -
ne” este foarte lungã, deoarece intrã în vizor ºi
celelalte dimensiuni ale omului esenþial ºi
excep þional Gheorghe Pop: „pub li cist cu o des -
chidere culturalã generoasã”, „an i ma tor spir i -
tual ex em plar”, „modelator de conºtiinþe ºi ca -
rac tere moral-intelectuale”, „om plurivalent,
coloc vial, tonic”, „omul energizant în toate”,
„art ist al conducerii”, „etalon de demnitate aca -
demicã ºi colegialitate” etc.

Dupã ce l-am cunoscut, în 1979, fiindu-mi 
ºef di rect la Institut, am realizat rapid cã i se
potriveºte cel mai bine, prin comparaþie cu cei -
lalþi colegi, deviza-îndemn a Congregaþiei Suro -
rilor Franciscane Ospitaliere: „Acolo unde e un
bine de fãcut, fã-l”! Nu ºtiam atunci cã Gheorghe
Pop avea un cult spe cial pentru aceastã con -
gregaþie catolicã ºi am descoperit abia dupã 1989
pãrþile luminoase din biografia sa care menþionau 
studiile sale teologice la Oradea ºi Blaj.

Îi rãmân prieten ºi peste Timp ºi cred cã
Binele ce mi l-a servit ca Men tor astrist ºi Con -
ducãtor de doctorat în Litere nu poate fi mai bine 
rãsplãtit decât aºa, citindu-i ºi citându-i op era ºi
referenþialele majore, pentru cã în acest fel îi
dãruiesc Profesorului o parte din Timpul meu!
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Gheorghe POP, un mare român ºi un dascãl erudit

Prof. univ. dr. Dumitru ACU
Preºedinte Asociaþiunea ASTRA

În toamna anului 1968 am poposit la
Institutul  Ped a gogic de 3 ani, re parti -
zat ca preparator universitar la ma te -

maticã. Aici, am întâlnit oameni deosebiþi, care
m-au primit cu braþele deschise. Erau cu toþii
dornici sã creascã renumele ºcolii universitare
bãimãrene.

De la prima întâlnire cu decanul de la Fa cul -
tatea  de  Filologie, domnul Gheorghe Pop, mi-am
dat seama cã acesta este un OM la care puteai sã
apelezi în orice problemã. La dânsul lipsea cu -
vântul nu, totdeauna fãcea tot posibilul sã te ajute.

Dupã plecarea mea la Institutul de În vã -
þãmânt Su pe rior din Sibiu, în 1978, am pãstrat
relaþiile între noi. Dupã 1990, odatã cu reluarea
activitãþii Asociaþiunii Transilvane pentru Lite -
ratura Românã ºi Cultura Poporului Român –
ASTRA, colaborarea noastrã a devenitã mai in -
tensã ºi cu rezultate deosebite.

În 1992 a reînfiinþat Despãrþãmântul Astra 
Baia Mare, în 1997 a tipãrit revista Astra mara -
mureºeanã, apoi a organizat Adunarea Generalã 
a ASTREI la Baia Mare ºi ªomcuta Mare etc.

Când lua cuvântul, participanþii fãceau
liniºte, deoarece ºtiau cã spune lucruri utile ºi
interesante pentru activitatea astristã. El con -
sidera cã fãrã educaþie, culturã, istorie ºi cre -
dinþã nu se poate pãstra continuitatea ºi unitatea
unui neam.

Personalitate proeminentã a culturii  ma -
ra mureºene, dar ºi naþionale, profesorul uni ver -
sitar dr. Gheorghe Pop a slujit învãþãmântul ºi
cultura peste ºase decenii.

Era o persoanã puternicã, echilibratã, cu
fire deschisã, amabilã, calmã ºi plinã de în -
credere, trãsãturi ale unui lider de luat ca
MODEL pentru poporul român. Prin tot ce a
înfãptuit  EL a lãsat posteritãþii lucruri ºi fapte ce 
vor arãta urmaºilor, din neam în neam, cã în
Baia Mare a trãit un OM. Setea de cunoaºtere ºi
inteligenþa Domniei Sale sunt dificil de egalat.

El a urmat calea indicatã de Coºbuc: O lup -
tã-i viaþa, deci te luptã, cu dragoste de ea, cu dor.

Menire înaltã i-a urzit în lume Domnul
Sfânt ºi fãrã nicio reþinere afirmãm cã ºi-a îm -
plinit-o pe pãmânt.

Cuvânt de respectuoasã amintire

Prof. univ. dr. I. Buzaºi

Momentele pe care tinerii profesori 

de limba ºi literatura românã

le-am petrecut  în preajma Pro -

fesorului Pop ne-au revelat o vocaþie didacticã

exemplarã, prin câteva calitãþi esenþiale: un sen -

ti ment de onorantã colegialitate, de atentã în -

drumare în cercetare ºtiinþificã, prin solicitarea

la sesiuni de comunicãri unde Domnia Sa era

adeseori organizator ºi o prezenþã impunãtoare.
A fost un apreciat coordonator de doctorat 

ºi mi-a fãcut onoarea sã mã solicite ca ref er ent
de specialitate în câteva comisii. Una dintre
lucrãrile îndrumate de Profesorul Pop avea o

temã predilectã pentru acest dascãl ºi în dru -
mãtor – cultivarea limbii române. Elaboratã de
profesorul Teodor Ardelean a fost o strãlucitã ºi
temeinic argumentatã disertaþie despre rolul
Astrei în evoluþia limbii române literare. 

Sã adaug ºi un el e ment subiectiv care îmi
potenþeazã retrospectiv simpatia pentru dascãlul 
Gheorghe Pop. A fost absolvent al Teologiei
orãdene, amãnunt biografic puþin cunoscut, cu o
tezã de licenþã cu un titlu  de profund adevãr:
Religia suport ºi sens al existenþei. Aceastã
lucrare de licenþã a fost susþinutã la Ac a de mia
Teologicã din Blaj cu puþin înainte de înstã -
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pânirea ateismului dog matic în ºcoala ºi în cul -
tura românã. Publicatã îndatã dupã Revoluþia
din Decembrie 1989 cartea a constituit o ade -
vãratã revelaþie pentru cã sugera o necesarã reo -
rientare a învãþãmântului spre spiritualitatea
creºtinã. Cu acest as pect al activitãþii sale di -

dactice ºi publicistice se completeazã armonios
portretul acestui dascãl de vocaþie ºi cu mul ti ple
valenþe pedagogice.

Mã bucur sã fiu alãturi la centenarul
naºterii sale în grupul de învãþãcei ºi admiratori,
care-i oferã Floarea Recunoºtinþei.

Gheorghe Pop – Profesorul, mentorul, omul

Dr. Georgeta CORNIÞÃ
Dr. Constantin CORNIÞÃ

Baia Mare

Profesorul univ. dr. Gheorghe Pop ar
fi împlinit, în 8 octombrie 2021, 100 
de ani. Pentru mulþi dintre noi,

Domnia Sa a împlinit 100 de ani ºi, în 8 oc -
tombrie 2021, emoþionaþi, bucuroºi ºi re cu nos -
cãtori ne-am adunat sã-i povestim câte ceva din
ceea ce, cu voie sau fãrã voie, a punctat în vieþile 
fiecãruia. 

În prezenþa sa spiritualã, evocatã de fie -
care, aducerea aminte a dat viaþã unui ºir de
imagini care, suprapuse, au reconstruit, mai ex -
act sau mai literar, parcursul profesional ºi uman 
al unui om de excepþie, aducându-ne pe toþi, din
nou, aproape de acela care a fost teolog, dascãl,
filolog, dec an, prorector ºi rec tor al Uni ver -
sitãþii, fiu, frate, pãrinte ºi bunic.

Din punctul meu de vedere, Decanul ºi
Profesorul Gheorghe Pop trãieºte nu numai prin
imaginile declanºatoare de amintiri, aºa cum s-a
întâmplat la întâlnirea noastrã, ci ºi prin ceea ce

suntem noi, toþi cei care am avut privilegiul sã-i
fim studenþi, colegi sau prieteni ºi care atingem
memoria cu pana fermecatã ori de câte ori ceva
din vorbele, zâmbetul sau privirea sa ne ajutã sã
luãm în piept viaþa aceasta atât de complicatã.

Privesc ecranul …  Imaginea Profesorului
ºi Omului de culturã pare sã iasã din cadru.
Impunãtor, cat e goric, autoritar ºi convingãtor,
face un salt în timp ºi prezenþa Domniei Sale se
reconstituie, prin regresie temporalã, în alte cir -
cumstanþe în care, mai tânãr, pe fondul acela de
autoritate, încep sã se deseneze trãsãturi desco -
perite de noi cu mirare mai întâi, apoi cu o
bucurie ºi un re spect, pe care privirea sa le
reflectã cu un soi de amuzament.

 Închid ochii ºi mintea mea re face cu acu -
rateþe o întâmplare de mult uitatã ºi un îndemn
care mi-a deschis, de fapt, uºa, ca sã intru în fa -
milia sa de suflet:

„Bine, fetiþo! Vino cu aceste ar gumente ºi
poate cã îi vei salva pe der bedeii ãºtia!”
ºi zâm betul lui ironic, dar cald ºi oa -
recum complice îmi arãta destul de
trans par ent cã ºi pentru dom nia sa
„derbedeii” propuºi spre exma triculare
nu erau chiar … derbedei. 

Tonul acela apropiat, plin de
umor ºi bo no mie mi-a însoþit multe din
experienþele ur mãtoare, în care, de fie -
care datã mã ajuta sã fixez cu mai multã
încredere lucrurile bune pe care le
deþineam sau pe care trebuia sã mi le
însuºesc.

Aºa am învãþat sã fiu dreaptã, dar
nu rea, sã fiu intransigentã, dar nu in fle -
xibilã, sã fiu directã, dar nu nepoli ti -
coasã, sã fiu mândrã, dar nu îngâmfatã,
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sã fiu bunã, dar nu naivã (eh! aici mai am de
lucru), sã fiu un bun profesionist, dar fãrã
rigiditatea ºi limitele acestuia, ºi multe altele am
învãþat …

ªi le-am învãþat, pentru cã le-am vãzut sub 
vãlul acela bine întreþesut de autoritate ºi înþe -
lepciune.

Au trecut anii … Se reconstruieºte un alt
episod în care Profesorul îmi spune:

„Fetiþo! Trebuie sã te înscrii la doctorat!
Vreau ca dumneata sã fii primul meu doc to rand”.

ªi am fost … ªi cu tot ce învãþasem de la
viaþã ºi de la Domnia Sa, am încercat sã fiu la
înãlþime: fãrã îngâmfare, fãrã orgolii ºi fãrã
com plexe …

Atunci i-am cunoscut mai bine pe pro -
fesorii Mircea Borcilã, Grigore Brâncuº, ªtefan
Munteanu ºi Dumitru Pop, care mi-au fost ºi
mi-au rãmas foarte apropiaþi. Urmãrindu-i cum
interacþionau între ei ºi cu Profesorul, am mai
învãþat cel puþin alte trei lucruri: modestia erudi -
tului, bunãtatea înþeleptului ºi toleranþa pri go -
nitului.

Un alt episod apropie timpul … Tinereþea
s-a dus, dar Profesorul a rãmas neschimbat. Im -
punãtor, cat e goric, autoritar ºi convingãtor. Dar, 
mai ales, bun, înþelegãtor, mod est, tol er ant ºi,
desigur, un extraordinar pedagog:

„Fetiþo! Dumneata vei preda cursurile mele!”
ªi le-am predat, încercând din rãsputeri sã

nu-l dezamãgesc.
Îºi mai pãstrase câteva ore, dar era la fel de 

prezent în viaþa filologicã a universitãþii, cum

fusese o viaþã întreagã. Impunãtor, autoritar ºi
convingãtor, dar, desigur, ºi de o înþelepciune
adâncã, care îl ajuta sã treacã parcã fãrã sã vadã
peste micile sau marile rãutãþi pe care cei din jur
le lãsau sã scape, cu inconºtienþa vârstei uneori,
dar ºi cu superficialitatea ºi lipsa de re spect
pentru valori, care începea sã-ºi facã loc tot mai
mult în viaþa cetãþii.

Nu a re proºat nimãnui nimic! Nu a in -
criminat pe nimeni! Nu s-a plâns ºi nu s-a rãz -
bunat pentru nedreptãþile trãite!

De la începutul vieþii, s-a ridicat ºi s-a
luptat. A învãþat sã câºtige bãtãlii ºi s-a bucurat
sã ajute. A râs ºi a glumit. A plâns în sinea sa ºi a
spãlat durerea, lãsând sã transparã curat ºi pu -
ternic, Omul!

Egal cu sine însuºi, egal în reacþii ºi fapte,
în sentimente ºi trãiri, Gheorghe Pop a fost ºi
rãmâne un exemplu de Echilibru.

ªi acum, când Domnia Sa împlineºte 100
de ani, ne dãm seama cã mulþi dintre noi am
urcat, treaptã cu treaptã, scara a cãrei balustradã
temporalã a fost mereu susþinutã ºi de spiritul
generos al mentorului nostru, care, pãstrându-ºi
zâmbetul amuzat, cu zece ani în urmã a pãºit pe
ul tima treaptã ºi ºi-a luat zborul, liber ºi îm -
pãcat, lãsându-ne pe noi sã decidem dacã ne
rãmâne sau nu alãturi, în ipostaza sa de spirit
cãlãtor …

Iar noi, am decis!
ªi Gheorghe Pop, Profesorul, Mentorul,

Omul, ne-a rãmas alãturi!
Mulþumim, Domnule Profesor!

Omagiu venerabilului profesor Gheorghe Pop

Ec. Viorel DEGHID
Baia Mare

Astãzi, 8 octombrie 2021, profesorul

universitar dr. Gheorghe Pop ar fi

împlinit 100 de ani!
Din nefericire nu mai este fizic printre noi, 

dar, atât figura sa luminoasã, cât ºi spiritul sãu
ales au rãmas printre noi. Rememorãm, azi, un
traseu de viaþã exemplarã, un traseu al formãrii
ºi de venirii unui intelectual de excepþie, a unui
om cu o þinutã de o demnitate statuarã. Rea -
ducem printre noi pe Profesorul-Pedagog, în -
zes trat ºi pasionat formator al unor generaþii de

profesori luminãtori ai ºcolii ºi slujitori devo taþi ai
Limbii Române în judeþul Maramureº ºi în Þarã.

Învãþãmântul maramureºean îi datoreazã
Domniei Sale, în primul rând, recunoºtinþã ºi
onoare! El este primul care, în 1961, a pus piatra
de temelie a învãþãmântului su pe rior bãimãrean. 
Acompaniat de un colectiv tânãr de dascãli, a
creat Institutul Ped a gogic de 3 Ani, transformat, 
în timp, într-un centru universitar de prestigiu.

Per sonal, l-am cunoscut (în jurul anilor
‘70-‘80) în calitatea mea de deþinãtor al unor
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funcþii ad min is tra tive publice. Domnia Sa era
mentorul acestei noi instituþii de învãþãmânt, un
profesor de prestigiu, cu mare experienþã, un
conducãtor înþelept, cumpãtat ºi bun orga ni za -
tor, un om cu mare deschidere spre noua ge -
neraþie de studenþi. Încã de la primele contacte
dintre noi, am apreciat calitãþile deosebite ale
dascãlului ºi managerului care a ºtiut sã ar -
monizeze ºi sã canalizeze energiile tinereºti ale
profesorilor ºi studenþilor spre un þel comun:
formarea prin muncã asiduã ºi responsabilã,
prin disciplinã ºi studiu a viitorilor slujitori ai
ºcolii maramureºene. În timp, a reuºit sã dea noi
dimensiuni de calitate învãþãmântului su pe rior
bãimãrean ºi, prin extensie, întregului învãþã -
mânt maramureºean.

Datoritã experienþei acumulate la catedrã
ºi ca man ager, datoritã pasiunii sale de formator
de caractere pentru viaþã, a asigurat condiþii ma -
teriale ºi a creat un climat de muncã sãnãtos
pentru formarea ºtiinþificã ºi pedagogicã a nu -
meroase generaþii de studenþi, pentru  afirmarea
spiritului tânãr. El însuºi era molipsit de vi -
goarea tinereþii celor din jur. Se manifesta gri -
juliu, ca un frate mai mare printre ei.

Decanul, prorectorul ºi rectorul Gheorghe
Pop a avut o viziune clarã pentru viitorul învã -
þãceilor sãi, a înþeles nevoile lor, a dat frâu liber
iniþiativelor ºtiinþifice ºi culturale ale stu den -
þilor. În acest con text aº menþiona doar câteva
manifestãri exemplare. Spiritul lor cre ator a fost
înþeles ºi canalizat spre afirmarea personalitãþii
lor în cadrul unor activitãþi, precum Cenaclul
literar ºi revista studenþeascã „Nord”, con duse
de un colectiv ce-l avea în frunte pe viitorul poet
de prestigiu naþional ºi inter na þional, Ioan Es.
Pop. Centrul universitar bãi mãrean ºi-a con so -
lidat prestigiul ºi prin crearea unui minimuzeu
de artã popularã propriu, cu laborator de studiu
ºi model de pãstrare a tra diþiilor populare, con -
dus cu pasiune de re gre tatul prof. univ. dr. Ioan
Chiº ªter, în care au fost angrenaþi viitorii filo -
logi-etnologi. Rectorul a ºtiut sã creeze climatul
necesar manifestãrii ta lentelor tinere, prin

intermediul „Ansamblului folcloric studenþesc”, 
al unui „Grup de satirã ºi umor” de excepþie.
Ansamblul ºi grupul au do bândit recunoaºtere ºi 
faimã în plan lo cal ºi naþional. Coordonatorul
acestora a fost res pon sabilul cul tural al Clubului 
studenþesc, prof. Teodor Ardelean, azi presti -
giosul di rec tor al Bi bliotecii Judeþene „Petre
Dulfu”, Maramureº.

Prof. univ. dr., Doc tor Honoris Causa,
Gheor ghe Pop s-a manifestat ºi ca Om al Cetãþii, 
pe mul ti ple planuri ºi, mai ales, prin numeroase
fapte de culturã de mare prestigiu în co mu -
nitatea bãimãreanã. Dupã anul 1992 a revigorat
spiritul cul tural al Societãþii ASTRA, prin reor -
ganizarea Despãrþãmântului Baia Mare. Acest
or gan ism de mare prestigiu ºi tradiþie culturalã
româneascã a fost organizat ºi în alte cen tre ale
judeþului Maramureº. Domniei Sale i se da to -
reazã ºi înfiinþarea Revistei „Astra ma ra mu re -
ºeanã”, devenind di rec tor ºi re dac tor al acesteia. 
Prin intermediul ei a popularizat acþiu nile com -
plexe ale despãrþãmântului, contri buind la lãr -
girea orizontului cul tural al cetãþenilor, însu -
fleþind ºi întãrind sentimentul pa tri otic naþional.
A refãcut legãturile culturale cu astriºtii din toa tã
þara. A organizat, a condus ºi participat la ma -
nifestãri prestigioase în plan judeþean ºi na þional,
a evocat trecutul ex em plar al ASTREI prin sim -
pozioane, sesiuni de comunicãri ºtiinþi fice ºi prin
alte întruniri de mare aderenþã la pub lic.

Pentru întreaga activitate desfãºuratã în
învãþãmântul maramureºean, Gheorghe Pop a
fost distins cu numeroase premii ºi distincþii,
culminând cu „Medalia de argint” ºi înalta
distincþie academicã Doc tor Honoris Causa a
Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº”. Primãria
ºi comunitatea bãimãreanã i-a acordat onorantul 
titlu de Cetãþean de Onoare al Municipiului Baia 
Mare, drept recompensã pentru aportul sãu în
plan di dac tic, ºtiinþific, educaþional ºi cul tural.

Cinste, onoare, sincerã ºi pioasã amintire

acestei complexe ºi venerabile personalitãþi -
profrofesor universitar doc tor, Doc tor Honoris

Causa - Gheorghe Pop!
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Un patriarh al culturii maramureºene

Prof. univ. dr. Gheorghe GLODEANU
Baia Mare

L-am cunoscut pe profesorul
Gheorghe Pop în 1981 când, în ca -
litate de tânãr absolvent al Facultãþii

de Filologie din Cluj-Napoca, am participat la o
sesiune de comunicãri dedicatã lui Liviu
Rebreanu, organizatã de Liceul „Ioan Slavici”
din Satu Mare. Printre invitaþii de onoare s-a
numãrat ºi rectorul Institutului Ped a gogic din
Baia Mare. Am avut atunci ocazia sã remarc
prestanþa cercetãtorului, omul dedicat trup ºi
suflet culturii române. Profesorul Gheorghe Pop 
a fost un con struc tor, un întemeietor. Cei din
generaþiile mai vechi au fost martori la maniera
în care el a contribuit la dezvoltarea învã þã -
mântului umanist din Baia Mare. A fost pro -
fesor, dec an, prorector ºi rec tor de instituþie.
Dar, înainte de toate, a fost o personalitate extra -
ordinarã. Un om care ºtia sã adune valorile în
jurul lui. Un foarte bun organizator. Un cer -
cetãtor care se implica puternic în actul de cul -
turã. În ciuda vârstei, Gheorghe Pop era nelipsit

de la sesiunile de comunicãri ºi de la lansãrile de 
carte. Era mereu acolo, în primul rând, gata sã ia
cuvântul ºi sã sprijine evenimentele aflate în
desfãºurare. Deºi pensionar, a contribuit, în ca -
litate de profesor asociat, la clãdirea noii di -
mensiuni spirituale a fostului Institut, care a
devenit o universitate în toatã regula. ªtia sã
creeze o atmosferã de emulaþie intelectualã ºi îi
sprijinea pe tinerii sosiþi în rândul instituþiei. Era 
un om generos, cum rar poþi întâlni. Nu ºtia ce
înseamnã rãutatea. De aceea toatã lumea vor -
beºte foarte frumos despre întreaga sa carierã.
La începutul anilor 2000, dupã o activitate în -
delungatã ºi o carierã strãlucitã, a mai jucat un
rol im por tant în conferirea noului statut al Fa -
cultãþii de Litere din Baia Mare. Este vorba de
înfiinþarea ªcolii Doctorale de Filologie, îm -
preunã cu profesorul Vic tor Iancu ºi cu sub -
semnatul. La vremea respectivã, exista un cerc
vicios. Universitãþile care nu deþineau dreptul de 
a con duce doc tor ate, nu aveau nici masterate.
Iatã de ce, prin 2003, obþinerea dreptului de a
con duce doc tor ate în cadrul Facultãþii de Litere
a dat un nou imbold vieþii spirituale a oraºului.
Pentru cã, odatã cu declanºarea studiilor doc -
torale, au pornit ºi masteratele. La început doar
câteva, apoi numãrul acestora a sporit în mod
vertiginos. Universitatea din Baia Mare trãia o
adevãratã renaºtere a învãþãmântului umanist.
Din pãcate, aflat la o vârstã patriarhalã, pro -
fesorul de excepþie nu s-a putut bucura prea mult 
de titlul de conducãtor de doctorat. Deºi pãrea
cã, în cazul sãu, timpul a fãcut o excepþie ºi s-a
oprit. A fost doar o iluzie. El doar ºi-a încetinit
ritmul cu care ne mãsoarã destrãmarea. Cu toate
acestea, munca dascãlului a rãmas un reper ma -
jor pentru cei care l-au urmat la catedrã. Ima -
ginea profesorului Gheorghe Pop continuã sã fie 
vie printre foºtii colegi ºi prieteni, printre
studenþii, masteranzii ºi doctoranzii de odi ni -
oarã. În memoria celor care l-au cunoscut, el
rãmâne un veritabil patriarh al culturii mara -
mureºene. 
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Admiraþie, re spect ºi recunoºtinþã

Profesor Vasile LESCHIAN
Baia Mare

Fiecare dintre noi, ajunºi la ma tu ri -

tate, în varii împrejurãri, apelând la

memoria afectivã, retrãim anii

vârstei de aur ºi ai tinereþii, ne revedem ºcoala

unde am desluºit literele abecedarului ºi scrisul.

Refacem atmosfera de trãire plinã de exu be -

ranþã! Reînviem chipuri ale învãþãtorilor ºi pro -

fesorilor noºtri. Le rostim numele cu mândrie, în 

semn de admiraþie, re spect ºi preþuire pentru tot

ceea ce au sãdit admirabil în noi, pentru fe -

restrele imense deschise spre lu mina cu noaºte -

rii. Ne amintim vocea lor, gesturile, vorbele

pline de miez, zâmbetul tonic, reauzim mustrã -

rile, aprecierile ºi îndemnurile pãrinteºti!
Per sonal, revãd galeria iconicã a dascã -

lilor de excepþie ai ªcolii Pedagogice de Învã -
þãtori din Carei: chipul de nobleþe ºi afecþiune al
profesoarei de psihologie Vera Ambruº, direc -
toarea ºcolii; revãd þinuta atleticã, aureolatã cu
chelie, a lui Gheorghe Oros, cel de pedagogie,
logicã ºi practicã pedagogicã; ochii scânteietori
ºi vocea lui Paul Suceveanu, profesor de limba
ºi literatura românã, recitând cu patos versuri
din poezia lui Mihai Eminescu, altele, ine xis -
tente în manualul de atunci, desluºindu-ne tai -
nele gramaticii, ale rostirii ºi scrierii corecte,
literare; refac figura seninã a Liviei Borlea, cea
care ne-a predat adevãrata istorie a românilor,
lãsând manualul falsificatorului Roller cu filele
nedesfãcute! (Curajul ei ºi al soþului, tot de isto -
rie, la Liceul Teoretic alãturat, era pe cale sã-i
coste cariera!); revãd compania lui Paul
Pteancu, cel de ºtiinþele naturii, trudind cu noi
pe „lotul ex per i men tal” agricol al ºcolii, unde
aveam fiecare stratul pe care-l cultivam cu
plante comune sau exotice, notând minuþios e -
vo luþia lor de la sãmânþã la rodire; revãd baletul
mâinilor prof. Ioan Pãcuraru ºi ale „Puicãi”
Derºidan, în ritmul scârþâitului acordurilor vio -
rilor noastre ºi al dirijatului coral; deschid cu
mirare mapele ºi caietele de desen ºi caligrafie,
dovadã a îndrumãrii noastre de cãtre prof. ªt.
Makay; retrãiesc exigenþa profesorului Gavril

Sabãu, ghid autorizat în marea cãlãtorie pe
hãrþile geografiei þãrii ºi continentelor!

Aici, în „laboratorul de formare a vii to -
rilor învãþãtori”, am întâlnit ºi figura impu nã -
toare, de o frumuseþe aparte a profesorului de
limba românã – GHEORGHE POP, îndrãgit de
eleve (era doar ºcoalã de învãþãtoare, devenitã
mixtã abia în anul 1954, odatã cu noi bãieþii din
prima promoþie) ºi respectat de colegi. Revenea
în ºcoalã ºi chiar susþinea ore la clasã, în noua sa
posturã de in spec tor ºcolar re gional. Era printre
noi ca un frate mai mare! Peste câþiva ani de la
absolvire, spre surpriza mea, ne-am reîntâlnit la
Institutul Ped a gogic de 3 ani din Baia Mare,
prima instituþie de învãþãmânt su pe rior din
Maramureº, al cãrei ctitor ºi profesor era, din
1961. Eu ºi unii dintre colegii de la Filologie am
devenit studenþi, ceva mai „copþi”, dupã un sta -
giu de câþiva ani ca învãþãtori. Noua ºcoalã su -
perioarã avea un colectiv di dac tic tânãr, solid
pregãtit ºi cu mare entuziasm. Inserez, aici, nu -
mele distinºilor profesori: Vic tor Iancu, Tãnase
Filip, Ioan Chiº Ster, Monica Lazãr, Vasile
ªtirbu, Valeriu Palaghiþã, Valeriu Oros, Ga briel
Georgescu, Maximilian Boroº, la care asociez
numele profesorului de literatura universalã,
Ioan Racoveanu de la Cluj. Dintre ei se impunea
puternica personalitate a prof. dec an, Gheorghe
Pop, conducãtor înþelept ºi priceput, un chip
senin ºi ver ti cal, ce se impunea prin þinutã ele -
gantã, prin politeþe ºi ºtiinþa armonizãrii con -
trariilor ºi canalizãrii energiilor spre acelaºi
scop. Era o prezenþã dinamicã printre noi, la sala 
de lecturã, la mul ti ple activitãþi, precum „munca 
voluntarã” pentru nivelarea spaþiului curþii, la
construirea noii cantine, la cãratul cãrþilor do -
nate de Filologia clujeanã pentru viitoarea bibli -
otecã, chiar ºi la seratele dansante. La cursuri ºi
seminarii îºi etala solida pregãtire ºtiinþificã, se
distingea prin tactul ped a gogic, prin logica ºi
claritatea discursului asupra limbii române con -
temporane. Ne învãþa ºi supraveghea expri ma -
rea, con form normelor gramaticale ºi de sti -
listicã ale limbii literare, în orice împrejurare.
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Relatez, în acest sens, un episod rel e vant: mi-a
stabilit ca obiectiv pentru „lucrarea de an” sã
urmãresc, sã notez, sã clasific ºi sã argumentez
ºtiinþific abaterile de la normele de scriere co -
rectã, ortografice ºi de punctuaþie, întâlnite pe
viu în titulatura unor instituþii, mag a zine, din
reclamele, afiºele ºi anunþurile publice din mu -
nicipiul Baia Mare. Rodul serioaselor mele in -
vestigaþii, prezentate colegilor în cadrul se mi -
nariilor, au stârnit dezbateri ben e fice, dar ºi
mo mente de ilaritate ºi bunã dispoziþie. Ma -
terialul meu redactat a fost completat de  cãtre
profesor cu alte exemple ºi argumente cla ri -
ficatoare. Forma finalã, la care am lucrat împre -
unã, a fost înaintatã, ca ma te rial documentar,
cãtre organismele ad min is tra tive orãºeneºti ºi
ale regiunii. A fost propus spre publicare, cu
ambele semnãturi, ziarului lo cal. 

Om de o vastã culturã, încorporând în fiin -
þa sa un tezaur de cunoºtinþe ºi valori inte lec -
tuale ºi mo rale, posesor al unor experienþe de
viaþã pilduitoare, unele traumatizante, dublate
de o mare ca pac i tate de selecþie sinteticã, ne-a
transmis bogãþia valorilor perene, îndem nân -
du-ne repetat la studiul perseverent ºi apro fun -
dat, la permanentã lecturã selectivã. Ne spunea
adesea: „Citiþi cãrþile fundamentale de înþe lep -
ciune ale neamului ºi ale omenirii, începând cu
Biblia. Extrageþi seva ºtiinþei ºi înþelepciunii din 
ele! Reþineþi un fapt esenþial: încã nimeni în
lume n-a murit pe scaun, citind ºi scriind!”. Ne-a 
determinat sã înþelegem cã limba românã e parte 
fundamentalã, inseparabilã a Fiinþei poporului
nostru, precum sângele în corp; când va dispãrea 
ultimul vorbitor al limbii române, vom dispãrea
ca popor! Ne-a fãcut sã conºtientizãm faptul cã
Limba Româneascã e purtãtoarea spiritualitãþii
noastre în lume. Ne-a argumentat cã limba
noastrã e un or gan ism viu, asemenea unei fiinþe,
cã se primeneºte, se îmbogãþeºte mereu prin
mijloace specifice, pentru a pune în cores pon -
denþã fidelã ideile gândirii cu expresia ling vis -
ticã. Rod al acestei viziuni ºi credinþe, stau
cursu rile sale universitare, numeroasele arti co -
le, comunicãri ºi lucrãri ºtiinþifice sau inter -
venþii publice la temã, mai ales teza sa de
doctorat în ºtiinþe filologice: „Elemente neo -
logice în graiul maramureºean”. Sunt ºi azi
emo þionat ºi mândru cã am avut privilegiul sã
fiu în marea aulã a Facultãþii de Litere de la
Universitatea clujeanã, la susþinerea ºtiinþificã a
tezei, în faþa unei el e vate comisii de specialiºti

academicieni. Vocea baritonalã, distinctã a prof. 
Gheorghe Pop, vibra, discursul sãu solid arti -
culat era într-o derulare logicã, limpede, cursi -
vã, elegantã, într-un registru stilistic ales!

Adesea am fost pãrtaº la numeroase ma -
nifestãri ºtiinþifice ºi culturale iniþiate sau pa -
tronate de cãtre Domnia Sa, în acelaºi spirit ºi
þinutã de intelectualitate.La rândul meu, am în -
cercat sã rãsplãtesc faptic atenþia, omenia, prie -
tenia, ºi ºansa de a mã afla în compania Domniei 
Sale. Menþionez aici doar un gest de devo ta -
ment. Aflat vremelnic în fruntea unor instituþii
culturale judeþene, la solicitarea mentorului meu 
spir i tual, am lecturat, avizat ºi urmãrit tipãrirea
tacitã, nu lipsitã de peripeþii, la uni ca tipografie
bãimãreanã, a unui masiv volum intitulat
Graiul, etnografia ºi folclorul zonei Chioar, rod
al muncii de cercetare de teren de peste un
deceniu, a întregului colectiv di dac tic al Insti -
tutului de Învãþãmânt Su pe rior bãimãrean, lu -
crare coordonatã de prof. univ. dr. Gheorghe
Pop ºi conf. univ. dr. Ioan Chiº Ster. Apariþia
lucrãrii a constituit un mo ment ed i to rial unicat
ºi remarcabil la nivel naþional, fiind distinsã de
cãtre Ac a de mia Românã cu prestigiosul premiu
„Timotei Cipariu”. Demersul meu a alertat
orga nismele puterii politice de la nivel judeþean
ºi de la cel mai înalt nivel naþional, fiind „tras la
rãspundere” ºi cât pe ce sã suport consecinþe
grave pentru mine ºi familie!

Am fost martor ºi colaborator în cadrul
unor întâlniri culturale, simpozioane, co mu ni -
cãri ºtiinþifice sau evocãri ale unor fapte ºi per -
sonalitãþi remarcabile ale ºtiinþei ºi culturii ro -
mâneºti, noi apariþii editoriale, inclusiv la
nu meroasele „lansãri de carte” de la Biblioteca
Judeþeanã „Petre Dulfu”, patronatã de cãtre
directorul ei gen eral, prof. dr. Teodor Ardelean,
intelectual ºi or a tor rasat. Intervenþiile prof.
univ. dr. Gheorghe Pop erau cu o încãrcãturã
ideaticã densã, la obiect, într-o rostire sinteticã
de o coerenþã impecabilã. Cuvintele sale erau de
apreciere ºi încurajare pentru autori, iar în
chesti unile controversate puncta argumentat
ade vãrul, amendând derapajele unora. Punea
accente emoþionale, convingãtoare ºi captivante 
în discurs. Construia ºi nu demola!

Ca om al catedrei, milita pentru calitate ºi
autodepãºire în munca tuturor. El însuºi a
parcurs toate treptele ierarhice în profesie, pânã
la onorantul titlu de „Doc tor Honoris Causa”! A
fost nu doar un ctitor al învãþãmântului su pe rior
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bãimãrean, un man ager iscusit, formator ºi ed u -
ca tor pasionat pentru miile de absolvenþi, slu -
jitori devotaþi ºi pricepuþi ai ºcolilor din Mara -
mureº ºi din tot spaþiul românesc. A fost, timp
de peste 60 de ani, în prima linie de luptã pentru
un învãþãmânt de calitate în acest spaþiu, im -
plicat trup ºi suflet în aceastã zidire, uitând sã
iasã la pensie!

Dascãlul luminator a ieºit deseori din aula
universitarã, implicându-se în spaþiul pub lic al
Cetãþii bãimãrene, al judeþului ºi þãrii. Acestui
mare cãrturar al timpului nostru i se datoreazã
multe înfãptuiri culturale ºi ed u ca tive în co -
lectivitate. Printre altele, are meritul de a fi re -
vigorat activitatea Societãþii Culturale ASTRA,
creând, în spaþiul bãimãrean ºi judeþean, noi
despãrþãminte ac tive ale acesteia, înfiinþând ºi
conducând revista „Astra maramureºeanã ieri ºi
azi”. Prin ele a rearticulat ºi continuat, dupã
1989, acþiunile de tradiþie ale acestei societãþi
longevive, propagând prin cuvânt ºi faptã, în
spaþiul judeþean ºi naþional spiritul ei cul tu -
ral-edu caþional ºi profund pa tri otic.

Implicarea sa substanþialã pe mul ti ple pla -
nuri i-a adus preþuirea ºi stima generaþiilor de
dascãli formaþi la înalta sa „ºcoalã”, respectul
confraþilor din þarã ºi strãinãtate, încorporându-l 
ca membru marcant în numeroase societãþi ºi
foruri ºtiinþifice de prestigiu. Laurii cei mai va -
loroºi ºi strãlucitori, îmi place sã cred, sunt, atât cei 
ai dragostei nemãrginite din sânul familiei sale, ai

soþiei Maria-Margareta ºi ai celor douã vlãstare
viguroase împlinite – dr. Dan iel ºi ing. Rãducu, cât 
ºi aura de adulaþie a familiei lãrgite, pentru care a
fost un reper luminos, demn de urmat.

Deºi strãmutat într-o altã dimensiune spa -
þialã ºi temporalã, îl simþim încã viu printre noi!

Lui i se potrivesc, cred cu tãrie, celebrele
aserþiuni ale filosofului ºi poetului ro man
Horatius, autorul celebrelor Epistole ºi al Odelor,
în care promoveazã principiul ar is to te lian al
„cãii de mijloc de aur” (aurea medio critas),
con form cãruia adevãrata ºi suprema plãcere ºi
îm plinire se regãsesc în starea de liniºte sufle -
teascã, în tihnã, în asumarea unui mod de trãire
bazat pe virtuþile majore (mo res maiorum), pre -
cum: curajul, fidelitatea, mo de stia, dreptatea ºi
respectul! Meditând asupra scur gerii irever si -
bile a Timpului, exclamã: „Non omnis moriar!”
(Nu voi muri de tot!). În urma profesorului, a
marelui cãrturar Gheorghe Pop rãmâne, atât op -
era sa scrisã, cât ºi un edi ficiu viu încorporat în
fiinþa generaþiilor de slujitori devotaþi ai
Doamnei Noastre – LIMBA ROMÂNÃ!

Slãvitã fie fiecare clipã a aducerilor amin -
te la aceastã evocare emoþionantã a împlinirii
unui secol de la naºterea sa!

Cuvine-se sã-i aducem un profund oma -
giu, sin cere ºi calde mulþumiri, sã facem o re -
verenþã pioasã, sã rostim în tãcere o rugãciune
adresatã Divinitãþii, spre odihna binemeritatã a
Sufletului Sãu!
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Mo ment de reculegere In memoriam prof. univ. dr. Gheorghe Pop, la 100
de ani de la naºtere. Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, 8 oct. 2021



Profesorul Gheorghe Pop

Dr. ing. ªtefan MARINCA
Preºedinte România Solid-State Cir cuits So ci ety (Circuite in te grate)

IEEE (Institutul Ingineriei Electrice ºi Electronice)

Nimeni nu s-a identificat mai mult

cu învãþãmântul su pe rior mara mu -

reºean, umanist ºi tehnic, decât

pro fesorul Gheorghe Pop.
Primele mele succese profesionale sunt

le gate de numele lui. Mare mi-ar fi bucuria sã-i
pot raporta, cum o fãceam pe-atunci, unde am
umblat ºi ce-am mai fãcut. Aº fi fu git la el ca un
copil fericit sã-i arãt ultimele jucãrii.

L-am cunoscut mai bine dupã ce a ajuns
rec tor al Institutului de Învãþãmânt Su pe rior din
Baia Mare. Înaintea lui, tot personalul pãrea di -
vizat în gãºti ce se pârau reciproc unde trebuia.
Datoritã suspiciunii generalizate ºi pârei la cei
de sus cred cã Securitatea avea o treabã uºoarã
în instituþie. Mã bucuram de tinereþe ºi de ceva
notorietate localã, dar nu de atmosfera care te
fãcea victimã sigurã, dacã nu aparþineai uneia
dintre gãºtile protectoare.

De cum a luat profesorul Gheorghe Pop
frâiele, atmosfera s-a schimbat brusc. Pârele au
continuat din inerþie, dar rectorul le-a îngropat
pe toate. Mult mai târziu am aflat cã el era
ecumenistul per fect, fãcându-ºi un scop din a
împãca oamenii.

Odatã m-a chemat la el în birou sã-mi
spunã cã Securitatea se intereseazã de mine
pentru cã aº fi fãcut o orgã electronicã la nu ºtiu
ce bisericã. Fiind vorba de electronicã, eram
principalul sus pect. Am rãmas buimac pentru cã 
nu ºtiam despre ce-i vorba. Vãzându-mi nedu -
merirea, mi-a zâmbit spunându-mi: Marinca
du-te ºi vezi-þi de treabã!

Altãdatã m-am bãgat singur în niºte com -
binaþii cu iz ºtiinþific prea ambiþioase pentru
statutul meu de-atunci. Se întâmpla curând dupã 
ce am inventat aparatul de mãsurat putere fãrã
întreruperea curentului, o noutate absolutã
pentru România acelor ani. Printr-un con curs de
împrejurãri, am ajuns responsabil de con tract de
cercetare la ICEMENERG Bucureºti, cel mai
mare institut de profil din þarã, un colos la vre -
mea aceea, care avea misiunea de a veghea la

sãnãtatea Sistemului En er getic Naþional. Între
colegii mei nu dãdea bine sã-mi iau lumea în cap 
de unul singur, fãrã colaboratori, ºi sã fac pe
cercetãtorul în Bucureºti. Orice pas greºit mi-ar
fi adus în institut daune sigure. Dar ºi la Bu -
cureºti terenul era minat.

Acolo aveam de-a face cu alte orgolii de
mari specialiºti care nu concepeau ca un nimeni
de unde „se agaþã harta-n cui”, dupã cum s-au
exprimat di rect, sã le dea lecþii. Între aceste douã 
ameninþãri, de acasã ºi din Bucureºti, m-am în -
cordat ºi am realizat o cercetare care mi-a fost
întoarsã pe toate feþele de ºefii departamentelor
tehnice înainte sã intru în Consiliul ªtiinþific al
ICEMENERG pentru a-mi susþine cauza ºi a
aduce banii cuveniþi la Baia Mare.

Am ºi acum scrisoarea trimisã de la ICE -

MENERG Bucureºti cãtre rectorul Institutului
din Baia Mare, profesorul doc tor Gheorghe Pop, 
în care se spune: „responsabilul de con tract a
prezentat o lucrare de cel mai înalt nivel tehnic
ºi ºtiinþific, ce reprezintã o premierã naþionalã”.

Ca un amãnunt, ce se leagã de aceastã
primã aventurã, cu ocazia prezentãrii lucrãrii de
cercetare, am fost pus sã-i explic celui mai bun
electronist de la ICEMENERG cum am fãcut
multiplicatorul, circuitul cheie care nu mai
fusese realizat în România. De cum am început
sã-i explic a strigat la mine: Asta-i multiplicator
Gilbert! I-am rãspuns, tot rãspicat: Nu, ãsta-i
multiplicator log-antilog! Amãnuntul este im -
por tant, pentru cã, dupã mulþi ani, l-am cunoscut 
per sonal în SUA pe Barrie Gilbert, inventatorul
multiplicatorului cu acelaºi nume, unul din cei
mai mari inventatori din istoria electronicii, cu
care am ajuns sa fiu coleg ºi mai târziu chiar
prieten. L-am vizitat acasã pe Coasta de Vest, în
Port land, unde am petrecut nopþi povestind de
istoria lui, de electronicã ºi de muzicã. Mai
târziu l-am propus ºi a fost numit Doc tor
Honoris Causa la Universitatea Tehnicã din
Cluj. Dupã ceremonia de la Cluj l-am adus la
Baia Mare, unde Teodor Ardelean, directorul
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Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”, a organizat o 
conferinþã cum nu putea fi organizatã la Cluj. Aº 
fi fericit sã ºtiu cã acel electronist mai trãieºte,
sã-i spun cã am fost coleg ºi prieten cu Barrie
Gilbert. ªi mai fericit aº fi fost sã-i spun
profesorului Gheorghe Pop aceste poveºti ºi
multe altele, cu recunoºtinþã pentru protecþia de
care m-am bucurat în anii de început.

Dupã episodul ICEMENERG, au urmat
alte contracte cu in sti tute de cercetare, producþie 
ºi învãþãmânt din toatã þara. Sub conducerea
profesorului Pop mã miºcam liber ºi cu spatele
asigurat, fãrã sã am de-a face cu politica vremii
ori cu bãieþii de pe Scânteii1. Pe de altã parte,
sunt convins cã ei îmi numãrau paºii. Cine a trãit 
anii aceia ºtie cât de im por tant era sã fii înþeles ºi 
sprijinit ºi cum toatã cariera profesionalã putea
sã-þi fie ruinatã de o „ºopârlã” strecuratã în do -
sar, pentru cã la Ministerul Învãþãmântului ºeful
de cadre care aviza orice promovare în grad era
generalul de securitate Aurelian Bondrea, cu
toate studiile fãcute la seral, cel care a fondat
dupã anul 1990 celebra fabricã de diplome uni -
versitare, Universitatea „Spiru Haret”.

La rândul lui, profesorul Pop avea spatele
ºi mai asigurat, fiind prieten intim cu primul
secretar de-atunci, tot Pop Gheorghe. Odatã
mi-a fãcut onoarea sã mã in vite la o petrecere de
tainã la care rectorul ºi-a invitat câþiva prieteni
la o masã la Mogoºa, unde ne aºtepta mai-marele
judeþului. De ce le spun toate acestea? Pentru cã

în relaþia mea cu profesorul Gheorghe Pop n-am
nimic care sã nu mã onoreze.

Mulþi dintre colegii mei de-atunci ar putea 
depune mãrturie pentru protecþia de care s-au
bucurat din partea Profesorului. Mi-aduc aminte 
cum, la începutul anilor ’80, ne-a pre zentat tâ -
nãrul cu pãrul creþ, de nici 30 de ani, pe nume
Teodor Ardelean, cu un aplomb ieºit din comun, 
numindu-l di rec tor educativ al Insti tu tului ºi
aco perindu-l pentru toate îndrãznelile lui
tinereºti. Sub coordonarea Profesorului, grupul
de cercetare de la Facultatea de Litere din Baia
Mare a obþinut premiul Academiei Române, pri -
mul mare premiu cu care a fost onorat învã -
þãmântul su pe rior maramureºean.

În primele luni din 1990, profesorul
Gheorghe Pop a fost ales preºedinte al despãr -
þãmântului ASTRA Maramureº, iar la pro pu -
nerea lui eu am fost ales vicepreºedinte.

L-am întâlnit ul tima datã tot la Mogoºa.
Trecuse de 90 de ani ºi ieºise cu doamna Pop ºi o 
familie de prieteni. Eram întors în þarã pentru
vacanþa de varã ºi, vãzându-mã, s-a bucurat. Þin
minte cã, atunci, doamna Pop mi-a spus cã Pro -
fesorul îi vorbea de mine. Presupun cã de bine,
cum numai de bine l-aº putea vorbi în orice
împrejurare.

Acum la aniversarea unui secol de la
naºterea Sa, mi-i dor sã mai întâlnesc asemenea
Oameni. Fie-i odihna luminatã ºi amintirea
veºni cã pentru faptele lui de OM  DE OMENIE.
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Omagiu ºi veºnicã recunoºtinþã profesorului universitar dr. GHEORGHE POP,
adevãrat men tor al multor profesori din Maramureº ºi nu numai. Am fost ºefa de
promoþie a anului 1978, dupã ce, în 1974, Institutul Ped a gogic de 3 Ani a devenit

Institut de Învãþãmânt Su pe rior cu Facultatea de Limba Romanã – Lim bi Strãine (engle zã-fran -
ceza) de 4 ani de studiu, pregãtind cadre didactice, atât pentru gimnaziu, cât ºi pentru liceu.

ªtiu cã acest demers n-ar fi fost posibil fãrã râvna neobositã a d-lui dec an de atunci, prof.
GHEORGHE POP, în fruntea unui colectiv de profesori cu o notorietate naþionalã de cercetãtori 
ºtiinþifici pasionaþi ºi preocupaþi de dezvoltarea învãþãmântului maramureºean.

L-am iubit, l-am admirat pentru pasiunea sa pentru aceasta profesiune nobilã ºi îmi
rãmân în amintire orele inegalabile de LIMBA ROMANÃ ale unui Dascãl erudit, înzestrat cu
mãiestrie didacticã ºi cu harul de a transmite dragostea ºi preþuirea limbii romane.

Maria GRIB-MARIAN
Profesoarã pensionarã

1 Scânteii era strada bãimãreanã unde îºi avea sediul fosta Securitate.



100 de ani de la naºterea prof. dr. Gheorghe Pop

8 octombrie 1921-8 octombrie 2021

Pr. Simion MESAROª
Baia Mare

Ori de câte ori trebuie sã evoc un

eveniment, o persoanã, o per so na -

litate, ºi aici evocãm personalitatea

profesorului dr. Gheorghe Pop, îmi vin în minte

douã versuri cu care Octavian Goga încheie

poezia Cântã moartea:
Nu câte-au fost îmi vin în minte
Ci câte ar fi putut sã fie.
Voi încerca sã evoc, desigur foarte pe

scurt, viaþa ºi personalitatea profesorului dr.
Gheorghe Pop, supranumit „Patriarh al culturii
bãimãrene ºi maramureºene”, ºi nu numai,
într-un compartiment, într-o sferã a acþiunilor ºi
activitãþilor sale, poate mai puþin cunoscutã: sfe -
ra implicãrii sale în viaþa Bisericii Greco-Ca -
tolice din România.

For mat ºi educat în ºcolile patronate de
cãtre Biserica Greco-Catolicã, ºi-a încununat
stu diile cu licenþa în Teologie, obþinutã la Blaj
în anul 1946. Aici l-a avut ca profesor ºi episcop
pe Fericitul Ioan Suciu, supranumit „Episcopul
tineretului”, martir al Bisericii Catolice, beati -
ficat de papa Francisc la 2 iunie 2019. Însã
vremurile tulburi de dupã cel de-al Doilea Rãz -
boi Mondial, care au adus peste poporul român
„ciuma roºie” sau comunismul care a scos Bise -
rica Greco-Catolicã în afara legii, au fãcut ca el
sã nu poatã fi hirotonit preot, aºa cum ºi-a dorit.

Dupã obþinerea licenþei în Teologie la
Blaj, vreme de doi ani pânã în 1948, când
Biserica Greco-Catolicã a fost scoasã în afara
legii, a activat ca asistent universitar la Ac a de -
mia Teologicã din Oradea unde episcop era
Fericitul Valeriu – Traian Frenþiu, alt martir al
Bisericii Catolice, beatificat de papa Francisc în
cadrul aceleiaºi ceremonii de la Blaj din 2 iunie
2019. Rectorul Academiei Teologice de la
Oradea era monseniorul dr. Coriolan Tãmâian,
încã nebeatificat, dar ºi el cu 16 ani de puºcãrie,
pentru cã a refuzat, ca toþi episcopii ºi încã
foarte mulþi alþii înrolarea în ortodoxie.

Dupã 1948, profesorul dr. Gheorghe Pop
ca mulþi alþii aflaþi în situaþia sa, ºi îl amintesc

aici doar în treacãt pe prof. Valentin Bãinþan,
personalitate de acelaºi calibru cu profesorul dr.
Gheorghe Pop pe care îl evocãm, a rãmas în con -
tact per ma nent cu clandestinitatea greco-ca to -
licã. Dupã ieºirea din închisoare, în 1964, a
fostului sãu rec tor de la Oradea, monsenior dr.
Coriolan Tãmâian, unul dintre puþinii supra vie -
þuitori, prof. dr. Gheorghe Pop îl vizita frecvent
la Oradea, iar când acesta venea în Baia Mare îl
aºtepta la Garã, de unde îl lua cu maºina proprie
ºi îl gãzduia de fiecare datã în casa lui, în ciuda
faptului cã ºtia cã Monsenior Tãmâian este urmã -
rit pas cu pas de Securitate cã fost deþinut pol i tic.

Dupã 1989, prof. dr. Gheorghe Pop ºi-a
pus toate energiile sale ºi tot prestigiul sãu, ca
om de culturã, în serviciul Bisericii Greco-Ca -
tolice. Într-o discuþie directã cu domnul di rec tor
al Bibliotecii Judeþene, domnul prof. dr. Teodor
Ardelean, acesta îl aºeza pe prof. dr. Gheorghe
Pop alãturi de regretatul Valentin Bãinþan între
cei mai de seamã intelectuali apãrãtori ai Bi -
sericii Greco-Catolice, dupã 1989.

Voi puncta în cele ce urmeazã doar trei din 
intervenþiile profesorului dr. Gheorghe Pop care 
îmi vin în minte cu privire la refacerea struc -
turilor Bisericii Greco-Catolice dupã relega li -
zarea acesteia în urma evenimentelor din De -
cembrie 1989.

1. Încã din primele zile din 1990 a militat
pentru refacerea A.G.R.U. – Asociaþia Generalã
a Românilor Uniþi. Aceastã asociaþie a laicilor
greco-catolici era inspiratã de Acþiunea Catolicã 
din Italia, apãrutã imediat dupã Primul Rãzboi
Mondial, iar la noi a fost înfiinþatã în anul 1921.
A.G.R.U., ca asociaþie, a fost interzisã în 1948
odatã cu scoaterea Bisericii Greco-Catolice în
afara legii. Dupã ce Biserica Greco-Catolicã a
fost relegalizatã, prof. dr. Gheorghe Pop a
reactivat A.G.R.U. în Dieceza Maramureºului,
iar ul te rior asociaþia a fost reactivatã ºi în
celelalte dieceze. Aceastã asociaþie a avut ºi
continuã sã aibã un rol foarte im por tant în viaþa
Bisericii. Datoritã implicãrii sale în acþiunile
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A.G.R.U., prof. dr. Gheorghe Pop a fost ales în
1994 vicepreºedinte A.G.R.U. la nivel naþional.

2. O altã acþiune în care s-a implicat tot în
1990, a fost organizarea ºi deschiderea în acelaºi 
an a Institutului Teologic „Ep. Dr. Alexandru
Rusu”, primul institut teologic de grad uni ver -
sitar din þarã, deschis în Baia Mare. Legat de
aceastã acþiune a sa, pe lângã recunoºtinþa pe
care o datoreazã Dieceza Maramureºului profe -
sorului dr. Gheorghe Pop pentru aceastã im -
plicare a sa, per sonal îi datorez o recunoºtinþã
aparte pentru îndrumãrile pe care mi le-a dat,
pentru experienþa pe care mi-a transmis-o din
postura sa de rec tor al Universitãþii de Nord, la
care mai adaug cã m-a onorat, obligându-mã
sã-i spun TU, în ciuda unei diferenþe de vârstã,
în virtutea cãreia putea sã-mi fie tatã, ca sã nu
mai vorbesc de celelalte diferenþe. A preluat
per sonal Catedra de limba ºi literatura românã la 
Institutul Teologic „Ep. Dr. Alexandru Rusu”,
sub formã de voluntariat absolut, pentru cã fi -
nanþarea de la stat era zero.

3. Din iniþiativa profesorului dr. Gheorghe 
Pop, în anul 1996 a apãrut primul pe ri odic al
Diecezei Maramureºului „Tinereþe creºtinã”, cu 
apariþie bilunarã. El a fost redactorul-ºef al
acestei publicaþii la care au colaborat teologi ºi
profesori de prestigiu din toatã þara vreme de trei 
ani pânã în 1999 când, din mo tive neîntemeiate

ºi independente de noi, publicaþia ºi-a încetat
apariþia. Calitãþile grafice ale revistei, ce-i drept, 
erau modeste, deoarece aveam o tiparniþã veche
ºi o ghilotinã acþionatã man ual. Conþinutul în
schimb, era mult peste calitãþile grafice.

Colecþia celor 18 numere apãrute timp de
trei ani ar trebui sã se gãseascã în Biblioteca
Episcopiei ºi cei care ar dori sã o consulte vor
afla între foile acestui pe ri odic informaþii ine -
dite. Am ºi eu colecþia.

Panegiricul pe care l-am þinut la 7 iulie
2012, când Distinsul Profesor ne pãrãsea, la
venerabila vârstã de 91 de ani, l-am încheiat cu
cuvintele cu care voi încheia ºi acum modesta ºi
insuficienta mea evocare a acestui ti tan.

«Într-o lume în care tot mai mulþi îºi
încheie cariera sau chiar viaþa în conformitate cu 
principiul „dupã mine potopul”, iatã avem pe
acest catafalc un exemplu de om care îºi încheie
existenþa pe acest pãmânt lãsând în urma sa un
fluviu de culturã, un fluviu de demnitate ºi
caracter, un fluviu de credinþã statornicã
„într-unul Dumnezeu ... ºi într-una Sfântã
Catolicã ºi Apostolicã Bisericã”».

Pentru a vorbi – ºi numai puþin – despre
fiecare din aceste fluvii de culturã, demnitate,
caracter ºi credinþã, ar trebui sã recurg la cu -
vintele Sfântului Apostol Pavel: „Timpul nu
mi-ar ajunge”.

In Memoriam, profesor doc tor Gheorghe Pop

Prof. Ana Lucreþia Maria MOLDOVAN
Baia Mare

Domnul Profesor Doc tor Gheor he

POP îºi aniverseazã cei 100 de ani
de la naºtere, printre stele ºi în -

geri ...  Cu siguranþã ne zâmbeºte de sus, cald ºi
îngãduitor, cu ochii luminaþi de iubire. 

Plecat prea devreme dintre noi, a lãsat un
loc gol nu doar în sufletul familiei sale ºi în
mediul ac a demic bãimãrean, ci ºi în toþi cei care
l-au cunoscut cu adevãrat ºi au avut beneficiul
întâlnirii cu personalitatea sa copleºitoare.

Pentru mine ºi, cu siguranþã, pentru mulþi
alþii, Domnul Profesor a fost un men tor, un pro -
fesor de anvergurã, un model uman de implicare 

ºi solicitudine, un prieten onest, cu experienþã ºi
multã grijã, un îndrumãtor ºi un coleg pe tã -
râmul ac a demic lingvistic, care, rãmânând tri -
butar firesc constrângerii limitei umane, a fost
con stant UN MARE OM!

Aristocraþia academicã a profesorului dr.
Gheorghe Pop era dublatã ºi completatã fericit
de o comunicare umanã caldã ºi de vocaþia sa de
dascãl! Îi cunoºtea pe toþi studenþii de la Filo, ºi
pe mulþi de la învãþãmântul tehnic, nu doar dupã
nume, ci ºi cu calitãþile lor, cu defectele lor, cu
problemele lor. ªi nu de puþine ori intervenea
sã-i ajute, nu doar în pregãtirea de specialitate,
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ci ºi în rezolvarea celorlalte probleme. Avea
mereu o vorbã bunã, una de duh ºi un zâmbet
larg ce-i lu mina chipul. Avea forþa omului bun
care face bine.

Bunãtatea domniei sale nu era o slã bi -
ciune, cum ar fi unii, azi, tentaþi sã creadã. Nu.
Era o formã a umanitãþii sale exprimatã liber, cu
prestanþa omului sigur pe sine ºi care se impune
prin calitãþi intelectuale ºi umane care au putere
prin valoare ºi nu prin forþã. Inspira re spect, nu
teamã.

Îmi dau seama cã am preluat de la domnia
sa nu doar competenþe lingvistice ºi pedagogice, 
ci ºi modelul omului bun.

Aceastã omenie ºi bunãtate, altruismul sãu, 
au fãcut din profesorul Gheorghe POP ºi un man -
ager de prestigiu. A fost RECTORUL LIDER,

înainte ca acest con cept sã fie clarificat în cultura
noastrã ºtiinþific, com pe tent, pro fe sionist, per -
formant, recunoscut ºi acceptat cu re spect.

Dialectologia pe care ne-a predat-o, a
deschis învãþãceilor umaniºti largi porþi spre
respectul faþã de limba românã, cu istoria ºi
toate articulaþiile sale vii, cu toatã dulceaþa sau
forþa sonurilor îmbogãþite de vorbitorii þãrilor
folclorice maramureºene ºi naþionale. 

Adevãrata cercetare ºtiinþificã din facul -
tate este legatã de practica pe teren pe care o
coordona domnul profesor Gheorghe POP, de
ancheta lingvisticã prin descinderi în localitãþi
uitate sau mai cunoscute din judeþ, unde am
experimentat miracolul întâlnirii cu pãstrãtorii
rãdãcinilor limbii, care ºi-au pus amprenta, cu
dragoste ºi cu umor, pe sonurile sale, pe to -
ponime ºi antroponime. Transcrierea foneticã
ne-a permis înregistrarea fidelã a tuturor su -
netelor – vocale cu grade diferite de deschidere
sau sonoritate ºi consoane ºuierãtoare, dure sau
îndulcite prin palatalizare. Eram foarte mândrã
de capacitatea dobânditã cu ajutorul Maestrului, 
de a înregistra fi del amprenta muzicalitãþii lim -
bii române vorbite asemãnãtor ºi diferit de la un
om la altul, dintr-o localitate sau zonã, în alta.

Efectul acestui studiu com plex, magistral
orchestrat de Domnul Profesor, ne-a adus nu doar 
beneficiul îmbogãþirii cunoºtinþelor de spe cia -
litate, ci ºi iubirea profundã faþã de limba românã
ºi poporul român. Da, au fost lecþii de specia -
litate, dar ºi lecþii speciale de pa tri o tism profund.

Era impunãtor nat u ral ºi neostentativ. Ne
intimida prin prestanþã ºtiinþificã ºi prin vocea
sonorã, inconfundabilã. La cursuri eram ochi ºi
urechi, deosebit de atenþi, din interesul pe care
ni l-a insuflat pentru materia predatã, dar ºi din
dorinþa de a fi ºi noi foarte buni, pe mãsura
încrederii ºi a aºteptãrilor pe care le avea faþã de
noi. Ne încuraja, ne dojenea dacã era cazul,
gãsind întotdeauna cuvântul care sã ne mo ti ve ze.
ªi reuºea mereu cu succes sã ne întreþinã interesul 
ºi prin glume sau complicitate inte lectualã. A
fost, fãrã îndoialã, UN MARE PROFESOR!

Atât de mult a contat pentru mine învã -
þãtura sa încât, deºi îndrãgostitã de literaturã, am 
ales sã fac lucrarea de licenþã din limbajul pro -
fesional al minerilor! Nu ºtiu cât aport ºtiinþific
am adus, dar ºtiu cã este o lucrare muncitã cu
sârg ºi 100% originalã! ªi sunt foarte mândrã
de ea!

În cei peste 35 de ani de învãþãmânt, am
purtat cu credinþã valorile insuflate de domnul
profesor Gheorghe POP. Îi datorez multe: ape -
titul pentru învãþãturã ºi cunoaºtere, neliniºtea
intelectualã, dragostea ºi stima faþã de limba
românã ºi vorbitorii ei, respectul ºi grija faþã de
elevii mei, cãrora le-am insuflat la rândul meu
dorinþa de a învãþa, dragostea pentru limba ºi
literatura românã, forþa binelui ºi a omeniei,
respectul ºi autorespectul, optimismul ºi încre -
derea în sine, umorul, dacã se poate, ca formã de
a depãºi momentele mai com pli cate, respon -
sabilitatea faþã de sine ºi faþã de cei de lângã noi.

Domnul profesor Gheorghe POP a mar -
cat, cu personalitatea ºi activitatea sa, învã þã -
mântul su pe rior bãimãrean, comunitatea aca -
demicã ºi studenþii pe care i-a îndrumat cu har ºi
vocaþie, scriind pagini de aur în istoria educaþiei
maramureºene în toate articulaþiile ei!

Rãmân mereu în amintirile noastre þinuta
impunãtoare, vocea puternicã, dar caldã, ochii
mari sfredelitori ºi blânzi, anvergura academicã, 
autoritatea seninã, lecþiile ºi valorile îm pãr tã ºite,
omenia ºi lu mina pe care le rãspândea în jur...

Cu profundã consideraþie ºi aleasã pre -
þuire, îi aduc azi un pios omagiu! 

Odihnã ºi luminã veºnicã, Domnule Pro -
fesor GHEOR GHE POP!
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Gheorghe Pop – 100. Evocare

Dr. Coriolan POP
Baia Mare

Sincer sã fiu, nu ºtiu de unde sã încep,
pentru cã au trecut 82 de ani. Eu l-am 
cunoscut pe unchiul din copilãrie.

ªtiam toatã istoria ºi am asistat la toatã evoluþia
lui. I-am urmãrit puterea de muncã, i-am urmãrit 
dorinþa de afirmare, dorinþa de pricepere a lu -
crurilor nu numai din punctul de vedere al cu -
noºtinþei propriu-zise, ci din punctul de vedere
de a-i ajuta ºi pe alþii.

Dacã unchiul Coriolan a venit ºi l-a dus la
Oradea, eu nu am vorbit niciodatã de aceste
lucruri. L-a dus la Oradea la liceu, unde a stat
pânã când a terminat Institutul (Institutul de
Teologie Greco-Catolicã Oradea). Dar a venit
anul de prãpãd 1948. O sã amintesc aici o si -
tuaþie pe care am trãit-o ºi am petrecut-o acasã la 
Roºiori. Unchiul meu era teolog la Oradea ºi
fãcea serviciul în biserica din sat, când era în
vacanþe, împreunã cu preotul. Eu mergeam, de
obicei, cu bunicul la bisericã ºi la un mo ment dat 
bunicul îmi spune: Du-te ºi vezi dacã unchiul
tãu vine la bisericã sã-i spui sã se întoarcã. Dar
de ce, l-am întrebat eu. Du-te sã-i spui sã se
întoarcã. Sã nu vinã la bisericã. Aºa am fãcut ºi
într-adevãr l-am întâlnit pe unchiul în reverendã
venind la bisericã ºi i-am spus: M-a trimis bu -
nicul sã vã spun sã nu mergeþi la bisericã, dar
mi-a spus foarte hotãrât. S-a întors acasã,
pentru ca sã aflãm dupã-masã ce s-a întâmplat.
Preotul din sat a fost arestat. Se pare cã a fost
semnul care a atras atenþia în mod deosebit ºi
urma sã fie ºi unchiul prins în situaþia respectivã, 
dar tot n-a scãpat. Pentru cã mai târziu a fost luat 
ºi dus la interogãri la Satu Mare, dar, fiind totuºi
teolog ºi tânãr, l-au lãsat în pace, adicã nu a
ajuns sã înfunde închisoarea. Despre acest eve -
niment mi-am povestit numai mie ºi au trecut
atâþia ani de atunci.

M-am simþit obligat ºi mã simt ºi acuma sã 
scot în evidenþã umanismul acestui om, nu atât
ca rudenie, ci ca dragoste faþã de oameni, dra -
goste faþã de copiii de þãrani care au fost luaþi din 
ºcoli ºi duºi mai departe, ajutaþi sã se susþinã ºi
sã se dezvolte. ªi ca dovadã pe aceastã linie a
învãþãmântului a avut merite deosebite. I-a pro -

movat cu toate forþele ºi puterile lui pe toþi aceºti 
copii de pe Valea Someºului, care, la un mo ment 
dat, i-au fost elevi sau studenþi la ªcoala Peda -
gogicã din Carei, la Institutul din Baia Mare sau
la facultate. Aceste lucruri au fost fãcute cu un
efort, cu simþul acela ascuns al omului dator
sã-ºi promoveze semenii, sã-ºi promoveze nu
numai copiii din familie, ci ºi copiii þãranilor din 
zonã. Era o tradiþie înainte, între cele douã
rãzboaie: când unul din familie a ajuns la ºcoli ºi 
a reuºit în viaþã ºi a reuºit sã pãtrundã în acest
domeniu atrãgea dupã sine ºi alþi copii din
familiile de þãrani, ºi nu numai. Însã vreau sã
spun cã umanismul acestui om a fost dovedit pe
deplin de-a lungul timpului. Pentru mine a fost
un exemplu. Pentru mine a fost un model de
strãdanie ºi luptã. S-a mirat el însuºi când m-am
realizat: Ai ajuns sã faci chirurgie, dar cum ai
fãcut, pentru cã nu am avut pe nimeni în familie
în domeniul medicinii? Pãi –  am zis –  asta a
fost ambiþia mea, lucru pe care l-am luat de la
d-voastrã. Þinea la mine, e adevãrat, m-a ajutat
de câte ori s-a putut, dar nu am profitat niciodatã 
ºi nu m-am dus sã mã plâng vreodatã de greu -
tãþile prin care trec. Am pãstrat rezerva, dra -
gostea ºi respectul faþã de dumnealui.

ªi acum la acest ceas aniversar meritã sã
îmi fac pe deplin o datorie de onoare pentru a vã
spune cã acest om meritã poate mai mult ºi poate 
ar merita sã-l þinem în minte pentru toatã viaþa.
Nu se pot descrie lucrurile pe care le-a fãcut
pentru binele ºi împãcarea celor din jur. Nu se
pot aduna toate la un loc. Nu pot sã uit niciodatã
cum a venit la noi acasã ºi i-a spus mamei:
Pregãteºte-i hainele cã-l duc pe copil. Pentru cã
pe mine tata nu voia sã mã lase sã mã duc la
ºcoalã, pentru cã a spus: Cine rãmâne acasã?
Eram singurul bãiat. Fetele du-le, dar pe copil
nu, a zis tata. Sigur, mama a fost cea care m-a
ajutat ºi a zis: Ghiþã dragã, du-l pe copil cã asta
este dorinþa lui cea mai mare. 

Nu am vrut sã înºel acest îndemn ºi acest
ajutor pe care mi l-a dat. Am vrut sã-i aduc
onoare în mãsura în care am putut. Vã mul -
þumesc!
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Profesorul ºi Omul Gheorghe Pop
Prof. univ. dr. Maria Sânziana POP

Baia Mare

L-am cunoscut pe domnul profesor uni versitar dr. GHEORGHE POP în toamna anului
1967, când am dat con curs pentru ocuparea postului de asistent uni versitar la Catedra de
matematicã a Institutului Ped a gogic de 3 Ani Baia Mare. Chiar dacã nu am avut aceeaºi

specialitate, multe am învãþat de-a lungul anilor de la Profesorul ºi Omul Gheorghe Pop. Mi-a fost
model prin þinutã, rigoare, profesionalism, amabilitate, dar Lecþia cea mai importantã pe care am
primit-o de la Domnia Sa a fost aceea cã vârsta a treia, pensionarea, nu trebuie privite ca o povarã, ci 
dimpotrivã ca o posibilitate de a profita de timpul liber, de a con tinua sã cercetãm, sã lucrãm, sã
scriem, preþuind fiecare clipã. Sã nu uitãm cã majoritatea lucrãrilor Domnului Profesor sunt scrise
în ultimii ani ai vieþii.

Totodatã, îmi amintesc cu drag ºi recunoºtinþã de prietenia cu care ne-a onorat fa milia ºi care
l-a legat de soþul meu, prof. univ. dr. fizician Iuliu Pop. Aceastã prietenie a devenit ºi mai puternicã
în vara anului 1992, când alãturi de prof. univ. dr. Nicolae Felecan, pãrintele Cristian Albu ºi alþi
ºase profesori au cãlãtorit pentru o lunã în Elveþia. Aici ºi-au descoperit afinitãþi comune, au vizitat, 
meditat, s-au recules ºi l-au întâlnit pe Maiestatea Sa Regele Mihai. Re cent, am recitit în jurnalul pe
care l-a þinut soþul meu în acea perioadã, consemnarea unor întâmplãri doveditoare.

Acum, cred cã Ei, aºezaþi la Masa Umbrelor, deapãnã amintiri, iar nouã, faptele lor ne sunt
îndemn de viaþã.

Mesajul familiei

Ing. Rãducu POP
Baia Mare

Mulþumiri din partea familiei, or -
ga nizatorilor! Mulþumiri tuturor
prietenilor! Continui peste 10

ani, ceea ce tata a spus aici: mulþumea prie -
tenilor, mulþumea societãþii. ªi eu le mulþumesc
prietenilor lui care au venit în numãr atât de
mare, încât, efectiv, ne entuziasmeazã ºi ne dã o
responsabilitate, nouã, ca membri ai familiei
care suntem aici sã urmãm, în fapte, cum putem
noi, activitatea ºi viaþa deosebitã ale profe so -
rului ºi ale tatãlui nostru, ale bunicului nostru,
Gheorghe Pop. 

Nu sunt un tip foarte emotiv, dar, ne fã -
când o re gie anume, imaginile proiectate de
Tedi au însemnat mult, pentru oricine, cu atât
mai mult pentru un membru al familiei. Tedi atât 
mi-a zis, cã o sã încep eu cuvântul pentru cã l-am 
cunoscut primul, din ‘59 ºi sã facem o logicã a
acestor discuþii. Sigur, eu l-am cunoscut primul,
asta aºa este, ºi l-am cunoscut ca un pãrinte
iubitor, l-am cunoscut ca un pãrinte deosebit, un

pãrinte devotat familiei. Nu l-am cunoscut, atât
de mult în ceea ce priveºte activitatea ce a desfã -
ºurat-o în societate ºi în universitate sau în Insti -
tutul Ped a gogic, cum se numea el la început, dar
fiind provocat de aceastã întâlnire ºi de, încã o
datã, binecuvântata idee a lui Tedi, am stat ºi am
rememorat, nu mi-am pregãtit un discurs gro -
zav, am fãcut o biografie, ca sã pot sã zic ceva
despre cum a pornit acest om, cum a studiat, ce a 
fãcut, cum s-a luptat în viaþa lui, ca sã ajungã
unde a ajuns, ca sã facã ceea ce a fãcut, sã
înfiinþeze un institut, ca sã aibã o viaþã personalã 
exemplarã, ca ºi tot ceea ce a realizat. 

Eu asta aº porni sã vã spun cã tata, ca fiu
de þãrani, a pornit ºcoala în Roºiori, în primele
clase, în clasele I-VII, între ‘34 ºi ‘42, la insis -
tenþele preotului Coriolan Tãmâian, care era un
membru al familiei noastre, care a fãcut ºi
puºcãrie, pentru faptul cã a crezut prea mult în
Biserica Greco-Catolicã, în timpul trecut.
Acesta l-a dus ºi a fost convins cã el are putere sã 
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facã mai mult. Pãrinþii lui au fost Ioan ºi Maria,
fraþii lui, Vasile, tatãl ilustrului chirurg Pop
Coriolan, al lui Gavril ºi al lui Nuþucu. Ei au fost
patru fraþi, ceilalþi trei s-au jertfit pentru ca
Ghiþã sã meargã sã studieze, sã fie domn, cã aºa
îi ziceau, inclusiv în familie îi ziceau „domni -
ºorul”, ºi fraþii lui, ºi soþiile fraþilor lui, ºi toþi.
Dupã aceea a fost dus la ªcoala Normalã
Românã Unitã din Oradea, la greco-catolici, a
urmat Liceul „Gheorghe Bariþiu” la Cluj, apoi
studii superioare, începând cu Ac a de mia Teolo -
gicã Românã Unitã, Oradea. La doi ani, dupã
absolvire a urmat Facultatea de Litere ºi Filo -
logie la „Vic tor Babeº” Cluj, aºa se numea
atunci facultatea din Cluj. ªi-a luat doctoratul în
1969, cu cunoscuta carte Elemente neologice în
graiul maramureºean. Profesor de limba ro mâ -
nã, între 1948-1952, între 1952-1960 a fost in -
spec tor ºcolar la Baia Mare, în regiunea Baia
Mare, de fapt. Din 1960 pânã în 1961 este di rec -
tor la Institutul Ped a gogic de 2 ani din Baia
Mare, cum se numea atunci. Pe urmã rãmâne
profesor de limba românã la universitate, ºef de
catedrã la limba ºi literatura românã, iar din
1970 pânã în 1980 devine dec an. De atunci
încep sã þin mai bine minte activitatea lui ºi cât
de mult s-a zbãtut, dacã acasã îi ziceau „domni -
ºorul”, în rest, toatã lumea pe care o þin minte,
prietenii, îi ziceau „decanul”, pentru lungimea
parcursului lui în aceastã funcþie. Inclusiv mie,
colegii la facultate care au aflat, îmi ziceau
„deca nul” – o parte dintre ei.

S-a luptat enorm de mult pentru aceastã
facultate, a urmat apoi prorector, rec tor, având
funcþiile de lector, conferenþiar, profesor uni -
versitar, toate etapele ce au fost necesare for -
mãrii personalitãþii ºi omului Gheorghe Pop în
plenitudinea lui. Ca sã nu mai in sist pe aceastã
biografie pe care o gãsiþi în cele editate cu spri -
jinul bibliotecii, vreau sã vã spun lucruri care nu
s-au vãzut atât de mult. Erau alte vremuri atunci, 
era mult mai greu. Nu erau posibilitãþi sã te duci
la vreun lo cal, sã inviþi pe cineva la res tau rant,
sã faci o masã cu un prieten, cu un invitat de
seamã. Toatã viaþa lui a fãcut lobby pentru sluj -
ba lui, pentru locul lui de muncã, pentru uni -
versitate. În casa noastrã au intrat – ºi i-am vãzut 
cu ochii mei – o seamã de academicieni:
Alexandru Rosetti, Alexandru Graur, Iorgu
Iordan, membri corespondenþi ai Academiei,
Dimitrie Macrea, Boris Cazacu, cãruia îi eram
foarte simpatic ºi am fost cu el la Borºa într-o

excursie nemaipomenitã. Trebuia susþinutã fa -
cultatea ºi, pentru cã nu erau atâtea cadre
di dactice cu doctoratul luat, invita profesori co -
laboratori de la Facultatea din Cluj, astfel cã
atunci, tot la noi în casã au venit Mircea Zaciu,
Dumitru Zdrenghea, Pompiliu Dumitraºcu,
Gavril Scridon, iar mama, fie iertatã ºi ea, era cu
ºorþuleþul în faþã ºi fãcea celebrele chifteluþe ºi
ºniþele, de care erau toþi încântaþi. Domnii
aceºtia trãiau momente absolut plãcute în fa -
milia noastrã ºi noi am vãzut zbaterile tatãlui
meu ºi puterea lui de muncã. Venea de multe ori
târziu, venea cu probleme acasã, dar problemele
acelea el nu ni le mai transmitea nouã. A avut tot 
timpul grijã ca fa milia lui sã fie familie, sã aibã
grijã de noi ºi dupã perioada în care a ieºit în
binecuvântata pensie, când poþi sã te odihneºti,
el nu s-a odihnit, ci, fiind mai liber, a avut grijã
de nepoþi. Este aici Sorana, fata fratelui meu,
care din pãcate nu a putut sã vinã, soþia mea
Simona Pop, nora mea Pop Alina, fiica mea Pop
Di ana, care au venit fiecare cum au putut, Di ana
a pornit la 5 din Cluj ca sã poatã fi aici, bãiatul
meu este plecat cu afaceri ce nu puteau fi amâ -
nate, la Braºov. Aceasta este fa milia noastrã
care îºi aminteºte cu drag de bunicul ºi de tatãl
nostru, Di ana a fost chiar cea mai rãsfãþatã
dintre toþi, pentru cã bunicul intrând la pensie,
de Di ana a putut sã se ocupe, fiind crescutã la
pãrinþii mei în casã pânã la ora 4-5 când venea
soþia mea, iar noaptea dacã rãmânea acolo ºi
plângea îi cânta Cuculeanã. A avut ºi gingãºia ºi 
tandreþea acestor momente pentru familie.

Pe lângã deosebita lui pasiune pentru ceea
ce a fãcut, eu mi-l amintesc în biblioteca pe care
o aveam ºi pe care mulþi dintre dumneavoastrã o
cunoaºteþi. Stãtea ºi fuma – cred cã douã pachete 
de þigãri – ºi scria. Avea un scris mãrunt pe care
eu nu prea îl puteam citi pânã m-am obiºnuit cu
el, stãtea ºi scria extraordinar de mult. Sã scrii
despre limba ºi literatura românã, sã poþi sã scrii
atât de mult, mi se pãrea extraordinar. El s-a
luptat pentru activitatea ºi pasiunea lui ºi dupã
ce s-a pensionat. A lucrat, a intrat în colaborãri
cu reviste, a fost tot timpul absorbit de aceastã
activitate, nu a fost un om sã stea ºi sã se li -
niºteascã. 

Eu am rãmas cu imaginea decernãrii
distincþiei de Doc tor Honoris Causa de cãtre
Universitatea „Vasile Goldiº” din Arad, la 85 de 
ani, când, dacã vã aduceþi aminte, cei care aþi
fost acolo, a þinut un discurs. Avea 85 de ani, în
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care nu spus un „ã” sau un „î”, a vorbit liniar, to -
tal, fãrã sã se poticneascã, pe tema Interacþiunea 
dintre profesor ºi stu dent, subliniind cum tre -
buie sã se înveþe ºi cum sã se predea. Mie mi s-a
pãrut de multe ori, cã dacã el a trãit pânã la
aproape 91 de ani, a fost ºi datoritã faptului cã
ºi-a exersat mintea, a muncit, a fãcut tot ce a
putut pentru serviciul lui, pentru fa milia lui care
era la institut ºi pentru fa milia noastrã care era
acasã ºi pentru toþi din fa milia lui. Pe fiii fraþilor i-a 
ajutat, i-a îndrumat la scoalã, i-a susþinut cu sfaturi, 
cu învãþãminte. La tata, în acea biblio tecã, era
pelerinaj. Toatã lumea venea sã îi cearã un sfat ºi
toþi veneau sã le spunã ce este de fãcut, cum este
de fãcut, iar el avea rãbdare cu toatã lumea.

Scuze pentru emoþii, scuze pentru faptul

cã nu am limbajul colocvial al maestrului, al
celor care vor veni sau al tatãlui meu, dar,
într-un fel, mã bucur cã am început. Am ales o
meserie mai durã, inginer în construcþii, ce ne -
cesitã un altfel de limbaj ºi nu sunt obiºnuit a
þine cuvântãri.

Mulþumesc tuturor, în primul rând orga -
nizatorilor ºi lui Tedi, care era prieten cu tata ºi
el îi spunea Ghiþã ºi tata îi spunea Tedi. Am
ajuns în arc peste timp, eu sã fiu Rãducu ºi el tot
Tedi …

Mulþumesc prietenilor ºi tuturor colegilor
care aþi venit aici, tuturor din familie. 

Sã îl ierte Dumnezeu, sã îl odihneascã acolo
unde este ºi sã ne priveascã de sus, în continuare,
cu mândrie, pe fiecare. Vã mulþu mesc!

Profesorul Gheorghe Pop -
fãclie vie a ºcolii superioare maramureºene

Prof. dr. Draga RADU

Rari sunt oamenii care sã se fi bu -
curat, precum profesorul Gheorghe
Pop, de atât de multã consideraþie,

de atât de multe elogii ºi prinos de recunoºtinþã
din partea celor care l-au cunoscut, fie ºi în
treacãt. ªi-a câºtigat un loc aparte în pleiada
intelectualitãþii româneºti prin prodigioasa ºi în -
de lungata activitate universitarã (timp de 50 de
ani), dar ºi prin dimensiunea umanã, greu de
cuprins în cuvinte.

A iubit cu patos catedra din care ºi-a
consti tuit un sacerdoþiu (2001: Tainele vo ca -
þiei), fãcând din ea, dincolo de profesiunea di -
dacticã, o adevãratã tribunã de promovare a unei 
demne filozofii de viaþã. Locul predilect al exis -
tenþei sale a fost Alma Ma ter bãimãreanã, cu al
cãrei destin se identificã, dupã cum însuºi
mãrtu riseºte: Eu sunt parte din Ea ºi Ea face
parte din mine ºi al cãrei fiu se proclamã, cu
adâncã recunoºtinþã pentru rolul de ter mi nant în
devenirea sa, în ascensiunea pe scara muntelui
de luminã. Nu ne spune, însã, mai nimic despre
contribuþia majorã la naºterea ªcolii superioare
bãimãrene, despre rolul sãu de pãrinte de facto
al învãþãmântului universitar din Nordul þãrii. 

În anii din urmã, depãnând amintiri cu
Doamna Margareta (mult iubitoarea soþie a Pro -

fesorului), aveam sã aflu despre frãmântãrile
tânãrului in spec tor ºcolar care constata, cu amã -
rãciune, lipsa cadrelor didactice calificate din
satele Maramureºului. Mai ales la limba ro mâ -
nã, fac tor esenþial al conºtiinþei naþionale, mama 
noastrã – cum îi plãcea Profesorului s-o alinte
cu po eti ca formulare a lui Lucian Blaga. Lu -
crurile nu se schimbã de la sine, e nevoie de
zbatere, de prins momentul ºi ocazia favorabile.
ªi ele se ivesc. In 1961 se hotãrãºte înfiinþarea
unor In sti tute de 3 ani pe diferite profiluri, în
funcþie de specificul zonei. Sã nu uitãm cã, la
acea datã, Baia Mare era un centru eminamente
minier în care un Institut de Subingineri apãrea
ca o necesitate. Nu însã ºi unul ped a gogic. A
fost nevoie de multe demersuri la autoritãþile lo -
cale ºi centrale, de o documentaþie solid argu -
mentatã, de atragerea unui corp di dac tic de elitã. 
Cu magnetismul sãu inefabil, cu puterea de con -
vingere a cuvintelor pe care le mânuia ca nimeni 
altul, profesorul Gheorghe Pop i-a determinat pe 
mulþi sã se implice în realizarea acestui nobil
deziderat. Sediul, din punctul de vedere al
arhitecturii, nu se deosebea prin nimic de ºcoala
elementarã din apropiere, chiar dacã în can -
celarie – o salã de la etajul doi – erau altfel de
dascãli ºi o atmosferã de o cu totul altã facturã.
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La venirea mea în Baia Mare, în 1965, nu exis -
tau încã nici cabinete, nici aulã, nici mãcar o
bibliotecã, lucruri inerente unei instituþii uni -
versitare. Ei bine, toate acestea s-au construit
într-o aripã nouã, din iniþiativa ºi la insistenþele
decanului Gheorghe Pop. Peste ani, i-am auzit
pe unii arogându-ºi meritul pentru aceastã lu -
crare, mai ales pentru aulã (care, în timp, a
devenit „bun comun”), dar eu, martor oc u lar, pe
Domnia Sa l-am vãzut tratând cu constructorii
sau supraveghind atent lucrãrile. Se pare, însã,
cã puþini îºi mai amintesc de contribuþia covâr -
ºitoare pe care a avut-o la augmentarea spaþiului
ºi adaptarea clãdirii la standardele unui lãcaº ac -
a demic.

De la înfiinþare (1961) pânã la suprimarea
treptatã a Institutului de Învãþãmânt Su pe rior
(1984), Gheorghe Pop a fost neîntrerupt la con -
ducerea acestei instituþii ce devenea din ce în ce
mai prestigioasã. Îi este, pe drept cuvânt, recu -
noscutã calitatea de ctitor de ºcoalã, pentru cã a 
fost promotorul, îndrumãtorul ºi susþinãtorul ne -
condiþionat al perfecþionãrii ºi modernizãrii di -
dacticii, al dezvoltãrii ºi diversificãrii do me -
niilor de cercetare filologicã. ªi totuºi, niciuna
dintre aceste emblematice zidiri nu-i poartã nu -
mele. Pãcat! Uitarea, e scrisã ºi ea în legile
omeneºti. Poate de aceea, cred eu, l-a învred -
nicit bunul Dumnezeu cu viaþã lungã ºi vioi -
ciune spiritualã pânã la capãt, pentru a-i da cu -
ve nitul rãgaz sã-ºi desãvârºeascã op era ºi sã-ºi
lase moºtenire numele înscris pe cãrþi, spre folo -
sul generaþiilor viitoare ºi spre intrarea lui în
nemurire.

M-am întrebat adesea de ce, pub lic, nu
ºi-a atribuit niciodatã meritul per sonal de ctitor.
Din modestie? În niciun caz. Personalitatea sa,
aureolatã de mãreþie, nu rima deloc cu modestia. 
Aparenta simplitate venea, mai degrabã, din
smerenia (în sensul biblic al termenului), con -
form cãreia, aºa cum am notat deja, catedra, cu
tot ce îi incumbã, era, în propria-i percepþie, un
sacerdoþiu, o misiune sacrã în numele cãreia
slujea. Pe de altã parte, nu era genul de ºef care
sã taie panglici, nici genul de om care sã-ºi
asume merite atunci când realizãrile veneau
dintr-un efort comun. Un exemplu elocvent

pentru probitatea sa profesionalã ºi moralã este
legat de acordarea premiului „Timotei Cipariu”
pentru bine-cunoscuta monografie a zonei
Chioa rului. Deºi promotor ºi coordonator al lu -
crãrii, nu s-a dus la Bucureºti sã ridice premiul
(cum se mai obiºnuia). A organizat, în schimb, o 
sesiune de comunicãri cu invitaþi din toate cen -
trele universitare ale þãrii, ºi, în faþa lor, în mod
festiv, secretarul Academiei Române a decernat
diplomele fiecãrui coautor în parte, dând astfel
momentului o anvergurã de eveniment ºtiinþific
naþional.

În ceea ce mã priveºte, activitatea mea
universitarã a fost jalonatã de cele douã exa -
mene date cu Domnia Sa: în calitate de preºe -
dinte al comisiei la concursul pentru ocuparea
postului de asistent la limba francezã (1971) ºi,
peste ani, în calitate de coordonator al tezei mele 
de doctorat (2011), susþinutã ca un fel de fi nis
coronat opus. A fost ul tima îndatorire aca de -
micã a distinsului universitar, într-o apariþie
impresionantã, cãci, deºi cu sãnãtatea ºubrezitã,
a þinut sã citeascã referatul în picioare, drept ca o 
lumânare. Pãstrez cu sfinþenie în suflet aceastã
imag ine, deoarece ºtiu cã, în ciuda efortului
chinuitor, a ales acea atitudine din re spect adânc 
pentru cei de faþã ºi din dorinþa nobilã de a
conferi solemnitate momentului.

Câteva luni mai târziu, în 8 octombrie, am
fost pãrtaºã la aniversarea a 90 de ani de viaþã ºi
îl revãd înconjurat de flori ºi de o salã plinã de
oameni bucuroºi sã-i mãrturiseascã prietenia,
iubirea, recunoºtinþa ori profundul re spect. 

ªi iatã-ne acum, în aceeaºi salã, cu toate
locurile ocupate în pofida pandemiei ce ne bân -
tuie, reuniþi sã-l aniversãm pe marele nostru
cãrturar la împlinirea a 100 de ani de la naºtere.
Fizic, el nu mai e printre noi, dar prezenþa lui
spiritualã pluteºte în aer. Aceeaºi atmosferã de
sãrbãtoare, aceeaºi bucurie de a-i fi fost în preaj -
mã, de a-l fi cunoscut ºi de a evoca momente
preþioase petrecute împreunã. Doar urãrile
trebuie sã îmbrace forme diferite. Drept pentru
care eu spun: 

Fie ca fãclia pe care Domnul Profesor a
aprins-o pe altarul culturii neamului sã se
pãstre ze vie întru veºnicie!
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Gheorghe Pop – un reper moral, 
o conºtiinþã, la un veac de la naºtere

Nicolae SCHEIANU
Baia Mare

Anii aceia au fost adevãraþii noºtri
ani de glorie. Eram aºa de tineri,
încât dimineaþa, când ieºea soarele, 

se vedeau aburi ridicându-se din spinãrile
noastre, ca la cai. „Adolescenþi aburinzi”, cum
zicea Ciprian. Eu nu mai eram chiar aºa de ad o -
les cent, ei – da!, dar venisem în Baia Mare, la
Institutul de Învãþãmânt Su pe rior de 4 ani, în
1983, plin de avânt … contrarevoluþionar, tolbã
de cãrþi de poezie citite ºi cu o experienþã de
viaþã mult superioarã noilor mei colegi, încã
mânji, încã imberbi. Ne-am întâlnit toþi trei: eu,
Ciprian Chirvasiu ºi Radu Macrinici, având cam 
aceleaºi idealuri literare, visând la marea lite -
raturã, hotãrâþi sã facem literaturã ºi sã lãsãm
mai la urmã dãscãlia, învãþãmântul, ºcolile ºi sã
ne scriem cãrþile, „capodoperele” ºi sã învingem 
„sistemul”, cum se numeºte acum.

Ne feream de catedre la ºcoli, oriunde ar fi 
fost ele, pentru cã ne temeam de ratarea literarã
care pentru noi era ratarea supremã, dar ºcolile
de atunci erau, oricum, încã romantice, într-un fel,
catedrele suportabile, atmosfera mai „uma nã” de -
cât cea azi, dacã nu era în vizorul Securitãþii.

Nu re gret cã am venit aici pentru cã am
avut parte de patru ani de atmosferã stu den -
þeascã unicã, pe care cei care au mai puþin de 30
de ani n-o pot pricepe, liberã, fãrã constrângeri
individuale prea mari (dacã uitãm de cele care
þin de libertate), îngrijoraþi doar de viitor ºi de
climatul pol i tic din ce în ce mai opac, care nu
diferea cu mult de cel al unui lagãr prin absurdul
so cial pe care-l practica ºi-l apãra cu îndârjire
care irita ºi mai tare. Dar am putut visa ºi citi în
voie (fireºte, atât cât aveam acces la unii autori),
pentru cã puþinii studenþi care mai erau încã la
instituþia în desfiinþare trãiam pe un fel de insulã
înconjuratã de o mare, parcã fãrã þãrmuri.

Am avut profesori care, cu puþine ex cep -
þii, acum ar putea fi mândria oricãror universitãþi 
din þarã; aº zice chiar, dacã am întoarce timpul ºi 
ar fi sã fie acum la catedrã, universitatea aceea ar 
fi printre cele mai bune din þarã.

Printre ei, figura profesorului nostru de
limba românã Gheorghe Pop se desprinde într-o 
luminã aparte, pentru cã Ghiþã Pop era feno -
menal din toate punctele de vedere, de la figura
impozantã, la mers, de la felul de vorbi, la modul 
în care se exprima, de la profesorul universitar la 
omul simplu, care se ducea, pe jos, acasã, cu
mâinile la spate, ca un boier trecând printre
domeniile sale.

Puþini oameni puteau transmite încrederea 
ºi siguranþa lui cã suntem la noi, aici, pentru cã
ne uneºte ceva invizibil, ca o promisiune cã
nimic rãu nu ni se putea întâmpla, cã lucrurile
vor fi bine, deºi situaþia politicã din acele vre -
muri era apãsãtoare ºi plinã de temeri ºi de
umbre.

Gheorghe Pop este genul de personalitate
care a lãsat o dârã de luminã prin viaþa multor
studenþi, a multor generaþii de studenþi, ºi lu -
mina aceea nu s-a stins niciodatã, nici mãcar
dupã dispariþia lor fizicã.

A ºtiut, instinctiv, poate, sã comprime lao -
laltã generaþii întregi de dascãli ardeleni care au
afirmat, cât le-a fost îngãduit, spiritul românesc,
sufletul românesc, cultura românã în acest
spaþiu.

El a fãcut parte din primele generaþii de
dupã revenirea Transilvaniei la fostul Regat
România, care a înþeles profund rolul culturii ºi
învãþãmântului românesc în afirmarea noii iden -
titãþi statale ºi a spiritului românesc aici, unde,
în afara folclorului ºi a poeziei populare, cultura
româneascã, teatrul, literatura, în spe cial, aproa -
pe cã nu existau, pentru cã nu se dezvoltase o
culturã scrisã româneascã decât firav ºi doar de
mai puþin de o jumãtate de secol. Era conºtient
de asta ºi ne-o spunea adesea, îndemnându-ne sã 
scriem, sã afirmãm noi valori româneºti, sã de -
ve nim, sã facem salturi calitative ºi cantitative
con crete.

Cu ochii minþii îl revãd ca pe un om blând
ºi lipsit de tarele majoritãþii ºefilor de azi ºi,
chiar ºi de atunci.
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Într-o ieºire pe teren, ne-a dus pe câþiva

(eu, Ciprian Chirvasiu, Radu Macrinici ºi câteva 

colege de an) la cules de folclor la Roºiorii de

Satu Mare, în satul sãu na tal. Ne-a cazat pe la

neamurile dânsului ºi ne-a oferit adevãrate lecþii 

de viaþã ºi de istorie. Pentru cã, pentru noi,

istoria de viaþã pe care ne-o însuºeam pe viu, de la 

dânsul, devenea ºi istoria propriilor noastre vieþi. 
L-am revãzut ºi reîntâlnit de multe ori, cu

bucurie, ºi, în acelaºi timp, cu nostalgie: a mea, a 

Dânsului, a vremurilor de atunci, a vremurilor
de acum.

L-am întâlnit la redacþia revistei „Nord
literar”, unde se pregãtea un volum aniversar la
împlinirea vârstei de 75 de ani. Am scris atunci
un text pe care ºtiu cã l-a citit cu bucurie. 

Au mai trecut, de atunci, iatã, 25 de ani,
cum zice poetul, ca niºte clipe, clipe care se
scurg în eternitatea care-i va pãstra vii, numele
ºi memoria. Sã-i fie amintirea ºi op era în veci
bine cuvântate! Plecãciune, dom’ profesor!

Universitarul maramureºean Gheorghe Pop 
– emblemã a frumosului ºi veºnicului Maramureº

Prof. Ioan SENI,
Preºedinte de onoare al Despãrþãmântului ASTRA Nãsãud

La cei peste 75 de ani pe care i-am
împlinit de câtva timp, constat re -
trospectiv cã cei mai frumoºi ani din

viaþa mea au fost cei în care m-am dedicat
ASTREI ºi am cunoscut atâta lume bunã la nivel 
de þarã, dar mai ales de regiuni istorice, una
dintre aceste regiuni fiind Maramureºul cu spe -
cificul sãu de un falnic inconfundabil, atât prin
mãreþia sa istoricã ºi folcloricã, cât ºi prin cea
universitarã, cãci prin Universitatea de Nord se
oferã þãrii absolvenþi de bunã calitate, inclusiv în 
judeþul nostru Bistriþa-Nãsãud, unde fiica mea
Alis, este un astfel de absolvent al Universitãþii
maramureºene care, lucrând la Liceul Eco nomic 
din Nãsãud, obþine rezultate remarcabile pre -

dând limba ºi literatura românã.
Pe universitarul Gheorghe Pop l-am cu -

noscut la ASTRA, acolo unde Domnia Sa pleda
pentru ASTRA ca pentru o Academie a veºniciei 
româneºti, de astru cãlãuzitor al conºtiinþelor,
de depozitar al autenticelor valori mo rale ale
poporului român. Care a fost rãsplata celor care
s-au dedicat ASTREI prin zel, sacrificiu, muncã
nobilã? Ne rãspunde tot Domnia Sa: Conºtiinþa
cã fac parte dintr-un or gan ism de mare presti -
giu ce contribuie, într-o formã sau alta, la întã -
rirea solidaritãþii neamului. În felul acesta,
când îi ascultai consistentele pledoarii cu ºi
despre ASTRA, te întâlneai de fapt, nu numai cu 
universitarul Gheorghe Pop, ci cu toatã floarea
intelectualitãþii maramureºene. Acest adevãr lua 

amploare când aveai plãcuta ocazie sã-i audiezi
ºi pe colaboratorii astriºti ai distinsului preºe -
dinte al ASTREI Baia Mare, mai ales pe
Domnul di rec tor al Bibliotecii Judeþene „Petre
Dulfu” – dr. Teodor Ardelean care vedea
ASTRA ca pe un Panteon naþional în care toate
forþele naþiunii îºi pot apãra cu succes interesul
naþional, limba, istoria, unitatea neamului …
Din delegaþia care-l însoþea pe preºedintele dr.
Gheorghe Pop, deseori fãcea parte ºi preotul
Viorel Thira pe care-l admiram cu nesaþ când
concluziona: ASTRA prin preoþii ºi învãþãtorii
ei, cu orice prilej a fãcut educaþie naþio nal-ro -
mâneascã ºi a trezit conºtiinþa naþionalã, mân -
dria ºi demnitatea poporului nostru.

Ce poate fi mai frumos decât îndemnul
profesorului universitar Gheorghe Pop: ASTRA
a reprezentat o forþã redutabilã în lupta pentru
culturalizarea poporului român ºi cã va con -
tinua sã existe pentru a promova idealul unitãþii
acestui popor, a vocaþiei sale europene, prin
istorie ºi civilizaþie, mergând pe ideea genialã a
lui Nicolae Iorga: Acolo unde ne dezbinã poli -
tica, sã ne uneascã cartea. Îºi dorea mult pro -
fesorul Gheorghe Pop ca ASTRA sã funcþioneze 
ca o Asociaþiune flexibilã, modernã, inventivã,
cu deschidere mai largã spre realitatea pe care
o trãim în prezent …, tineretul sã fie educat
astãzi în cultul patriei prin limbã, istorie, religie 
ºi tradiþiile neamului (îndemn pentru cei ce au
con tact per ma nent cu tinerii), sã fie susþinutã

98 IANUARIE 2020-DECEMBRIE 2021

M
AI

R
O

M
E

M 
NI

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F



lumea satelor prin mijlocirea dascãlilor ºi a
preoþilor – oameni iubitori de neam ºi în con tact 
per ma nent cu sãtenii care sunt leagãnul an ces -
tral al bunului-simþ de unde înmuguresc ºi ro -
desc inepuizabil omenia, cinstea, virtutea cre -
dinþei ºi iubirea de adevãr.

Numeroase au fost întâlnirile astriºtilor
nãsãudeni cu cei maramureºeni ºi, de fiecare
datã, intervenþiile oficiale ale distinsului uni -
versitar Gheorghe Pop impresionau prin calitate 
ºi mesaj. Ne stau la îndemânã temele abordate la 
adunãrile anuale de la Sibiu din octombrie 1995: 
Pãtrunderea ideilor iluministe în zonele jude -
þului Maramureº, prin activitãþile ASTREI, de la 
Sfântul Gheorghe, octombrie 1997: Lupta
pentru drepturile limbii – lupta pentru libertate
ºi emancipare naþionalã; sau de la ªomcuta
Mare, octombrie 1999: Astra în Maramureº.
Activitatea Despãrþãmintelor … Observãm o
ana lizã pertinentã a fenomenului astrist, atât pe
plan lo cal, cât ºi pe plan naþional, urmatã de
îndemnuri ºi soluþii optimiste, încurajatoare.
Aºa s-au petrecut lucrurile ºi la adunãrile de la
Fãgãraº, în septembrie 2000, Braºov-Sãcele –
sep tembrie 2002, Dej – septembrie 2004, Sibiu
– au gust 2005, Lipova – mai 2007, Sibiu –
noiem brie 2008, ªomcuta Mare – octombrie 2009,
Nãsãud – octombrie 2010 ºi la celelalte adunãri
la care preºedintele ASTREI Maramureº onora
cu prezenþa sa prezidiul.

Prezent la adunarea anualã a ASTREI din
anul 2010, gãzduitã de astriºtii nãsãudeni, cu -
cerea asistenþa prin tema ASTRA – ieri ºi azi în
care etala valorile câºtigate de înaintaºi, insis -
tând în fi nal pe problemele pe care le poate
împlini ASTRA astãzi. Eram evidenþiaþi printre
fruntaºi, eram felicitaþi de Domnia Sa pentru
toate reuºitele, erau încurajaþi toþi delegaþii din
þinutul nãsãudean, din þarã ºi de peste Prut. Per -
sonal simþeam cum, prin prezenþa Domniei Sale
ºi a celorlalþi delegaþi din þarã cu grade aca -
demice sau universitare, se împlinea o idee a
unuia dintre strãluciþii academicieni nãsãudeni,
foºti ºi ei membri onorabili ai ASTREI. Este
vorba de Nicolae Drãganu, fost di rec tor al vesti -
tului Liceu nãsãudean înainte de Marea Unire,
astãzi Colegiul Naþional „George Coºbuc”, fost
rec tor al Universitãþii din Cluj (dupã 1918), fost
primar al Clujului ºi numai puþin, fost membru
co re spon dent (1923) ºi apoi activ (1933) al Aca -
demiei Române, care spunea: ASTRA a fost ºi
trebuie sã rãmânã poarta prin care Ac a de mia ºi 

academicienii coboarã în mijlocul poporului de
rând, iar ASTRA urcã spre marea ºi adevãrata
culturã naþionalã. Nimic mai simplu ºi mai efi -
cient, as pect verificat, atât de ASTRA tradi -
þionalã, cât ºi de ASTRA actualã, rediviva. De -
pinde totul de calitatea elitelor din Panteonul
culturii naþionale ºi dacã acestea doresc sã co -
boare în rândul poporãnilor, cu problemele
actuale ale þãrii sau naþiunii române, cãci popo -
rãnii îi aºteaptã cu soluþii sau finalitãþi inclusiv
pentru cele mai acute probleme de azi. Dacã
„elita” politicã de azi nu mai este ºi elita cultu -
ralã a þãrii, atunci, cu atât mai mult, universitarii
ºi academicienii sunt aºteptaþi în rândul oa me -
nilor de la sate ºi oraºe … Acest as pect a fost
bine înþeles de universitarul maramureºean
Gheorghe Pop ºi Domnia Sa a militat dupã pu -
terile sale, la soluþionarea lui. Dar a fost singur
sau au fost toþi universitarii din þarã angajaþi în
acest demers? Cred cã elita culturalã de azi,
atâta cât o avem, va fi vinovatã de decãderea
moralã, civicã ºi creºtinã a neamului românesc.
Aceastã elitã indiferentã ar trebui sã ºtie cã Rãul
acolo se extinde unde oamenii buni nu fac nimic
(Edmund Burke, sec. XVIII). Profesorul
Gheorghe Pop ºi toþi cei care l-au însoþit ºi cu
care s-a însoþit au ºtiut bine acest lucru ºi de
aceea s-au implicat, atât cât le-a permis socie -
tatea ºi energia personalã, iar ca recunoºtinþã s-a 
mulþumit cu conºtiinþa cã face parte dintr-un
or gan ism de mare prestigiu ce contribuie, într-o 
formã sau alta, la întãrirea solidaritãþii nea -
mului. Toþi corifeii ASTREI, toþi membrii ei au
fost pãtrunºi de acest adevãr. Câþi ar mai face-o
astãzi ? Doar cei cu o conºtiinþã curatã, creºtinã,
naþional-româneascã, de implicare civicã, cãci
societatea de azi e divizatã în tot felul de
ONG-uri, unele susþinute de stat, altele nu, unele 
plãtite, altele voluntare … Depinde de care parte 
sau unde se aflã Biserica, ªcoala, Ac a de mia
Românã, Mediul Universitar etc.

Mã bucur cã am cunoscut un astfel de om
valoros, cã prin ASTRA i-am cunoscut ºi pe
ceilalþi astriºti intelectuali maramureºeni, iar
astãzi, când dupã 30 de ani (1990-2010) am
predat funcþia de preºedinte al Despãr þã mân -
tului ASTRA Nãsãud, dar nu mi-am predat
înda toririle ºi drepturile de membru activ, mã
întreb retoric: CE MAI ESTE ªI RÃMÂNE
ASTRA PENTRU MINE? Rãspuns: Cea mai
frumoasã amintire, cãci în cei 30 de ani am
înfiinþat 35 de cercuri ASTRA sãteºti ºi orã -
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ºeneºti, cu sute de membri care activau în nu -
meroase secþiuni; am organizat 30 de adunãri
anuale ale Despãrþãmântului nãsãudean ºi
douã de talie naþionalã (1991 ºi 2010), am lãsat
un sediu numit ºi Galeria academicienilor nã -
sãu deni (21), un Dicþionar al culturii ºi civi -
lizaþiei populare a Þãrii Nãsãudului, o revistã
Astra Nãsãudeanã finanþatã de Consiliul
Judeþean Bistriþa-Nãsãud prin Biblioteca Jude -
þeanã; am oferit 24 de ani premii ºi diplome ale
ASTREI elevilor din ºcolile nãsãudene care
obþineau me dia anualã cea mai mare pe profil:
mate-info, filologie, ped a gogic, ºtiinþe, silvic,
eco nomic, gimnaziu; 24 de ani (1995-2019) –
un fes ti val anual de colinzi itin er ant, cu impli -
carea a 6 localitãþi ilvene în care ofeream di -
plome ASTRA, atât gazdelor, cât ºi formaþiilor
oaspete; 24 de ani de Tabãrã internaþionalã
„Acasã la noi”, cu sute de copii primiþi ºi gãz -
duiþi în familii în Valea Someºului (15 ediþii) ºi
la Bistriþa (9 ediþii); fãrã a mai aminti lansãrile
de carte, conferinþele, dezvelirile de plãci ºi
busturi, aniversãrile, comemorãrile... ºi multe,
multe altele … pe care PROFESORUL UNI VER -

SITAR DR. GHEORGHE POP LE CUNOªTEA ªI

LE APRECIA, pentru cã o parte dintre ele le-a
inclus în volumul „ASTRA IERI ªI AZI”, volum
apãrut în anul 2005 la Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu” (p. 189-226), având colaborator
pe distinsul prof. dr. Teodor Ardelean, di rec -
torul Bibliotecii, astãzi – un intelectual de
frunte al Maramureºului ºi al þãrii. 

CE ÎMI DORESC? Rãspuns: Ceea ce ºi-ar
fi dorit ºi universitarul maramureºean
Gheorghe Pop: O ASTRA funcþionalã, vie, în
care elitele culturale sã întâlneascã populaþia
satelor ºi oraºelor, în care Ac a de mia Românã,
Uniunea Scriitorilor, Biserica ºi ªcoala, insti -
tuþiile statului sã-ºi dea mâna în procesul edu -
cativ promovat la nivelul comunitãþilor ce alcã -
tuiesc aceastã frumoasã grãdinã a Maicii
Domnului, numitã România.

Dumnezeu sã-l rãsplãteascã pe distinsul
profesor universitar dr. Gheorghe Pop cu cea
mai aleasã recompensã pentru cât ºi cum a trudit 
pe tãrâmul ASTREI!

Veºnicã odihnã ºi plãcutã adu cere a
minte!

Profesorul universitar Gheorghe Pop a fãcut
ºi continuã sã facã cinste Tãtãrãºtiului

Col o nel (r) Voicu ªICHET
Preºedintele ASOCIAÞIEI FIII SATULUI TÃTÃREªTI

Satul Tãtãreºti este o strãveche aºe -
zare româneascã, situatã la con -
fluenþa Câmpiei Someºului cu Zona

Codrului, în conjuratã cândva de pãduri, din care 
au mai rãmas câteva în partea de nord a
localitãþii. Prima atestare documentarã dateazã
de la 1211, iar biserica de piatrã a fost ridicatã la
1814, fiind unul dintre cele mai vechi lãcaºuri de 
cult din judeþul Satu Mare.

De-a lungul timpului, din acest sat, relativ
mic, s-au ridicat numeroase personalitãþi care au 
activat cu succes în di verse domenii, atât la
nivelul judeþului Satu Mare, cât ºi în alte zone
ale þãrii, chiar ºi peste hotare. În spe cial, dupã
cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, deschi zân -
du-se, oarecum, mai larg porþile ºcolilor su -
perioare pentru copiii de þãrani români, dar ºi

mânaþi de nevoia de a-ºi gãsi un alt rost în viaþã,
dat fiind cã pãmântul nu mai era al pãrinþilor ºi
bunicilor pentru a constitui, ca pentru atâtea ºi
atâtea generaþii anterioare, principala sursã exis -
tenþialã, chiar de supravieþuire, tinerii tãtã rãºte -
nilor s-au îndreptat spre liceele ºi ºcolile profe -
sionale din Satu Mare, calificându-se în di verse
meserii, iar unii, cu mai multã dragoste ºi
aplecare spre învãþãturã, ºi-au încercat ºansele
la instituþiile de învãþãmânt su pe rior, cu pre -
cãdere la Cluj sau Timiºoara.

Nu puþini sunt inginerii, profesorii, me -
dicii, juriºtii, economiºtii, ofiþerii, oamenii de
culturã originari din Tãtãreºti care ºi-au exer -
citat profesia cu conºtiinciozitate, cu pasiune ºi
re spect pentru muncã, pentru þarã, pentru se -
meni. Au fost ºi sunt profesioniºti desãvârºiþi,
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care ºi-au pus amprenta acolo unde viaþa i-a dus
sã munceascã sau sã conducã colective de oa -
meni, bucurându-se de respectul ºi prietenia
mai-ma rilor sau mai-micilor ºefi sau cola bo -
ratori. Datoritã lor, micul nostru sat a fost
cunoscut ºi recunoscut în întreg judeþul ca unul
cu un potenþial uman deosebit, din care rãsar
frecvent oameni serioºi, bine pregãtiþi pro fe -
sional, dar ºi de caracter, pe al cãror cuvânt te
puteai baza la bine ºi la greu. Desigur, ca orice
pãdure, a avut ºi are ºi Tãtãreºtiul uscãciunile
lui, dar peste timp rãmân valorile, oamenii care
au fãcut cinste satului.

În acest cadru, relaþiile umane, în speþã
legãturile sentimentale dintre tineri au cãpãtat
alte valenþe, depãºind mult graniþa satului în
care s-au nãscut ori, cel mult, cele ale satului
vecin, liceenii sau studenþii cunoscând alþi
potenþiali parteneri de viaþã decât cei cunoscuþi
în localitatea natalã. S-au înfiripat poveºti de
dragoste, s-au iscat discuþii cu pãrinþii, care,
conservatori ca tot ardeleanul, îºi fãcuserã niºte
planuri: „fata o mãrit cu feciorul lui cutare cã nu
ºtiu ce avere are, feciorul cu fata lui cutare, cã e
harnicã ºi la locul ei” etc. 

În acest con text, douã tinere surori din
Tãtãreºti, Margareta ºi Cornelia Dan, au fost
trimise de pãrinþi la ºcolile din Satu Mare ºi Baia 
Mare, la vremea respectivã funcþionând încã
Regiunea Maramureº, pentru a învãþa carte ºi
a-ºi croi un drum mai uºor ºi mai sigur în viaþã.
Ambele s-au calificat în domeniul conta bi li ta -
te-finanþe, lucrând în aceastã profesie la
instituþii sau fabrici existente în acea perioadã,
dar ºi dupã 1990, din Satu Mare ºi Baia Mare.
Margareta, sau Margaretuca, cum îi spuneau cei
din familie pânã la repausare, era o femeie foarte 
frumoasã ºi pedantã. Nu avea cum sã scape
atenþiei unui tânãr intelectual, la rândul sãu
chipeº, înalt, bine fãcut ºi … tot dintr-un vechi
sat românesc sãtmãrean – Roºiori, situat pe
Valea Someºului. Idila dintre Gheorghe Pop ºi
Margareta Dan s-a concretizat într-o fru moa sã
ºi îndelungatã cãsãtorie, binecuvântatã cu doi
feciori frumoºi ºi deºtepþi, fa milia stabilindu-se
ºi rãmânând la Baia Mare ºi dupã desfiinþarea
Regiunii Maramureº.

Cealaltã fiicã a lui Bãciucu Loaþi ªirului ºi 
a lui Nãnuca Moari ªiranca, aºa cum erau
cunoscuþi în sat pãrinþii lor, s-a cãsãtorit la Satu
Mare cu inginerul Keresztesi Alexandru, un om
deosebit de aºezat ºi cumpãtat, care, deºi era re -

for mat, venea frecvent la biserica din Tãtãreºti,
în spe cial de sãrbãtorile de iarnã ºi pascale, când 
fa milia se reunea pentru a le petrece împreunã,
decedat prematur, la 60 de ani, când îndeplinea
funcþia de inginer-ºef la fosta Fabricã de Lapte
din Satu Mare. Au avut un singur copil, pe
Alexandru, de profesie tot inginer, care mi-a
fost coleg de clasã paralelã la Liceul „Mihai
Eminescu”, ocupând acum o funcþie de con -
ducere la Electrolux Satu Mare. 

Dar sã revin la fa milia Pop, aceste rânduri, 
pe care mi le-a solicitat domnul Teodor
Ardelean, având menirea de a întregi imaginea
despre Gheorghe Pop ºi cu o poveste din satul
soþiei sale. I-am cunoscut destul de bine pe pã -
rinþii doamnei Margareta încã din copilãrie, iar
mai apoi am devenit ºi rude: tatãl sãu era frate cu 
bunicul soþiei, Dan Ioan, iar Cornelia ºi
Alexandru Keresztesi ne-au fost naºi de cu nu -
nie. Bãciucu Loaþi era o fire foarte blândã, cal -
culatã, molcomã, în timp ce soþia era o femeie
micã de staturã, foarte aprigã, pusã „pã
gãzdãlit”, mai ales dupã 1990, când a reintrat în
posesia/proprietatea pãmântului, preocu pân -
du-se mult de administrarea acestuia, dar, fiind
deja destul de în vârstã, a angrenat-o pe fiica
Cornelia, Nelicuþi, cum îi spuneau cei apropiaþi.
Avea ºi o vorbã, Þucu-þi cãpucu!, pe care o
folosea frecvent în dialogul cu semenii, în spe -
cial cu neamurile mai tinere.

Tot în acest con text al reintrãrii pã mân -
tului în proprietatea þãranilor, l-am cunoscut mai 
bine ºi pe unchiu‘ Ghiþã Pop. Cum socrul sãu ºi
bunicul soþiei erau fraþi, aveau viile una lângã
cealaltã, astfel cã ne întâlneam frecvent la lu -
crãrile specifice. Imediat dupã 1990, se apucase
chiar sã replanteze o parte din teren cu viþã
nobilã, eu mirându-mã cã un om cu pregãtirea
sa, cu funcþiile pe care le deþinuse ºi încã le mai
deþinea, care în mod sigur nu avea nevoie de
bani sau alte avantaje din lucrarea pãmântului,
fie aceasta ºi pentru a pro duce un vin bun, se
înhamã la astfel de munci la vârsta senectuþii.
Am realizat atunci cã la pruncii de þãrani care au
fost crescuþi în gospodãria pãrinþilor ºi învãþaþi
de mici cu munca specificã, oricâte ºcoli ar
urma, orice funcþii ar ocupa, oricâtã avere ar
avea, dragostea de pãmânt, plãcerea de a-l scor -
moni pentru a da roade, nu pier niciodatã. Am
trãit ºi trãiesc ºi eu aceastã experienþã, acest sen -
ti ment: abia aºtept sâmbãta (peste varã ºi alte
zile) sã merg la Tãtãreºti ºi sã mã ocup de
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grãdinã, de viþa-de-vie, de pomii fructiferi ºi sã
mã simt obosit fizic, dar relaxat mult psihic,
intelectual. Atunci am aflat mai concret cine
este Gheorghe Pop ºi am luat con tact di rect cu
vasta sa culturã, dar ºi cu frumosul sãu caracter
ca om, manifestat la fel faþã de oamenii de sea -
ma lui ca ºi faþã de cei fãrã pregãtire, rãmaºi „la
coarnele plugului” sau la „munca de jos”.

Pe mãtuºa Margareta, deºi ea era din
Tãtãreºti, pot sã spun cã am cunoscut-o mai
puþin, ea neparticipând la activitãþile „viticole”
ale soþului, doar la reuniunile de familie intrând
în con tact cu dânsa, de fiecare datã rãmânând cu
sentimentul cã am fost în prezenþa unei „ade -
vãrate doamne”, întotdeauna elegantã, pedantã
ºi cu vorbã bunã.

I-am cunoscut destul de bine, încã din
copilãrie, ºi pe cei doi feciori, în spe cial pe
Radu, care, fiind mai apropiat de vârstã, ni se
alãtura în vacanþe sau duminica, dacã se nimerea 
sã fie la bunici, la bãtutul mingii în curtea ºcolii.
De altfel, casa bunicilor fiind chiar vizavi de
ºcoalã ºi de cãminul cul tural, de la fântâna lor ne 
ostoiam setea, di rect din vidyere (gãleatã), ºi ne
spãlam în valãu (jgeabul pentru adãpatul vite -
lor) de transpiraþia ºi praful adunat în 3-4, poate
chiar mai multe ore de fotbal … O, Tempora!! 

Referitor la cei doi bãieþi, dar mai cu sea -
mã la cel mare, medicul Dan iel Pop, trebuie sã
subliniez ataºamentul lor faþã de bunici, atâta
timp cât aceºtia au trãit fiind aproape de fiecare
datã alãturi de ei de Paºti ºi de Crãciun, întâl -
nindu-i sau doar vãzându-i lângã coºul pentru

sfinþit în curtea bisericii sau în casã cu ocazia
Stelei ºi a Viflaimului cu care am bãtut satul 6
ani la rând, pe vremea când nici nu visam cã o sã
devenim rude prin alianþã!! De altfel, Dan iel a
legat o frumoasã prietenie cu regretatul preot al
satului din perioada 1979-1995, Orha Alexandru, 
ajutându-l mult pe acesta când boala s-a instalat
nemiloasã în corpul încã tânãr … ªi eu l-am
vizitat destul de des într-o anumitã perioadã, la
cabinetul din Baia Mare, unde-l consulta pe tatãl 
soþiei mele, în fapt unchiul sãu, care avea acelaºi 
nume cu bunicul sãu – Dan Vasile. De ase -
menea, ºi Radu, fiind un om de afaceri bãi mã -
rean im por tant, m-a sprijinit financiar de câ te va
ori pentru editarea revistei „Eroii nea mului”.

Întorcându-ne la fa milia Dãneºtilor din
Tãtãreºti, trebuie sã scot în evidenþã ºi faptul cã,
la fel ca ramura lui Bãciucu Loaþi ªirului din
care se trage doamna Margareta Pop, aceasta a
dat numeroase personalitãþi ce au fãcut ºi mai
fac cinste Tãtãreºtiului, dar au ºi adus ca
soþi/soþii oameni de prestigiu la nivel judeþean,
ºi nu numai, în plus copiii rezultaþi din aceste
mariaje le-au cãlcat în multe cazuri pe urme, nu
neapãrat în aceleaºi domenii de activitate. Desi -
gur, prin pregãtirea, cultura, funcþiile ºi reali -
zãrile sale de-a lungul îndelungatei sale cariere
didactice, unchiul Ghiþã Pop poate fi considerat
un vârf, fãrã a diminua cu nimic meritele celor -
lalþi, dintre care amintesc – sper fãrã sã supãr pe
cineva – pe colonelul Mihai Mareº, pe preotul
greco-catolic Gheorghe Con dor, pe profesoara
Angela Negreanu ºi pe regretatul sãu soþ, colo -
nelul Petre Negreanu, pe economistul Vir gil
Ienci, fost di rec tor al Bãncii Agricole din Baia
Mare, pe medicul Donca Vasile de la Cluj, pe
inginerul Mar ian Stoicovici, fost di rec tor al Fa -
bricii de Bere din Satu Mare, pe inginerul Dorel
Piþu, fost di rec tor al Centrului de Calcul Satu
Mare, pe Radu Mareº, fost di rec tor al ICRA
Satu Mare º.a.

Aceste nume au adus un plus im por tant
pentru prestigiul satului nostru, Tãtãreºtiul pu -
tându-se mândri atât cu fiii sãi, cât ºi cu cei pe
care i-a adoptat de-a lungul anilor. Printre
aceºtia din urmã se aflã la loc de cinste domnul
profesor dr. Gheorghe POP
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Cu soþia Margareta, la un eveniment în 2011



Model fascinant ºi ispititor

Prof. Lotica VAIDA
Baia Mare

La Centenarul naºterii Marelui Pro fe -
sor Gheorghe Pop, eu vãd oraºul Baia 
Mare purtând aura luminii. 

Aceastã aniversare e o sãrbãtoare care îi
înnobileazã pe organizatori ºi oraºul în care a
trãit ºi pe care o vedeam culminând în amfi -
teatrele universitare. Acolo/aici a fost ctitor,
întâiul!

Avea 40 de ani de viaþã, iar noi 18 sau
18+. Prin 1961 a fãcut posibil sã se adune la
Baia Mare absolvenþi de licee, cu vocaþie de
dascãl, din nordul ºi nord-vestul de þarã, pentru a 
studia spre a se întoarce apoi la satul/co mu -
na/oraºul care le aºtepta dãruirea, încât acolo „în 
brazdã” sã se cultive iubirea de carte, de sat, de
neam, de culturã. Mã numãr între cei care am
rãspuns prezent la inaugurarea Institutului Ped -
a gogic de 3 ani în Baia Mare ºi am sãrbãtorit
deschiderea anului de învãþãmânt su pe rior
1961/1962 pe ºantierele abia deschise – strada
G. Coºbuc de la Colegiul „Vasile Lucaciu” spre
Victoriei devenea cale cãtre clãdirea nouã a
Insti tutului Ped a gogic, aºadar spre instituþia
care avea sã se cheme UNIVERSITATE. O strã -
bãteam spre ºi dinspre oraº cu grijã ºi atenþi
unde punem piciorul. Centrul oraºului, cu sedii
ale instituþiilor culturale, era, încã, Piaþa Li -
bertãþii ºi spre acesta, toamna, în mireasma cas -
tanelor coapte pe jar la colþuri de stradã, ne
îndreptam pentru Bibliotecã, Teatru, Cine ma -
tograf, Cinematecã … Toate se aflau în arealul
Centrului Vechi.

 Institutul Ped a gogic de 3 Ani – an te rior a
existat ºi un institut de doi ani, care a pregãtit
învãþãtori – s-a dotat ºi dezvoltat repede cu bazã
materialã pentru studiu ºi pentru exis tenþã/ con -
diþii de viaþã studenþeascã, ceea ce presupunea
cantinã ºi cãmin pentru ca noi sã nu mai servim
masa ºi sã fim cazaþi în improvizatele „anexe”
de pe strada Victoriei, tocmai jos, în zona Uzinei 
„Petre Gheorghe”, cum se chema atunci. 

Fãrã-ndoialã, domnul Gheorghe Pop a
ºtiut sã creeze ºi sã coordoneze echipa, sã
deschi dã uºi din pragul cãrora venea sprijin.
Judeþul – ºi þara – aveau nevoie de dascãli, iar
marele dascãl a ºtiut sã ne iubeascã ºi sã ne
formeze în iubire. Eram copiii sãi – mãricei –,
dar trebuia sã devenim mari. Pentru asta ne-a
învãþat de toate. Sã fim stu dioºi ºi sã-i cinstim pe 
creatori. Sã-l recitãm pe Eminescu – ºi nu numai –
culegând din minunata-i poezie ºi sub stan tive ºi
ad jec tive … ºi propoziþii ºi fraze, modele de expri -
mare clarã, concisã, expresivã. Sã ºtim ri dica
pãlãria – bãieþii – ori înclina fruntea spre a rosti
reverenþios salutul. Ne-a însoþit în excursii de stu -
diu ºi ne sugera sã cunoaºtem þara cutre ierând-o.

 S-au rãsfrânt raze ale „ºcolii” Domniei
Sale în câmpul activitãþilor mele. Când, la
Ipoteºti fiind, am trecut „pãdurea de argint”
ºi-am poposit pe malul lacului albastru „încãrcat 
cu flori de nufãr”, iar o elevã a exclamat „aici aº
scrie ºi eu ca Eminescu”, am primit un feed back
fericit la strãduinþele mele. Eram cu elevi din
Cenaclul „Clopoþel”, de la ªcoala „Petre Dulfu”
din Baia Mare, pe urmele scriitorilor noºtri.

Am avut revelaþia bucuriei pe care o trãia
în bucuriile noastre, deveniþi dascãli la catedrã
sau antrenaþi în alte activitãþi. Ne-a onorat, îm -
preunã cu Doamna Margareta, soþia devotatã, cu 
prezenþa la lansãrile, urmate de concerte corale
de pricesne ºi colinde, ale cãrþilor publicate în
colaborare cu soþul meu, profesorul de muzicã
Simion Vaida – „Veniþi sã ne bucurãm Dom -
nului” ºi „Izvor, izvoraº”. A scris recenzii la
lucrãrile publicate de noi, ne-a solicitat cola -
borarea cu materiale pentru „Astra mara mu re -
ºeanã” – foaie volantã – ºi pentru Buletinul
Societãþii de ªtiinþe Filologice – Filiala Baia
Mare.

Mereu tonic, activ, un model fascinant ºi
ispititor ºi, reiterez cu o completare: efigie de
aur pe arcada timpului!
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Plãcute aduceri aminte

Dr. Ana VARNA

Mi-amintesc cu plãcere de prof.
univ. dr. Gheorghe Pop, pe care
l-am cunoscut la 1 octombrie

1963. Era ºeful Catedrei de limba românã a
Secþiei de filologie din cadrul Institutului Ped a -
gogic de 3 Ani din Baia Mare, iar eu – noul
cadru di dac tic al acestei catedre.

N-a trecut mult timp ca sã constat ca pro -
fesorul Pop se confunda cu ºcoala superioarã
bãimãreanã pentru care s-a luptat sã o înfiinþeze, 
sã prospere ºi sã se afirme în învãþãmântul su pe -
rior românesc.

A predat cursul de limba românã contem -
poranã caracterizat prin þinutã ºtiinþificã, prin
claritate ºi coerenþã, curs actualizat per ma nent
cu noutãþile din domeniul ºtiinþei limbii. Pe lân -
gã aspectele prac tice ale gramaticii, profesorul
Pop a acordat atenþie ortografiei, considerând cã 
însuºirea ºi aplicarea regulilor ortografice ºi de
punctuaþie reprezintã unul din scopurile stu die rii
limbii romane în ºcoalã. Studenþii au învãþat de la 
dascãlul lor cã a scrie corect înseamnã re spect
faþã de cel cãruia i te adresezi ºi faþã de tine.

Ca profesor, a fost preocupat dacã stu -
denþii ºi-au for mat deprinderea de a studia ºi
dacã ºtiu sã-ºi caute sursele de studiu. De ase -
menea, a urmãrit dacã studenþii dovedesc curi -
ozitate ºtiinþificã. Pe cei interesaþi i-a iniþiat în
cercetarea ºtiinþificã, i-a încurajat ºi i-a sus þinut
sã participe la sesiunile ºtiinþifice stu den þeºti.
N-a fost doar profesorul de la catedrã, ci a fost
mereu alãturi de cei care îl ascultau la curs. S-a
interesat tot timpul de studenþii sãi, i-a urmã rit
cu sfatul, cu inima ºi cu gândul.

Activitatea de cercetare ºtiinþificã a pro -
fesorului Pop s-a concretizat în studii ºi articole
apãrute în periodice de prestigiu printre care:
„Limba românã”, „Cercetãri de lingvisticã”,
„Lim ba ºi literatura românã” ºi în vol ume. Lu -
crarea Elemente neologice în graiul mara mu -
reºean, publicatã în 1971, reprezintã teza de
doctorat ºi trateazã îmbogãþirea lexicului gra -
iului maramureºean cu neologisme, prin inter -
mediul limbii literare.

A fost coautor ºi coordonator la volumul

Graiul, etnografia ºi folclorul zonei Chioar, pu -
blicat în 1983, lucrare care sintetizeazã o parte
din materialul cules, cu ajutorul unor chesti -
onare, de cadre didactice ºi studenþi ai Secþiei de 
filologie din cadrul Institutului de Învãþãmânt
Su pe rior Baia Mare. În 1985, Ac a de mia Ro -
manã a acordat acestei opere premiul „Timotei
Cipariu”. 

Profesorul Gheorghe Pop a fost preocupat
mereu sã înscrie activitatea de cercetare ºtiin -
þificã a învãþãmântului filologic bãimãrean în
con text naþional, organizând anual sesiuni ºtiin -
þifice cu participare naþionalã. Graþie pro fe so -
rului Gheorghe Pop, colectivul Catedrei de lim -
ba românã ºi studenþii filologi s-au întâlnit cu
personalitãþi ale lingvisticii – academicieni:
Iorgu Iordan, Alexandru Rosetti, Emil Petrovici, 
Alexandru Graur, Ion Coteanu ºi profesori uni -
versitari: Dimitrie Macrea, Boris Cazacu, Ma -
tilda Caragiu Marioþeanu, Romulus Todoran,
Ioan Pãtruþ, ªtefan Munteanu, Gheorghe Tohã -
neanu, Pompiliu Dumitraºcu.

Ca preºedinte al filialei Maramureº a So -
cietãþii de ªtiinþe Filologice din România, pro -
fesorul Pop s-a preocupat de activitatea ºtiin -
þificã, didactico-metodicã pe plan judeþean ºi a
iniþiat ºi coordonat buletinul „Studii ºi articole”, 
destinat, în primul rând, perfecþionãrii cadrelor
didactice din învãþãmântul preuniversitar.

  Despre omul Gheorghe Pop. Omenia,
bunãtatea, generozitatea, prietenia, respectul au
fost valori în care a crezut ºi care l-au definit.
Având multe funcþii, în care ºi-a dovedit din plin 
abilitãþile manageriale, de la ºef de catedrã, la
dec an, prorector ºi rec tor, a trebuit sã ia nenu -
mãrate decizii, dar a fãcut-o întotdeauna cu gân -
dul curat ºi cu dorinþa de a nu nedreptãþi pe
cineva, având mereu în minte: A fi domn nu-i de
mirare, a fi OM e lucru mare. Cultul prieteniei,
al respectului ºi sufletul sãu generos i-au adus
mulþi apropiaþi ºi reputaþia de dascãl îndrãgit ºi
foarte pop u lar.

Acum, la o sutã de ani de la naºterea pro fe -
sorului stimat ºi respectat, Gheorghe Pop, ºoptesc
privind spre cer: Dumnezeu sã îl aibã în pazã!
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Un reper ma jor ºi un referenþial esenþial

Dr. Teodor ARDELEAN

Ce minunate ºi provocatoare sunt cli -
pele în care simþi cã nu-þi mai sunt
suficiente superlativele limbii ro -

mâne. Vrei sã vorbeºti sau sã scrii despre o
persoanã absolut deosebitã ºi constaþi cu sur -
prindere cã vocabularul gen eral al limbii este
sãrac la acest capitol, iar uzanþele de combinare
lingvisticã reduse.

Este ºi cazul de faþã. Personalitatea com -
plexã a Profesorului Gheorghe Pop întrece în
anvergurã, altitudine ºi amplitudine toate uni -
tãþile convenþionale de mãsurã axiologice. În
consecinþã, devine chiar foarte greu sã gãseºti
cuvântul care sã exprime adevãrul pe potriva
realitãþii! Din acest motiv simplu panegiricul de
faþã va uza de elemente din spectrul de re zo -
nanþã in ter per sonal.

L-am cunoscut întâi din ecourile ºi re -
verberaþiile operei sale de o viaþã, din relatãrile
absolvenþilor Institutului Ped a gogic sau Insti -
tutului de Învãþãmânt Su pe rior Baia Mare, care
duceau vestea despre lucrarea sa peste tot unde
ajungeau sã profeseze. Apoi, per sonal, în 1979,
când am fost angajat la Institut ca di rec tor al
Clubului studenþesc. Un om împlinit, dar plin de 
prospeþime în conceperea perspectivelor, activ
per ma nent, însã nu lipsit de profunzimea me -
ditaþiei, sobru pentru a impune linia înãlþimilor
de atins, dar vesel ºi disponibil pentru colegi ºi
studenþi, probabil cu scopul de a-i proteja de
stresul firesc al zilelor, puternic pe poziþiile
cheie ale activitãþii didactice, dar ºi în relaþia cu
ministerul sau cu autoritãþile lo cale, plãcut în di -
a log, fascinant în exerciþiul de conducere …
M-a cucerit definitiv, irevocabil ºi iremediabil!
Dacã valoarea socialã a expresiei Ma gis ter dixit
s-ar fi putut împroprietãri, Profesorul Gheorghe
Pop ar fi devenit cel mai bogat om din nord-
 vestul României! ªi ce putea fi mai frumos decât 
sã poþi sã ai zilnic parte de un astfel de
„maestru”!

L-am iubit din primele clipe de di a log. ªi
o iubire dintre acelea rare, nestãpânite uºor, care 
se aºeazã la inimã sub forma unei greutãþi plinã
de responsabilitãþi ºi asumãri, ca o piatrã de
moarã ce nu se erodeazã nici în mãciniºul vre -
murilor.

Ca sã fiu bine înþeles în dragostea mea
autenticã pentru Profesorul Gheorghe Pop o sã
mãrturisesc aici câteva situaþii pilduitoare des -
pre rectorul rectorilor!

Când cercetam, bunãoarã, viaþa ºi acti -
vitatea marelui bãrbat al neamului românesc ºi
Pãrintelui Naþiei, George Pop de Bãseºti, din
documentele vremii, spre a-l cunoaºte ºi a-i face
cunoscutã exemplara-i ºi istorica-i viaþã, nu mi-l 
puteam închipui pe Badea George decât cu
chipul ºi asemãnarea Domnului Profesor. Când
rosteam discursuri publice de analizã con tem -
poranã în care ideea ducea spre nevoia de perso -
nalitãþi cardinale ºi-n vremurile noastre (ºi, Sla -
vã Domnului, viaþa mi-a dat numeroase astfel de 
ocazii, între ai mei sau în strãinãtãþi im por tan -
te!), îmi sãrea din sertarul de memorie al chi -
purilor aceeaºi imag ine stan dard a Profesorului
Gheorghe Pop. Când evocam propria-mi viaþã,
nu spre o fragilã laudã de sine, ci mai ales spre a
sãdi copiilor sau tineretului nevoia de modele,
pe ideea marilor bãrbaþi care mi-au marcat de -
venirea, în listã Profesorul Gheorghe Pop stãtea
alãturi de academicienii Constantin Daicoviciu,
Camil Mureºan, ªtefan Pascu, Mircea Maliþa … 
Când scriam despre ASTRA, pe filmul lu cru -
rilor remarcabile înfãptuite, mitropolitul Andrei
ªaguna, George Bariþiu, Timotei Cipariu,
Vasile Goldiº ºi alþi bãrbaþi cu staturã naþionalã
parcã îºi întindeau aripile protectoare ºi pro -
vocatoare în Lucrarea cea Mare a Limbii Ro -
mâne pânã spre vremurile noastre, cãci în ga -
leria figurilor ilustre ale celei mai ilustre
cons trucþii de suflet a românilor premergãtoare
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Academiei, dintre contemporani Profesorul
Gheor ghe Pop constituie un reper ma jor ºi un
referenþial esenþial, bun de aºezat în icoana cea
tainicã a inimii bune.

Am fost alãturi, atât în cele mai faste mo -
mente ale Domniei Sale, ca dec an, prorector sau
rec tor, cât ºi în cele în care, ca un tribut plãtit
zilelor a trebuit sã cedeze o porþiune de „teren”
pentru a nu pierde bãtãlia în ansamblu. ªi am
fost amândoi fericiþi, nu doar pentru rezultatele
lui sau ale mele, ci mai ales pentru titlurile
dobândite de alma ma ter bãimãreanã, pentru
studenþii pe care-i îndrumam spre performanþe,
pentru colegii care obþineau recunoaºteri ofi -
ciale ale muncii în mediul universitar.

Pe vremea când era Dec an, mã deranja
parcã ºi faptul cã li se spunea ºi altora domnule
Dec an, de parcã acest titlu reprezenta o formã de 
Bene Merenti. Când a ajuns Rec tor mi se pãrea
cã Institutul e prea mic pentru un om atât de
mare ºi ul te rior am aflat cã nu doar eu pã cã -
tuisem în gândul acesta, ci ºi celebrii Alexandru
Graur, Gheorghe Bulgãr, Boris Cazacu, Ale -
xandru Roseti, Ion Coteanu … Când timpul a
adunat lucrurile la o altã matcã ºi am devenit
pentru scurtã vreme dec an la o altã universitate,
Domnul Profesor mi-a stat alãturi cu toatã des -
chi derea posibilã, fapt ce a determinat con du -
cerea acestei universitãþi sã-l desemneze Doc tor 
Honoris Causa.

Îi datorez mult ºi multe. L-am avut ºi men -
tor ºi model, ºi ºef ºi coleg, am fost împreunã la
sute de evenimente culturale. Era cel care dãdea

tonul aristocraþiei cuvântului, cel ce aducea
aerul necesar de mobilitate intelectualã, cel care
împãca pãrþile în discordie, cel care aºeza mo -
rala ºi acolo unde unii o alungaserã. Cu frazele
sale bine ac cen tu ate pe idei de forþã, cu glasul
sãu puternic ºi 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 aºezat înainte. Tocmai de
aceea am fost determinat sã-l citez atât de des,
sã-l pun în luminã ºi sã-l valorific. Tocmai de
aceea l-am gratulat de multe ori cu titlul de ac a -
de mi cian, pe care ºi azi simt cã l-ar fi meritat cu
prisosinþã.

La 90 de ani figura monumentalã a Pro -
fesorului Gheorghe Pop ne umple un gol. Acela
de a ne putea imagina cât mai aproape de
realitate patriarhii cuvântului ales. Acela de a
putea vedea cum Dumnezeu ni-i oferã pe unii
dintre aleºii sãi ca repere mo rale ºi culturale,
spre a nu ne pierde în hãþiºul îmbrâncelilor fãrã
de o cardinalitate precisã.

La mulþi ani ºi multã sãnãtate, alãturi de
fa milia sa aleasã! ªi mulþumirile mele ºi ale
familiei pentru tot gândul sãu cel bun, care m-a
determinat sã-i fiu discipol. Sper cã i-am adus
suficiente bucurii pentru ca aceste mulþumiri sã
nu fie goale în conþinut. Iar titlul meu de doc tor în 
litere este pecetea pe relaþia men tor – discipol.

Gaudeamus igitur … Sã ne bucurãm, aºa -
dar, împreunã de destinul fericit al Profesorului
Gheorghe Pop!

Gheorghe Pop – 90. Documentar biobibliografic aniversar,
Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, 2011.

„Patriarhul tinereþii noastre”

Dr. Teodor ARDELEAN

Valoarea unui om poate fi datã,
printre altele, ºi de numãrul ºi cali -
tatea definiþiilor atribuite acestuia

pentru performanþele vieþii sale. Mai ales atunci
când e vorba de plecarea definitivã spre ceruri a
sufletului unui seamãn fiecare gãseºte mai po -
trivitã câte o sintagmã despre care crede cã este
mai elocventã, mai cuprinzãtoare.

Aºa a fost situaþia ºi zilele trecute când
l-am condus pe ultimul drum pe renumitul pro -
fesor universitar Gheorghe Pop. S-au scris
elogii prin ziarele lo cale, s-au rostit panegirice
la ceremonia funerarã, au fost transmise mesaje
interpersonale, s-au comunicat ver bal senti men -
te, toate într-o manierã ieºitã din haina lucrurilor 
comune. Pentru unii Gheorghe Pop a rãmas
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„pro fesorul”, simplu ºi cuprinzãtor, pentru alþii
expresia umanã cea mai potrivitã a profilului
pub lic de tip „ma gis ter dixit”. Unii îl gratuleazã
cu definiþia de „men tor”, alþii de „cre ator al
învãþãmântului su pe rior bãimãrean”. ªi tot aºa, în 
alternanþe con junc tive, lipsite de opoziþii în sen -
suri: cãrturar – pãrinte spir i tual, rectorul rec tori -
lor – academicianul spiritualitãþii mara mu reºene,
spiritul lu cid – naþionalistul profund, figurã
istoricã – omul unic, dascãlul de suflet ºi simþire
româneascã – cãutãtorul de comori cul tu rale,
lingvistul em i nent – apostol al neamului º.a.m.d.

Cel mai minunat lucru mi s-a pãrut a fi
competiþia dintre noi, „epigonii” lui Gheorghe
Pop, pentru a declara pub lic marea dragoste ce
i-am purtat-o. Dar nu ne-am fãcut decât datoria,
ar trebui sã spunem, pentru cã acest spirit uriaº,
ce ne-a marcat existenþa a reuºit nu doar per -

formanþa de a ne iubi pe toþi, ci ºi aceea de a nu
ne mai tulbura unii pe alþii cu invidii ºi rivalitãþi,
adversitãþi ºi pertractãri nocive, animozitãþi ºi
duºmãnii culturale, polemici ster ile sau gra tui -
tãþi excesive ...

                
P.S. Iatã ce mesaj am primit în timpul

ceremoniei de înmormântare de la fostul stu dent 
Ion Pop, azi cel mai mare poet român în viaþã,
Ioan Es. Pop, discipol al domnului profesor (ºi
al meu!): „Dragã Teodor, am aflat abia acum, de
la domnul Bozga, de plecarea dintre noi a iu -
bitului nostru profesor ºi a marelui Gheorghe
Pop. O lacrimã de neuscat ºi o amintire de neui -
tat pentru patriarhul tinereþii noastre. Cu nesfâr -
ºit re gret!”

Deci încã o definiþie în catastif: „pa triar -
hul tinereþii noastre”!

„Gazeta de Maramureº” - Biblioteca de idei, 14 iulie 2012

Prof. univ. dr. Gheorghe Pop
– o personalitate cardinalã

 Dr. Teodor ARDELEAN

Se împlineºte un an de când Pro fe -
sorul Gheorghe Pop nu ne mai în -
soþeºte fizic în lucrurile pe care le

facem sub oblãduirea gândurilor bune pe care ni
le-a lãsat moºtenire. Un an fãrã Magistrul cu -
vintelor, fãrã Sfetnicul ideilor, fãrã Mentorul ac -
ti vitãþilor. Un an în care amintirile se înfiripã
repede, memoria suferind de prea mare prospe -
þime ºi totul riscã sã fie inundat de comparaþii
faptice, de interpretãri diacronice, de analize
repertoriale. A fost pentru zeci de generaþii per -
sonajul real ce corespundea ideal Portretului de
Ma gis ter dixit. A fost prototipul ge neric ºi ge -
netic cul tural al sintagmei Homo doctus in se
sem per divitias habet (Omul învãþat are întot -
deauna averea cu el). A fost cel ce ridica þinuta
întâl nirilor literare, cel ce sporea în zestre cul -
turalã manifestãrile evo ca tive, cel ce aducea
plu sul de calitate ºi de valoare în atmosfera
lucrurilor de naturã intelectualã, urcând ºtacheta 
ºi constru ind anvergura. 

A fost conducãtorul cel mai prestigios al
incintei academice bãimãrene – Universitatea –
ºi lucrul acesta astãzi se vede cu mai multã
luminã. Fãrã oameni ca Gheorghe Pop, evoluþiile
stagneazã iar vârfurile performanþelor spirituale
se estompeazã. Fãrã tipul sãu de dãruire pentru
Lucrurile Înalte, plutim în mediocritãþi evidente
ºi eclatante. Fãrã vocaþie, profesionalismul în
acest domeniu nu se poate evidenþia.

Acum, la un an fãrã Gheorghe Pop, sim -
þim cum se aºazã sãrãcia prin portofolii lipsite
de consistenþã ºi cum pãlesc incongruenþele în
faþa exerciþiilor ºi problemelor rezultate din în -
cercãrile de edificare cul tural-spiritualã. 

ªi cum firescul se impune, e foarte ev i dent 
cã o personalitate cu o astfel de cardinalitate ºi
unghiularitate nu poate fi uitatã. În consecinþã,
zicem precum s-a mai rostit la un alt mare
Gheorghe – Pop de Bãseºti – „Fie-i memoria
binecuvântatã din genunche în genunche!”

„Gazeta de Maramureº” - Biblioteca de idei, 13 iulie 2013
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„Darul” profesorului Gheorghe Pop

Dr. Teodor ARDELEAN

Atrecut mai bine de un an de când
Profesorul Gheorghe Pop s-a dus sã 
„predea” gramaticã la îngeri. De

vreo zece ani îl prezentam în pub lic prin ex -
presia „domnul ac a de mi cian”. N-a fost sã fie.
Cu toate acestea, ca discipol al sãu, ca
prim-absolvent al ºcolii sale doctorale filologice 
de la Baia Mare, eu rãmân convins cã apropierea 
sa ºi a operei sale publice de cea mai distinsã
instituþie de ºtiinþã ºi culturã a Þãrii nu trebuie
uitatã. Motiv pentru care am solicitat familiei
sale (Doamnei Margareta, fiilor Rãducu ºi Dan iel)
cumpãrarea cãrþilor de specialitate din Bibli -
oteca personalã a Profesorului. N-au vrut acest
lucru! Adicã n-au fost de acord cu varianta de
„cumpãra”. Ni le-au dãruit!

Sunt peste 1.200 de vol ume de strictã spe -
cialitate. La preluarea lor, Doamna Margareta a

plâns pentru fiecare. „Aceasta i-a fost dãruitã
aici în casã de Academicianul Graur...”, „Pe asta 
i-a trimis-o cu dedicaþie Rosetti!”, „Asta e de la
Congresul de dialectologie!” etc. Deci fiecare
carte cu viaþa ei, cu partea ei de viaþã din marea
lucrare ce o fac aceste „cãrþi de limbã” în ho -
tarele limbii române, când cãrþile slujesc în alta -
rele de creaþie ale marilor educatori, cum a fost
ºi Profesorul Gheorghe Pop.

Veþi vedea în curând aceste vol ume într-o
secþie specialã a Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”, 
numitã „Fondul Documentar al Aca demiei Ro -
mâne”. ªi va veni la inaugurare, sunt convins de
asta, chiar Preºedintele Academiei, acad. Ionel
Valentin Vlad. Iar pentru cã sala ar putea fi
botezatã cu numele Profesorului Gheorghe Pop,
îi voi putea spune încã o datã „patronului sãlii”
ACADEMICIAN. Aºa aº vrea sã fie!

„Gazeta de Maramureº” - Biblioteca de idei, 10 mai 2014

Gheorghe Pop - dascãlul, cercetãtorul
ºi mentorul truditor pe mul ti ple fronturi

Pamfil BILÞIU
Baia Mare

Gheorghe Pop, iatã, un nume cu o
rezonanþã aparte în istoria în vã þã -
mântului universitar, în ºtiinþele

filologice ºi în istoria culturii maramureºene. În
dreptul numelui sãu a stat întotdeauna mentorul, 
de neîntrecut, de care era atâta nevoie ºi care a
înscris realizãri pe mul ti ple fronturi. A vorbi
despre Gheorghe Pop înseamnã a pune în lu -
minã o personalitate marcantã ºi complexã.
Drept urmare este prea dificil de conturat
aceastã personalitate în cuvinte puþine, deoarece 
în ea se contopesc or ganic foarte multe aspecte
ale activitãþii sale: profesorul a nenumãrate
generaþii ºi generaþii de studenþi, conducãtorul
neîn trecut de instituþii de învãþãmânt su pe rior,
ini þiatorul ºi conducãtorul de instituþii culturale,

iniþiatorul ºi conducãtorul de instituþii ºtii n þ i fice,

iniþiatorul ºi conducãtorul de pu bli caþii pe rio -

dice ºtiinþifice ºi culturale, lingvistul de fi neþe ºi

profunzime, teologul, folcloristul, pu bli cistul,

mentorul cul tural ºi ºtiinþific. Iatã, atâ tea laturi

ale activitãþii Domniei Sale! În toate a înscris

rezultate remarcabile, pentru cã a ºtiut trudi cu

tact ºi pricepere în toate direcþiile. Asta ºi pentru 

cã, în tot ce a întreprins a investit pasiune,

dãruire ºi un spirit de iniþiativã de nee galat.
L-am cunoscut imediat, dupã absolvirea

facultãþii, prin 1968. M-a impresionat de îndatã
omul de caracter, cald ºi prietenos, mereu preo -
cupat de valorificarea potenþialului de cercetare, 
antrenând la aceasta elita dãscãlimii ma ra -
mureºene. M-a cooptat în cadrul Societãþii de
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ºtiinþe filologice, iar filiala bãimãreanã, sub
con ducerea inimosului dascãl, se fãcuse re mar -
catã în toatã þara. În scopul valorificãrii re -
zultatelor membrilor ei în domeniul cercetãrii, a
editat anuarul „Studii ºi articole”, care de la
primul numãr s-a dovedit o publicaþie presti -
gioasã, asta pentru cã dascãlul a ºtiut atrage
colaboratori din diferite domenii ºtiinþifice: lite -
raturã, limbã, folclor, istorie, pedagogie, etno -
grafie. Rãmân memorabile simpozioanele na -
þionale, organizate prin aportul dascãlului, la
Baia Mare, la care noi, tinerii cercetãtori, am
avut prilejul sã cunoaºtem o serie de per -
sonalitãþi ale filologiei româneºti, ceea ce a fost
pentru noi un câºtig aparte: Ion Coteanu, Boris
Cazacu, Mioara Avram, Gavril Istrate, Romulus 
Vulcãnescu, Pavel Ruxãndoiu, etc.

În scopul perfecþionãrii procesului in s -
truc tiv-educativ al studenþimii maramu re ºe ne,
ºi-a pus din plin priceperea ºi dãruirea. Ne
amintim de activitatea laborioasã a Cercului de
folclor, la ºedinþele cãruia uneori participam. A
manifestat un interes aparte pentru practica stu -
denþilor desfãºuratã pe teren, atât pentru stu -
denþii atraºi de folclor, cât ºi pentru cei atraºi de
dialectologie. În acest sens, echipele studenþeºti
s-au familiarizat cu cercetarea de pe teren, adu -
nând ºi un bogat ma te rial care a constituit fondul 
celor douã arhive de folclor ºi dialectologie ale
Facultãþii de Litere.

Au rãmas memorabile întâlnirile stu den -
þilor cu o serie de mari personalitãþi ale filologiei 
ºi folcloristicii româneºti, organizate de dascãl,
la care au fost invitaþi: Iorgu Iordan, Mihai Pop,
Gavril Istrate. A sprijinit apariþia revistei stu -
denþeºti „Nord”, care de la început a fost o
publicaþie notabilã. A sprijinit ºi organizat se -
siunile anuale de comunicãri ale studenþilor ºi
cadrelor didactice, la care am ºi participat, ºi
care rezumau o activitate laborioasã de cer ce -
tare. Prin grija dascãlului ºi colaboratorilor sãi, a 
apãrut ºi publicaþia „Buletin ªtiinþific”, în
cadrul cãruia ºi-au valorificat cercetãrile cadrele 
didactice. O atracþie irezistibilã pentru studenþi
au constituit-o excursiile de studii, al cãror ad -
ept era, organizate în Maramureº, pe care uneori 
le ghidam. Ele au avut menirea de a face cu -
noscute studenþilor valorile etnografice ºi de
artã popu larã ale Maramureºului.

Ca cercetãtor, Gheorghe Pop a înscris rea -
li zãri notabile. Nu putem omite coordonarea a
douã lucrãri de referinþã în cultura mara mu -
reºeanã: Antologie de folclor din Judeþul

Maramureº, la care am colaborat ºi noi, ºi mai
ales Graiul, Etnografia ºi Folclorul zonei Chioar,
o lucrare cu care s-a mândrit întotdeauna ºi pe
bunã dreptate. Aceasta a fost distinsã cu premiul 
„Timotei Cipariu” al Academiei Române.

Ca lingvist, a înscris realizãri prin cer -
cetarea unor compartimente ale limbii române,
puþin studiate: Terminologie minierã din ba -
zinele maramureºene, Elemente neologice în
gra iul maramureºean, Structuri ºi evoluþie în
vocabularul limbii române, iar Sintaxa Limbii
române: Teorie ºi aplicaþii este o lucrare de
cãpãtâi a dascãlului, care ne reveleazã un cerce -
tãtor mod ern, temeinic documentat ºi meticulos.

Folclorul a constituit pentru dascãl o pa -
siune nemãrginitã. A scris numeroase articole,
unele le gate de importanta problemã a nevoii de
conservare ºi tezaurizare a patrimoniului fol -
cloric maramureºean. În accepþia sa, folclorul
era o inestimabilã avuþie care se cerea va lo -
rificatã. Ca men tor, a depus strãdanii pe linia
orientãrii cercetãrilor de folclor. În acest scop a
organizat simpozioane naþionale iar comu ni cã -
rile susþinute le-a publicat în Studii ºi articole,
volumul V, rezervat în întregime metodologiei
cercetãrii pe teren a culturii populare. Un spaþiu
amplu al acestui volum a fost rezervat chesti -
onarelor de toate categoriile, menite a înarma
cercetãtorii cu instrumente de lucru. Dascãlul a
fost o prezenþã activã la sesiunile de comunicãri
pe teme de etnografie ºi folclor, cele mai multe
prezenþe avându-le la Festivalul de Datini ºi
Obiceiuri de iarnã, de la Sighetul Marmaþiei.
Comunicãrile sale pe teme de folclor au fost,
totdeauna, apreciate  datoritã varietãþii tematice
ºi noutãþii conþinutului.

Gheorghe Pop a fost un an i ma tor spir i tual
ex em plar al cetãþii, o prezenþã extrem de activã
la toate manifestãrile culturale ºi ºtiinþifice din
Baia Mare, din judeþul Maramureº ºi alte lo -
calitãþi din þarã. La toate a avut meritul de a-ºi fi
ºtiut mobiliza colegii universitari. Îmi amintesc
cum ne deplasam în echipã la Sighetul
Marmaþiei, Borºa sau ªomcuta Mare, dar ºi la
Dej, Oradea, Satu Mare, Cluj Napoca, etc. La
lansãrile cãrþilor noastre, ne-a onorat ca pre -
zentator versat, cu pãreri autorizate ºi cu prestan -
þa sa de dascãl ac a demic. Oare de câte ori?

Dupã anul 1989, Gheorghe Pop a înfiinþat
Despãrþãmântul Baia Mare al ASTREI, pe
care l-a condus ºi care prin activitatea susþinutã
ri valiza cu marile cen tre astriste din þarã. Aso -
ciaþia, datoritã mentorului ei, a activat ºi pus la
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treabã potenþialul cul tural ºi ºtiinþific al cetãþii.
Rãmân memorabile Reuniunile naþionale ale
Astrei, de la Baia Mare ºi ªomcuta Mare, prin
amploare, bogãþia programului ºi organizarea
impecabilã. În cadrul Asociaþiei, conducãtorul
ei a organizat tot felul de manifestãri, multe sub
egida Primãriei Baia Mare, la care a antrenat
dascãlii universitari ºi pe ceilalþi membri
astriºti. Pe deasupra, mentorul a editat revista
„Astra Maramureºeanã”, al cãrei di rec tor a fost,
revistã ce se reþine prin varietatea conþinutului ºi 
mai ales prin cercetãrile le gate de trecutul vieþii
culturale a Maramureºului.

Mentorul a fost tot timpul activ pe toate

fronturile, acþionând cu acelaºi elan, fiind ace -
laºi foc nestins, aºa încât nici nu ne vine sã
credem cã dascãlul, colaboratorul nostru se aflã
în prag de a deveni nonagenar. Tinereþea lui
derivã din tinereþea fãrã bãtrâneþe a spiri tua -
litãþii ºi ºtiinþei, cãrora le-a închinat întreaga
viaþã. Acesta este drumul vieþii dascãlului, men -
torului ºi omului Gheorghe Pop, un om minunat, 
al cãrui nume în istoria culturii, învãþãmântului
universitar ºi ºtiinþelor filologice din Mara mu -
reº se înscrie la loc de cinste. 

Este prilejul, la împlinirea acestei fru -
moase vârste, sã-i întoar cem omagiile noastre,
urãri de multã sãnãtate ºi La Mulþi Ani!

Gheorghe Pop – 90. Documentar biobibliografic aniversar,
Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, 2011.

Omagiu fratern: Profesorului dr. Gheorghe Pop
Prof. univ. dr. Gheorghe BULGÃR

Universitatea Bucureºti

Prietenul de o viaþã, profesorul emerit
Gheorghe Pop, împlineºte 8 decenii
de muncã rodnicã ºi de realizãri du -

rabile... Am strãbãtut împreunã mulþime de timp 
ºi de împrejurãri care nu ne-au alintat, cãci
ne-am aflat, cum zice Mircea Eliade „sub te -
roarea istoriei”: adolescenþi, mai mulþi dintre
noi am trãit în refugiu, departe de casã, de fa -
milie ºi de prieteni, din cauza Dictatului de la
Viena, op era diabolicã a doi dictatori care au
râvnit atotputernicia; am petrecut prin tranºeele
ultimului mare rãzboi care ne-a adus apoi dic -
tatura stalinistã de o jumãtate de secol, cu toate
servituþile robiei spirituale ºi materiale de care
încã nu ne-a scãpat tranziþia balcanicã în care ne
zbatem ...

O genialã micã poemã a lui Goga începe
cu aceste versuri memorabile, potrivite într-un
ceas aniversar, mai ales când e octogenar: „Cãr -
bunii când þi-or arde-n vatrã/ În ani târzii ºi goi,/
Tu, stând la lespedea de piatrã/ Sã te gândeºti
c-am ars ºi noi ...”

Cu toate mizeriile secolului blestemat
care a fost zguduit de douã rãzboaie mondiale ºi
de douã feluri de dictaturi nimicitoare, pe care
le-am trãit împreunã, anii vieþii noastre nu au
fost goi pentru cã râvna spre ºtiinþã, profesiunea
noastrã de dascãli, pasiunea cercetãrii ºi scri -
sului literar ne-au învrednicit sã lãsãm ceva, cât
de cât, tezaurului culturii naþionale, confirmând
adevãrul maximei lui Vergiliu:„toate bucuriile
vieþii se risipesc, afarã de una: dorinþa de a ºti”.

Aceastã sacrã dorinþã a noastrã a rodit prin 
credinþã, stãruinþã ºi zel statornic între cele bune 
ºi prielnice spiritului ºi minþii.

Cele câteva zeci de studii ºi articole, câ -
teva cãrþi de învãþãturã îþi dau dreptul sã spui, cu
modestie creºtinã, precum strãbunii dascãli ai
noºtri: Non omnis moriar!

Este câºtigul cel de mare preþ, care-þi
aduce urãrile noaste cor di ale la ceas aniversar,
la o vârstã venerabilã, cu bilanþul luminos al
împlinirilor ...

La mulþi ani, iubite Ghiþã Pop!

Gheorghe Pop – la ceas aniversar, 
Editura Universitãþii de Nord, Baia Mare, 2011.
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Un dascãl - o vocaþie culturalã
Prof. univ. dr. Gheorghe BULGÃR

Colegul ºi prietenul nostru, prof.
Gheorghe Pop, se aflã la un bilanþ
luminos, octogenar, cãci ºi-a îm -

plinit via þa cu devotament faþã de ºcoalã, faþã de
tineretul stu dios pentru care a muncit, trecând
prin cali ficãri succesive, tenace ºi biruitor, prin
toate treptele învãþãmântului, pânã la gradul su -
pe rior de profesor universitar. Mai mult: a
condus insti tuþii de învãþãmânt, a fost ani la rând 
în fruntea Filialei din Maramureº a Societãþii
noastre de filologie, în care am lucrat încã de la
început, din 1949. Paralel, prof. Gheorghe Pop a 
desfãºurat o bogatã activitate de cercetare ºtiin -
þificã cu spe cific filologic, literar ºi publicistic,
tipãrind succesiv studii ºi articole ºi mai ales
cãrþi de învãþãturã pentru iubitorii de culturã,
limbã ºi literaturã, iar în ultimii ani, cãrþi ºi
reviste de culturã creºtinã, având ºi o formaþie
teologicã de înaltã clasã, legat de tradiþiile
nobile, ardelene ale ªcolii de la Blaj, care acum
trei secole a creat curentul de renaºtere naþionalã 
ºi ne-a întors cu faþa spre Occidentul la tino-ro-
manic prin corifeii ªcolii Ardelene.

Studiul ºi cultivarea limbii au stat în cen -
trul activitãþii profesionale, a muncii cul -
tural-ºtiinþifice desfãºuratã de-a lungul unei
jumãtãþi de secol de colegul prof. Gheorghe Pop
despre care se poate spune cã a fost ºi este ºi azi
un stâlp al miºcãrii spirituale din nordul þãrii,
din Maramureº, în spe cial din Baia Mare, prin
iniþiative ºi realizãri pilduitoare pentru tinerele
generaþii, credincioase principiului formulat de
Eminescu: „Cultura este puterea popoarelor”,

dar am adãuga: ºi puterea omului, cãci cu cât
pregãtirea intelectualã e mai întinsã, mai solidã,
cu atât munca devine mai rodnicã, mai preþuitã.

În funcþiile de conducere ale învã þã mân -
tului gen eral ºi universitar, colegul nostru a sti -
mulat consecvent ºi dinamic devotamentul ºi
afirmarea prin culturã a tineretului stu dios, ofe -
rind pilde de meditaþie ºi de aplicare vie a înal -
telor principii de viaþã creatoare prin lecþiile,
studiile ºi cãrþile sale, înscrise în istoria uma -
nismului maramureºean, în cultura naþionalã a
ultimei jumãtãþi de secol. Lângã moºtenirea di -
dacticã ºi ºtiinþificã, realizatã prin muncã ºi cre -
dinþã de cãtre prof. Gheorghe Pop, cititorii,
elevii, studenþii ºi oamenii de bine îºi vor aminti de 
adevãrul spuselor lui Vergiliu: „Toate bu curiile
vieþii se ofilesc, afarã de una: dragostea de a ºti”.

Din paginile acestei cãrþi aniversare se
vede ce poate face „dragostea de a ºti” în viaþa
unui om: o îmbogãþeºte ºi o înnobileazã, pas cu
pas, oferind semenilor pilde de înãlþare a cuge -
tului, lumini cãlãuzitoare pe drumul afirmãrii ºi
al împlinirilor, la care subsemnatul s-a asociat ºi
le-a susþinut, bucuros de orice adaos la tezaurul
spir i tual al comunitãþii noastre naþionale.

La bilanþul aniversar al venerabilului das -
cãl octogenar, cu lunga ºi rodnica vocaþie cultu -
ralã, sporind prestigiul universitar ºi intelectual
al Maramureºului, al capitalei sale, unde mi-am
început cariera didacticã la reîntoarcerea mea
din tranºee, adaug calde urãri de bine, sãnãtate ºi 
noi împliniri ...

La mulþi ani!

Gheorghe Pop, Tainele vocaþiei, 
„Vasile Goldiº” Uni ver sity Press, Arad, 2001.
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Profesorul Gheorghe Pop - ma gis ter perpetuus
Prof. univ. dr. Ion BUZAªI

Blaj

Pe unii oameni, pe care-i preþuieºti, ai
impresia cã i-ai cunoscut chiar îna -
inte de cunoºtinþa propriu-zisã. Când 

l-am vãzut prima datã pe profesorul Gheorghe
Pop, la un con curs de literaturã românã „Mihai
Eminescu” la Botoºani, am fost convins cã scri -
sul ºi activitatea sa cãrturãreascã mi-1 fãcuserã
cunoscut dinainte. Am avut atunci revelaþia
„pro fesorului de vocaþie”, ca sã folosesc titlul
uneia din cãrþile sale, din pleiada vechilor
dascãli ardeleni. Cãci fãrã sã facem un „re gion -
al ism forþat”, dascãlul ardelean ºi-a înþeles me -
nirea în primul rând ca un apostolat. În cazul
profesorului Gheorghe Pop acest apostolat este
confirmat ºi întãrit ºi prin cele douã licenþe ale
sale: una în litere ºi filosofic de la universitatea
clujeanã ºi alta în teologie de la Blaj. A optat,
datoritã vremurilor pe care le-a traversat, pentru
cariera didacticã, desfãºuratã pe parcursul a
peste cinci decenii în învãþãmântul secundar ºi
universitar. Adãugând cã au fost ani grei, ai
instaurãrii totalitarismului, vom înþelege ºi gre -
utãþile unei asemenea cariere, în care se cerea o
rezistenþã psihologicã deosebitã pentru men þi -
nerea unui stan dard al învãþãmântului ºi al
presti giului profesional. Funcþiile de conducere
pe care le-a avut, multe ºi felurite, adeveresc
opinia împãrtãºitã de toþi cei care-1 cunosc, cã
profesorul Gheorghe Pop a ºtiut sã fie dascãl ºi
îndrumãtor, colegial ºi ferm, stimulând ini þia -
tivele didactice ºi creatoare ale mai tinerilor
colegi, ale studenþilor ºi elevilor sãi, coor do -
nând sesiuni de comunicãri, simpozioane ºtiin -
þifice, aniversãri ºi comemorãri literare. Am
parti cipat eu însumi la unele ºi am fost plãcut
surprins de preþuirea afectivã ºi plinã de gra -
titudine a acelora care se considerau învãþãceii
Profesorului.

Catedra ºi îndrumarea învãþãmântului
sunt dimensiunile principale ale trudei didactice 

a profesorului Pop. Un om al cãrþii ºi al con -
deiului, cum este profesorul Pop, a înþeles ºi
faptul cã scrisul ºtiinþific ºi publicistic sunt com -
plementare ºi necesare unei autoritãþi cate dra -
tice. Specializarea sa filologicã s-a consolidat
prin publicarea multor lucrãri de profil ºi a unor
cursuri universitare de gramaticã, morfologie,
sintaxã ºi limba românã contemporanã care l-au
impus ca un nume de referinþã în filologia ro -
mâneascã actualã.

Ca dascãl blãjean m-am bucurat când am
aflat cã Gheorghe Pop este, prin licenþa sa în
teologie, legat sufleteºte de marea tradiþie reli -
gioasã ºi culturalã a Micii Rome ardelene. Dupã
1990, nu numai cã ºi-a publicat licenþa sa în
teologie, cu un titlu atât de frumos ºi de ade -

vãrat, Religia - suport ºi sens al existenþei -
despre care am ºi scris o recenzie elogioasã, dar
a devenit, cu înþelepciune ºi înþelegere un lup -
tãtor pentru recunoaºterea drepturilor unei Bise -
rici îndelung urgisite, probând prin faptã ºi scri -
sul sãu cã „ºtiinþa nu ex clude ºi nu este
adversara credinþei”, cã ecumenismul nu trebuie 
sã fie o lozincã demagogicã afiºatã în di verse
ocazii fes tive, ci o normã de viaþã într-o lume
civilizatã.

Acestor sumare linii de portret al das cã -
lului ºi cercetãtorului ºtiinþific trebuie adãugate
cele ale omului: colegial ºi afabil, generos ºi
îndatoritor, profesorul Pop este, în ciuda vârstei, 
un prieten care a înþeles cã roadele muncii ºtiin -
þifice ºi ed u ca tive sunt mai bogate ºi mai trainice 
fãrã acea respingãtoare atitudine rigidã de tipul
„ma gis ter dixit”. La capãtul acestor rânduri
m-am gândit cã sunt potrivite ºi câteva cuvinte
de preþuire rostite de un mai tânãr coleg, care la
sãrbãtoarea aniversarã a Profesorului Gheorghe
Pop vine cu urarea pe limba vechilor dascãli
blãjeni, dragã sãrbãtoritului: 

Ad multos annos!

Gheorghe Pop, Tainele vocaþiei, 
„Vasile Goldiº” Uni ver sity Press, Arad, 2001.
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Fidelitate, consecvenþã, încredere
Augustin COZMUÞA

Baia Mare

Egreu de cuprins în cuvinte per so -
nalitatea unui om, viaþa, activitatea
ºi cariera lui profesionalã, mai ales

când tinde sã devinã vecinã cu exemplaritatea.
Adicã acel model demn de urmat ºi de continuat
peste generaþii ºi nu excepþionalitatea, care în -
seamnã abatere de la reguli comune ºi chiar
ignorarea acestora. Profesorul Gheorghe Pop
este, în multe privinþe, o fiinþã exemplarã, carac -
terizatã prin fidelitate faþã de profesia de dascãl,
prin consecvenþã în acþiunea de promovare a
unui ideal educativ ºi prin încredere în reuºita
susþinerii unui proiect didactico-ºtiinþific. Lon -
gevitatea doar îi confirmã valoarea demersului
sãu, iar a-l situa între ctitorii învãþãmântului su -
pe rior bãimãrean apare drept un tru ism ºi în
rândul celor care nu cunosc în detaliu me ta -
morfozele prin care a trecut Universitatea de
Nord actualã ajunsã la sãrbãtorirea unei jumãtãþi 
de secol de la fondare (1961-2011). ªi au fost ºi
etape dificile, dar profesorul Gheorghe Pop nu
ºi-a pierdut nici un mo ment speranþa, ºtiind sã
pledeze cauza învãþãmântului su pe rior bãi mã -
rean în faþa oricãror autoritãþi, fie ºi obtuze sau
chiar rãuvoitoare la adresa instituþiei cu aurã
academicã. ªi pentru cã Baia Mare era centru
universitar într-o zonã tradiþional minierã, ling -
vistul Gheorghe Pop a introdus în cir cuit ºtiin -
þific studiul terminologiei miniere ºi al

neo lo gismului în graiul maramureºean, ca ar gu -
ment cã domeniile nu sunt incompatibile. ªi tot
aºa, prin consecvenþã, a dovedit cã ºtiinþele filo -
lo gice îºi au rostul lor cre ator spe cific într-o
epocã prea marcat preocupatã de tehnologie ºi
de industrializare, iar preocupãrile Astrei pentru 
cunoaºterea istoriei, limbii ºi culturii naþionale
nu sunt deloc revolute. Acum cã mineritul nu
mai e ce a fost nu însemnã cã studiul sãu, fie ºi
istoric, n-ar avea actualitate. Pasãrea Phoe nix
bântuie pe undeva în subteranele mara mu re ºe -
ne, cãutându-ºi resurse pentru o nouã viaþã ºi
civilizaþie poate mai puþin poluantã ca în trecut.
Învãþãmântul su pe rior a ajutat ºi e menit sã ajute
ºi în viitorul globalizant al omenirii la supra -
vieþuire prin progres perpetuu, deºi nelipsit de
perioade de crizã. Profesorul Gheorghe Pop, la
90 de ani de viaþã, oferã un exemplu de credinþã
statornicã în devenire, din care, prin forþa
lucrurilor, nu putem pretinde mai mult decât sã
fim parte. Parte mai însemnatã sau mai puþin,
dupã cum vrea destinul. Pentru Dânsul, în multe
privinþe, cei care îl cunosc ºi recunosc cã partea
sa de contribuþie e una însemnatã în analele
învãþãmântului su pe rior bãimãrean. Per sonal, ca 
ziarist martor la evenimente ºi avându-l în atâtea 
împrejurãri colaborator, nu mã îndoiesc ºi
subscriu acestor merite, chiar ºi în faþa unei
posteritãþi in grate.
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Profesorul de … profesori
Dr. Mircea FARCAª

Baia Mare

În învãþãmântul filologic ma ra mu re ºean,
când pomeneºti numele profesorului
univ. dr. Gheorghe Pop, constaþi cã

toatã lumea îl cunoaºte. Cine nu-l cunoaºte?
Exceptând generaþiile mai tinere de profesori,
care nu au avut onoarea de a le fi profesor, filo -
logii din Maramureº au o stimã deosebitã pentru
acest mare profesor ºi la propriu ºi la figurat.

L-am cunoscut în 1991, când învã þã mân -
tul su pe rior bãimãrean îºi relua activitatea dupã
o întrerupere de vreo 3 ani. Era prezent ºi acum,
cum de altfel fusese ºi la fondarea, în 1961, a
Institutului Ped a gogic de 3 ani din Baia Mare.
Toþi am fost impresionaþi de statura impozantã a 
profesorului care ne preda Gramatica. Vocea sa
rãsunãtoare îþi pãtrundea prin toþi porii când ne
vorbea despre latinitatea limbii ºi a poporului
român, când ne expunea pãrþile de vorbire la
Morfologie ºi mai ales când îþi explica situaþiile
confuze. Cu simpaticul sãu tic ver bal, prin care
îþi atrãgea atenþia asupra unor probleme:
„Pentru aceasta, fiþi cu atenþie!”, nu puteai sã nu
fii atent la ce spune. A ocupat, rând pe rând toate 
funcþiile ºi gradele didactice posibile, de la ºef
de catedrã pânã la dec an ºi rec tor, de la simplu
profesor pânã la profesor universitar doc tor ºi
conducãtor de doctorat, alãturi de un alt ilustru
profesor bãimãrean, regretatul prof. univ. dr.
Vic tor Iancu, care-a plecat mult prea devreme
dintre noi.

De numele ºi activitatea sa, se leagã mai
multe studii ºi o carte despre subdialectul mara -
mureºean, cãruia i-a dedicat mulþi ani de cer -
cetare. Cartea sa, Elemente neologice în graiul
maramureºean (Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1971) o vedeam mereu în biblioteca mea, acuma 
când am cãutat-o din nou cu privirea, mi-am dat
seama cã de vreo 4 ani aceasta se aflã în
Germania, la un alt doc tor în dialectologie, un
neamþ, Stefan Sasenberg, de la Universitatea din 
München, care a venit sã ne cerceteze limba
noastrã scumpã româneascã. Numele profe so -
rului Gheorghe Pop apare mereu la biblio gra -
fiile de specialitate, mai ales în dialectologie,

dar nu numai. Menþionez în acest sens cã este
citat în impresionantul Tratat de dialectologie
româneascã (1984), la partea dedicatã sub dia -
lectului maramureºean, p. 349, dar ºi la bi blio -
grafia generalã (cu 10 studii citate la p. 820),
unde cu cinste ne reprezintã încã doi colegi de-ai 
domniei sale: regretaþii profesori Vic tor Iancu ºi 
Gheorghe Radu. Acestor mari profesori, le-am
cãlcat pe urme, continuând cercetãrile lor dia -
lectale, ajungând ºi eu doc tor în dialectologie cu 
o tezã despre subdialectul maramureºean. 

La un calcul simplu, în acea vreme avea
70 de ani, vârstã la care unii de abia se mai pot
miºca în scurte plimbãri prin parc. Domnul pro -
fesor Gheorghe Pop þinea cursuri strãlucite.
Întâm plarea face cã ºi dupã 20 de ani, fostul sãu
stu dent Mircea Farcaº, actualmente profesor la
aceeaºi prestigioasã instituþie de învãþãmânt su -
pe rior, îl întâlnea frecvent pe culoarele Fa cul -
tãþii de Litere cu servieta mergând la cursuri,
atât la nivelul licenþã, cât ºi la masteratele
nou-înfiinþate. Toþi am fost mereu impresionaþi
de vigoarea ºi energia acestui OM-PROFESOR.
Pentru aceasta, am acceptat cu bucurie, în 2001,
sã mã ocup de redactarea ºi publicarea unui
volum omagial cu ocazia împlinirii vârstei de 80 
de ani Gheorghe Pop – la ceas aniversar (Edi -
tura Universitãþii de Nord, 2001, 218. p.).

La un simplu semnal, au „curs” materiale
din toate pãrþile din þarã pentru volumul pro -
fesorului Gheorghe Pop. La partea I, Gratu -
latoria, foºtii sãi studenþi i-au adresat calde urãri 
ºi gânduri deosebite, iar cine nu l-a omagiat în
prima parte a cãrþii, a trimis un studiu ºtiinþific,
cãci ce poate omagia mai mult un om de ºtiinþã
decât cu un studiu ºtiinþific? Acuma mi-a venit
rândul sã trec în prima parte, printre cei ce-l
gratuleazã, încercând sã-i scriu câteva rânduri,
de aleasã consideraþie ºi recunoºtinþã pentru tot
ce-a fãcut pentru învãþãmântul su pe rior mara -
mureºean, românesc ºi im plicit pentru mine. Mã 
simt dator sã-i urez ºi eu un cald „La Mulþi
Ani!”, acum, la cei 90 de ani pe care îi îm -
plineºte profesorul de … profesori.
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Elogiu spiritului cre ator: Gheorghe Pop
Prof. univ. dr. Nicolae FELECAN

Baia Mare

În urmã cu o jumãtate de secol lua fiinþã 
la Baia Mare Institutul Ped a gogic de 3
Ani, cea dintâi ctitorie de învãþãmânt

su pe rior din nord-vestul  þãrii, numitã atunci, cu
o ironicã afecþiune, „Sorbona de pe Sãsar”. Cu
timpul, acesta a crescut, s-a împlinit prin po -
tenþialul acumulat ºi prin realizãrile avute, de -
venind, mai ales pentru aceia dintre noi care
ºi-au identificat întregul parcurs profesional cu
viaþa lui, o entitate de care ne simþim legaþi prin
puternice fi bre. Cel dintâi care a avut în grijã
organizarea ºi demararea Institutului, dar mai
ales a Facultãþii de Filologie, nu a fost altul
decât profesorul Gheorghe Pop. Prin urmare,
parcursul acestei citadele a învãþãmântului su -
pe rior din Baia Mare se împleteºte or ganic cu
personalitatea profesorului Gheorghe Pop.

În funcþiile de conducere pe care le-a avut
– ºef de catedrã, dec an, prorector ºi rec tor –, s-a
implicat cu elan ºi dãruire în formarea unui
colectiv de cadre didactice capabile sã facã faþã
devenirii Institutului, sã organizeze primele ma -
nifestãri ºtiinþifice cu participarea colegilor de
la Universitãþile mari din þarã, Cluj, Bucureºti ºi
Iaºi, sã ajute mai tinerii colegi în activitatea de
publicare a rezultatelor muncii lor ºtiinþifice în
revistele de specialitate ºi sã-i cãlãuzeascã spre
gãsirea unor teme potrivite pentru a fi dezvoltate 
în teze de doctorat. 

În întregul demers pe care l-a fãcut în
consolidarea ºi dezvoltarea Instituþiei pe care o
conducea, am desluºit în profesorul Gheorghe
Pop ºi o stare de încordare a sufletului, un adânc
sen ti ment de responsabilitate intelectualã, o im -
plicare cu toate puterile minþii cuprinzãtoare ºi
limpezi cu care Dumnezeu l-a înzestrat. 

Cu o pasiune pedagogicã nedezminþitã,
Profesorul ºi-a asu mat, în condiþiile dificile ale
începutului, responsabilitãþi majore ºi în for -
marea studenþilor, impunându-se prin sobrie -
tatea ºi þinuta elevatã a prelegerilor din care se
desprindea o gândire profundã ºi originalã, înte -
meiatã pe un larg orizont filozofic ºi lingvistic.

Cu timpul, ideile nãscute la cursuri sau
seminarii au cãpãtat re lief  în articolele, studiile
ºi cãrþile Profesorului, care, la ora actualã, se
numãrã cu zecile ºi sutele. 

Suportul echilibrului pe care l-a arãtat în -
tot deauna profesorul Gheorghe Pop rezidã
într-o concepþie solid articulatã, izvorâtã din
me diul în care s-a nãscut ºi a copilãrit, în studiile 
solide de teologie ºi filologie, în viaþa pe care a
trãit-o. De altfel, în tot ce a fãcut, nu numai so -
cial, ci ºi în viaþa personalã, a avut în vedere
Ideea, pentru cã aceasta nu are vârstã, ca omul ai 
cãrui ani nu intereseazã atât de mult, fiindcã
ceea ce conteazã este ceea ce facem în aceºti ani, 
sau cum însuºi mãrturiseºte „viaþa este rãspun -
dere, onoreaz-o!”.

Faptele Domniei Sale, profesionale sau
obºteºti, majore ori mãrunte, dar necesare Insti -
tuþiei pe care a reprezentat-o, au devenit o carte
de suflet ce o recitim acum, într-o ediþie nouã, cu
un comentariu bogat, luminat de experienþa vieþii.

Nonagenar, Domnul Profesor Gheorghe
Pop ne oferã pilda reconfortantã a omului, a
profesorului, a cercetãtorului, a conducãtorului,
dar ºi al acelui pa ter familias, în care harul vieþii
provoacã o necontenitã bucurie, pe care, de când 
îl ºtim, reuºeºte sã o transmitã celor din jur. ªi
dacã senectutea este asemuitã uneori cu iarna, sã 
nu uitãm cã ºi gerul cel mai cumplit zugrãveºte
pe fereastrã flori de primãvarã.

Fie aºadar, ca ºi aceastã zi sã fie asemenea
celor multe pe care le-aþi parcurs, încãrcate de
energie tumultuoasã ºi sprijin generos. Sã aveþi ºi 
acum acel zâmbet op ti mist ºi mobilizator cu care
vã ºtim, ca sã se îndeplineascã cuvintele pe care
le-aþi rostit la împlinirea vârstei de 80 de ani:
„Ferice de noi dacã încercãrile mai grele ale
vieþii, în loc sã ne descurajeze, ne întãresc ºi mai
mult lu mina credinþei ºi ne mobilizeazã pe tra seul 
îndeplinirii corecte a tuturor îndatoririlor fami -
liale ºi profesionale. Vom rãmâne mereu tineri
dacã ne vom înãlþa pe piscurile acestor împliniri
prin virtutea credinþei ºi iubirea de adevãr”. 
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Întru desãvârºirea limbii române 
- un ziditor ºi un apostol: Gheorghe POP

Prof. univ. dr. Vic tor V. GRECU
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Ascrie despre oameni este un act care 
înnobileazã ºi înalþã. Un examen al
demnitãþii ºi nobleþei umane. Cãci

scriind despre alþii îþi primeneºti sufletul, scrii
despre tine însuþi. În felul în care scrii despre
alþii eºti tu însuþi. Când scrii despre oameni te
contopeºti ºi te oglindeºti pe tine însuþi, în puri -
tatea ºi mãreþia firii umane. Dar poþi, tot atât de
bine, sã îþi etalezi faþa hidoasã, firea fãþarnicã ºi
meschinã, sfidând curãþenia gândului ºi demni -
tatea spiritului, ruinând piscurile ºi întinând ca -
ra tele facturii umane. Or, a scrie despre oameni
este a rosti, înfiorat ºi smerit, o rugãciune, în
tãcerea încremenitã a unui templu imens, ale
cãrei ecouri se prelungesc pânã la porþile veºni -
ciei tinzând sã o biruie ºi sã o supunã.

Iar aici a scrie despre Omul, dascãlul, cer -
cetãtorul, ctitorul ºi educatorul, prof. univ. dr.
Gheorghe Pop, este, deopotrivã, un privilegiu ºi
o cutezanþã de grea încercare sub povara ome -
nescului ºi sfinþeniei unei asemenea misiuni.

Cãci, aici, Omul are o staturã – cu di -
mensiuni mo rale, intelectuale ºi sufleteºti – în
faþa cãreia cuvintele, oricât de împodobite, rã -
mân sãrace ºi nevolnice.

Am cunoscut cândva, fi-vor 35 de ani de
atunci, un Om. Un Om în structura cãruia fu -
zionau, arzând, deopotrivã, harul ºi patosul
creaþiei cu crezul slujirii ºi dragostea pentru
oameni. Un Om având agerimea ºi isteþimea
minþii lui Ulisse ºi înþelepciunea lui Nestor, a
cãrui dominantã ºi raþiune supremã de a fi era
una ce nu-i prielnicã oricui: jertfirea ºi patosul
arderii pânã la capãt, pânã la neantizarea în
delirul triumfului, pentru a renaºte într-un alt
destin, cu o traiectorie mai anevoioasã, dar mai
ispititoare ºi fascinantã în împlinirea lui. Un Om 
de o personalitate copleºitoare, ale cãrei virtuþi
ºi tezaure sufleteºti erau, ca ºi acum, o nea -
semuitã, stenicã ºi însufleþitoare iubire de oa -
meni, de o omenie izbãvitoare, o jovialitate
cuceritoare, o cãldurã sufleteascã tãmãduitoare,
un al tru ism dus pânã la ignorarea de sine, o
prietenie regeneratoare, o vrednicie molip si toa -
re, o demnitate ºi corectitudine pilduitoare, toate 

aureolate mirific de credinþa în Dumnezeu, de
binecuvântarea speranþei, de tonica ºi forti fi -
catoarea credinþã în izbândã, care nu zãbovea sã
se arate.

A fost îndelungã vremea când Omul
Gheorghe Pop, cu toate virtuþile personalitãþii ºi
componentele prestaþiei sale fecunde ºi multi -
laterale, era cunoscut, aºa cum este ºi astãzi, de
autoritãþile remarcabile ale literelor româneºti,
ºi Iorgu Iordan ºi Boris Cazacu ºi Alexandru
Graur ºi Dimitrie Macrea ºi Alexandru Rosetti
ºi Ion Coteanu ºi Vladi mir Robu ºi Ga briel
Þepelea ºi Gheorghe Bulgãr ºi Theodor Hristea
ca ºi de Romulus Todoran, Gavril Istrate, ªtefan 
Munteanu, Flora ªuteu, Gh. I. Tohãneanu,
Ileana Oancea, Vic tor Iancu, Vasile Þâra, D.D.
Draºoveanu, Pompiliu Dumitraºcu, Marius
Sala, Viorica Pamfil, Elena Dragoº, Nicolae
Saramandu, Mircea Anghelescu, Mioara
Avram, Ion Gheþie, Gheorghe Ivãnescu, Vasile
Arvinte, Ion Hangiu, Mircea Frânculescu,
Marin Petriºor, Radu Sp. Popescu, Marin
Beºteliu, Ion Pãtruþ, Mircea Zdrenghea, Maria
Vuliºici Alexandrescu, Mircea Borcilã, Mihaela 
Mancaº, ªtefan Gãitãnaru, Nicolae Ro tund, dar
de câþi alþi confraþi, nu numai lingviºti, laolaltã
cu toþi dascãlii, de pe întreg cuprinsul þãrii, cu
care, fie în activitatea universitarã, fie în cadrul
Societãþii de ªtiinþe Filologice, al cãrei oºtean ºi
sfetnic de tainã este, fie în alte organisme ºi
instituþii, colaboreazã ºi se întrece în acþiuni.
Toþi îl cunosc, ca pe un devotat ºi desãvârºit
camarad, toþi îl preþuiesc, toþi îl iubesc, cãci
iubirea este belºugul preþuirii, încununarea ei ºi
semnul perenitãþii umane. Iar numele Omului
Gheorghe Pop este, în realitate, cunoscut la noi,
nu numai în lumea filologilor ºi literaþilor ci ºi în 
aria vastã a culturii noastre, pe întreg cuprinsul
românesc ºi este rostit cu evlavie ºi veneraþie,
este un nume drag tuturor! Cuvântul, îmbãr -
bãtarea, fapta româneascã, credinþa sa adâncã,
mângâierea privirii ºi vorbei, întotdeauna calde
ºi binevoitoare, vibreazã în minþile ºi inimile
discipolilor, ale generaþiilor de studenþi, prie -
tenilor ºi cunoscuþilor sãi, care se mândresc sã
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aibã un asemenea coleg, de nobleþea, dãruirea ºi
însufleþirea lui, viguroase ºi reîntineritoare, ca
Gheorghe Pop, un camarad, un prieten, dar, mai
presus de toate, un Om.

Nobleþea Omului s-a împlinit în vocaþia
de dascãl, a cãrei incandescenþã s-a rotunjit pa -
tetic ºi pilduitor în cartea Profesor ºi vocaþie,
care este, în fapt, cartea vieþii lui. Este un simbol 
al universitarului care ºi-a îngemãnat iubirea de
Limbã cu iubirea de oameni, cãci ce poate fi mai
definitor pentru oameni decât limba, dar ºi har
ceresc, un triumf al divinitãþii, un tal is man prin
care aceºtia, unindu-se, sã se deprindã a se în -
frãþi, a se ajuta ºi a se iubi unii pe alþii ºi,
iubindu-se, sã mulþumeascã lui Dumnezeu. Pro -
fesorul Gheorghe Pop ºi-a gãsit în limbã mireasa 
spiritualã a vieþii lui, cãreia mirele i-a împodobit 
veºmintele ºi i-a desãvârºit strãlucirea, cu o sta -
tornicie ºi pasiune unice.

De peste 50 de ani - o jumãtate de secol! -
profesorul oficiazã, cu religiozitate ºi har, litur -
ghia vocaþiei sale, predicând iubirea de limbã ºi
de oameni, urcând, înþelept ºi tenace, cu alese
merite ºi împliniri, dar cu modestie, cu de vo -
tament ºi pasiune, toate treptele ierarhiei uni -
versitare: lector, 1961, conferenþiar, 1970, pro -
fesor, 1974, profesor con sul tant, 1987 ºi
con ducãtor de doctorat ca recunoaºtere ºi con -
sacrare supremã a valorii ºi eficienþei prestaþiei
sale didactice ºi ºtiinþifice. Dar ºi pe cele de
rãspundere, de pãstorire ºi diriguire a rân du -
ielilor, de aºezare a temeiurilor didactice, pe -
dagogice, ºtiinþifice ºi culturale, pânã în vârful
piramidei conducerii academice: profesor,
1948, in spec tor ºcolar re gional, 1952, di rec tor al 
Institutului Ped a gogic, 1960, ºeful Catedrei de
Limba ºi Literatura Românã, 1964, dec an al
Facultãþii de Filologie, 1970, prorector, 1980,
rec tor al Institutului de învãþãmânt Su pe rior din
Baia Mare (Universitatea de Nord), 1981 pânã
în 1984, ale cãror izbânzi ºi-au gãsit resursele ºi
fundamentele în priceperea, dinamismul, dis -
cer nãmântul, clarviziunea ºi creativitatea pro -
fesorului, contopindu-se, fe cund ºi propãºitor,
cu abilitatea, tactul, iniþiativa, previziunea ºi
hãrnicia conducãtorului.

Vocaþia profesorului a triumfat, plenar ºi
apoteotic, în cea a cercetãtorului, care a înþeles
ºi a crezut, cu tãria pietrelor de la temeliile unei
catedrale ºi cu puterea fãgãduinþei unui sa cer -
dot, cã uni ca, autentica, veritabila fericire este
munca creatoare, iar aceasta pusã, cu pietate ºi
har, în slujba semenilor. ªi în aceastã jertfã ºi-a

ghicit marea bucurie de a fi, tâlc ºi împlinire a
poruncilor dumnezeieºti. Nobleþea acesteia a
fost împodobitã cu jubileul susþinerii tezei de
doctorat la Cluj, în 1969, cu tema: Elemente
neologice în graiul maramureºean, imediat pu -
blicatã la Editura Dacia din Cluj ºi acordarea
titlului de doc tor în ºtiinþe filologice, care îi
întregea chipul cu noi dimensiuni ºi per spec tive
magistral împlinite.

Rodul trudei sale nobile ºi înãlþãtoare s-a
pârguit din belºug într-o operã care, prin bogãþie 
ºi valoare, impune ºi consterneazã, consa crân -
du-1 în peisajul ºtiinþific naþional ºi inter na -
þional. Patosul cercetãrii ºi creaþiei s-a convertit
în 10 cãrþi sau cursuri universitare, 14 vol ume
editate în calitate de coordonator ºi coautor, 2
vol ume de traduceri, 92 de studii ºi articole în
periodicele de profil, 35 de recenzii ºi dialoguri
esenþiale ºi peste 60 de comunicãri ºtiinþifice
prezentate la manifestãri ºtiinþifice pe întreg cu -
prinsul þãrii, la sesiuni ºtiinþifice ale uni ver -
sitãþilor sau instituþiilor de lingvisticã din Cluj,
Iaºi, Bucureºti. Timiºoara, Craiova, Galaþi,
Constanþa, Oradea, Piteºti, Suceava, Bacãu,
Petroºani, Baia Mare; la simpozioane ºi colocvii 
ºtiinþifice organizate de societãþile ºtiinþifice sau 
instituþiile de culturã la Baia Mare, Sighetul
Marmaþiei, Satu Mare, Seini, ªomcuta, Ulmeni,
Ploieºti, Oradea, Chiºinãu, Iaºi, Alba Iulia,
Sibiu, Braºov, Arad, Dej, Orãºtie, Blaj, Deva,
Sfântul Gheorghe, Târgu Mureº, Tulcea etc., ori 
la congrese internaþionale, Bucureºti, 1969 ºi
Bruxelles, 1998.

Patima ºi izbãvirea creaþiei ºtiinþifice, slu -
jitã consecvent ºi fãrã zãbavã, ºi-a oferit cu
dãrnicie roadele bogate ºi a fost rãsplãtitã pe
mãsurã, cunoscând cea mai înaltã validare prin
acordarea, în 1985, a premiului „Timotei
Cipariu” al Academiei Române, pentru lucrarea
Graiul, Etnografia ºi Folclorul zonei Chioar,
precum ºi prin distincþiile de „Profesor fruntaº”
ºi „Profesor universitar evidenþiat” care vene -
reazã o chemare, o împlinire ºi o jertfa.

Consacrarea energiei creatoare, a dãruirii
ºi a experienþei a cunoscut ºi o altã întruchipare,
cum nu se putea mai prielnicã ºi grãitoare,
alãturând Omului, dascãlului, cercetãtorului -
ctitorul, neodihnit în împliniri, stãpânit de febra
fãptuirilor, fãrã preget ºi rãgaz, arzând ºi zi -
dindu-se în fiecare realizare, renãscând ºi întru -
pându-se în fiecare. În care ºi-a sãdit ceva din
preaplinul inimii ºi din nobleþea sufletului, cãci
fiecare poartã pecetea plãsmuirii sale. Gheorghe 
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Pop este ctitorul Institutului Ped a gogic de 3 ani,
al Facultãþii de Filologie ºi, mai apoi, al Uni -
versitãþii de Nord, cãreia i-a urzit ivirea, ctitorul
„Buletinului ºtiinþific” (6 vol ume), al culegerii
„Studii ºi articole ” (7 vol ume), oferind ºanse de
valorificare ºi publicare, de vitalã însemnãtate
pentru ascensiune ºi promovare, unui numãr im -
pre sionant de autori - cea mai vibrantã ºi înalt
umanã ofrandã adusã colegilor ºi specialiºtilor
ºi mãrturie, de mare frumuseþe moralã, a slujirii
idealului uman, a dãruirii pentru oameni ºi
pentru împlinirea lor. Iar acestea, pe lângã atâtea 
alte fãptuiri ºi ctitorii de ºcoli, de instituþii, de
edificãri ºi împliniri patriotice ºi culturale, de
oameni. Ele vor dãinui peste ani ºi vor vorbi
celor viitori despre cel care a vegheat, cu cuget
clar ºi ochi ager, cu dragoste de neam ºi de
oameni, la înãlþarea noastrã în înþelepciune, în
adevãr ºi în credinþã, prin tot atâtea pietre puse
la temeinicirea veºniciei noastre româneºti.

Travaliul fascinant ºi ademenitor, di dac tic 
ºi ºtiinþific, cu valoroasele sale creaþii, noianul
de împliniri factuale în mul ti ple domenii, l-au
impus, au sporit virtuþile ºi caratele per so na -
litãþii sale, ca ºi recunoaºterea aportului atât de
bogat ºi util, ºi i-au adus onoarea prezenþei sale,
cu di verse atribuþii, în diferite organisme ºi
foruri ºtiinþifice ºi culturale, preºedinte ºi apoi
preºedinte de onoare al Filialei Baia Mare a
Societãþii de ªtiinþe Filologice din România ºi
membru în Consiliul Naþional de Conducere,
preºedinte al Despãrþãmântului Baia Mare al

Asociaþiunii ASTRA ºi membru în Consiliul
Cen tral, vicepreºedinte al AGRU (Asociaþia
Generalã a Românilor Uniþi), re dac tor ºef al
revistei „Tinereþe creºtinã”, di rec tor al revistei
„Astra maramureºanã” etc., în care se dãruiesc
dascãlul, savantul ºi Omul.

Numai cine nu îl cunoaºte pe prof. univ.
dr. GHEORGHE POP nu poate crede în veri -
dicitatea încã neîndestulãtor ilustratã aici, a
acestor adevãruri ale OMULUI care s-a înãlþat pe 
piscurile împlinirii „prin virtutea credinþei ºi
iubire de adevãr”, cum o spune însuºi. Iar disci -
polii cinstesc în el un model, un ideal, un Ma -
gistru. Din asemenea fapte ºi izbânzi ne cule -
gem luminiºurile, în ele trãim patosul despicãrii
vãzduhurilor cunoaºterii ºi tãria credinþei în
curcu beul vremurilor mai bune, prin ele uce -
nicim ademenirea ºi vraja urcuºului ºi sorbim
incandescenþa piscurilor.

ªi ce poate fi mai firesc, dar mai nobil, mai 
demn ºi uman, decât sã ne unim inimile ºi cu -
getele într-un glas, primenit în rugãciune, ºi sã
ne înãlþãm gândurile ºi sufletele, pentru a
aºterne, cu smerenie, cuvânt de româneascã ºi
creºtineascã cinstire Dascãlului, Cercetãtorului, 
Educatorului, Ctitorului, dar, mai presus de
toate, OMULUI, rugând pe Dumnezeu sã îþi dea
sãnãtate ºi cereascã binecuvântare pentru jertfa
slujirii la altarul iubirii de oameni!

La mulþi, fericiþi ºi rodnici ani, iubite prie -
ten, confrate ºi Magistru!

Gheorghe Pop, Tainele vocaþiei, 
„Vasile Goldiº” Uni ver sity Press, Arad, 2001

Profesorul Gheorghe Pop – cetãþean de onoare al Bãii Mari
Prof. univ. dr. Vic tor IANCU

Baia Mare

Oonoare pe care colegul Gheorghe

Pop o merita de multã vreme.

Pentru cã puþini locuitori ai acestui

oraº au fãcut atâta pentru prestigiul ºi progresul

lui ºtiinþific ºi cul tural.
Sunt aproape 50 de ani de când Gheorghe

Pop a venit la Baia Mare, ca in spec tor la secþia
de învãþãmânt a regiunii. Nenumãraþi dascãli de
limba românã din aceastã parte a þãrii s-au bu -
curat de îndrumarea inspectorului Gheorghe
Pop, de sfaturile ºi de experienþa sa, fãrã a fi

vreodatã umiliþi sau bruscaþi, aºa cum se mai
întâmpla în acele timpuri. Gheorghe Pop i-a
privit întotdeauna ca fiind niºte colegi care au
nevoie de sprijin ºi de o vorbã de încurajare.

Acest mod de a-ºi înþelege res pon sa bi -
litãþile diriguitoare profesorul Gheorghe Pop l-a
perpetuat ºi în activitatea sa în cadrul Insti -
tutului Ped a gogic de 3 ani, Institutului de învã -
þãmânt Su pe rior ºi Universitãþii de Nord Baia
Mare. Mã numãr printre martorii siguri ai
acestui adevãr. Alãturi de Gheorghe Pop am
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pus, în urmã cu aproape 40 de ani, bazele învã -
þãmântului su pe rior ped a gogic bãimãrean. Pro -
fesorul Gheorghe Pop, promovat lector uni ver -
sitar, a îndeplinit, din prima zi a existenþei
Insti tutului Ped a gogic de 3 ani, funcþia de ºef de
catedrã de limba ºi literatura românã, pentru ca
în 1964 sã devinã decanul Facultãþii de Filo -
logie, pânã în 1974, când prin unificarea Insti -
tutului Ped a gogic cu Institutul de Subingineri
s-a creat Institutul de învãþãmânt Su pe rior.
Atunci a fost numit dec an al Facultãþii de învã -
þãmânt Ped a gogic, pentru ca în 1979 sã devinã
prorector, iar între anii 1981 ºi 1984 rectorul
Institutului de învãþãmânt Su pe rior.

M-am aflat per ma nent alãturi de dânsul în
efortul extraordinar de creºtere calitativã a învã -
þãmântului su pe rior bãimãrean, bucurându-mã
de prietenia ºi colegialitatea sa constantã. În 40
de ani de colaborare între noi nu a existat nici un
con flict ma jor, dar a existat întotdeauna soli -
daritate ºi dorinþa de a face împreunã ceea ce nu
se putea realiza de unul singur. Ne-am înscris
deodatã la doctorat, ne-am dat în aceleaºi zile
examenele ºi am obþinut la date apropiate titlul
de doc tor în filologie. Apoi am animat, cât de
cât, viaþa ºtiinþificã a Institutului, organizând
sesiuni de neuitat, la care au participat, de-a

lungul anilor, cei mai mari filologi ai þãrii: Iorgu
Iordan, Alexandru Rosetti, Alexandru Graur,
Emil Petrovici, Dimitrie Macrea, Boris Cazacu,
Ion Coteanu, Ion Pãtruþ, Gavril Istrate, Romulus 
Todoran, Iosif Pervain, Mircea Zaciu, Dumitru
Pop, Alexandru Dima ºi mulþi alþii. Toþi aceºtia
au venit la Baia Mare ºi pentru cã gazdã primã a
fost Gheorghe Pop. I-am fost alãturi cei trei
„cofondatori” ai Filologiei bãimãrene, adicã cei
ce ne-am aflat aici încã din 1961: regretata
Monica Lazãr, Tãnase Filip ºi semnatarul
acestui articol omagial. Nouã ni s-au alãturat alþi 
iluºtri colegi, dintre care unii au plecat la cele
eterne: Vasile ªtirbu, Ga briel Georgescu – dis -
pã ruþi prematur, Ion Chiº-ªter, Nicolae Felecan, 
Gheorghe Radu, Valer Oros, Valeriu Palaghiþã,
Ana Varna, Eugenia Nistoricã. Toþi cei men -
þionaþi s-au bucurat, de-a lungul timpului, de
generoasa colegialitate a octogenarului de azi.

Acum, în prag de nou secol ºi mileniu, îi
urãm profesorului de vocaþie, filologului cu -
noscut ºi recunoscut pe plan naþional, omului de
rarã nobleþe Gheorghe Pop, mulþi ani de viaþã,
sãnãtate ºi putere creatoare, pentru a ne dãrui în
continuare cãrþi de valoare ºi mãrturii ale unei
existenþe exemplare.

Gheorghe Pop, Tainele vocaþiei, 
„Vasile Goldiº” Uni ver sity Press, Arad, 2001

Gheorghe Pop - dascãl ºi prieten de excepþie

Prof. univ. dr. doc. Gavril ISTRATE
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaºi

Din Baia Mare mi-a venit o veste
aducãtoare de bucurie: prietenul
meu Gheorghe Pop va împlini, în

curând, 80 de ani. Sunt aproape 40 de ani de când
l-am cunoscut ºi este tot tânãr, în slujba ºcolii pe
care a servit-o ºi o serveºte în mod ex e m plar.

El face parte din acea categorie de oameni
de care te simþi aproape din clipa cunoaºterii, iar 
colaborarea cu el este un neîntrerupt prilej de
bucurie. L-am vãzut la Baia Mare. În rândul
colegilor de la fostul Institut Ped a gogic, încon -
jurat de simpatia ºi preþuirea colegilor pe care
i-a îndrumat, ani în ºir, ºi i-a ajutat sã creascã. El
a fost acolo, la un mo ment dat, un adevãrat fac -
to tum, în sensul cã ºi-a dedicat toatã priceperea

ºi toatã puterea de muncã institutului ºi stu -
denþilor lui. N-a fost numai un profesor
ex em plar, un cadru di dac tic de excepþie, ci ºi un
prieten al colaboratorilor de toate vârstele, cu
care a realizat o serie de lucrãri ºi a sporit nu -
mele bun al ºcolii româneºti din Maramureº. Ca
dec an ºi ca rec tor al institutului a procedat ca un
frate mai mare, dintr-o familie numeroasã, aºe -
zând la baza relaþiilor dintre oameni armonia ºi
respectul pentru munca fiecãruia. N-a fost pro -
fesor numai la catedrã, ci peste tot pe unde a
trecut a lãsat sã se vadã devotamentul lui pentru
ºcoalã, pentru om ºi pentru cultura ºi istoria
naþionalã. Am strãbãtut împreunã cu el Mara -
mu reºul, cu popasuri caracteristice, la Sighet ºi
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la Negreºti, la ªiºeºtii lui Vasile Lucaciu, ca ºi la 
Sãpânþa devenitã celebrã în lume prin cimitirul
lui Stan Pãtraº. L-am cu noscut, prin el, pe Vida
Geza, cãruia i-am fãcut o vizitã acasã ºi i-am
vãzut ºi colecþia de cactuºi, apreciatã în multe
pãrþi peste hotare. L-am cu noscut, în Vad, pe
Gheorghe Borodi, ºeful echi pei de specialiºti
care au confecþionat celebra poartã din anul
1967, anul turismului.

Datoritã lui Gheorghe Pop am fãcut un
popas ºi la Sâmbra oilor, unde m-au depistat doi
foºti studenþi de la Universitatea din Iaºi, care
m-au invitat sã fac o conferinþã la Negreºti, unde 
ei îºi aveau locurile de muncã. Acolo am întâl -
nit-o pe doamna Veturia Goga, pe care prietenii
mei au „prins-o” în câteva fotografii ºi am avut o 
întâlnire de neuitat cu profesorii de la liceul lo -
cal. Am fãcut, apoi, un popas în Cãmârzana,
unde ne-am pozat în cos tume oºeneºti ºi, în felul 
acesta, am devenit ºi eu maramureºean.

Cunoºteam, într-o oarecare mãsurã,
Mara mureºul încã din vremea când eram elev
(1932). L-am mai vizitat de câteva ori dupã anii
’50 ºi am fãcut cercetãri dialectale la Borºa, la
Viºeu ºi la Moisei, prin anii 1954. Dar adevãrata 
cunoaºtere a „þãrii” re spec tive i-o datorez prie -
tenului Gheorghe Pop, cu care am vãzut ºi alte
pãrþi de lume, împreunã. Ne-am întâlnit la di -
verse colocvii ºi sesiuni ale þãrii. Am participat

împreunã la Seini, la „Zilele Eminescu”, la se -
siunile Universitãþii din Baia Mare, la mai multe 
adunãri anuale ale ASTREI, el în calitate de
preºedinte al despãrþãmântului Maramureº, pre -
cum ºi re dac tor ºef al revistei „Astra mara mu -
reºeanã”. Ne-am întâlnit, de asemeni, în di verse
comisii de doctorat.

Dar 1-am vãzut ºi pe drumuri mai în -
depãrtate, dincolo de Prut, la Chiºinãu ºi în alte
cen tre. Ne-am plecat, amândoi, frunþile în faþa
statuii lui ªtefan cel Mare, ne-am înfiorat de
ecourile pe care el le-a rãspândit în lume. Am
traversat aleea clasicilor, numai moldoveni pânã 
ieri, îmbogãþitã, acum, cu chipuri de pe tot pã -
mântul românesc, cu George Coºbuc, cu Lucian
Blaga, cu Octavian Goga, cu George Cãlinescu,
Mircea Eliade ºi alþii. Peste tot, colegul meu a
dus Maramureºul cu el, a dus, adicã, sãnãtatea ºi
vigoarea poporului nostru, încrederea în steaua
care ne cãlãuzeºte ºi credinþa cã eforturile pe
care le facem în vederea ieºirii dintr-o noapte
care pãrea fãrã sfârºit nu pot fi zadarnice.

Îþi mulþumesc, Gheorghe Pop, pentru prie -
tenia de care mi-ai fãcut parte, pentru opti mis -
mul cu care m-ai însoþit pe toate drumurile.
Fie-þi drumul, în continuare, luminat de bucurii
reale ºi de succese tot mai mari, în toate între -
prinderile cu care te vei confrunta.

Gheorghe Pop, Tainele vocaþiei, 
„Vasile Goldiº” Uni ver sity Press, Arad, 2001

O viaþã închinatã învãþãmântului ºi ºtiinþei

Prof. univ. dr. doc. ªtefan MUNTEANU
Universitatea de Vest din Timiºoara

N-aº putea spune cu certitudine de
când îl ºtiu pe prof. univ. dr.
Gheorghe Pop. Am însã impresia

vie cã ne cunoaºtem de când lumea. ªi totuºi,
„evenimentul” a avut loc, dacã nu mã înºel, cu
câteva bune decenii în urmã, când ne-am întâlnit 
pentru prima datã cu prilejul uneia din nu me -
roasele manifestãri filologice iniþiate ºi orga -
nizate de Societatea de ªtiinþe Filologice de
cãtre marele an i ma tor care a fost regretatul pro -
fesor Boris Cazacu. Cu Gheorghe Pop ne cu -
noºteam pânã atunci doar in di rect, din revistele

unde semnam nu o datã, ºi unul ºi celãlalt, cam
în aceeaºi vreme, articole din domeniul nostru
comun de preocupãri. Abia în ziua întâlnirii la
un simpozion la Bucureºti ne-am pomenit,
într-o pauzã a lucrãrilor, faþã în faþã, când el mi
s-a adresat pe tonul cel mai nat u ral, folosind
forma de salut cea mai familiarã ºi tradiþionalã
în Ardeal ºi adãugând: „Gheorghe Pop din Baia
Mare...”. Nu m-a surprins deloc gestul, ca ºi
cum am fi fost vechi prieteni care se revedeau
acum dupã mult timp. De fapt, aºa ºi era, lucru
inedit ºi spontan, stând parcã sub semnul unei
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amiciþii tãinuite, lipsite pânã atunci de posi -
bilitatea de a se fi dat pe faþã.

Din acea zi contactele noastre directe s-au
înmulþit, prilejuite mai ales de participãrile la
sesiuni ºtiinþifice, între acestea ºi cele orga ni -
zate de el la Baia Mare, ca ºi la alte manifestãri
de acest gen ce aveau loc în þarã cu participarea
cercetãtorilor, profesorilor din învãþãmântul su pe -
rior ºi în spe cial cu masiva prezenþã a profe sorilor
de liceu, acþiune întrutotul profitabilã, vreau sã
cred, atât pentru unii, cât ºi pentru ceilalþi.

L-am cunoscut cu timpul mai îndea proa -
pe, deºi spo radic, de fiecare datã, pe profesorul,
colegul ºi prietenul Gheorghe Pop, ºeful cate -
drei de limbã românã contemporanã de la fostul
Institut Ped a gogic din Baia Mare, ul te rior deca -
nul Facultãþii de Filologie ºi apoi prorector ºi în
cele din urmã rec tor al Institutului de învãþã -
mânt Su pe rior, azi Universitatea de Nord din
Baia Mare.

Profesorul Gheorghe Pop ºi-a câºtigat din
vreme autoritate pedagogicã ºi ºtiinþificã prin
activitatea sa iniþialã în învãþãmântul liceal, ca
profesor ºi or gan de îndrumare, apoi în cel uni -
versitar, unde s-a dezvoltat vocaþia sa de cerce -
tãtor al limbii române, cãreia i s-au pus pe umeri,
rând pe rând, numeroase funcþii de conducere.

Dar, paralel cu aceasta, Gheorghe Pop s-a
afirmat pe plan ºtiinþific prin studiile ºi arti -
colele publicate în revistele de profil ºi nu mai
puþin prin lucrãri fundamentale, dintre care
amin tesc: Graiul, Etnografia ºi Folclorul din
zona Chioar (Baia Mare, 1983), monografie
com plexã ºi originalã, distinsã cu premiul Aca -
demiei Române; Terminologia minierã din bazi -
nele maramureºene (Cluj, 1996), contribuþie va -
lo roasã, bazatã pe fapte numeroase, consacratã
unui sec tor im por tant ºi mai puþin cercetat din
punct de vedere lingvistic. La acestea se adaugã
lucrãrile de gramaticã a limbii române, cursuri
universitare, precum ºi mai multe vol ume de
studii filologice, coordonate ºi editate de autor
sub egida Universitãþii sau a Societãþii de ªtiinþe 
Filologice, Filiala Baia Mare, al cãrei preºedinte 
a fost de-a lungul a peste trei decenii (1964- 1995).

Cãci profesorul Gheorghe Pop este prin

excelenþã ceea ce numim un „om de acþiune”, a
cãrui activitate s-a extins ºi s-a exercitat în
cursul vremii mult dincolo de tãrâmul strict di -
dac tic. El este, în afarã de cele amintite mai
înainte, preºedinte al Despãrþãmântului Baia
Mare al Asociaþiunii ASTRA, iar din 1994 vice -
preºedinte AGRU (Asociaþia Generalã a
Românilor Uniþi), este ºi re dac tor-ºef al revistei
„Tinereþe Creºtinã” ºi di rec tor al revistei „Astra
maramureºeanã”.

Am consemnat foarte succint, deci numai
o parte din ceea ce constituie conþinutul ºi sfera
largã a preocupãrilor profesorului, filologului ºi
omului de culturã Gheorghe Pop. Trebuie sã
recunoaºtem cã pentru a-þi lua asupra ta atâtea
obligaþii ºi a le duce cu bine pânã la capãt este
nevoie de energie ºi pasiune, de pricepere ºi
consecvenþã, virtuþi cu care profesorul atâtor
generaþii de studenþi a fost dãruit din plin. Aºa se 
explicã faptul cã de mulþi ani profesorul
Gheorghe Pop nu este numai un slujitor de
presti giu al ºcolii din Baia Mare, ci ºi o per -
sonalitate publicã, aº zice, înconjuratã de stima,
preþuirea ºi simpatia celor din jur, profesori,
studenþi, ca ºi oameni de bine. Nu e lucru de
mirare, fiindcã Gheorghe Pop, profesorul,
îndru mãtorul ºi organizatorul este, alãturi de
filolog, omul de un op ti mism ro bust ºi con tam i -
nant, cu vorbirea francã ºi savuroasã, coloratã
de agreabilul ac cent maramureºean, este, zic,
omul care a fost chemat ºi a rãspuns chemãrii,
nu fãrã sacrificii, acolo unde era nevoie de un
prim pas, de o iniþiativã din partea cuiva cu
imaginaþie ºi voinþã, însoþite de sentimentul rãs -
punderii nu numai profesionale, ci ºi mo rale faþã 
de sine ºi ai sãi. De aceea îmi exprim credinþa,
care nu este numai a semnatarului acestor rân -
duri, cã numele profesorului maramureºean
Gheorghe Pop rãmâne înscris în peisajul inte -
lectual al acestei binecuvântate ºi strãvechi pãrþi 
de þarã ºi izvor de culturã româneascã, unde
contemporanii îl vor aºeza, pe bunã dreptate ºi
recunoºtinþã, în rândul înaintaºilor sãi în ale
culturii.

La mulþi ani, teferi ºi rodnici, iubite coleg
ºi prieten!

Gheorghe Pop, Tainele vocaþiei, 
„Vasile Goldiº” Uni ver sity Press, Arad, 2001
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La ceas aniversar
Prof. univ. dr. doc. Dumitru POP

Universitatea „Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca

Îmi face plãcere sã evoc într-un mo ment
aniversar personalitatea pro fe so rului
Gheorghe Pop. Evocarea mea are un

caracter sen ti men tal ºi afectiv. Aceasta pentru cã
activitatea didacticã, ºtiinþificã, cul turalã, orga -
nizatoricã etc. a octogenarului de azi este bine
cunoscutã în lumea specialiºtilor ºi asupra ei ºi-au
spus ºi vor con tinua sã-ºi spunã cuvântul oameni
competenþi ai fiecãruia din do meniile în care s-a
implicat.

Este adevãrat, tãrâmul activitãþii mele pro -
fesionale de strictã specialitate s-a in ter sec tat
uneori cu cel al profesorului Gheorghe Pop. Noi
ne-am întâlnit însã ºi am colaborat îndeo sebi în
planul organizãrii diverselor forme de activitate
filologicã ºi am avut satisfacþia sã constatãm cã
ceea ce s-a înfãptuit prin aceastã colaborare s-a
rãsfrânt durabil ºi pe plan afectiv, cimentând o
prietenie sincerã ºi discretã, care mãsoarã câteva
decenii.

Lingvistul bãimãrean, preocupat de aproa pe 
toate compartimentele lingvisticii ro mâne, pre -
cum ºi de particularitãþile graiului ma ra mureºean,
în orizontul cãruia a trãit ºi ºi-a desfãºurat acti -
vitatea (Elemente neologice în gra iul mara mu -
reºean, Terminologia minierã din bazinule
maramureºene º.a.) transpuse în cãrþi, studii ºi
articole, a avut un rol im por tant în dezvoltarea
învãþãmântului su pe rior filologic ºi umanist din
mai tânãrul centru universitar Baia Mare. Ca dec -
an al Facultãþii de Filologie a Insti tutului Ped a -
gogic de 3 ani (1970-1980), ca pro rector
(1980-1981) ºi rec tor al Institutului de învãþãmânt
Su pe rior care stã la baza Uni ver sitãþii de Nord,
profesorul Gheorghe Pop a în þeles sã dezvolte
relaþii strânse cu alte uni ver sitãþi ºi in sti tute de
învãþãmânt su pe rior din þarã, în spe cial cu uni -
versitatea clujeanã, aceea în care s-a for mat ºi s-au
specializat apoi ma jo ritatea membrilor corpului
di dac tic care ilustrea zã azi una din instituþiile de
învãþãmânt su pe rior foarte necesare ºi totodatã de
realã pers pectivã ale þãrii. Începând cu cercetãrile
între prinse pe teren de cercurile ºtiinþifice
studenþeºti de specialitate ºi de sesiunile ºtiin þifice 

studenþeºti ºi terminând cu sesiunile ºtiin þifice
anuale ºi ocazionale organizate in de pend ent de
cele douã in sti tute de învãþãmânt su pe rior, dar la
care participau de regulã colegi din amândouã.

Aceeaºi colaborare strânsã s-a realizat ºi
între filialele din Cluj ºi Baia Mare ale Societãþii
de ªtiinþe Filologice. Datoritã tactului cu care pro -
ceda profesorul Gheorghe Pop ºi prestaþiei sale ca
gazdã îndatoritoare, invitaþiile lansate de orga -
nizatorii de la Baia Mare nu puteau fi refu zate de
colegii din celelalte cen tre academice. Atmosfera
în care se desfãºurau aceste acti vi tãþi, tutelate de
regulã de sãrbãtoritul de azi, lãsau de fiecare datã
nu numai urme bine mar cate în planul activitãþii de 
cercetare, ci ºi în amintirea participanþilor.

Excelent organizator, profesorul Gheorghe
Pop a condus timp de aproape douã decenii Filiala
Baia Mare a Societãþii de ªtiinþe Filo logice, izbu -
tind sã valorifice în cele ºapte vol ume de „Studii ºi 
articole” o parte însemnatã din cercetãrile între -
prinse de membrii acesteia, aºa cum, la Uni ver -
sitate, a reuºit sã valorifice, în alte ºase vol ume ale
„Buletinului ºtiinþific”, rezul tatele activitãþii
colegilor.

Pentru cel ce va scrie cândva o istorie a
Universitãþii de Nord, de la stadiul ei in cip i ent de
„Institut Ped a gogic Su pe rior” pânã azi, con tri bu -
þia de suflet ºi efortul îndelungat depus de pro -
fesorul Gheorghe Pop se va impune de la sine.

Cât priveºte spiritul de colegialitate al sãr -
bãtoritului de azi, profunzimea ºi cãldura ce-1
învãluie, voi aminti aici faptul cã aproape toþi
colegii sãi filologi clujeni, mai tineri sau mai
vârst nici, care în decursul anilor au trecut Styxul,
au fost conduºi pe ultimul lor drum ºi de pro -
fesorul Gheorghe Pop, care apãrea discret ºi dis -
pãrea tot aºa de discret, la sfârºitul cere mo nialului, 
cu sufletul vizibil rãvãºit de împu þ inarea rându -
rilor celor cu care odinioarã visase la mai bine.

Felicitãri, iubite coleg ºi prieten, pentru
ceea ce ai dãruit învãþãmântului ºi cercetãrii filo -
logice româneºti ºi pentru forþa senti mentelor ce
le-ai dãruit cu generozitate colegilor tãi, inclusiv
celor din universitãþile surori! La mulþi ani!

Gheorghe Pop, Tainele vocaþiei, 
„Vasile Goldiº” Uni ver sity Press, Arad, 2001.
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Cu dascãlul Ghiþã Pop  în teritoriul sacru al amintirilor

Prof. univ. dr. doc. Valeriu RUSU,
Universitatea „Pro vence” din Aix-en-Pro vence, Franþa

Nu l-am mai vãzut pe dascãlul Ghiþã
Pop de peste 13 ani, nu i-am citit
vreun rând de peste 10 ani!

Dar, ca ºi azi, îl vãd alergând pe Obcinile
Þãrii Maramureºului – cãreia i-a rãmas fi del, cu
toatã fiinþa sa, totdeauna, ceas de ceas, lunã de
lunã, an de an – când, noi doi, tineri universitari
aveam misia culturalã de „excepþie” de a orga -
niza primirea în Maramureº a participanþilor
(profesori ºi studenþi) la Cursurile de varã ale
Universitãþii Bucureºti, organizate prin anii
1965-1969, la Sinaia.

Alerga cu dãruire ºi era ascultat în tot ce
spunea, cãci Ghiþã Pop, de pe atunci, tânãr ºi
frumos ca un brad ºi voinic ca un stejar, era
pentru toatã suflarea maramureºeanã, Dascãlul.
Era un reper care nu putea fi ocolit sau înlocuit de 
altceva. Nu puteai trece pe poarta Mara mureºului 
de la intrarea în judeþ ºi nici pe miile de porþi
maramureºene, fãrã ca oamenii sã nu te întrebe:
dar îl ºtii pe dascãlul Ghiþã Pop? L-ai cunoscut?

Îl vãd ºi acum, parcã ar fi astãzi, cum m-a
primit ºi m-a sfãtuit când am venit sã facem
monografia celebrului „Cimitir vesel” de la
Sãpânþa, pe care ºi-a pus pecetea cu atâta dãruire 
ºi artã regretatul Stan Ion Pãtraº.

Îl vãd ºi acum însoþindu-mã (ºi des -
curcându-mã cu simþul lui practic ºi cu curajul
sãu unic, din zeci ºi zeci de probleme del i cate,
pe atunci), când am avut plãcerea sã-i fac cu -
noscut distinsului coleg Jean-Claude Bouvier,

profesor la Universitatea Pro vence din Franþa, ºi 
familiei sale, aceastã Þarã de vis ºi de dor,
Maramureºul.

ªi cum aº putea uita orele de tainã ºtiin -
þificã, petrecute la Centrul de Foneticã ºi Di a lec -
tologie al Academiei, sub „protecþia” pro fe sori -
lor Al. Rosetti ºi B. Cazacu, sau, dupã ce colin -
dase ministerele bucureºtene pentru a se întoarce
la fraþii sãi maramureºeni cu traista niciodatã
goalã, sã discutãm vreun capitol din teza sa de
doctorat (dialectologie mara mu re ºeanã) sau cine
ºtie ce alt articol sau comunicare ºtiinþificã ...

De când valurile vieþii m-au dus pe alte
meleaguri – fãrã sã uit de Maramureº nici o
clipã, fãcând mereu, la cursuri ºi seminarii, în
conferinþe, referiri tot mai vii ºi mai nostalgice,
la acest colþ de pãmânt românesc îmi lipsesc
multe aici, mi-e dor de multe ºi de mulþi...

Cu deosebire când scriu aceste rânduri
pentru plãcuta aniversare a tânãrului dascãl Ghiþã 
Pop, dorindu-i viaþã lungã, sãnãtate, prospe ritate, 
în toate cele materiale ºi spirituale, sã se bucure
de iubirea ºi preþuirea distinsei sale Familii, a
tuturor oamenilor de bine din Þara Ma ra mu -
reºului ºi din toate Þãrile româneºti pe care
Domnul le-a presãrat aºa de frumos pe Pãmânt.

ªi la „bunã vedere”, Frate Ghiþã, cât min -
tea-mi, sufletul meu ºi braþu-mi, puþin obosite
deja, puþin necãjite, niciodatã însã abãtute, mai
pot sã te îmbrãþiºeze cu deosebitã afecþiune

Gheorghe Pop, Tainele vocaþiei, 
„Vasile Goldiº” Uni ver sity Press, Arad, 2001 
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Expoziþie cu autografe celebre primite de prof. univ. dr. Gheorghe Pop, Baia Mare, 8 octombrie 2021



Ctitor de ºcoalã, lingvist de excepþie, 
profesor de aleasã omenie

Dr. ªtefan VIªOVAN
Baia Mare

Învãþãmântul su pe rior maramureºean
ar trebui sã-ºi sãrbãto reascã zilele
acestea ctitorul – pe distinsul profesor

universitar, doc tor în ºtiinþe filologice Gheorghe 
Pop, cel din iniþiativa ºi cu eforturile cãruia a
luat fiinþã în urmã cu cincizeci de ani Institutul
Ped a gogic, care, prin transformãri succesive, a
devenit Universitatea de Nord de astãzi.

Viaþa academicã, culturalã ºi socialã a
acestui nord de þarã poartã ºi azi amprenta va -
lorosului  om de ºtiinþã, care este profesorul
Gheorghe Pop, man ager neîntrecut ºi cre ator de
ºcoalã lingvisticã. Mulþi dintre slujitorii învã -
þãmântului maramureºean universitar ºi preuni -
versitar s-au for mat ca dascãli ºi profesioniºti la
instituþia ctitoritã ºi pãstoritã cu aleasã pricepere 
decenii întregi de venerabilul lingvist. 

Profesorul Gheorghe Pop a îmbinat întot -
deauna exigenþa didacticã cu grija pentru pro -
movarea celor cu adevãrat merituoºi, n-a agreat
nepotismul sau alte legãturi de acest gen. Aºa se
face cã învãþãmântul su pe rior maramureºean s-a 
impus pe vremea pãstoririi Domniei Sale prin
calitate, competenþã ºi competitivitate.

Sobru, extrem de manierat, calculat, ma -
iestuos prin þinutã ºi aurã profesionalã, Pro fe -
sorul a împrumutat din calitãþile Domniei Sale ºi 
instituþiei pe care a condus-o, conferindu-i cre -
dibilitate ºi plasând-o printre universitãþile de
prestigiu din þarã. Parafrazând versurile unuia
dintre primii noºtri poeþi, ctitorul de ºcoalã su -
perioarã maramureºeanã, pe care-l sãrbãtorim
astãzi cu dragoste ºi recunoºtinþã, ar putea spu -
ne: „V-am dat universitate, pãziþi-o ºi dezvol -
taþi-o ca pe un veritabil locaº de ºtiinþã”. Cum
s-au priceput cei care i-au urmat Profesorului la
cârma universitãþii sã o pãstreze ºi sã o dezvolte
se va vedea în curând, la vremea clasificãrilor… 

Lingvistica noastrã are în profesorul
Gheorghe Pop un spe cial ist de referinþã. Lu -
crãrile Domniei Sale despre dinamica vo ca bula -
rului, despre structura gramaticalã a limbii,
studiile cu caracter etnologic, etnografic sau ce le
confesionale îl situeazã în zona de vârf a ºtiinþei
lingvistice româneºti. A for mat nu doar profesori
practicanþi de mare valoare, ci ºi cer cetãtori,
lingviºti ºi literaþi de prestigiu, fiind conducãtor
de doc tor ate ºi membru în zeci de comisii de
acordarea titlului ºtiinþific de doc tor în filologie.

Profesorul Gheorghe Pop a lãsat mereu
loc de Bunã ziua! peste tot pe unde l-au purtat
cãrãrile ºtiinþei ºi arta conducerii. Dacã pe unii
rectori sau de cani lumea universitarã nu i-a re -
gretat niciodatã, ba mai mult, s-a bucurat la
trecerea lor în  rezervã, Profesorul Pop
Gheorghe a rãmas în mintea tuturor celor care
au avut privilegiul sã-l cunoascã ºi sã cola bo -
reze cu Domnia Sa ca un model de om, de dascãl 
ºi de man ager. A fost, este ºi va rãmâne un
etalon de demnitate academicã ºi de colegia -
litate.

Suntem mulþi, foarte mulþi cei care îi da -
torãm câte ceva Profesorului: dacã nu un sprijin
ºtiinþific di rect, atunci, fãrã îndoialã, o vorbã
bunã spusã la ceas de cumpãnã, un sfat dat cu
inima deschisã ºi cu iubirea de aproapele – stare
sufleteascã specificã doar caracterelor mari ºi
principiu de viaþã de la care Domnia Sa nu s-a
abãtut niciodatã.

De aceea, astãzi, la acest minunat ceas
aniversar, ne bucurãm din tot sufletul pentru
Profesorul nostru ºi îl rugãm sã primeascã gânduri

de aleasã admiraþie ºi preþuire.

Fie ca Bunul Dumnezeu sã-i dea în con -
tinuare ani mulþi, liniºtiþi ºi frumoºi, plini de
bucurie ºi pace! La mulþi ani, Domnule Profesor!

Gheorghe Pop – 90. Documentar biobibliografic aniversar,
Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, 2011.
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IN MEMORIAM MIHAIL DIACONESCU

A plecat la ceruri „cel mai reprezentativ scriitor 
al spiritualitãþii româneºti”

UNIUNEA ZIARIªTILOR 
PROFESIONIªTI DIN ROMÂNIA

Departamentul de comunicare

Aîncetat din viaþã, la 25 martie 2020,
marele scriitor român MIHAIL

DIACONESCU, membru marcant al
Uni unii Ziariºtilor Profesioniºti din România,
cel despre care pãrintele Dumitru Stãniloae spu -
nea cã este cel mai reprezentativ scriitor al spi -
ritualitãþii româneºti, începãtor al scrisului
nostru viitor.

S-a nãscut la 8 noiembrie 1937, în comuna 
Priboeni din judeþul Muscel. A absolvit în 1955
Liceul „Gheorghe ªincai” din Bucureºti, iar în
1960 a absolvit Facultatea de Filologie a Uni -
versitãþii din Bucureºti. În 1972 a obþinut titlul
de doc tor în filologie la Universitatea „Ale xan dru
Ioan Cuza” din Iaºi cu teza „Gib I. Mihãescu.
Prezentare monograficã”, publicatã în volum în
1973, în colecþia Universitas a Editurii Mi nerva. 
Între 1972-1975 a fost conferenþiar oaspete la
Institutul de Romanisticã al Universitãþii
Humboldt din Berlin, unde a þinut cursuri, a
condus seminarii ºi a îndrumat elaborarea unor
teze de licenþã cu subiecte româneºti. Este au -
torul unei monumentale opere literare, publi -
când zece romane: Visele au contururi pre cise
(1963), Culo rile sângelui (1973), Adevãrul re -
torului Lucaci (1977), Umbrele nopþii (1980),
Marele cântec (1982), Cãlãtoria spre zei
(1982), Speranþa (1984), Depãrtarea ºi timpul
(1986), Sacrificiul (1988), Nopþi ºi neliniºti.
Pseu dojurnal metafizic (2008). Fapt inedit în
cultura românã, celor zece romane le-au fost
consacrate ºase vol ume monografice. A avut
bucuria, cu puþin timp înainte de a pleca dintre
noi, de a-ºi vedea tipãrit, în limba italianã, ro -
manul sãu din 1986, Depãrtarea ºi timpul, la
Editura Rediviva din Milano.

Mihail Diaconescu a fost distins cu pre -
miul Academiei Române „Mircea Florian”, sec -
þiunea filosofie, pentru tratatul sãu Prelegeri de

estetica Ortodoxiei, publicat la Editura Doxo -
logia a Mitropoliei Moldovei ºi Bucovinei, din
municipiul Iaºi, în anul 2009, bucurându-se de
Prefaþa acad. Alexandru Surdu. Scriitorul ºi pro -
fesorul Mihail Diaconescu a fost propus la Pre -
miul No bel pentru Literaturã în anul 2013 de
cãtre Ac a de mia DacoRomânã.

A fost membru tit u lar al Uniunii Scrii -
torilor din România ºi al Uniunii Ziariºtilor Pro -
fesioniºti din România. O mare parte din proza
sa a fost tradusã în limbile germanã, francezã,
englezã, rusã, italianã.

Referinþe critice

Romanul lui Mihail Diaconescu Speranþa
reînvie fenomenologia unei mari speranþe co -
lective în Europa Dunãreanã. Aceasta este spe -
ranþa naþionalã. De ea se leagã hotãrâtor tot
viitorul acestor popoare. Aceasta reprezenta
for þa ºi for mula sufleteascã colectivã pe care se
vor rezema toate proiectele politice ale Europei
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Mihail Diaconescu
(8 nov. 1937-25 mart. 2020)



Dunãrene. Un ro man istoric are forþã ºi valoare 
de îndatã ce reuºeºte sã surprindã cercurile din
care se naºte o geografie sufleteascã ne con -
fundabilã […]. Acest proces com plex este evo -
cat de romanul lui Mihail Diaconescu. Fiind
primul ro man al Unirii din istoria literaturii
române, interesul nostru pentru o asemenea
ope rã capãtã o semnificaþie specialã. Momentul 
Unirii este de o atât de covârºitoare însem -
nãtate pentru istoria acestui „neam latin de la
Dunãrea de Jos”, încât este de mirare cã pânã
astãzi beletristica s-a arãtat atât de prudentã în
raport cu un asemenea eveniment cru cial .

Ilie BÃDESCU,
Drama istoricã a omului creºtin în literatura lui
Mihail Diaconescu. De la sociologia literaturii la

fenomenologia narativã. Contribuþii antropologice,
Editura Magic Print, 2010

Într-o anume privinþã, s-ar putea ca De -
pãrtarea ºi timpul sã fie cel mai bun ro man al
lui Mihail Diaconescu. Autorul s-a oprit la per -
sonalitatea de prim rang a spiritualitãþii creºti -
ne patristice: Sfântul Dionisie. El este produsul
cel mai ilustru al ªcolii Literare ºi Teologice de
la Tomis din op era daco-romanã, trãitor, apoi,
la Constantinopol, iar în cea mai mare parte la
Roma, sub zece papi. Dacã aº utiliza conceptele
vizionarismului eminescian analizate de Ed gar
Papu, aº zice ca Mihail Diaconescu are vibra þie,
în primul rând, pentru categoria de partea lui,
spre a ajunge, finalmente, la cea a aproapelui. 

Theodor CODREANU

Domnul Profesor Mihail Diaconescu este
cel mai reprezentativ scriitor al spiritualitãþii
româneºti, începãtor al scrisului nostru viitor. 

Dumitru STÃNILOAE, 24 noiembrie 1989 

Mihail Diaconescu lucreazã în coor do -
nate documentare aproape fãrã fisuri. El nu
rãstoarnã, nu modifica ºi nici nu modeleazã
altfel datele fundamentale de cadru ºi de at -
mosfera … Este apoi, pe lângã evocare, puterea
inventivitãþii epice ºi este, mai cu seamã, ele -
mentul decisiv al viziunii caracterologice, care
transfigureazã, ambele, materia istoricã, o de -
pãºesc si o tran scend. 

Flo rin MIHÃESCU, 
„Arges”, Piteºti, An. XII, nr. 4 (110), decembrie 1977

Proza plinã de pitoresc ºi de tensiune dra -
maticã a lui Mihail Diaconescu se dovedeºte a fi 
o foarte personalã interpretare a lumii ideilor, a 

întrebãrilor de maximã generalitate ale ome -
nirii. 

C. Ervin TIVIG, 
„Histoire Litteraire Comparée”, Bucarest, An. V, 1978

Trebuie sã-i mulþumim romancierului de
prestigiu Mihail Diaconescu pentru fidelitatea
cu care rãmâne, în lucrul sau literar, ataºat
eroilor culturii noastre. 

Vir gil CANDEA, „Luceafãrul”, Bucureºti, An. XXIV,
nr. 7 (981), sâmbãtã, 14 februarie 1981

Mihail Diaconescu a înþeles sã surprindã
epocile în situaþiile lor de crizã … În aceste
medii trãiesc ºi creeazã artiºti care … devin
simbolurile unei atitudini în faþa istoriei ºi, im -
plicit, a artei pe care o slujesc.

Sergiu I. NICOLAESCU, „Fa milia”, Seria a V-a,
Oradea, An. XVII (117), nr. 3 (187), martie 1981

Toate aceste calitãþi de excepþie ni-l re -
comandã pe Domnul Mihail Diaconescu ca pe
unul dintre prozatorii cei mai importanþi ai lite -
raturii române de azi ºi realizatorul unui nou tip
de ro man istoric, explorând zone inedite, într-un
stil ºi cu mijloace absolut proprii ºi originale. 

Ion ROTARU, „Argeº”,
Piteºti, An. XVII, nr. 128, martie 1982 

Cu fiecare apariþie editorialã, este tot mai 
ev i dent cã Mihail Diaconescu tinde sã ocupe un
spaþiu aparte în cadrul prozei noastre con tem -
porane, ducându-ºi cu consecvenþã la în de pli -
nire un foarte ambiþios proiect epic de largi ºi
îndrãzneþe dimensiuni: sã dea, cu mijloacele
spe cifice artei romanului istoric, o frescã a de -
venirii fiinþei spirituale româneºti, prin „ra dio -
grafia” conºtiinþelor unor intelectuali, artiºti,
oameni de culturã, reprezentativi ai timpului, în
care se oglindesc ºi îºi aflã numele, frã mân tãrile 
ºi dramele fiecãrei epoci, urmãrind, toto datã,
astfel surprinderea unei esenþe a fe no menului
spir i tual românesc. … Privitã în an samblu,
cons truc þia impune ºi rezistã privirii critice:
problematica eticã are dramatism, do cu men -
taþia ºtiinþificã ºi filozoficã, imensã, este pre -
zentatã fãrã note false, deºi cu unele lungimi
obositoare, naraþiunea are, însã, dinamism ºi
descrierea farmec, iar episoadele amoroase
sunt dintre cele mai izbutite pasaje ale cãrþii. 

Alexandru CONDEESCU,
„Argeº”, Piteºti, An. XXI, nr. 8, au gust 1986
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Genul de ro man istoric cultivat de
Domnul Mihail Diaconescu faciliteazã invazia
documentului în ficþiune. Munca de preparaþie,
investigarea arhivelor ºi a locurilor trebuie sã
fie copleºitoare. Nevrând sã deformeze ade vã -
rul istoric, prozatorul se supune cu bunã ºtiinþã
acestei asceze. Este admirabilã în acest caz
voin þa de construcþie, fiindcã pare in com pa -
rabil mai dificil sã ordonezi un vast ma te rial
decât sã struneºti telegarii fanteziei … Autorul
îmbracã, în funcþie de nevoile eposului, când
hainele protocolare ale istoricului, când stra -
iele familiale ale povestitorului. Dinamismul
po vestii provine din miºcãrile interioare/ exte -
rioare ale personajului (…). Apoi intervine pro -
cesul devenirii interioare a personajului, aºa
cum se reflecta în oglinda timpului. Însãºi dis -
punerea secþiunilor romanului învedereazã eta -
pele miºcãrii insesizabile în raport cu istoria.
Atare procedurã este decelabilã, la rigoare, ºi
în celelalte cãrþi semnate de Mihail Diaconescu, 
dovedind, în ultimã instanþã, întemeierea unei
maniere epice inconfundabile. 

Nicolae OPREA,
„Astra”, Braºov, An. XXI, nr. 1, ianuarie 1987

Eroism ºi jertfire peste puterile lumii gã sim
mai peste tot în romanele lui Mihail Diaconescu …. 
Sunt … un eroism ºi o tãrie de jertfa sub care toate
puterile lumii cad ºi se spulberã. 

Aurel Ion BRUMARU,
„Argeº”, Piteºti, An. XXII, nr. XI (194), nov. 1987

În descendenþa lui Sadoveanu (din care se 
strãvãd, în stil, reminiscenþe involuntare), dar
cu abatere de la temele eroice, cu orientarea
spre cul tural, cu tendinþa expresã de a evoca ºi
reabilita, a dezgropa din uitare, figuri ale tre -
cutului care ne aºazã printre cele mai civilizate
popoare ale lumii, Mihail Diaconescu s-a spe -
cializat într-un nou tip de ro man istoric. Docu -
mentarea se face minuþios ºi este pusã în cãrþi
aproape în întregime, dar ºi dreptul la invenþie
este exercitat pe larg, în pagini cur sive, atrã -
gãtoare, cu tablouri de epocã adecvate ºi lu -
crate dupã tradiþie, reconstituite muzeistic la
faþa locului. 

Ion ROTARU, O istorie a literaturii române, Vol. III,
1944–1984, Editura Mi nerva, Bucureºti, 1987 

Sacrificiul, ultimul ro man al lui Mihail
Diaconescu, este un ro man despre spaþiu ºi

spaþii. Drumuri, cen tre culturale ºi de civilizaþie 
europeanã, contacte între reprezentanþi ai
acestora, miºcãri pe „verticala locului” ,dar ºi
investigãri ale situaþiilor … Cãlãtoria spre zei ºi 
a Speranþei. De la prima unire a locuitorilor din 
aceastã zonã sub sceptrul lui Burebista – pânã
la Unirea definitiva a românilor ºi la crearea
celorlalte state naþionale pe ruinele fostului
Imperiu Austro-Ungar: rep lica se impune de la
sine în interiorul operei lui Mihail Diaconescu.
Prin urmare, Domnul Mihail Diaconescu re -
formuleazã, oarecum, romanul istoric. Nu nu -
mai miºcarea propriu-zisa a personajelor, cu
dramele, intrigile, destinele lor îl intereseazã pe 
autor – ci, în egalã mãsurã, ideile-forþã, sce -
nariile mari dupã care se face istoria, teoriile
epocii, gândurile ei. 

Nicolae GEORGESCU, „Flacãra”, Bucureºti, 
An. XXXVIII, nr. 5 (1754), 3 februarie 1989

Monumentala lucrare Istoria literaturii
dacoromane de Mihail Diaconescu este o con -
tribuþie fundamentalã la edificarea istoriei
noastre spirituale. 

Acad. Alexandru SURDU, „Argeº”, Serie nouã,
Piteºti, An. II (36), nr. 7 (238), aprilie 2002

Mihail Diaconescu, care a schimbat de -
finitiv modul nostru de a percepe realul istoric
transfigurat ar tis tic, nu este singur pe drumul
sau literar. În istoria culturii romane ºi eu -
ropene el este, însã, printre cei mai importanþi.
Pentru op era epica, teoretico-esteticã ºi isto -
rico-literarã pe care el a edificat-o este la înãl -
þimea celor mai importante înfãptuiri ale cul -
turii romane si europene. El este mereu
com parat cu marii clasici ai literaturii române
ºi universale, dar este, de fapt, un autor sin gu -
lar, profund orig i nal, inclasabil. Este foarte im -
por tant pentru noi, românii, cã aceastã operã
existã ºi cã pro duce variate efecte ben e fice pe
plan estetic, moral, ºtiinþific ºi civic. Este ºtiut
cã op era de artã genereazã în cei ce o con -
templã noi atitudini ºi noi impulsuri crea toa re …
Este sigur faptul cã pe drumul pe care el a mers
vor veni în viitor tot mai mulþi creatori.

Preot prof. univ. dr. Dumitru RADU, 
Fundamentele teologice

ale fenomenologiei narative, 2005
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Curriculum Vitae
Mihail Diaconescu

Corina VLAD DIACONESCU
Se nior ed i tor „Cronica Timpului”, Bucureºti

Mihail Diaconescu (n. la 8.11.1937 
în comuna Priboeni din judeþul
Muscel ca fiu al preotului ºi învã -

þãtorului Aurelian Diaconescu) a absolvit în
1955 Liceul „Gheorghe ªincai” din Bucureºti.
În 1960 a absolvit  Facultatea de Filologie a Uni -
versitãþii din Bucureºti. În 1972 a obþinut titlul
de doc tor în filologie la Universitatea „Ale xan -
dru Ioan Cuza” din Iaºi cu o tezã intitulatã Gib I.
Mihãescu. Prezentare monograficã, publicatã
în volum în 1973, în colecþia Universitas a
Editurii Mi nerva. 

A debutat în publicistica literarã în 1960.
Ed i to rial a debutat în 1963 cu romanul Visele au
contururi pre cise.

Între 1960-1964 a fost profesor de limba
românã, limba latinã, logicã ºi psihologie la
Liceul „ªt. O. Iosif” din Rupea, judeþul Braºov.

Între 1965-1985 a fost asistent, lector ºi
conferenþiar, ºef de catedrã la Universitatea din
Piteºti. În 1966 a înfiinþat revista literarã ºi cul -
turalã „Argeº”, pe care a condus-o pânã în 1969. 
Este cofondator al revistelor „Astra” (1966),
„Noua revistã românã” (1996) ºi „Analele Uni -
versitãþii Spiru Haret”, Seria Filologie, Limba ºi 
Literatura Românã (1999). În octombrie 2001 a
reînfiinþat revista „Argeº”. 

 Alãturi de alte personalitãþi din þarã ºi
strãinãtate, face parte din consiliul ºtiinþific al
publicaþiei „Philosophia militans”, revistã de
filosofie ºi gândire socialã, care apare sub egida
Asociaþiei de culturã „Argedava”, a Univer si -
tãþii din Piteºti ºi a Bibliotecii Judeþene „Dinicu
Golescu” Argeº. Este, de asemenea, membru în
colegiul de redacþie al revistei de culturã „Fa -
milia românã” (Baia Mare).

Între 1972-1975 a fost Gastdozent (con -
ferenþiar oaspete) la Institutul de Romanisticã al
Universitãþii Humboldt din Berlin, unde a þinut
cursuri, a condus seminarii ºi a îndrumat ela -
borarea unor teze de licenþã cu subiecte ro mâ neºti.

La Berlin a colaborat cu studii, articole,

eseuri, cronici ºi recenzii pe teme ºtiinþifice,
literare ºi culturale româneºti la revistele
„Sitzungsberichte der Akademie der Wis sen -
schaften”, „Der Morgen”, „Beitraege zur ro ma -
nischen Philologie”, „Sonntag”, „Zeitschrift für
Geschichtwissenschaften”, „Börsenblatt für den 
Deut sche Buchhandel”, „Horizont” ºi altele.

Între 1985-1995 a lucrat în calitate de cer -
cetãtor ºtiinþific prin ci pal la Institutul de Istorie
ºi Teorie Literarã „G. Cãlinescu” al Academiei
Române. Ul te rior a þinut prelegeri la Facultatea
de Lim bi Strãine a Universitãþii „Spiru Haret” ºi 
la Facultatea de Sociologie ºi Psihologie a Uni -
versitãþii „Hyperion” din Bucureºti. A þinut, de
asemenea, cursuri la Facultatea de Sociologie a
Universitãþii din Bucureºti precum ºi la Fa cul -
tatea de Filologie ºi Istorie ºi la Facultatea de
Teologie Ortodoxã a Universitãþii din Piteºti. În
calitate de profesor universitar, a fãcut parte din
numeroase comisii care au acordat titlul de
doctor în filologie sau teologie unor eminenþi
docto ranzi.
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Este autorul romanelor Visele au con tu -
ruri pre cise (1963), Culorile sângelui (1973),
Adevãrul retorului Lucaci (1977), Umbrele
nopþii (1980), Marele cântec (1982), Cãlãtoria
spre zei (1982), Speranþa (1984), Depãrtarea ºi
timpul (1986), Sacrificiul (1988), Nopþi ºi ne -
liniºti, Pseudojurnal metafizic (2008) concepute 
drept pãrþi ale „fenomenologiei narative a spi -
ritului românesc”, pe care a teoretizat-o în di -
ferite studii, eseuri, articole ºi interviuri. Ro -
manele sale au apãrut în numeroase ediþii.

În 2007 romanul Marele cântec a apãrut
într-o ediþie specialã (a III-a; o ediþie de lux) la
recomandarea Comisiei Naþionale UNESCO, cu 
ocazia proclamãrii oraºelor Sibiu ºi Luxemburg
capitale ale culturii europene.

De-a lungul anilor a publicat în þarã ºi în
strãinãtate numeroase studii, comunicãri, arti -
cole, cronici, recenzii ºi eseuri de teoria lite -
raturii, istoria culturii, filozofia istoriei, esteticã
ºi istoria literaturii. O parte dintre ele au fost
adu nate în volumul Istorie ºi valori (1994). 

A prezentat comunicãri la reuniuni ºtiin -
þifice internaþionale desfãºurate la Bucureºti,
Piteºti, Berlin, Leip zig, Halle, So fia, Bonn,
Chiºinãu, Paris, Roma. 

A efectuat cãlãtorii ºi stagii de studiu în
arhive, muzee ºi biblioteci din Ungaria, Aus tria,
Slovacia, Siria, Germania, Bul garia, Polonia,
Cehia, Belgia, Luxemburg, Franþa, Cipru,
Elveþia, Cetatea Vaticanului, Italia, Is rael, Pa -
lestina, Iordania, Egipt, Suedia.

În 1996 Universitatea din Oradea i-a acor -
dat titlul de Doc tor Honoris Causa pentru în -
treaga sa operã literarã ºi ºtiinþificã. Laudatio
sollemnis a fost rostitã de pãrintele prof. univ.
dr. Dumitru Abrudan, em i nent sa vant ebraist,
decanul Facultãþii de Teologie Ortodoxã

În 2011 Universitatea din Piteºti i-a acor -
dat al doilea titlu de Doc tor Honoris Causa.
„pentru întreaga sa activitatea literarã, ºtiinþificã 
ºi teoreticã pusã în serviciul valorilor re pre -
zentative ale culturii române”. Laudatio sollem -
nis a fost rostitã de doamna prof. univ. dr. Ale -
xandrina Mustãþea, decanul Facultãþii de Litere.

Din partea Academiei Dacoromâne, tot în
2011, Mihail Diaconescu a primit titlul ºi di -
ploma de Doc tor Honoris Causa „pentru în -
treaga activitate ºtiinþificã, didacticã, pe da go -
gicã ºi de creaþie literarã”. Di ploma este semna tã
de dr. Geo Stroe, preºedintele Academiei Daco -
române, ºi de dr. Aurel Da vid, secretar.

În 2005 a primit titlul de cetãþean de onoa -
re al municipiului Brad din judeþul Hunedoara
„pentru prestigioasa sa activitate literarã, pu -
blicisticã, filozoficã ºi didacticã”.

În 2007 a primit titlul de cetãþean de
onoare al comunei Vul tureºti din judeþul Argeº
(este comuna unde a copilãrit ºi a scris o parte
din cãrþile care l-au fãcut cunoscut).

Tot în 2007 a primit titlul de cetãþean de
onoare al judeþului Argeº „pentru întreaga acti -
vitate depusã”.

Mihail Diaconescu este membru tit u lar al
Uniunii Scriitorilor din România. 

Este, de asemenea, membru al Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din România.

O parte din proza sa (romane ºi fragmente
de romane) a fost tradusã în limbile germanã,
francezã, englezã, rusã. 

Mihail Diaconescu a fãcut parte din Co -
mitetul ªtiinþific Eu ro pean al Societãþii Ad
Fontes. Alle Fonti Dell‘Unita D’Europa aflate
sub patronajul Secretariatului Gen eral al Con -
siliului Europei, al Preºedinþiei Republicii Italia
ºi al Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri al Re -
publicii Italia. Din Societate mai fac parte actu -
ali ºi foºti ºefi de state, prim-miniºtri, miniºtri,
deputaþi, senatori, episcopi, mitropoliþi, car di -
nali, ambasadori, universitari, teologi, istorici,
scriitori, intelectuali de mare prestigiu, cu nos -
cuþi pentru promovarea valorilor creºtine ºi eu -
ro pene. Societatea organizeazã importante reu -
niuni ºtiinþifice internaþionale pe tema uni tãþii
spirituale europene. Participarea lui Mihail
Diaconescu la reuniunile Comitetului ªtiinþific
Eu ro pean al Societãþii Ad Fontes. Alle Fonti
Dell‘Unita D’Europa este deosebit de activã. 

Mihail Diaconescu a fost primit în Co -
mitetul ªtiinþific Eu ro pean al Societãþii Ad
Fontes. Alle Fonti Dell‘Unita D’Europa la re -
comandarea Excelenþei Sale Monseniorul Jean- 
Claude Perisset, arhiepiscop tit u lar de Justi -
niana Prima, fost nunþiu ap os tolic în Ro mânia,
ul te rior dec an al corpului dip lo matic acre ditat la 
Berlin.

Criticii ºi istoricii literari de cele mai di -
ferite orientãri sunt de acord cã îmbinarea spe -
cificã de date documentare, flux narativ plin de
tensiune dramaticã, descrieri pitoreºti alternând
cu cele fantastice, dezbateri mo rale, simboluri
etnospirituale ºi particularitãþi stilistice din ro -
ma nele lui Mihail Diaconescu au marcat pro fund
ºi definitiv evoluþia prozei artistice româneºti. 
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Tratatul Prelegeri de estetica Ortodoxiei
(vol. I, Teologie ºi esteticã; vol. II, Ipostazele
artei), pe care l-a publicat în 1996, este o lucrare
realizatã pe o largã bazã interdisciplinarã. El nu
are o anticipare în ºtiinþa româneascã ºi euro -
peanã. Adoptarea metodei dialectico-spec u la -
tive, amploarea viziunii, spiritul analitic, dar
îndeosebi structurarea sistematicã ºi inte gra toa -
re a fiecãrei expuneri asigurã perspectiva trans -
disciplinarã a demonstraþiilor. Ediþia a II-a
revizuitã ºi adãugitã a acestui tratat, apãrutã în
2009, cuprinde cinci capitole noi precum ºi 112
planºe color imprimate pe hârtie cretatã, apte sã
ilustreze principiile teoretice expuse. Acest tra -
tat a fost distins cu Premiul pentru Filosofie
„Mircea Florian” al Academiei Române.

Prefaþa Terra mirabilis la albumul de artã
Bisericii ºi mânãstiri ortodoxe. Or tho dox chur -
ches and mon as ter ies. Ro ma nia (1998) este o
ilustrare a tezelor ºi demonstraþiilor cuprinse în
Prelegeri de estetica Ortodoxiei. Creaþiile artis -
tice realizate în istoria Ortodoxiei româneºti
sunt interpretate stilistic ºi estetic pe o largã
bazã documentarã, comparatistã ºi teologicã.

O altã aplicaþie a principiilor teoretice
afir mate în tratatul Prelegeri de estetica Orto -
doxiei se aflã în amplul al bum monografic pe
care Mihail Diaconescu l-a intitulat Lainici, ca -
podoperã a artei româneºti ºi europene (2011).
Istoria Mânãstirii Lainici, arhitectura originalã
de inspiraþie neobrâncoveneascã a bisericii mari 
„Izvorul Tãmãduirii”, dar mai ales frescele ei
rea lizate de pictorul Grigore Popescu-Muscel,
una dintre cele mai importante personalitãþi din
evo luþia culturii române ºi europene, sunt discu -
tate din perspectivele oferite de teologia dog -
maticã ºi liturgicã ortodoxã, istoria artei bizan -
tine ºi postbizantine, teoriile estetice construite
de Mihail Diaconescu ºi critica de artã. 

ªi trilogia Teologia ortodoxã ºi arta cu -
vântului. Introducere în teoria literaturii (Vol. I
Aspecte gen er ale. Personajul în literaturã; Vol.
II Genul epic. Genul liric; Vol. III Genul dra -
matic. Receptarea operei literare, 2013) este o
aplicare a principiilor afirmate în Prelegeri de
estetica Ortodoxiei. Literatura, ca fenomen artis -
tic ºi ca mod de comunicare între scriitori ºi pub lic, 
respectiv între popoare, culturi ºi civi li zaþii, este
interpretatã din per spec tive artistice, isto rice, tipo -
logice ºi comparatiste, dar mai ales spiritualiste. 

Tratatul Istoria literaturii dacoromane
(1999; ediþia a II-a 2013) este o sintezã ºtiin -

þificã cu caracter fun da men tal, unicã în cultura
românã ºi europeanã. El constituie o noutate
într-un domeniu de strictã actualitate datoritã
prezentãrii scriitorilor dacoromani de valoare
universalã din secolele I-VI – Aethicus Histri -
cus, Sfântul Ioan Cassian, Sfântul Niceta de
Remesiana, Sfântul Dionisie Smeritul ºi Areo -
pagitul, Leontius Byzantinus, Ioan Maxentius ºi 
alþii. Aceºtia sunt incluºi în programele analitice 
ale cursurilor de literaturã românã pentru licee ºi 
facultãþile de filologie.

Volumul Antologie de literaturã daco ro -
manã. Texte comentate publicat în 2003 la Casa de 
Producþie ºi Editurã Corifeu este o com pletare
necesarã la tratatul Istoria literaturii da co romane. 

Textele antologate ºi prezentãrile care le
preced sunt în mãsurã sã demonstreze rolul cata -
lizator al operelor literare dacoromane în timp,
de-a lungul civilizaþiei umane. Prin mesajul mo -
ral ºi constanta lor creºtinã-ortodoxã, aceste lu -
crãri poartã în lume sufletul (paideuma) po -
porului român încã de la începuturile sale. 

Volumul Farmecul dialecticii ºi feno me -
nologia narativã (2001) conþine teoriile lui
Mihail Diaconescu despre ro man, natura spe -
cificã a epicului ºi „fenomenologia narativã a
spiritului românesc”.

Ca sce nar ist ºi regizor de filme do cu men -
tare Mihail Diaconescu a realizat serialul Do -
brogea creºtinã. Harta spiritualã în 13 epi soade 
a câte 30 de min ute fiecare. Serialul a fost di -
fuzat la Postul de Televiziune România de
Mâine din Bucureºti în perioada octombrie
2006-februarie 2007 (la cererea publicului unele 
episoade au fost difuzate de mai multe ori).

Pentru romanele sale, pentru tratatul Pre -
legeri de estetica Ortodoxiei, pentru lucrãrile de
istoria literaturii ºi pentru filmele documentare
ded i cate mânãstirilor româneºti dintre Dunãre ºi 
Mare, Mihail Diaconescu a fost distins cu
Crucea Dobrogei (Crucea Sfântului Apostol
Andrei) acordatã de Arhiepiscopia Tomisului.

De-a lungul afirmãrii sale literare, teo -
retice ºi ºtiinþifice Mihail Diaconescu a primit,
de asemenea, numeroase alte distincþii, premii,
diplome, titluri ºi medalii. 

În tot ceea ce a scris, Mihail Diaconescu a
militat în mod consecvent, cu argumente artis -
tice, teologice, filosofice, mo rale ºi politice
pentru unitatea europeanã, pe care o pune în
relaþie cu ceea ce este reprezentativ ºi con ver -
gent în specificul spir i tual al diverselor popoare
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de pe continentul nostru, cu imperativele isto -
rice ale epocii în care trãim ºi cu valorile creºti -
ne. Fiind un autentic reprezentant al valorilor
naþionale ale românilor, Mihail Diaconescu
este, totodatã, un spirit eu ro pean ex em plar.

Personalitatea ºi op era lui M. Diaconescu
sunt obiectul unor am ple prezentãri în nu me -
roase lucrãri de criticã ºi istorie literarã precum
ºi în dicþionare de autori elab o rate în România ºi 
în alte þãri. 

Cele mai importante dintre aceste lucrãri
sunt volumele monografice: Gh. Bulgãr, Stil ºi
artã literarã în proza lui Mihail Diaconescu
(Bucureºti, 200l; Ediþia a II-a, cu un Cuvânt-
 înainte de Liviu Bulgãr, Bucureºti, 2004);
Valeriu Filimon, Critica arhetipalã ºi feno me -
no logia narativã (Bucureºti, 2004); Theodor
Codreanu, Mihail Diaconescu. Fenomenologia
epicã a istoriei româneºti (Bucureºti, 2004);
Preot prof. univ. dr. Dumitru Radu, Fun da men -
tele teologice ale fenomenologiei narative

(Con stanþa, 2005); Ilie Barangã, Noi contribuþii
bibliografice la studiul operei lui Mihail
Diaconescu, cu o introducere „Bibliografia ca
operã”, de Ion Stoica, di rec tor al Bibliotecii
Centrale Universitare Bucureºti (Oneºti, 2009);
Ilie Bãdescu, Drama istoricã a omului creºtin în 
literatura lui Mihail Diaconescu. De la so cio -
logia literaturii la fenomenologia narativã. Con -
tribuþii antropologice (Oneºti, 2010); Monica
Duºan, Simbolic, metafizic ºi mon u men tal în
proza lui Mihail Diaconescu (Oneºti, 2014).
Rodica Subþirelu, Mihail Diaconescu, în co -
lecþia Personalitãþi contemporane – fon da to ri:
Rodica Subþirelu, Mihaela Rusu, Doru Dinu
Glã van, Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din
Ro mânia, Bucureºti 2015; Aurel V. Da vid, Na -
þiunea în stare de veghe, Note ºi comentarii
sociologice la romanul Marii Uniri (Oneºti, 2017). 

Ac a de mia DacoRomânã, prin Decizia Se -
natului l-a propus pe Mihail Diaconescu la
Premiul No bel pentru literaturã în anul 2013. 

Volume publicate de Mihail Diaconescu

! Visele au contururi pre cise, Ro man, Editura Pentru Literaturã, Bucureºti, 1963;
! Culorile sângelui, Ro man, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 1973;
! Gib I. Mihãescu, Monografie criticã, În colecþia Universitas, Editura Mi nerva, Bucureºti,

1973;
! Die Farben des Blutes, Ro man, Übersetzung aus dem Rumänischen von Elga Oprescu, Un ion 

Verlag, Berlin, 1976;
! Adevãrul retorului Lucaci, Ro man, Editura Eminescu, Bucureºti, 1977;
! Umbrele nopþii, Ro man, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 1980;
! Marele cântec, Ro man, Editura Eminescu, Bucureºti, 1980;
! Cãlãtoria spre zei, Ro man, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 1982;
! Speranþa, Ro man, Editura Eminescu, Bucureºti, 1984;
! Emissarâ, Perevela na russkii iazâk Nataºa Bogdan, Biblioteka Rumâniia, Bu cha rest, 1985;
! Magnus Cantus, Ro man, En francais par Anca Cosãceanu, Editura Muzicalã, Bucureºti, 1985.
! Depãrtarea ºi timpul, Ro man, Editura Eminescu, Bucureºti, 1986;
! Marele cântec, Ro man, Editura Muzicalã, Bucureºti, 1987;
! Sacrificiul, Ro man, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 1988;
! Adevãrul retorului Lucaci, Ro man, Editura Eminescu, 1977, ediþia a II-a, Editura Cartea

Moldoveneascã, Chiºinãu, 1991;
! Sacrificiul, Ro man, Ediþia a II-a, Vol. I, Iluzia, Prefaþa – „Drama opþiunii” de Monica Joiþa,

Editura Ministerului de Interne, Bucureºti, 1993;
! Sacrificiul, Ro man, Ediþia a II-a, Vol. II, Tenebrele, Editura Ministerului de Interne, Bucu -

reºti, 1993;
! Sacrificiul, Ro man, Ediþia a II-a, Vol. III, Lu mina, Editura Ministerului de Interne, Bucureºti,

1993;
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! Speranþa, Ro man, Prefaþa – „Romanul Unirii” de Monica Joiþa. În colecþia Columna, Editura
Universitas, Chiºinãu, 1993;
! Istorie ºi valori, Studii, comunicãri, eseuri, articole, Editura Ministerului de Interne, Bucu -

reºti, 1994;
! Speranþa, Ro man, Ediþia a III-a, Editura Ministerului de Interne, Bucureºti, 1996;
! Prelegeri de estetica Ortodoxiei, Vol. I, Teologie ºi esteticã, Editura Porto Franco, Galaþi,

1996;
! Prelegeri de estetica Ortodoxiei, Vol. II, Ipostazele artei, Editura Porto Franco, Galaþi, 1996;
! Istoria literaturii dacoromane, Editura Alcor Edimpex, Bucureºti, 1999;
! Farmecul dialecticii ºi fenomenologia narativã, Editura Viitorul Românesc, Bucureºti, 2001; 
! Antologie de literaturã dacoromanã. Texte comentate, Casa de Producþie ºi Editurã Corifeu,

Bucureºti, 2003;
! Depãrtarea ºi timpul, Ro man, Ediþia a II-a, Colecþia Biblioteca ºcolarului, Editura Litera

Internaþional, Bucureºti – Chiºinãu, 2003;
! Culorile sângelui, Ro man, Ediþia a II-a, Postfaþã de Cristi Pantelimon, Editura Alcor

Edimpex, Bucureºti, 2004; 
! Marele cântec, Ro man, Ediþia a III-a, Cu un „Ar gu men tum” de Romicã Moise ºi un studiu

introductiv „Romanul Pan Europei” de Ilie Bãdescu, Editura Ministerului Internelor ºi
Reformei Ad min is tra tive, Bucureºti, 2007;
! Visele au contururi pre cise, Ro man, Ediþia a II-a, Editura Magic Print, Oneºti, 2007;
! Nopþi ºi neliniºti, Pseudojurnal metafizic, Editura Magic Print, Oneºti, 2007;
! Nopþi ºi neliniºti, Pseudojurnal metafizic. Ediþia a II-a revizuitã, Editura Magic Print, Oneºti,

2008.
! Prelegeri de estetica Ortodoxiei. Ediþia a II-a, Vol. I Teologie ºi esteticã. Cu un studiu-prefaþã 

„Filosofie, teologie ºi esteticã în perspectiva raþiunii spec u la tive”, de Acad. Alexandru Surdu. 
Carte tipãritã cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Teofan mitropolitul Moldovei ºi
Bucovinei, Mitropolia Moldovei ºi Bucovinei, Editura Doxologia, Iaºi, 2009 
! Prelegeri de estetica Ortodoxiei. Ediþia a II-a, Vol. II Ipostazele artei. Carte tipãritã cu

binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Teofan mitropolitul Moldovei ºi Bucovinei, Mitropolia
Moldovei ºi Bucovinei, Editura Doxologia, Iaºi, 2009 
! Sacrificiul, Ro man. Ediþia a III-a, Cu studiul prefaþã „Amurgul unui imperiu” de Ilie Bãdescu, 

Editura Magic Print, Oneºti, 2010
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! Lainici, Capodoperã a artei româneºti ºi europene. Se tipãreºte cu binecuvântarea Î. P. S. Dr.
Irineu Popa arhiepiscop al Craiovei ºi Mitropolit al Olteniei, Editura Evanghelismos,
Bucureºti, 2011.
! Istoria literaturii dacoromane. Ediþia a II-a revizuitã ºi adãugitã. Carte tipãritã cu bine -

cuvântarea Înaltpreasfinþitului Irineu arhiepiscop al Craiovei ºi Mitropolit al Olteniei, Editura 
Fundaþiei Internaþionale „Mihai Eminescu”, Bucureºti, 2013.
! Teologia ortodoxã ºi arta cuvântului, Introducere în teoria literaturii, Volumul I, Aspecte

gen er ale, Personajul în literaturã. Carte tipãritã cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Teofan mitropolitul Moldovei ºi Bucovinei, Editura Doxologia, Iaºi, 2013.
! Teologia ortodoxã ºi arta cuvântului, Introducere în teoria literaturii, Volumul II, Genul epic, 

genul liric. Carte tipãritã cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Teofan mitropolitul Moldovei 
ºi Bucovinei, Editura Doxologia, Iaºi, 2013
! Teologia ortodoxã ºi arta cuvântului, Introducere în teoria literaturii, Volumul III, Genul

dra matic, Receptarea operei literare, Carte tipãritã cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Teofan mitropolitul Moldovei ºi Bucovinei, Editura Doxologia, Iaºi, 2013.
! Serile la Vul tureºti, nuvele ºi amintiri sentimentale. Volum publicat sub egida Uniunii

Ziariºtilor Profesioniºti din România, Bucureºti, 2016.
! Serile la Vul tureºti, nuvele ºi amintiri sentimentale. Volum publicat sub egida Uniunii

Ziariºtilor Profesioniºti din România. Ediþia a II-a revizuitã, Bucureºti, 2016.
! Dialoguri ºi meditaþii metafizice despre literaturã, muzicã ºi artele plastice. Volum publicat

sub egida Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România, Bucureºti, 2016.
! Icoane din trecut ºi de azi, Portrete, evocãri, mãrturii, Editura Magic Print, Oneºti, 2017.
! Discursuri, Editura Magic Print, Oneºti, 2017.
! Nicolae Bãciut – Încercare de profil literar, Editura Vatra Veche, Târgu-Mureº, 2018. Volum 

apãrut în colecþia 10/100, dedicata centenarului Marii Uniri ºi celor zece ani de existenþã a
revistei „Vatra Veche”, Seria de autor, Nr. 2. 
! O nouã luptã literarã, Vol. I, Atitudini necesare, Editura Magic Print, Oneºti, 2019.
! O nouã luptã literarã, Vol. II, Acþiunea revistei Argeº, Editura Magic Print, Oneºti, 2019.
! Speranþa, Ro man, Ediþia a IV-a. Cu studiul-postfaþã „Romanul Unirii Principatelor – Pers -

pectiva sociologicã”, de Ilie Bãdescu, Editura Magic Print, Oneºti, 2019.
! Lo spazio e il tempo, Traduzione Anca Rodica Similea, Rilettura del testo: Giorgio Giaco -

mello, Renzo Peressini, Cul ture e civilita, © 2019 by Rediviva, Milano.
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In Memoriam Mihail Diaconescu

Prof. univ. dr. Aurel V. DAVID
Bucureºti

În 25 martie 2020, în Bucureºti, s-a
stins din viaþã tainic ºi tãcut, unul
dintre oamenii-simbol ai culturii ro -

mâneºti contemporane: scriitorul romancier ºi
pub li cist Mihail Diaconescu, critic ºi istoric li -
terar, distins profesor universitar ºi cetãþean im -
plicat activ ºi conºtient în viaþa cetãþii. S-a
nãs cut la 8 noiembrie 1937, de marea sãrbãtoare
a Sfinþilor Mihail ºi Gavriil ºi a plecat la
Domnul în seara zilei de Buna Vestire. Destinul
i-a hãrãzit imboldul lãuntric ºi priceperea de a
lucra cu mintea ºi cu condeiul, în întreaga sa
viaþã, pe ogorul apãrãrii cu toatã fiinþa a me -
moriei sociale a neamului nostru. 

Pe Mihail Diaconescu l-am cunoscut
îndea proape în primãvara anului 1990, când,
datoritã duºmãniei dintre românii aflaþi pe po -
ziþii ideologice antagonice, ajutaþi de strãini in -
te resaþi sã-i învrãjbeascã, am fost surprins ºi luat 
pe sus de valul dev as ta tor al mâniei umane ºi de
tãvãlugul doctrinelor politice ireconciliabile. 

Chiar din primele clipe am înþeles cã acest
român falnic ºi sfãtos, cu chipul de muntean
coborât „pe Argeº în jos” în cetatea de scaun a
þãrii, era un luptãtor pentru cauza naþionalã, un
exemplu tipic de român ale cãrui minte ºi faptã
au fost puse în serviciul naþiei sale. L-am simþit
„cugetând româneºte” în pofida constrângerii
impuse de un univers cul tural împestriþat de im -
per a tive ideologice, turnate peste memoria agre -
satã a neamului nostru, bântuit de nevoi ºi pândit 
de rele. 

Acest om, care a creat o operã literarã
inegalabilã prin întindere, profunzime ºi bogãþie 
de idei, ºi-a pus pecetea cugetului sãu asupra
devenirii mele. Pentru mine a fost ºi a rãmas, în
primul rând, dascãl, un dascãl de conºtiinþã.
Acest atribut îl de fineºte ºi astãzi, când sufletul
sãu a urcat la cer. În inima cetãþii a rãmas spiritul 
sãu identitar, strãlucitor, cu care a strãbãtut ca o
sãgeatã o lume antagonizatã de forþe malefice.
Mihail Diaconescu a fost ºi a rãmas dascãlul la
care m-am raportat în momentele în care viaþa

mi-a oferit ºansa de a apãra, atât cât am putut ºi
m-am priceput, reperele gnoseologice ºi sim -
bolurile etnospirituale ale neamului românesc.
L-am admirat ºi l-am preþuit pentru înþe lep ciu -
nea care-l caracteriza ºi pentru armonia pe care
o crea în jurul sãu. Acest om inteligent, cu mare
dãruire faþã de neamul nostru, aflat astãzi la o
nouã rãscruce a identitãþii ºi suveranitãþii, a fost
ºi un mare caracter, de care Þara Româneascã
are atât de mare nevoie în aceste vremuri de
cumpãnã istoricã. 

Pe Mihail Diaconescu l-am admirat ºi
pentru dârzenia cu care apãra, în orice îm pre -
jurare, cu gândul, fapta ºi condeiul, identitatea
locului na tal ºi a oamenilor locului.

Pentru mine, copil de þãran din valea So -
meºului sãlãjean, ajuns în anii 70 ai secolului
trecut la oraº, din nevoi de propãºire profe -
sionalã, precum ºi de salvare de la coada sapei ºi 
de la coarnele plugului, dânsul a devenit ºi pã -
rinte spir i tual. I-am admirat cultura acumulatã
în timp, printr-un efort de voinþã ºi inteligenþã,
care i-a conturat mintea ºi caracterul, pu nân -
du-ºi amprenta asupra personalitãþii sale. 

I-am înþeles cugetul, faptele ºi caracterul
atunci când i-am cunoscut obârºia, ºcolile pe
care le-a urmat, treptele profesiei pe care a
îmbrã þiºat-o, precum ºi locurile vetrei neamului
pe care le-a cãlcat cu piciorul, le-a admirat cu
mintea sa agerã ºi sclipitoare, întâlnind chipuri
sau simboluri care au devenit ul te rior personaje
ale operei sale. 

Pe mãsurã ce l-am cunoscut în pro fun -
zime, am înþeles cã Mihail Diaconescu era un
artizan generos al cuvântului, un apologet al
credinþei creºtin-ortodoxe, precum ºi un pro -
motor al adevãratei spiritualitãþi româneºti.
Dânsul s-a autodefinit ca un român op ti mist, cu
dragoste de viaþã, pe care a considerat-o un dar
ceresc. A considerat fa milia drept icoana vieþii,
iar soþia Corina, „moaþa” cum îi plãcea sã spunã, 
stãpâna casei, cãreia i-a acordat respectul ºi
preþuirea pe care numai cei ieºiþi din aluatul gliei 
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strãbune sunt capabili sã-l acorde. A avut mare
încredere în semenii sãi, cãrora a încercat sã le
insufle dragostea faþã de neam ºi de limba ro -
mânã, a cãrei frumuseþe ºi importanþã socialã a
relevat-o în toate creaþiile sale literare. 

Acelaºi devotament faþã de limba românã
l-a manifestat oriunde l-au dus cãrãrile vieþii:
din satul sãu na tal, Priboieni (comuna Vul tu -
reºti), judeþul Argeº –, unde a parcurs treptele
ºcolii gen er ale; la Bucureºti – unde a urmat
liceul, apoi Facultatea de Filologie, efectuând
ul te rior cercetãri de istorie ºi teorie literarã; la
Rupea (judeþul Braºov) –, unde a activat ca
profesor de limba românã ºi latinã, logicã ºi
psihologie; la Braºov –, unde a funcþionat ca
muzeograf; la Piteºti –, în calitate de universitar.

Romanele sale, apãrute în peisajul pu bli -
cistic românesc începând cu anul 1963,
în cor poreazã idei care conservã ºi rea -
duc în memoria socialã evenimente ºi
fapte de un dramatism fãrã seamãn din
istoria zbuciumatã a neamului ro mâ nesc.
Simpla enumerare a titlurilor acestora,
respectiv: Visele au contururi pre cise
(1963), Culorile sângelui (1973), Ade -
vãrul retorului Lucaci (1977), Umbrele
nopþii (1980), Marele cântec (1980),
Cã lãtoria spre zei (1982), Spe ranþa
(1984), Depãrtarea ºi timpul (1986), Sa -
crificiul (1988), Nopþi ºi neliniºti, Pseu -
dojurnal metafizic (2008), dovedeºte
com plexitatea uni versului cercetat cu
rigoare de istoric, dar ºi spiritul sãu cre -
ator de imagini care exprimã o realitate
etnospiritualã des luºitã prin cercetãri ºi in ter -
pretãri cu instru men te sociologice. La acestea se 
adaugã studiile sale de istorie a spi ritualitãþii
româneºti, încorporate în Istoria lite raturii da -
co romane, precum ºi în studiile de este ticã a
ortodoxiei, unde ºi-a adus o contri buþie fun -
damentalã la edificarea istoriei spiri tuale a
neamului românesc. Aceeaºi bogãþie de idei, cu
mesaj etnospiritual ºi pa tri otic se re gãseºte ºi în
cercetãrile de istorie ºi teorie lite rarã, precum ºi
în studiile sale riguros elab o rate ºi publicate în
reviste, precum „Argeº”, „Astra”, „Noua revistã 
românã”. Cu fiecare apariþie edi torialã, Mihail
Diaconescu a ocupat un spaþiu aparte în cadrul
prozei româneºti contemporane. În pofida
multor greutãþi ºi piedici din partea unor semeni
prinºi în menghina ºi slujba perfi dei globalizãri,
dânsul ºi-a dus cu consecvenþã ºi tenacitate la

îndeplinire ambiþiosul proiect epic, de mari
dimensiuni.

Dintre operele literare cre ate de Mihail
Diaconescu am ales, sub imboldul ºi în spiritul
profesiunii urmate de mine, romanul Sacri fi ciul, 
tipãrit în anul 1988 la Editura Cartea Ro mâ -
neascã. Autorul a surprins societatea în situaþie
de crizã profundã, provocatã de forþe ostile nea -
mului nostru, aducându-i în prim-plan pe
fruntaºii români ardeleni aflaþi în lupta lor pe
viaþã ºi pe moarte pentru Marea Unire a tuturor
românilor. Printr-o documentare riguroasã ºi
sis te maticã, precum ºi printr-o imaginaþie scrii -
toriceascã demnã de admirat ºi de urmat, Mihail
Diaconescu a realizat un nou tip de ro man isto -
ric, în care a explorat zonele fierbinþi ale istoriei
naþionale într-un stil ºi cu mijloace originale. 

Despre acest ro man, apãrut în urmã cu
peste 30 de ani, s-a scris mult ºi din diferite per -
spec tive teoretice ºi aplicative, respectiv exe -
getice, iar lista studiilor de înaltã þinutã inte -
lectualã însumeazã o mulþime de titluri, gândite
ºi exprimate de personalitãþi de mare valoare ºi
simþire româneascã. Sacrificiul, romanul Marii
Uniri a românilor, i-a confirmat autorului atri -
butele de filosof al istoriei – prin atenþia acordatã
documentelor de arhivã ºi informaþiilor obþinute 
„pe teren” sau în biblioteci –, de sociolog –, prin
puternica vocaþie de analizã ºi sintezã, care strã -
bate cu rigoare filele cãrþii, dar ºi de psiholog –,
prin puterea de a evoca ºi analiza „conºtiinþa de
sine” a unei naþiuni într-un con text geopolitic
in can des cent, dar ºi a unor personaje-simboluri
ale neamului românesc. 

Cititorii cufundaþi în lectura acestui ro -
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Mihail Diaconescu ºi cãrþile sale. 
Sursa foto: amprentadeonesti.ro



man au descoperit o atmosferã socialã incan -
descentã, desfãºurãri epice tensionate, rezolvate 
în momente explozive, dezbateri scânteietoare
de idei, personalitãþi istorice devenite personaje
literare, simboluri istorice nebãnuite, dar ºi va -
riate aspecte ale infinitei drame a relaþiilor con -
flictuale dintre oameni.

Romanul Sacrificiul, este, în esenþã, o
crea þie literarã care-ºi menþine actualitatea prin
ideile susþinute, prin selecþia faptelor puse în
prim-planul amplelor desfãºurãri epico-epo pei -
ce, prin simbolurile etnospirituale presãrate în
text, prin numeroase aspecte de ordin ar tis tic,
dar ºi prin argumentele de ordin cul tural, dip lo -
matic, emoþional, militar, psihologic, pol i tic sau
religios. Cu mijloacele specifice artei epice,
fon date pe documente, Mihail Diaconescu a
reuºit sã-ºi convingã cititorii de forþa pe care o
degajã o naþiune conºtientã de sine, precum ºi de 
permanenta stare de veghe în care trebuie sã se
afle naþiunile aºezate de Pronie la intersecþia
unor interese geopolitice, cu tentã imperialã,
mereu ac tive, mereu tensionate. Dânsul a dat o
formã epicã vie rãzboiului de dezrobire a ro -
mânilor de sub stãpânirea, demersul sãu consti -
tuind un suport or ganic al studiilor de sociologia 
naþiunilor. 

În ultimii ani, descoperirea relevanþei so -
ci o logice a romanului a impus noi exegeze ºi
evaluãri, exprimate, mai ales, pe fundamentul
redefinirii naþiunii române ca organizare socialã 

perenã, construitã de oameni conºtienþi de sine
pe „dreptul ginþilor”. La rugãmintea autorului,
vreme de câþiva ani m-am implicat în acest de -
mers eval u a tor cu comentarii sociologice, scrise 
pe baza ideilor încorporate în cartea mea Socio -
logia naþiunilor, publicatã în anul 2005 la Edi -
tura Tem pus Dacoromânia Comterra din Bu -
cureºti. O parte dintre acestea au fost publicate
în revista „Vatra veche” de la Târgu-Mureº, iar
la sugestia autorului, respectivele comentarii so -
ciologice (50 la numãr!) au fost adunate cu ri -
goare într-o carte intitulatã Naþiunea în stare de
veghe. Note ºi comentarii sociologice la ro -
manul Marii Uniri, tipãritã în anul 2017 la
Editura Magic Print, din Oneºti. Pentru acest
fapt, prin care am devenit autorul unei cãrþi care
vorbeºte despre nevoia de a apãra naþiunea ro -
mânã în aceste vremuri tulburi, îi mulþumesc ºi
pe aceastã cale lui Mihail Diaconescu. 

Cei care astãzi parcurg cu ochii minþii
filele acestui ro man nu pot sã nu se gândeascã cu 
emoþie la acele vremuri de mare primejdie
pentru naþiunea românã, dar ºi cu îngândurare la
epoca dramaticã trãitã de generaþia actualã. De
aceea, mã alãtur aprecierii pãrintelui Dumitru
Stãniloae, potrivit cãreia Mihail Diaconescu „este
cel mai reprezentativ scriitor al spiritualitãþii
româneºti, începãtor al scrisului nostru viitor”,
precum ºi cugetãrii criticului ºi istoricului literar 
Nicolae Georgescu, care l-a numit pe Mihail
Diaconescu „magul de la Vul tureºti”.
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Cãrturarul Mihail Diaconescu – nume aureolat
în literatura ºi cultura românã

Vasile GHIÞESCU

Profesor, jurnalist, Piteºti

L-am cunoscut pe marele cãrturar
Mihail Diaconescu încã de la în ce -
puturile afirmãrii sale, în anul uni -

versitar 1965-1966, când eram stu dent, în anul
al III-lea, la Facultatea de Filologie a primului
Institut de Învãþãmânt Su pe rior din Piteºti.
Dom nul Diaconescu venise ca asistent uni ver sitar
la Catedra de istoria literaturii române – cursul
prof. univ. dr. ºi ac a de mi cian ªerban Cioculescu,
ul te rior al prof. univ. dr. Augustin Z. N. Pop.

Ne-a cucerit din primul mo ment, pe mine
ºi pe toþi colegii mei, studenþi filologi, dar ºi pe
studenþii de la celelalte facultãþi. Radia tinereþe
ºi prospeþime, avea þinuta sobrã ºi elegantã,
zâm betul luminos, privirea sincerã ºi deschisã,
vocabularul seducãtor. Orele de curs, dar mai
ales cele de sem i nar cu Domnia Sa erau o în -
cântare, o revelaþie. În decursul anilor, aveam sã 
aflu cã este fiul preotului Aurelian Diaconescu
din Priboieni – Vul tureºti – Muscel, familie de
mare prestigiu, lucru care explicã adeziunea sa
la romanul istoric ºi la lumea þãrãneascã, a cãrei
rânduialã strãbunã era sfântã.

Venise la Institutul din Piteºti prin strã -
dania primului rec tor, Marin Z. Mocanu, spri -
jinit cu bunã-credinþã ºi de primul secretar al
judeþului de-atunci, Gheorghe Nãstase. Domnul 
Mihail Diaconescu era foarte tânãr, avea 27 de
ani, dar prezenta o „carte de vizitã” cu prin -
zãtoare: la 18 ani, în 1955, absolvise Liceul
„Gh. ªincai” din Bucureºti, apoi Facultatea de
Filo logie a Universitãþii din Bucureºti, în 1960,
an în care a ºi debutat în publicistica literarã.
Dupã absolvirea facultãþii, ºi-a început acti vi -
tatea pro fesionalã ca profesor de limba românã,
limba latinã, logicã ºi psihologie, la Liceul „ªt.
O. Iosif” din Rupea, judeþul Braºov. Este vorba
despre perioada 1960-1964. Devine apoi asis tent, 
lector ºi conferenþiar, ºef de catedrã la Univer -
sitatea din Piteºti, între anii 1965-1985. Este fon -
datorul, în 1966, ºi redactorul-ºef (1966-1969) al
revistei literare ºi culturale „Argeº”.

În acest rãstimp, de formare a echipei re -
dacþionale a revistei „Argeº”, domnul Mihail
Diaconescu a fãcut demersuri pentru a-i gãsi pe
foºtii sãi studenþi – Mihai Golescu ºi sub -
semnatul – spre a-i coopta în redacþia revistei. În 
octombrie 2001, reînfiinþeazã revista „Argeº”,
care apare ºi în zilele noastre.

Între anii 1972-1975, a fost confe ren þiar-
 oas pete (Gastdozent), la Institutul de Ro ma nis -
ticã al Universitãþii „Humboldt” din Berlin; era
un bun cunoscãtor al limbii ger mane. Acolo a
þinut cursuri, a condus seminarii ºi a îndrumat
elaborarea unor teze de licenþã cu subiecte ro -
mâneºti.

A susþinut, deopotrivã, o intensã activitate 
publicisticã, a colaborat cu studii, articole, eseu -
ri, cronici ºi recenzii pe teme ºtiinþifice, literare
ºi culturale la numeroase reviste din þarã, din
Germania ºi de pe alte meleaguri. O parte dintre
ele au fost adunate în volumul Istorie ºi valori,
pu blicat în 1994. A prezentat, de asemenea, co -
municãri la reuniuni ºtiinþifice internaþionale, în 
peste 24 de þãri!

În ceea ce priveºte volumele publicate în
timpul vieþii, numai simpla lor enumerare ar
ocupa, cu siguranþã, pagini întregi. De-a lungul
afirmãrii sale literare, teoretice ºi ºtiinþifice, a
primit numeroase premii, distincþii, diplome, ti -
tluri ºi medalii. M-am simþit onorat sã fiu invitat
la festivitate, când i s-a conferit titlul de Doc tor
Honoris Causa de cãtre Universitatea din
Piteºti, în anul 2011, pentru întreaga sa acti -
vitate. Ac a de mia Dacoromânã, prin Decizia Se -
natului, l-a propus pe Mihail Diaconescu la Pre -
miul No bel pentru Literaturã, în anul 2013.

Un mo ment aparte l-a constituit parti ci -
parea sa, în au gust 2016, la revederea – dupã 50
de ani – cu promoþia 1966 a absolvenþilor Fa -
cultãþii de Filologie din Piteºti. Printre foºtii
studenþi, ev i dent, eu ºi Mihai Golescu. Re ve -
derea a avut loc în Amfiteatrul „Ga briel
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Þepelea”, din localul de pe str. Gh. Doja, nr. 41,
în prezenþa primului rec tor-ctitor, Marin Z.
Mocanu, care tocmai împlinise 90 de ani, dar
care era per fect lu cid ºi, cum se zice, încã verde.
Cu aceastã ocazie, domnul Mihail Diaconescu a
aflat de la fostele studente, colegele noastre de
promoþie, acum mame, bunici, chiar strãbunici,
de ce „pseudonim-calificativ” avea parte în anii
1965-1966 – Frumuºelul. A fost o revedere me -
morabilã, a durat o zi întreagã ºi, graþie cole -
gului Ion C. Hiru, a fost tipãrit, în anul 2017, la
Editura „Alfa” din Iaºi, un volum inspirat de
acest eveniment – Icoanele marilor noºtri das -
cãli. Volumul are peste 160 de pagini ºi conþine
ºi un al bum de suflet.

Personalitatea ºi op era lui Mihail Diaco -

nescu, nãscut în ziua de 8 noiembrie a anului
1937, la Priboieni-Vul tureºti, judeþul Argeº,
constituie obiectul unor am ple pre zen tãri, în
numeroase lucrãri de criticã ºi istorie literarã,
precum ºi în dicþionare de autori, elab o rate în
România ºi în strãinãtate. Pentru pã rintele
Dumitru Stãniloae, romancierul, este ticianul ºi
istoricul literar Mihail Diaconescu este „cel mai
reprezentativ scriitor al spiri tua litãþii româneºti,
începãtor al scrisului nostru viitor”. Bibliograful 
operei sale, prof. Ilie Barangã, îl considerã „unul 
dintre ultimii poli histori contemporani”. 

Trecerea Styxului, de cãtre Domnia Sa, la
25 martie 2020, ne-a umplut sufletele de tristeþe.

Amintirea sa va rãmâne una tonicã ºi lu -
minoasã. Pios omagiu!

Vine o vreme …

Monahia CECILIA
Mãnãstirea Aninoasa, Argeº

Vine o vreme, când putem sã tragem
linia ºi sã facem socoteala: câteva
momente când era sã fim fericiþi,

câteva momente când era sã fim frumoºi, câteva
momente când era sã fim geniali ... Din jos de
linie, rãmân singure clipele petrecute în co mu -
niune cu Iisus Hristos: sfintele slujbe, clipele de
reculegere dinaintea unei icoane ºi ... – De ce
nu? – momentele din timpul cursurilor de lite -
raturã medievalã ori de estetica Ortodoxiei, dacã 

pronia a fãcut sã-l ai ca dascãl pe bunul creºtin
ºi, totodatã, marele om de culturã Mihail
Diaconescu.

Acesta, parcã îþi lua în mânã sufletul ºi îl
cântãrea, ca pe un pumn de grâu: Are greutate?
E bun de sãmânþã? Nu se voia apoi secerãtor.
Rãmânea doar ploaie de toamnã, care face sã
încolþeascã.

Convorbirile duhovniceºti ale Sfântului
Ioan Casian, pe care le-am citit pe nerãsuflate, la 

recomandarea Domniei Sale, rãsfoind
tomul gros, purtând ºtampila Bibliotecii 
Judeþene „Dinicu Golescu” din Piteºti,
mi-au stârnit interesul pentru viaþa mo -
nahalã. ªi aºa, am ajuns sã fac o ju -
mãtate de pas cãtre Hristos. Pe ceilalþi
nouãzeci ºi nouã ºi jumãtate, I-a fãcut
Domnul Dumnezeu spre mine. ªi,
iatã-mã astãzi, în aleasa slujire, în înalta 
chemare a cãlugãriei ... 

Îi mulþumesc pentru jumãtatea de
pas ºi profesorului meu din primul an de 
studenþie, domnului Mihail Diaco nes cu,
acela care, cu doar câteva zile înainte de 
a pleca la ceruri – de Buna Vestire a
Maicii Domnului – mi-a cerut telefonic
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sã înalþ o rugã pentru sufletul sãu, din biserica
Mãnãstirii Aninoasa, unde el însuºi se reculegea
cu drag vara, venind dinspre Vul tureºti. 

Odatã cu sacrificiul suprem al Domnului
Iisus Hristos, umbrele nopþii au dispãrut ºi vi -
sele, care au contururi pre cise, au fost înlocuite
de visurile ºi speranþele diurne ale unei vieþi
aflate sub semnul culorilor sângelui Celui

Rãstignit pe Cruce. Iar când marele cântec a
ajuns la fi nal în astã lume, depãrtarea ºi timpul
s-au estompat treptat ºi sufletul s-a întors acolo
de unde ºi-a luat fiinþa.

Îl voi purta mereu în rugãciuni pe robul lui 
Dumnezeu Mihail, dascãlul meu ºi al atâtor altor 
învãþãcei ... 

Veºnicã sã-i fie pomenirea! 

O minte atotcuprinzãtoare, un suflet ales!

Mihai GOLESCU
Di rec tor cotidianul „Argeºul”, Piteºti

Da, aºa a fost profesorul ºi scriitorul
Mihail Diaconescu: o minte atot -
cu prinzãtoare ºi un suflet de om

ales. De o erudiþie copleºitoare. Un excepþional
ma gis ter pe care m-am strãduit cât am putut sã
nu-l fac de râs. Cã i-am fost ºi stu dent, ºi re dac -
tor la revista „Argeº”, unde era ºeful meu.

La ªuici, aºezare splendidã, unde eram
pro fesor, mã trezesc cu un telefon: Dragã Go -
lescule, n-ai vrea sã vii sã lucrezi la revista
„Argeº”? Era o invitaþie lansatã de cel ce tocmai
punea bazele unei publicaþii de culturã în Argeº
ºi mã avusese stu dent la Litere. Inutil sã vã spun
cã eram gata sã ajung la Piteºti a doua zi, di -
mineaþa, dar mi-a lãsat rãgaz o sãptãmânã.

Era firesc sã nu-l fac de râs pe tânãrul das -
cãl, acum ºi el realizator de revistã pe plaiurile
Argeºului mioritic, unde se circula cu spiritul în
buzunar. Surprinzãtor pentru mine, în primul an
de gazetãrie, oamenii nu erau atât cu rioºi de cum 
scriu eu la revistã, cât, dacã sunt rudã cu
Goleºtii. Primul care m-a întrebat di rect a fost
Baruþu Arghezi, cãruia, la repezealã, i-am spus
cã sunt ruda sãracã ºi obscurã. 

Cu vorba asta am scãpat pânã-n ziua de
azi, când adorata lui soþie, doamna Corina, mi-a
mãr tu risit – solicitându-mi aceste rânduri pentru 
o revistã din Ardeal – dorinþa lui Mihail, când o
fi sã treacã la cele veºnice: primul pe care sã-l
anunþi e Golescu, cã ºtie el ce trebuie sã facã. ªi,
amãrâtul de mine, n-am fãcut mai nimic, fiindcã, 
în aceastã primãvarã, era stare de urgenþã, iar la
slujba de înmormântare nu erau permise decât 8
persoane. Ori Mihail Diaconescu avea mult mai
multe rude, ca sã nu mai vorbesc de prieteni, de

sãtenii din Vul tureºti care l-au socotit întot dea -
una ca fiind al lor. Cum l-au socotit ºi pe Þutea,
cei de la Boteni.

Stau ºi acum ºi mã întreb ce sã fac în me -
moria strãlucitului meu dascãl, un înalt reper
uman, civic ºi moral, care, într-una din de di -
caþiile sale, mã socotea „camaradul lui de ide -
aluri, coleg ºi prieten drag”? Pãi, întâi de toate,
ar trebui, în ce scriu, sã fiu „scurt ºi îndesat”,
cum zicea Arghezi. Iar eu deja m-am lungit.
Motiv pentru care ar trebui sã nu iau în seamã
dihotomia pe care ne-o fãcea la sem i nar când
trebuia sã ne prezinte un scriitor: omul ºi op era.
Op era lui Mihail Diaconescu e monumentalã.
Pentru ea a fost propus la Premiul No bel. Ce sã mai
spun eu aici, un jurnalist de duzinã – chiar dacã M.
D. scria: „de mare vocaþie” – care ºi-a publicat ºi el
câteva cãrþi în siajul lui Mihail Diaconescu,
urmându-i îndemnurile ºi sfa turile utile? 

Pãi, dragul de Mihail Diaconescu, profe -
sorul, scriitorul, filozoful, esteticianul º.a.m.d.
mi-a luminat calea în viaþã. Cu inteligenþa ºi bu -
nãtatea sa. Cu elocinþa sa. Cu capacitatea sa
euris ticã, cu modelul sãu sincer de a trãi ºi gândi
româ neºte. Cu erudiþia sa copleºitoare ºi molip -
sitoare. Mereu te uimea. Orice subiect, orice
temã îi erau la îndemânã. Mereu era gata sã facã
o incursiune doctã în istoria artei ori în teologia
creºtin orto doxã. Aºa mi-a marcat viaþa, cãci eu
nu pot sã spun creaþia, cum se poate spune
despre cea a marelui om de culturã, ale cãrui
cãrþi nu încap într-o biblio tecã. Cãrþi de pro -
funzime, de esenþã, rafinate, de vibraþie patri -
oticã, de mare calitate, care n-au cum sã nu te
cucereascã vorbindu-þi, de pildã, despre feno -
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menologia spiritului. Cãrþi de rigoare, aºa cum i-a 
fost ºi viaþa. Care viaþã stã acum pe temeiuri de
cãrþi mo rale, cele mai multe, con tra lichelelor
care-l atacau pe Eminescu, „încrâncenaþi în ati -
tu dinile lor antinaþionale, antitradiþionale, anti -
creºti ne, antiromâneºti”.

Cum sã nu mã simt atras ºi ataºat su -
fleteºte de un asemenea giuvaer uman, care mi
i-a predat pe Blaga ºi Arghezi, pe Constatin
Rãdulescu Motru? Cu tainele ºi minunãþiile lor!
ªi pentru care mult îi sunt dator. 

P.S. N-o sã mã credeþi, culmea! Pun capãt
acestui text ºi mai scot o carte din raft Icoane din 
trecut ºi de azi. Portrete, evocãri, mãrturii,
editatã în 2017 la „Magic Print”. Sã vãd cum
evoca, cum portretiza Mihail Diaconescu. ªi,
uite aºa dau peste patru pagini cu titlul „Mihai
Golescu ºi Mihai Ungheanu – forþa revelatoare a 
dialogului”. Citesc ºi tare mã uimesc. Cum sã nu 
fiu dator unui asemenea om, cum sã nu te rogi
pentru el. Acum când el a plecat, dar numele ºi
cãrþile i-au rãmas pentru eternitate?

Omagiu domnului profesor
Mihail Diaconescu

Rodica SUBÞIRELU
Re dac tor-ºef „Cronica Timpului”, Bucureºti

Pentru mine domnul profesor Mihail Diaconescu a
fost un înger îndrumãtor într-ale scrisului – ca poetã
ºi jurnalistã. Îi mulþumesc pentru tot ce m-a învãþat ºi

sfãtuit, îi mulþumesc pentru dialogurile noastre în care îmi
destãi nuia, ca pe o tainã, învã þându-mã, ce în seam nã adevãrata
scriere. 

A citit tot ce am scris… A fost alãturi de mine ºi m-a
îndrumat în realizarea publicaþiilor, cri ti cându-mã, dar ºi apre -
ciindu-mi creaþia, când con sidera cã merit. 

M-a ajutat sã mã înþeleg ºi sã descopãr me nirea scriitorului 
în a folosi harul talentului dãruit de Dumnezeu. 

M-a învãþat sã mã ridic, atunci când cad, ºi de câte ori cad,
de atâtea ori sã mã ridic învãþând, Viaþa devine astfel o scarã.
Când mi-a propus sã ac cept a fi autoarea acestui remarcabil
volum, am fost copleºitã de emoþie ºi speriatã de respon sa -
bilitatea pe care urma sã mi-o asum în realizarea acestei
cãrþi-mon u ment – Mihail Diaconescu, scriitorul ºi op era în
imagini. 

Dar mi-a dat curaj, a insistat sã ac cept sprijinindu-mã întru totul. ªi cum viaþa îºi are drumul
ei pentru fiecare om, un început ºi o plecare, la vremea sorocitã, spre alt tãrâm, Mihail Diaconescu a 
plecat, iar volumul a apãrut fãcând sã fie vie printre noi imaginea celui mai mare promotor al
spiritualitãþii româneºti autentice, cum este definit de cãtre domnul profesor universitar doc tor
Narcis Zãrnescu în exegeza pe care i-a dedicat-o.
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Portretul romancierului, 
istoricului ºi esteticianului 

Mihail Diaconescu. 
Dragoº Morãrescu, desen în tuº

negru pe car ton alb, 2002



 Mihail Diaconescu 
– portret în rama neuitãrii

Daniela ªONTICÃ
Re dac tor ziarul „Lu mina”, Bucureºti

Am avut ºi eu privilegiul de a-l cu noaºte 
pe scriitorul Mihail Diaconescu. Mai
întâi mi-a fost profesor, iar mai apoi

am devenit, dupã cuvintele generoase ale Dom -
niei Sale, „distinsa mea colegã”, referindu-se la
faptul cã mã aflam în redacþia Ziarului „Lu -
mina” în postura de a-i primi textele spre pu -
blicarea în cotidianul Patriarhiei Române.
Distincþia despre care vorbea marele profesor,
romancier ºi eseist venea din generozitatea cu
care îºi primea ºi privea totdeauna interlocutorii.

Ne vizita uneori la redacþie. De fiecare
datã a fost o onoare sã-l avem oaspete pe cel care 
admira ºi preþuia atât de mult feþele bisericeºti,
ca unul care era fiu de preot. Adãugãm la cele
spuse ºi binecunoscuta-i contribuþie adusã la
hermeneutica teologicã prin inegalabila lucrare
Prelegeri de estetica Ortodoxiei ºi ne facem o
idee asupra dragostei sale faþã de valorile cre -
dinþei strãmoºeºti. 

Când a împlinit frumoasa vârstã de 80 de
ani, i-am fãcut un portret de suflet în paginile
ziarului „Lu mina”. Din recunoºtinþã pentru cel
care mi-a fost profesor ºi cu admiraþie faþã de
distinsa doamnã Corina Diaconescu, încre din þez
acestui spaþiu ed i to rial (cu mici modificãri) ceea
ce am scris atunci despre Mihail Diaconescu.

Portretul este întotdeauna o sintezã a evo -
luþiei, a firii ºi a manifestãrilor unei persoane.
Ca sintezã, portretul prelungeºte în chipul, trã -
sãturile ºi gesturile celui înfãþiºat elemente pe
care artistul le obþine dupã o prealabilã analizã.
Se aflã aici o unitate a unei personalitãþi, res -
pectiv unele dintre trãsãturile ei convergente.
De aceea, într-un portret se unesc ºi se împacã
trecutul ºi prezentul unei persoane, contra -
dicþiile ºi unitatea modului sãu de viaþã, ceea ce
este concret ºi ideal în manifestãrile sale. Acest
frag ment din cartea Icoane din trecut ºi de azi –
Portrete, evocãri, mãrturii de Mihail Diaconescu 
(Editura Magic Print, 2017) reprezintã un ar gu -
ment în sine pentru apariþia acestei cãrþi, dar mai 

ales ilustreazã mãiestria cu care se apleacã însuºi
autorul spre arta portretului literar. Într-adevãr,
cartea aceasta este o culegere de mãiestrite cro -
chiuri ale unor mari personalitãþi culturale ºi
spirituale din istoria noastrã. Apar aici creionate 
figuri importante ale neamului, profesori, oa -
meni de ºtiinþã, scriitori, oameni ai Bisericii ale
cãror fapte ºi calitãþi ne îmbogãþesc prin punerea 
lor în luminã.

Noi valenþe ºi uneori neºtiute date a scos
în evidenþã despre: Sfinþii Împãraþi Constantin ºi 
Elena, Sfântul Ioan Cassian, Vitalianus, Aaron
Florian, B.P. Hasdeu, Ioan Lupaº, Mihai Vitea -
zul, Dimitrie Cantemir, Al. I. Cuza, Nicolae
Iorga, Constantin Noica, Ioan Cãianu-Valachus, 
Mihai Eminescu, Octav Onicescu, Stelian
Ivaºcu, Urmuz, Paul Anghel, Ion Rotaru, Dan
Zamfirescu, Hortensia Papadat-Bengescu, acad. 
Alexandru Surdu, Gheorghe Bulgãr, Ovidiu
Drimba, Ioan Alexandru, Marin Preda, gen.
Con stantin I. Brãtianu, Ilie Bãdescu, Aurel Vlad,
Rodica Vataman Subþirelu, preoþii profesori
Dumitru Stãniloae, Dumitru Abrudan, Dumitru
Radu. ªi nu în ultimul rând, apar portretele vred -
nicilor de pomenire Patriarh Teoctist ºi Mitro -
poliþii Antonie Plãmãdealã, Nestor Vornicescu
ºi Bartolomeu Anania.

Dincolo de vocaþia certã de profesor – ca
universitar, prin care a insuflat multor promoþii
de studenþi dragostea pentru studiu –, Mihail
Diaconescu este ºi un im por tant romancier,
fiind autorul urmãtoarelor: Visele au contururi
pre cise (1963), Culorile sângelui (1973), Ade -
vãrul retorului Lucaci (1977), Umbrele nopþii
(1980), Marele cântec (1982), Cãlãtoria spre
zei (1982), Speranþa (1984), Depãrtarea ºi tim -
pul (1986), Sacrificiul (1988), Nopþi ºi neliniºti.
Pseudojurnal metafizic (2008). 

Temele romanelor sale au respiraþia largã
a istoriei, înrãdãcinându-se în solul adânc al
valorilor perene. Culorile sângelui este dedicat
pictorului Pârvu Mutu, zugravul de biserici din
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secolul al XVIII-lea, re cent trecut de Biserica
noastrã în calendarul sfinþilor. În romanul Ade -
vãrul retorului Lucaci povestea se petrece în
umanismul românesc, premergãtor epocii brân -
coveneºti, personajul prin ci pal fiind un profesor 
din vremea Movileºtilor. Romanul Marele cântec
îl are în centru pe muzicianul ºi savantul Ioan
Cãianu-Valachus din Transilvania. Docu men -
tarea istoricã temeinicã, la care se adãugã ima -
ginaþia scriitoriceascã, a rodit din pana scrii -
torului Mihail Diaconescu romanul epocii lui
Burebista intitulat Cãlãtoria spre zei. Autorul îl
portretizeazã pe principele Grigore Alexandru
Ghica al X-lea în lucrarea Speranþa. Profund
ataºat de valorile creºtin-ortodoxe, autorul a
abor dat ºi probleme de teologie în împletire cu
cele ºtiinþifice, în izvodirea Depãrtarea ºi
timpul, ro man care îl are ca erou pe astronomul

ºi teologul Di o ny sus Exiguus. Un subiect
aparte îl are romanul Sacrificiul, care îi aduce
în atenþie pe luptãtorii ardeleni pentru Marea
Unire de la 1918. 

Ca eseist în domeniul filosofiei artei,
Mihail Diaconescu a realizat monumentala lu -
crare în douã vol ume Prelegeri de estetica Orto -
doxiei. Abordarea transdisciplinarã a cãrþii –
teologie dogmaticã, istoria artelor, culturii ºi
civilizaþiei, poeticã, patristicã – face din aceastã
lucrare una utilã, atât iubitorilor de artã, cât ºi
cercetãtorilor în varii domenii ale culturii.

Personalitate cu iradieri renascentiste, fiu
de preot ºi învãþãtor, scriitorul Mihail Diaco -
nescu a fost ºi unul dintre cei mai prolifici autori
de studii, comunicãri, articole, cronici, recenzii
ºi eseuri de teoria literaturii, istoria culturii, filo -
sofia istoriei, esteticã ºi istoria literaturii.

Despre Mihail Diaconescu sau despre 
cel ce a reuºit sã facã pustia roditoare

Prof. univ. dr. Narcis ZÃRNESCU
Re dac tor-ºef „Academica”, Bucureºti

Întâlnirile cu Mihail Diaconescu au fost 
dintotdeauna, pentru mine, sãrbãtori
ale spi ri tului. Post-mor tem, întâlnirea

cu el devine o sãrbãtoare astralã.
Mihail Diaconescu a fost unul dintre cei

mai activi scriitori români. Apologet al orto -
doxiei ºi promotor al spiritualitãþii româneºti
autentice, mereu prezent în marile cetãþi ale þã rii.
Mereu de pazã la fruntariile României eterne.
Ctitorind, an de an, încã o mãnãstire-carte, încã
o troiþã-studiu teologic, încã o capelã-ro man. 

A trãit, a gândit, a simþit, a scris cât o
generaþie întreagã de truditori întru ale cugetului 
ºi logosului. Poate cã dispariþia lui fizicã dintre
noi, în vremuri de pandemie a fost un semn: ne-a 
spus, pentru cine ºtie sã tãlmãceascã me sajele
oculte, cã de-acum înainte ne-am putea întâlni
pe zoom sau pe google class room, aºa cum face
toatã omenirea pandemiotã? Eu îl în tâl nesc, însã,
mai mereu în reveriile mele, pe pragul cãrþilor sale.

Se întâmplã, atunci, sã-mi amintesc de
scrisorile, multe rãmase fãrã rãspuns, scrise de

Ion Creangã cãtre Mihai Eminescu. La fel, ºi
scrisorile mele cãtre Bãdia Mihail vor rãmâne
fãrã rãspuns, dar însemnãrile lui Creangã îmi
vor alina dorul de prietenul meu, Mihail
Diaconescu…  

„Bãdie Mihai,
Ai plecat ºi mata […], lãsând în sufletul

meu multã scârbã ºi amãrealã. Sã deie Dum -
nezeu sã fie mai bine pe acolo, dar nu cred. […]
Aceastã epistolie þi-o scriu în cerdacul unde de
atâtea ori am stat împreunã, unde mata, uitân -
du-te pe cerul plin cu minunãþii, îmi povesteai
atâtea lucruri frumoase … frumoase … Dar
coºco geamite om ca mine, gândindu-se la acele
vremuri, a început sã plângã … Bãdie Mihai, nu
pot sã uit acele nopþi albe când hoinãream, fãrã
pic de gânduri rele”.

„Bãdia Mihai”, Mihail Diaconescu fusese
iniþiat de Platon ºi Aristotel, de pãrinþii ºi scrii -
torii bisericeºti. Cunoºtea bine, în profunzime,
cã la început a fost Cuvântul – Lo gos: 

„La început era Cuvântul, ºi Cuvântul era
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la Dumnezeu, ºi Cuvântul era Dumnezeu. El era
la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost
fãcute prin El”. [Ioan 1 :1-3].

ªi tocmai de aceea primise cu umilinþã ºi
smerenie misiunea de a semãna cuvinte cu noi -
mã; tocmai de aceea avea mare grijã de spaþiul
mioritic al Maicii Domnului ºi de dumbrava
voroavelor din vechime.

Mihail Diaconescu ºtia, la fel de bine ca
Dumitru Stãniloae, la fel de bine ca mulþi ro -
mâni care redesenaserã harta þãrii, de câte ori
fusese nevoie, cu sângele, mintea ºi înþel ep -
ciunea lor, cã forþele întunericului, la pândã,
conspirau sã distrugã rãdãcinile identitãþii
noastre: tradiþia ºi credinþa strãmoºeascã:

„Poporul român crescut spir i tual în mis -
tica ortodoxã a luminii, nu în mistica occi den -
talã a întunericului, e un popor care se bucurã de
luminã, cãci lu mina e în planul fizic expresia
rânduielii, iar în planul spir i tual, expresia bu -
nãtãþii sau a relaþiei armonioase, generoase a
omului cu semenul sãu”.

El, primul ºi singurul pânã acum, a in -
trodus în literatura noastrã o viziune hegelianã,
cartografiind prin op era sa o copleºitoare „fe -
nomenologie epicã a spiritului românesc în dez -
voltarea sa istoricã”. Aceastã fenomenologie
epi cã s-a constituit, astfel, treptat, într-o armã
subtilã de luptã împotriva scenariilor anti ro mâ -
neºti. Romanele sale – Culorile sângelui (1973), 
Adevãrul retorului Lucaci (1977), Marele cân -
tec (1980), Umbrele nopþii (1980), Cãlãtoria
spre zei (1982), Speranþa (1984), Depãrtarea ºi
timpul (1986), Marele cântec (1987), Sacrificiul 
(1988) rescriu sinusoidele Istoriei noastre, zbã -
tându-se între Orizonturile zbuciumate, rãs co -
lite de tranºee, înroºite de sângele ostaºilor ºi
Verticalele credinþei, susþinutã de bisericuþe din
lemn, de troiþe, de mânãstiri ºi catedrale, care
prind rãdãcini – adevãrate pãduri spirituale – ºi
nu înceteazã sã se înalþe ca niºte stele cãlãu -
zitoare la marile ºi micile rãscruci ale neamului.

Mai târziu, în volumul Farmecul dia lec -
ticii ºi fenomenologia narativã (2001), Mihail
Diaconescu va relua ºi sintetiza teoriile sale
despre ro man ºi natura specificã a epicului, lu -
crare post-Lukács-anã (Specificul literaturii ºi
al esteticului).

Privitã din depãrtare, din 2021, Op era
mag na mihail-diaconescianã are, metaforic vor -
bind, forma predestinatã a unui trifolium, un
trifoi, simbol al Treimii, al echilibrului ºi ar -

moniei. Forþând poate puþin logica ºi rãbdarea
metaforei, se poate spune cã op era mi hail-dia -
conescianã poartã discret stigmatul pur al Întru -
patului divin. 

Astfel, primul folium al acestui ma cro-
 sim bol treimic este conturat de „fenomenologia
narativã a spiritului românesc”, care va prinde
trup ºi va primi argumente ontologice prin cele
nouã romane. Farmecul dialecticii ºi feno me -
nologia narativã (2001), lucrare apãrutã în pe -
rioada hermeneuticã a autorului, va sintetiza cu
rigoare ºi calm experienþele epice ale roman -
cierului.

Al doilea folium se instituie din studiile de 
esteticã a ortodoxiei ºi artei (Prelegeri de este -
tica Ortodoxiei, I-II, 1996).

Al treilea folium marcheazã o eternã în -
toarcere ad originem, adicã la istoria sacrã sau
sacralizantã: Istoria literaturii dacoromane
(1999), Antologia de literaturã dacoromanã.
Tex te comentate (2003), Lainici. Capodoperã a
artei româneºti ºi europene (2011), Teologia
ortodoxã ºi arta cuvântului. Introducere în teo -
ria literaturii (I-III, 2013).

Primul folium, care poate fi citit fie cro -
nologic, fie urmând traseele subiective impuse
de autor, ne dezvãluie cã istoria sacrã se în -
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trupeazã ºi este reprezentatã de „oameni care au
fost” ºi a cãror energie modelatoare ne in cen -
diazã încã memoria: Arhidamos, ambasador al
lui Burebista în Roma lui Cezar; astronomul ºi
teologul Di o ny sus Exiguus, discipol la schola
unei mânãstiri tomitane; retorul Lucaci, truditor
la imaginea Renaºterii pre-brâncoveneºti, din
vremea Movileºtilor; Pârvu Mutu, pictorul ofi -
cial al lui Constantin Brâncoveanu ; muzicianul
ºi savantul Ioan Cãianu-Valachus, episcop ro -
mano-catolic, în Transilvania; Principele Grigo re
Alexandru Ghica al X-lea, aflat subt vremurile
romantismului; Marea Unire ºi luptã torii arde -
leni angajaþi în aceastã misiune.

Principii de estetica Ortodoxiei (1995-
1996, 2009) deschide al doilea folium, sub for -
ma unui diptic: Teologie ºi esteticã ºi Ipostazele
artei, la care se adaugã un triptic, for mat din
volumele I-III ale Teologiei ortodoxe ºi artei
cuvântului (2014).

Estetica ortodoxiei, aºa cum o concepe
Mihail Diaconescu, pe baza unor categorii cla -
sice (frumosul, mistagogia ºi caligogia, jertfa,
cateheza, simbol ºi analogie, antinomie ºi ana -
gogie etc.) a fost nu de puþine ori comparatã cu
marile modele stan dard, datorate lui Hegel,
Hartmann, Croce sau Vianu. O comparaþie su -
per ficialã, deoarece baza inspiraþionalã ºi argu -
mentativã a demonstraþiilor mihail-dia co nes cie ne
este complet diferitã de fundamentele iluºtri lor
sãi predecesori. La Mihail Diaconescu, temeiul
ºi rostul discursului estetic sunt asi gurate de
teologia dogmaticã ºi liturgicã orto doxã, ca ºi de 
patrologia ortodoxã. Operele Areo pagitului, ale
Sfântului Maxim Mãrturi si torul (Ambigua), dar
ºi ale scriitorilor strã-ro mâni sau daco-romani
din secolele I-VI (Aethicus Histricus, Ioan
Cassian, Niceta de Remesiana, Dionisie Sme -
ritul, Leontius Byzantinus, Ioan Maxentius)
con tureazã o replicã ortodoxã, care, din per -
spectiva istoriei ideilor, completeazã ºi nuan -
þeazã mu ta tis mu tan dis estetica teologicã, scrisã
în registrul catolic ºi heideggerian de Hans Urs
von Balthasar (1905-1988), autor a 85 de lucrãri
fundamentale, a peste 500 de articole, con si -
derat în unanimitate drept unul dintre cei mai
mari teologi ai veacului XX, dacã nu chiar cel
mai im por tant, dupã spusele cardinalului Henri
de Lubac, numit peritus, teolog ex pert, de cãtre
Papa Ioan Paul al VI-lea; membru în Comisia
Teologicã de Pregãtire a Conciliului Vat i can II
(1965), autorul din umbrã al textelor pro gra -

matice esenþiale propuse de acest Con ciliu
reformator ºi „postmodern”, ºi anume: Lu men
gentium (Lu mina popoarelor), despre Consti -
tuþia dogmaticã a Bisericii, ºi Gaudium et spes
(Bucurie ºi speranþã), despre reformarea Bise -
ricii în ºi pentru lumea modernã. Dar ca sã se
înþeleagã limpede ºi coerent, exigenþele acestei
comparaþii, precum ºi superlativele argumentate 
ºi bine tem per ate, care redefinesc estetica orto -
doxã a lui Mihail Diaconescu, prea puþin cu -
noscut de contemporani, în ciuda sutelor de re -
cenzii ºi prezentãri, e nevoie de o schiþã mãcar a
trilogiei balthasariene. 

Hans Urs von Balthasar este autorul unei
trilogii teologice sistematice în ºaisprezece vol ume
(1961-1987), parþial tradusã ºi în limba românã.
Cele trei pãrþi ale trilogiei urmeazã tripla auto -
descriere a lui Isus: „Eu sunt calea, adevãrul ºi
viaþa” (Ioan 14:6), care corespund triadei trans -
cendentalia, atribute care exced toate cate go -
riile: bonum, verum ºi pulchrum (binele, ade -
vãratul ºi frumosul). 

[A] Herrlichkeit (Glo ria Domnului) este o 
lucrare de esteticã teologicã, în ºapte vol ume. 

[B] Theodramatik (Theo-Drama) este o
lucrare în cinci vol ume despre „teoria dra maticã 
teologicã”, în care autorul finalizeazã prin ci -
palele sale teze privind soteriologia, hristologia
ºi escatologia, analizând etica ºi bunãtatea, aºa
cum transpar din praxis-ul divin, dar ºi din
rãspun sul omului, ilustrate faptic ºi eve ni men -
þial de reprezentãrile ºi ritualurile din Vinerea
Mare, Sâmbãta Mare ºi Duminica Paºtelui. 

[C] Theologik (Theo-Logica) este o lu -
crare în trei vol ume despre „teoria logicii teo -
logice”, în care se descrie adevãrul despre re -
laþia naturii lui Iisus Hristos (cristologie) cu
realitatea însãºi (ontologia sau studiul fiinþei).

Spre deosebire de Hans Urs von Baltha -
sar, Mihail Diaconescu aduce în prim planul
dezbaterii, alãturi de pãrinþii fondatori ai dog -
maticii ºi învãþãturilor ortodoxe, ºi filosofia
vieþii, aºa cum a fost înþeleasã ºi practicatã de
trãiriºtii români: Nae Ionescu, Mircea Eliade,
Dumitru Stãniloae, Nichifor Crainic, Mircea
Vulcãnescu, Vasile Bãncilã, Constantin Noica,
Traian Brãileanu, Vir gil Bogdan, Petre Þuþea,
Octav Onicescu, Arºavir Acterian ºi alþii.

Al treilea folium ar putea cuprinde volu -
mele Biserici ºi mãnãstiri ortodoxe (1988), Isto -
ria literaturii dacoromane (1999) ºi Antologia de
literaturã dacoromanã. Texte comentate (2003).
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Fiind o sintezã ºtiinþificã cu caracter fun -
da men tal ºi mon u men tal, unicã în cultura ro -
mânã ºi europeanã, Istoria literaturii daco ro -
mane constituie o noutate într-un domeniu
in ter disciplinar, compus din elemente isto rio -
grafice, teologice, arheologice, literare, estetice, 
puncte de plecare care deschid per spec tive mul -
ti ple asupra unor autori ignoraþi pânã atunci sau
pierduþi prin arhive, din care Mihail Diaconescu
construieºte temelia pentru o nouã revoluþie
inte lectualã, o rãsturnare controlatã a ierarhiilor
valorice, necesarã pe ri odic, ºi care confirmã, de
fapt, vitalitatea energiilor naþionale, geniul ro -
mânesc, care se adapteazã Istoriei, pãstrându-ºi,
însã, pe mai departe, identitãþile profunde.
Mihail Diaconescu invitã în agora ºi îi pre gã -
teºte pentru Judecãþile de Apoi ale Istoriei pe
strãmoºii daco-romani, pe care îi purtãm cu to -
þii, chiar dacã nu suntem întotdeauna conºtienþi,
în sânge, în cuget ºi simþiri. ªi în destin, mai ales 
în destin: Ga ius Noster, Aethicus Histricus,
Laurentius Mellifluus de No vae, Sfântul Ioan
Cassian, Sfântul Niceta de Remesiana, Sfântul
Dionisie Smeritul, Dionysius Exiguus, Dionysius
Areopagita, Auxentius de Durostorum, Leon -
tius Byzantinus, Sfântul Martinus de Bracara,
Ioan Maxentius ºi alþii.

Contemporanii, nu toþi, din pãcate, l-au
considerat pe Mihail Diaconescu, „reputat pro -
fesor, romancier, estetician, critic ºi istoric li -
terar”, autor al unei „am ple lucrãri de sintezã,
intitulatã Istoria literaturii dacoromane (...).
Este cea mai amplã sintezã ºtiinþificã dedicatã
literaturii dacoromane din câte au fost elab o rate
pânã acum în cultura românã”, crede Pr. acad.
prof. univ. dr. Dumitru Popescu. Altcineva,
Theodor Codreanu, scrie: „Un asemenea cãr tu -
rar, care merge împotriva cursului postistoriei
(…), este ºi Mihail Diaconescu, personalitate de 
anvergurã hasdeianã, cu cel puþin douã proiecte
ciclopice împlinite: e vorba de cele douã vol ume 
de Prelegeri de estetica Ortodoxiei ºi de recenta
Istorie a literaturii dacoromane, însumând 830
de pagini. Atributul mon u men tal devine ine -
vitabil pentru ambele lucrãri”. Un alt con tem -
poran, latinistul Liviu Franga, pluseazã:
„Adevãrul despre primordiile culturii române a
fost þelul cãrþii pe care ne-a dãruit-o profesorul
Mihail Diaconescu în unul din ultimii ani ai
secolului ºi mileniului. O carte, i-am spune,
milenarã, în ambele sensuri ale termenului”. Un
celebru filosof, Alexandru Surdu, ºi un cu noscut 

istoric, Ion Scurtu, subliniazã, ºi ei, monu men -
talitatea proiectului mihail-dia co nes cian: „În
1999, a vãzut lu mina tiparului (...) o lucrare
monumentalã – Istoria literaturii daco romane,
semnatã de domnul Mihail Diaconescu (...)
Aceastã carte fundamentalã este o expresie vie a 
faptului cã românii – prin strãmoºii lor din se -
colele I-VI d.Hr. – au realizat opere durabile,
prin care au sporit zestrea intelectualã a uma -
nitãþii”. ªi: „Monumentala lucrare Istoria lite -
raturii daco-romane de Mihail Diaconescu este
o contribuþie fundamentalã la edificarea istoriei
noastre spirituale”. 

Printre primii învãþaþi, care au remarcat
noutatea, rigoarea ºi multidisciplinaritatea oper ei
sale, s-a numãrat ºi un redutabil comparatist,
Ovidiu Drimba, ucenic al unor mentori de pres -
tigiu (Lucian Blaga, Tu dor Vianu, D. Popovici), 
autor al Istoriei culturii ºi civilizaþiei (I-IV,
1984-1995): „Vasta sintezã Istoria literaturii
daco-romane este o noutate absolutã în cultura
românã ºi europeanã. Ea oferã lectorului date
istorice, repere biografice, prezentãri de texte,
interpretãri estetice, analize comparatiste, sti -
listico-lingvistice, teologice ºi sociologice,
într-un demers critic, analitic ºi sintetic multi -
disciplinar, pe cât de amplu, pe atât de riguros
conceput ºi realizat. (...) Dominantã în vasta
sintezã a domnului Mihail Diaconescu este me -
toda istoricã. Faptele literare sunt grupate ºi
ordonate cronologic, în funcþie de succesiunea lor
în timp. Ordinea cronologicã face posibilã ur -
mãrirea unor constante, dar ºi a unor influenþe de
la o etapã la alta, respectiv a descendenþelor li -
terare. ªase secole de culturã literarã echi va leazã
cu o perioadã de lungã duratã. În rãstimpul du -
ratelor lungi din istorie, evenimentele, inclu siv
cele literare, sunt totdeauna de o mare di versitate”.

Se adunaserã, la un mo ment dat (2009),
aºa cum a confirmat Ilie Barangã, bibliograf cu
rãbdare benedictinã, peste douã mii de „intrãri”,
cuprinzând exegeze, studii, recenzii, asupra vas -
tei creaþii a lui Mihail Diaconescu. Printre sem -
na tari se numãrau patriarhul de fericitã amin tire
Teoctist, mitropolitul Antonie Plãmãdealã, ÎPS
Nicolae Corneanu mitropolitul Banatului, ÎPS
Teodosie, arhiepiscopul To mi sului, ÎPS Andrei
Andreicuþ, mitropolitul Clujului, Mara mu -
reºului ºi Sãlajului, PS Sebastian, epis copul
Slatinei ºi Romanaþilor, pr. acad. prof. univ. dr.
Mircea Pãcurariu, pr. prof. univ. dr. Dumitru
Abrudan, pr. prof. univ. dr. Dumitru Radu, pr.
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acad. prof. univ. dr. Dumitru Popescu, pr. prof.
univ. dr. Gheorghe I. Drãgulin, pr. conf. univ.
dr. Ioan Stancu, pr. prof. Vasile Bo hol þeanu, pr.
prof. univ. dr. Gheorghe Bogdan, pr. dr.
Valentin Bogdan, pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilã, 
arhidiacon dr. Sebastian Barbu Bucur, pr.
Nicolae Crângaºu, ieromonah Cristofor Dancu,
pr. Iosif Zoica, pr. Ion Ionaºcu, pr. Ion Marin
Mãlinaº, pr. prof. univ. dr. Vasile Nichita, pr.
Dorel Octavian Rusu, pr. Dumitru Sandu, pr.
Cornel Paiu, arhi diacon dr. Teodor Savu, pr.
Sabin Vodã, pr. Flo rin Croitoru ºi mulþi alþii.
Elitã intelectualã a României se constituise
într-un cor an tic de bi ne cuvântare. O laudatio
colectivã, rarisimã în spaþiul carpa to-da nu bia -
no-pontic ºi, acum, eu ro pean. 

Aºa cum remarcam undeva, Mihail
Diaconescu þine locul mai multor generaþii, care
au fost cenzurate, blocate, ex ter mi nate sau ne -
nãscute încã. El a încercat sã umple golurile din
memoria ºi conºtiinþa istoriei ºi istoricitãþii
noastre. Acum, la un an de la dispariþia sa, încep
sã înþeleg cã ºi el, a fost „glasul celui ce strigã în
pustie: «Îndreptaþi calea Domnului», precum a
zis Isaia proorocul”. (Ioan 1:23). Dar, con ti -
nuând sã visez ºi sã-l recitesc pe Isaia, mã gân -
desc cã porunca de Sus a fost poate mai asprã,
mai greu de îndurat, aproape imposibil de îm -
plinit: „Un glas strigã: «În pustiu gãtiþi calea
Domnului, drepte faceþi în loc neumblat cãrãrile
Dumnezeului nostru»”.  (Isaia 40:3).

Pe o scenã încãrcatã cu semne ºi sim -
boluri, îl vãd parcã pe Mihail Diaconescu cum
este trimis într-o Þarã pustiitã de comunism,
într-un timp golit de miez ºi rosturi. ªtie cã
trebuie sã înalþe o op era magna, ºtie cã prin
opera sa va gãti Calea Domnului ºi va face
drepte, în loc neumblat, cãrãrile Dumnezeului
nostru. Acesta a fost destinul lui sau cel puþin
aºa îmi place sã cred. 

Am vrut sã scriu iniþial cã zborul acestui
spirit elevat ºi subtil – l-am numit încã o datã pe
Mihail Diaconescu – s-a frânt neaºteptat ca
zborul lui Icar, cel îndrãzneþ ºi necugetat, care
þinea cu orice preþ sã se apropie de Soare. Aº fi
greºit, cãci Mihail Diaconescu nu era un Icar or -
bit de lu mina cunoaºterii. El a fost, mai degrabã,
un Prometeu, care a furat focul sacru al cu -
noaºterii din Olimpul zeilor ca sã îl dãruiascã
oamenilor, iar vulturul mitic care îi sfâºia fica -
tul, sediu al sufletului ºi al divinaþiei, dupã
Platon, va deveni la Mihail Diaconescu vulturul
voinþei de a crea, de a ctitori idei, de a le lãsa
moºtenire neamului sãu. 

A reuºit sã facã Pustia roditoare. A reuºit
sã gãseascã miezul teologic din strãfundurile
Istoriei noastre. A reuºit, cred, sã întrezãreascã
la orizont primele semne ale unei soteriologii
posibile, dupã modelul sfântului Atanasie din
Al ex an dria, o soteriologie a neamului ro mâ nesc,
rãmasã nescrisã.
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Supranumit „Magul de la Vul tureºti – Argeº”, considerat „un adevãrat ti tan al

culturii române” ºi „cel mai im por tant prozator al spiritualitãþii noastre”, propus la

Premiul No bel pentru Literaturã, profesorul erudit, esteticianul, filosoful, inte -

lectualul complet Mihail Diaconescu (1937-2020) a fost, de departe, cel mai activ

colaborator al revistei „Fa milia românã”, onorând-o ºi în calitate de membru al

colegiului de redacþie. A impus revista în mediile academice bucureºtene, atrã -

gându-ne colaboratori de mare valoare, care, prin articolele Domniilor Lor, au ridicat 

prestigiul publicaþiei noastre, fãcând-o ºi mai cunoscutã în þarã ºi în lume.

REDACÞIA REVISTEI „FAMILIA ROMÂNÃ”



IN MEMORIAM 
Prof. univ. dr. George Achim

27 februarie 1960-3 octombrie 2021

REDACÞIA REVISTEI „FAMILIA ROMÂNÃ”

Baia Mare

George Achim, unul dintre cei mai
dis tinºi intelectuali ardeleni ai mo -
men tului, a pãrãsit prematur lumea

aceasta, trecând DINCOLO ºi lãsând un gol
imens în sufletele celor care l-au înþeles, iubit ºi
admirat. Distins profesor universitar, critic li -
terar, eseist ºi poet, sociolog, conducãtor de
doctorat, directorul ºcolii doctorale bãimãrene
de ºtiinþe umaniste, George Achim a fost un
colaborator apropiat al Bibliotecii Judeþene
„Petre Dulfu”, un coleg ex em plar, împãrtãºind
cu generozitate din vasta lui culturã ºi încre 
dinþându-ne spre publicare materiale de înaltã
þinutã ºtiinþificã.

***

Nãscut la 27 februarie 1960, în lo calitatea
Valea Chioarului, judeþul Maramureº • Studii
liceale ºi uni versitare la Cluj-Napoca • Ab sol -
vent al Facultãþii de Litere, specializarea
românã-spaniolã (1983) • Re dac tor la revistele literare studenþeºti Uni versitatea Bucureºti ºi
Echinox Cluj • Doc tor în Filologie al Uni ver sitãþii Bucureºti, cu teza Utopie ºi distopie în cultura
românã (2001) • Bursier al Consiliului Europei (1993-1994) • Re dac tor-ºef al revistei Epoca,
Bucureºti (1990-1992) • Profesor universitar doc tor la Universitatea Tehnicã Cluj-Napoca, Centrul 
Universitar „Nord” Baia Mare • Gastlektor la uni versitatea din Viena (2008-2012) • Sen a tor
PNÞCD în Parlamentul României (1996-2000) • Membru al Uniunii Scriitorilor din România. 

Dintre cãrþile publicate:
/ Dinspre ieri spre nicãieri: poeme, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994.
/ Iluzia ipostaziatã. Utopie ºi distopie în cultura românã, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2002. 
/ Un vis curioz. Pagini de utopie româneascã selectate ºi prezentate de George Achim,

Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2003. 
/ Revolte ºi consimþiri. Scriitori români din secolul XX, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004. 
/ Rãsfãþuri ºi melancolii. Scriitori români din secolul XX, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2007.
/ Experimente ºi formule poetice româneºti din secolul XX – Curs, Editura Universitãþii de

Nord, Baia Mare, 2009. 
/ Dulceþuri din fructe târzii de pãdure, Editura Brumar, Timiºoara, 2010.
/ Sita de cearã – Istorii din istoria unui þinut transilvan, Editura ªcoala Ardeleanã, Cluj-Na -

poca, 2018.
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Traduceri:
/ Reu ben Markham, România sub jugul

sovietic. Traducere de George Achim, Editura
Academiei Civice, Bucureºti, 1996.

Alte publicaþii:
/ Zeci de articole, studii, recenzii pu bli -

cate în Analele/Buletinele/Anuarele Univer si -
tã þilor/Academiei, vol ume colective oca zio -
nale, omagiale, in memoriam; în vol ume de
co mu nicãri la manifestãri ºtiinþifice interne ºi
internaþionale, cu comitete ºtiinþifice în þarã.

/ Zeci de studii, eseuri, articole pe teme
literare publicate în reviste de specialitate cu
ISSN.

/ Membru în colective de redacþie ale
unor reviste de specialitate cu peer re view din
þarã ºi strãinãtatea.

/ Ref er ent ºtiinþific ºi coordonator de
colecþii la edituri sau reviste acreditate din þarã
ºi din strãinãtate. 

/ Granturi ºtiinþifice finanþate insti tu þional, obþinute prin competiþie internaþionalã sau
naþionalã, pe bazã de proiecte de cercetare – di rec tor de proiect, respectiv membru.

/ Comunicãri prezentate la manifestãri ºtiinþifice (conferinþe, congrese, simpozioane, coloc -

vii, workshopuri etc.) cu comitete ºtiinþifice sau sistem de selecþie peer re view - în þarã ºi
strãinãtate.

/ Mul ti ple recenzii în publicaþii cu ISBN sau ISSN.
/ Conferinþe susþinute în plenul unor colocvii, simpozioane, conferinþe, congrese inter -

naþionale.

Stagii de cercetare în strãinãtate:
/ Vis it ing pro fes sor documentat ca atare, prin con tract sau invitaþie 2008-2012.
/ Prezenþa în baze de date ºi biblioteci din þarã ºi strãinãtate: Thomson Reuters/Web of Sci -

ence. Scopus, ProQuest Cen tral.
/ Membru al unor comisii de experþi de evaluare de proiecte, de susþinere a tezei de doctorat

sau de con curs pentru ocuparea unei funcþii didactice sau în cercetare.

Premii ºi distincþii:
/ Premii ºi distincþii academice oferite de universitãþi, in sti tute de cercetare, academii,

Uniunea Scriitorilor din România, asociaþii profesionale de nivel naþional.
/ Premiul pentru criticã, revista „Poesis”, Satu Mare, 2008.
/ Premiul pentru promovarea culturii române în strãinãtate, USR/Revista Poesis, 2011.
/ Premiu pentru Monografie-Istorie localã, în cadrul Premiile Anului Ed i to rial Sãtmãrean, 9

martie 2018/ Asociaþia Scriitorilor Satu Mare ºi Biblioteca Judeþeanã Satu Mare.
/ Titlul de Cetãþean de onoare al oraºului Ardud, judeþul Satu Mare, 2018.
/ Premiul „I. E. Torouþiu” pentru studii culturale, în cadrul Zilelor Convorbiri literare, Iaºi,

2020.
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Un gând tardiv

Ac a de mi cian Ioan-Aurel POP
Preºedintele Academiei Române

În 2 decembrie 2009, primeam de la
Viena urmãtorul mesaj: „Onorate
Domnule Profesor, Zilele trecute,

colegul Hans Dama (un ºvab bãnãþean, cu ge -
neroasã inimã româneascã) îmi face o mare sur -
prizã, când scoate din geanta ºi îmi dãruieºte un
numãr din T[ransylvanian] R[eview], numãrul
de toamnã. Sunt deosebit de onorat de prezenþa
în revistã ºi vreau sã vã exprim întreaga mea
gratitudine pentru apariþia textului. Sper sã fie
un început. Vã evoc cu afectuoasa prietenie ºi
mã gândesc cu drag la scurtele, dar întotdeauna
plãcutele ºi agreabilele noastre întâlniri. Când
mai reveniþi pe plaiuri vindobonense? Acum,
aici e soare melancolic ºi toamnã târzie, dar
curând, cu siguranþã, atmosfera va deveni foarte
„Weichnachtliche” ºi va pluti în aer duhul sãr -
bãtorii. Eu rãmân aici, la sfârºitul ãsta de an, aºa
cã, oricând, bucuros de oaspeþi ... Vã doresc, cu
toatã prietenia, sã aveþi, alãturi de toþi cei dragi,
un Crãciun fericit ºi un An Nou cu sãnãtate ºi
împliniri! Al Dumneavoastrã, George Achim”. 

Textul acesta scurt reflectã bine sufletul
curat ºi generos al unui om ºi al unui intelectual
rafinat, la care am þinut enorm ºi care nu avea de
unde sã ºtie cã, peste circa zece ani, în plinã forþã 
creatoare, avea sã fie chemat la Domnul. Pro -
fesorul George Achim s-a împãrtãºit din valorile 
filologiei ºi ale literaturii române la Alma Ma ter
Napocensis, iar apoi ºi-a vãrsat preaplinul te -
mei nicelor sale cunoºtinþe de spe cialitate în
oraºele Satu Mare ºi Baia Mare, cen tre univer -
sitare mai recente, dar organizate cu temei ºi
seriozitate. În acelaºi timp, însã, câºti gând
postul temporar de lector de limbã ºi civi lizaþie
româneascã la Universitatea din Viena, a ajuns
sã predea graiul lui Eminescu la o ºcoalã su -

perioarã de mare tradiþie, în capitala unui im -
periu care a fost nu numai al politicii, ci ºi al
spiritului. L-am revãzut destul de des, dar nu
îndeajuns, în întâlniri scurte, nu întotdeauna foar te
dense, dar era cumva de la sine înþeles cã vorbim 
acelaºi limbaj, cã ne bucurãm de ace leaºi valori,
cã apreciem acelaºi stil de viaþã intelectualã. 

Am înaintea ochilor un om discret, gri -
juliu cu interlocutorul, de o delicateþe adesea
excesivã, dornic sã nu tulbure nimic din mersul
lumii ºi nici al celor cu care se întâlnea pe drum.
Politeþea îi venea nat u ral, ca ºi cum i-ar fi fost
emanatã fãrã voie, ca o mireasmã dulce, din
propria fire. S-a prelins cãtinel, ca o lacrimã
ascunsã lãsându-ne mai sãraci. Sã-i fie amin -
tirea eternã!
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Cu acad. Ioan-Aurel Pop – 2018



George Achim, trecut în amintire

Ac a de mi cian Ion POP
Cluj-Napoca

Dispariþia neaºteptatã a confratelui
George Achim, învins de duºmanii
nevãzuþi care circulã de la o vreme

printre noi, mã întristeazã profund. Boala ful -
gerãtoare l-a surprins într-un mo ment de vârf al
energiei sale creatoare, de poet, critic literar,
dascãl em i nent al Universitãþii de Nord din Baia
Mare. Îl evoc, la aceastã orã neagrã, cu inima
strânsã, fiindcã m-a legat de el ºi o foarte afec -
tuoasã prietenie, încã pe când era, ca stu dent al
Facultãþii de Filologie clujene, re dac tor al re -

vistei Echinox, într-un mo ment în care intra în
scena literarã noua generaþia „optzecistã”. Ver -
surile lui, adunate cu o oarecare întârziere în
remarcabilul volum Dinspre ieri spre nicãieri
(1994), puteau fi sit u ate chiar pe un fel de prag
ale acestor schimbãri de atitudine ºi de limbaj:
tânãrul poet era o fire sentimentalã în fond,
iubind „ceremoniile fastuos cel e brate ale însin -
gurãrii”, prelungite dinspre vârsta primei pro -
moþii echinoxiste, cãutând în metaforã
„cali grafia discretã a clipei de graþie”. O anu -
mitã tensiune între aceastã cãutare ºi contextul
deloc propice caligrafiei poetice se vedea încã

de atunci, - o sugereazã, în fond, ºi titlul cãrþii,
semnalând o descumpãnire, un dezechilibru
conºti entizat între starea liricã idealã ºi trecerea
ei în scrisul atent la realitãþi: „Zilnic scrii poeme
ºi speri/ cã vei supravieþui încã puþin/ cã-þi vor

rãsãri duios din coaste aripi de înger/ ºi te vei
înãlþa deasupra pustiei”... Se fãcea referire
atunci, în mod semnificativ, ºi la o Istorie care
„în spatele tãu rânjeºte”, notându-se amar cã
„Numai dispreþul te mai poate salva”...  „Subli -
ma mea micã preþiozitate”, despre care se scrie
la o paginã, nu putea fi, astfel, decât ironizatã,
reliefând o crizã deopotrivã existenþialã ºi de
retoricã a poeziei. Propria tentaþie manieristã era 
respinsã astfel, cu o conºtiinþã criticã prin care
poetul comunica solidar cu alþi confraþi de ge -
neraþie ca Petru Romoºan, Aurel Pantea, Emil
Hurezeanu ori Mariana Marin. Am scris cândva
despre aceste poezii, notând faptul cã „neu -
tralizarea prin estetism a unor posibile tensiuni
existenþiale, acel soi de cinism în raport cu da -
tele pe care îl conþine orice exces de orna men -
ticã a trãitului este, poate, tema fundamentalã a
acestei poezii care-ºi descoperã în actul trans -
figurãrii un soi de pãcat originar”; dar care nu
poate omite faptul cã zisa „retoricã” e ºi un
paliativ pentru starea de tensiune mocnitã a su -
biectului: „Atât de singur, încât mi s-a fãcut frig/ 
atât de discursiv, cã deodatã mi-e bine”... 

Am rãspuns cu plãcere peste câþiva ani
solicitãrii autorului de a-i prefaþa volumul pu -
blicat sub titlul Dulceþuri din fructe târzii de
pãdure, tipãrit în 2010, în care am redescoperit
un poet autentic, cu o ºi mai accentuatã
conºtiinþã a convenþiilor literare cu care lucra,
substan þial alimentatã de Bibliotecã, dar întor -
cân du-se, totuºi, cu un fel de nostalgie greu de
reprimat, spre lumea naturii, cu sevele ºi cu -
lorile ei proaspete. Continuitatea faþã de prima
carte era însã evidentã în libertatea - acum ºi
mai accentuatã în jocul cu cliºeele poetice -
ajun gând la un rafinament de facturã manieristã
în sens tipologic, pe care îl calificã el însuºi ca
„arabesc livresc” - al emoþiei, cãci fondul sen ti -
men tal nu e doar atenuat aici de deplasarea aten -
þiei pe grafia imaginii. E o observaþie valabilã
mai ales pentru prima secvenþã a volumului, cu
tematicã eroticã, tratatã însã foarte liber, tocmai
datoritã acestei dedublãri, ca sã zic aºa, între
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poet ºi ipostaza sa, mai discretã ori manifestã, ºi
criticul care-ºi supraveghea în subtext discursul. 
Dar George Achim se întorcea aici ºi la rãdã -
cinile sale strãmoºeºti, ardelene, evocând -
oare cum pe urmele lui Marin Sorescu din La
Lilieci, universul ru ral trãit în copilãrie, cu figuri 
pitoreºti, profiluri emblematice, în cadrul lo cal,
nat u ral ori în ambianþa familiei tradiþionale, însã 
ºi în aceste poeme limbajul era unul al actua -
litãþii noastre, cu inserþii de vocabular re gional,
montate voit în micile „naraþiuni”. 

George Achim se nãscuse, de altfel, în
Valea Chioarului, s-a stabilit apoi cu fa milia la
ªomcuta Mare – la vreo zece kilometri se satul
meu na tal, Mireºul Mare, - ºi am putut aprecia,
cumva de la faþa locului, autenticitatea trans -
crierii epico-lirice a acestei lumi þãrãneºti în
noua sa carte. N-a mai apucat sã publice ºi alte
poeme, dar cele tipãrite ilustreazã un tal ent au -
tentic, care ar fi avut încã multe de spus în
poezie.

Dar George Achim este ºi autorul unor
consistente vol ume de criticã ºi eseisticã literarã 
- a publicat în anul 2002 Iluzia ipostaziatã.
Utopie ºi distopie în cultura românã, urmat de
eseurile din Revolte ºi consimþiri. Scriitori ro -
mâni din secolul XX (2004), Experimente ºi for -
mule poetice româneºti din secolul XX (2009),
la care orice cercetãtor al literaturii române mo -
derne ºi actuale poate recurge cu mare profit
intelectual. Ampla cercetare întemeiatã pe date
de „istorie oralã” ºi pe atente analize sociologice 

- Sita de cearã. Istorii din istoria unui þinut
transilvan (2018) a lãrgit substanþial spaþiul
investigaþiilor sale, oferind un doc u ment de re -
fe rinþã în domeniu.

Nu pot sã trec cu vederea nici preþuita sa
activitate de profesor universitar, îndrumãtor
inspi rat ºi ex i gent al multor tineri, studenþi, doc -
toranzi, colaboratori cu care a comunicat mereu
cu o mare competenþã ºi generozitate. A fost ºi
un foarte apreciat lector de Românã la Viena,
timp de mai mulþi ani.

Per sonal, am avut în George Achim un
cititor foarte pãtrunzãtor al poeziei mele, unul
dintre cei mai comprehensivi ca spirit analitic ºi
de elevatã expresivitate. Am fost onorat ºi de
propunerea pe care a fãcut-o Universitãþii Teh -
nice clujene, sub tutela cãreia se aflã de la o
vreme Universitatea din Baia Mare, de a mi se
acorda titlul de doc tor honoris causa al acestei
instituþii, ocazie cu care a fãcut o generoasã
prezentare a scrisului meu. Dar am fost adeseori
alãturi în viaþa academicã, participând la juriile
sale de doctorat, regãsindu-ne la colocvii ºi în -
tâlniri ºtiinþifice, cu aceeaºi deschidere su fle -
teascã ºi intelectualã pe care o asigurase între
noi un numãr bun de ani.

La atât de neaºteptata ºi dureroasa des -
pãrþire, trimit un gând tulburat, dar ºi indes -
tructibil luminos, spre acest om cu spirit frumos, 
cu atâtea înzestrãri remarcabile, su pe rior valo -
rificate, atât cât l-a lãsat viaþa. Sã-i fie somnul
lin ºi cerul aproape...

George Achim - O efigie cu marcã de bla zon 

Prof. univ. dr. Cornel MUNTEANU
Baia Mare

Începe sã batã tot mai mult ºi neiertãtor
o boare evanescentã, care ne amânã,
pentru cât timp oare, întâlnirea cu

George. Colegi, studenþi, doctoranzi îl tot
aº teap tã, ca din când în când, sã intre în salã,
senin ºi zâmbitor, umplând amfiteatrul cu aerul
dens al ideilor nãstruºnice prin ineditul lor. Greu 
cuvintele se lovesc unele de altele, ca sã-nchege
acum ºi aici profilul-efigie al unui om, coleg ºi
prieten, dascãl ºi slujitor al scrisului, George
Achim, de acum la timpul trecut. Amintirile

parcã ne refuzã prezentul atât de dur ºi dureros
deopotrivã al celui ab sent acum din sãlile de
curs ori de la masa de scris. Tot mai des parcã ne
dã târcoale sã ne spunã tãcut cã e pe aici,
pe-aproa pe. Plurivalenþa personalitãþii sale a ro -
dit proteic, matur ºi responsabil în toate fru -
moasele sale risipiri cu asupra de mãsurã.

Poetul melancoliei roditoare, or ches trate
pe o dinamicã a existenþei peremptorii, cu toate
dilemele ºi convulsiile care ne împovãreazã lu -
mina diurnã ºi crepusculul nocturn, George
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Achim ºi-a scris cãrþile în taina cãminului sãu,
discret ºi trãind la modul ludic poezia. Azi,
cântecul sãu de lebãdã rãnitã ne învredniceºte pe 
noi - ieri cu el, azi fãrã el -, sã-i deschidem
filele cãrþilor sale, ca sã-i prindem sensul adânc
al meditaþiei despre viaþã ºi moarte, despre iu -
bire cu toate urcuºurile ºi coborâºurile sale, des -
pre credinþã ºi tãgadã, despre a avea ºi a da, a
înainta ºi a se retrage, pe lustrul cuvintelor ne -
putincioase ca sã ne mai încapã în trupul firav al
poeziei. I-a fost furat momentul sclipirii marelui 
poem, în care sã fi topit tensiunea gândului sãu
scormonitor, dezmãrginind cuvintele pânã la
sâm burele de adevãr lucrãtor.

Criticul ºi eseistul prob, a cãrui erudiþie
intelectivã îndrãznea sã spargã tiparele in ter pre -
ta tive, au jucat pe diapazonul ideilor de largã
respiraþie culturalã, cu o ideologie literarã pos -

tatã în plin mod ern ism ac tual, mizând pe un
dans al ideilor, pânã acolo unde ºi discursul sãu
critic adulmecã esenþa, iar ipoteza se scaldã în
prinosul entuziast al certitudinii. E o criticã a
unui condei de vocaþie, în care ideile se-nlãnþuie 
progresiv spre un adevãr al lecturilor de adân -
cime, lecturi re cu per ate, fie prin continuitate, fie 
prin revolte ºi distanþãri critice. Iar dacã lucrarea 
sa magistralã despre utopie ºi distopie a devenit
curând reper bibliografic ºi de cercetare aca -
demicã, semnul acestei rodiri a spiritului sãu ne 
provoacã la un di a log al cãrþilor de raftul întâi al
oricãrei biblioteci. ªi aici ar trebui sã-l cãutãm
pe George Achim, ca sã-i adulmecãm spiritul
ideii cuibãrite printre cuvintele cãrþilor sale,
cãci prezenþa lui contamineazã lectura, trimi -
þându-ne semne roditoare de lecturã în termenii
propuºi de propriile lecturi critice.

Profesorul George Achim a complinit
toa te celelalte dimensiuni ale fiinþei sale. Exi -
genþa  sa criticã, grija pentru cuvânt în care
sã-mbrace emoþia liricã au început cu sine în -
suºi, apoi au impus ºi o exigenþã a profesorului
faþã de elevii ºi studenþii sãi. Ucenic atâþia ani la
marile concursuri de literaturã ºi aflat în preaj ma
unor iluºtri dascãli, cum au fost Zoe Dumi trescu
Buºulenga ori Eugen Negrici, profesorul
George Achim a strãlucit în întreaga carierã
profesionalã, de la  învãþãmântul preuniversitar
sãtmãrean la nou reînfiinþata Filologie bãimã -
reanã. A proiectat lu mina pe ºcoala Literelor din 
Baia Mare ºi a fixat, prin prezenþa ºi ambitusul
critic, piatra din capul unghiului. Cele peste 35
de promoþii pe care le-a însoþit, cãrora le-a for -
mat ºi le-a insuflat gustul ºi interesul pentru
lecturã asiduã, alãturi de doctoranzii ºi doctorii
în litere pe care i-a promovat, au avut ce câºtiga

din întâlnirea cu Profesorul: o erudiþie
in telectualã rafinatã de lecturi am ple,
dezin vol tura cu care mânuia teoria ºi
critica literarã, plãcerea ºi entu zi as -
mul jo cului ideilor, curajul de a în -
frunta ºi a confrunta locuri neumblate 
de cer ce tare, uver tura largã a de mon -
straþiei, extinderea cerce tã rilor aca -
demice pânã la limitele întregului ºi,
mai ales, bazele cercetãrii printr-o
do cu men tare tenace ºi perseverentã,
ca primã condiþie de a empatiza cu
subiectul tezei. Generozitatea sa bo -
nomã, zâm betul sãu de înþelegere sau
de mus trare, spiritul solidar colegial,
cãu tând portiþe sã ne deschidã
sufletul spre destãinuire, o eticã a

exigenþei cumpãnite, s-au însoþit de un model
comportamental ex em plar ºi de un entuziasm
comunicativ care l-au fãcut plãcut ºi dorit prin -
tre noi. A construit o ºcoalã doctoralã de ºtiinþe
umaniste de calitate ºi probitate intelectualã re -
cu noscutã la Baia Mare, cãreia i-a dat strãlucire
ºi prestanþã academicã. Mã întrebam, adesea, de
ce George a cãutat sã iasã din spaþiul pereþilor
din facultate ºi sã caute unul mai confortabil,
unde sã se simtã el însuºi, sã iradieze în preajmã, 
neîncorsetat ºi dezinvolt, de câte ori ieºeam cu
doctoranzii la o terasã sau un lo cal de bunã
rodire. Uºoare delicii gastronomice, un pahar de 
vin nobil ºi, parcã, neterminate dialoguri, au arã -
tat cã avea nevoie de comunicare ca de aer
respirabil. Prezenþa lui tonicã, la catedrã sau la
întâlnirile cu studenþii, emanând simpatie ºi em -
patie, nu ne-a dat jumãtãþi de mãsurã, cãci
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George Achim era un om al întregului uman,
dãruit întru totul semenilor sãi. Respectul cole -
gial, urbanitatea intelectualã cu efigie aristo -
craticã, umorul fin ºi subtilitãþile limbajului sus -
þinut în registrele nobile, apetenþa pentru
dia logul interactiv cu studenþii, deveneau cartea
de vizitã a inconfundabilului George Achim.

În acest de but de an universitar, sãlile pli ne
de studenþi aºteaptã, ºi aºteaptã sã intre Pro fesorul, 
care, plecat pentru un timp nemãsurat, parcã a uitat 
sã mai vinã. Volumul sãu de poezii dã semne,
semne palpabile chiar dacã evanescente, unde este 
George, plecat dinspre ieri spre nicãieri.

George Achim 
– expresia sentimentului naþional

Prof. univ. dr. Mircea PLATON
Iaºi

George Achim fãcea parte din specia
rarã a oamenilor care sfinþesc locul, 
a celor care duc cu ei rãdãcinile

unei zone. De aceea, mi-e foarte greu sã scriu
despre el la timpul trecut, pentru cã partea de
lume pe care o definea el nu a dispãrut. Dar el
definea acea parte de lume tocmai pentru cã se
definea prin ea, pentru cã o iubea. George
Achim nu era „ardelean”, ci român din Ardeal,
unul dintre românii de tip vechi care îºi iubesc ºi
þara, locul de obârºie, ºi Þara, raza de libertate ºi
conºtiinþã de neam. Era ºi un eu ro pean adevãrat, 
cu iniþialele „eu” mici, legat de vechea tradiþie
culturalã a Europei, nu de nefericitele ei ava -
taruri birocratice contemporane. Era pasional ºi
riguros în acelaºi timp. Nu voi uita niciodatã
cum, pentru conferinþa pe care am þinut-o la
invitaþia lui în 2018 la Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu” din Baia Mare, a insistat la telefon 
sã vin cu un text scris. M-am mirat, pentru cã, de 
obicei, la astfel de conferinþe, din afara spaþiului
universitar, sunt mai apreciate discursurile li -
bere. L-am întrebat surâzând: — Deci sã vin cu
un teanc de foi pe care sã le citesc? — Da, mi-a
rãspuns el, cu un teanc de foi. Am fãcut dupã
cum mi-a cerut, el era amfitrionul ºi trebuia sã
þin cont de coordonatele pe care mi le trans -
mitea: la urma-urmelor, el ºtia mai bine ce vrea
publicul. La Baia Mare, dupã conferinþã, am
mers a doua zi ºi la un sem i nar cu studenþii lui de 
la ªcoala Doctoralã. ªedinþa de sem i nar a avut
loc la foarte frumosul Muzeu al Þãrii Oaºului,
într-una din casele Muzeului Satului Oºenesc.
Acolo, profesorul Achim s-a lansat într-o dia -
tribã împotriva kitschului care copleºeºte satele

româneºti, de la arhitecturã, la obiceiurile de
nuntã. Dar diatriba era per fect controlatã retoric
pentru cã nu era ex tem pore, ci scrisã. ªi atunci
mi-a apãrut în faþa ochilor minþii imaginea unui
George Achim memorandist, un om al scriiturii
interioare, asimilate, parte din fiinþa lui, ºi am
înþeles cã voise sã vin cu un text scris nu pentru
cã aºa o cereau rigorile academice sau pentru cã
era „ardelean” (ceea ce eu, moldoveanul, eram
gata sã ac cept), ci pentru cã era obiºnuit, era în
natura lui, sã extragã tot ce se putea extrage din
cuvinte, sã nu iasã în pub lic decât cu expresia
cizelatã la max i mum. Era un perfecþionist
pãtimaº ºi un pãtimaº perfecþionist. Acest lucru
l-am putut observa ºi în acribia cu care comenta
o colecþie de cos tume populare, identificând
ime diat falsurile, ºi în bucuria cu care îi asculta
pe cet eraºi. Era un om care cãuta autenticul.
Într-o epocã de industrialã minciunã ºi betonatã
sfruntare, genul lui de vibraþie interioarã te tri -
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mitea la oamenii vechi, interbelici ºi mai vechi,
la oamenii tradiþiei, ai rânduielii.

Nu întâmplãtor, George Achim a fost un
înfocat þãrãnist ºi monarhist, fiind sen a tor PNÞ
între anii 1996-2000, în epoca de mari speranþe
ºi mari dezamãgiri a guvernãrii Convenþiei De -
mocrate. El activase ºi ca ziarist la Dreptatea,
reînfiinþatul or gan de presã al PNÞ. Discutând
cu el despre acei ani – împãrtãºeam mo nar -
hismul, conservatorismul creºtin ºi susþinerea
faþã de ceea ce în anii 90 se numeau „partidele

istorice” PNÞ ºi PNL -, am descoperit un cap
pol i tic care îmbina lectura atentã ºi fãrã iluzii a
realitãþii la zi cu fidelitãþile, aproape scoþiene
le-aº zice, în orice caz ardeleneºti, pentru cauze
care par pierdute. Nu voi uita niciodatã cum,
discutând despre Alexandru Papiu-Ilarian, care
se opusese lui Simion Bãrnuþiu din anumite mo -
tive, George mi-a zis: — Cum? Nu, linia
Bãrnuþiu-Maniu, pe asta trebuie sã o þinem, linia 
Bãrnuþiu-Maniu. 

Nu ºtiu alþii cum sunt, dar pe mine aceste
fidelitãþi medievale, nu faþã de contemporani

care þi-au dat o funcþie, ci faþã de mari oameni
din trecut care þi-au dat demnitate, m-a cucerit
complet.

Am scris despre Sita de cearã, o carte
unicã în felul ei, cu mare entuziasm. Din pãcate,
nu am apucat sã ne mai vedem. La ediþia din
2020 a Zilelor Convorbiri literare, unde a primit 
premiul „I. E. Torouþiu” pentru studii culturale,
nu a putut sã participe din cauzã cã totul s-a
petrecut on line. Ne-a trimis un video. Astã-varã, 
m-a sunat ex act când eram în catedrala catolicã
din Alba Iulia. L-am sunat înapoi ºi, auzind
unde sunt, m-a îndemnat: — Pãi, în drum spre
Iaºi, nu treci pe la noi? Nu aveam cum. Dar i-am
promis cã ne vedem în toamnã, cã pregãtesc ceva,
o surprizã de felul celor, cãrturãreºti, care-i plã -
ceau lui. Surpriza însã ne-o pregãtea altcineva. 

Un om care a construit, care nu ºi-a plâns
de milã, care nu a acceptat un destin mi nor nici
pentru el, nici pentru România. Un bun creºtin ºi 
un adevãrat pa triot. Aºa îmi va rãmâne în me -
morie ºi aºa îl voi pomeni pe George Achim cât
voi trãi. Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l odihneascã!
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Amintiri cu George Achim
Prof. univ. dr. Otilia HEDEªAN

L-am cunoscut, sau, poate e mai aproa -
pe de adevãr sã spun, l-am vãzut pri -
ma datã pe George Achim în

primãvara rece a lui 1978, la Arad, la olimpiada
naþionalã de literaturã românã. Era unul din pre -
mianþii cla selor mari, specializate în studii
umaniste, venea de la unul din liceele bune din
Cluj, citise enorm ºi ºtia sã-ºi formuleze ideile
tranºant, dar ºi seducãtor totodatã … Era un
bãiat înalt, blond, nici con form ist, dar nici re bel
de-a binelea. Acum mi se pare uimitor cã, deºi,
la mulþi ani dupã aceea, am devenit buni prieteni,
n-am apucat niciodatã sã-i povestesc despre ima -
ginea aceea fulgurantã a sa din tinereþe, despre
intuiþia mea de atunci cã îl privesc pe unul dintre 
cercetãtorii importanþi ai generaþiei mele.

Cândva, dupã anii 2000, l-am reîntâlnit pe
George Achim la Viena, unde el era lector
român în vreme ce eu eram într-o foarte scurtã
trecere pe la Institutul de Romanisticã, invitatã
de Mi chael Metzeltin. Eram, practic, în aceeaºi
clãdire, fiecare cu propriul pro gram, fiecare cu
propriul proiect de viaþã, unul mai ocupat decât

celãlalt … Ne-am dus pripit la masã, la un res -
tau rant din apropierea universitãþii, am co man -
dat au to mat, fiecare în parte, aceeaºi supã, ace -
laºi ºniþel ºi acelaºi ºtrudel … Ca într-o du minicã
la noi acasã, în copilãriile noastre … ªi am
povestit îndelung, despre de toate, de la sistemul 
universitar din România ºi lecturile re cente,
pânã la drumurile noastre în Maramureºul de
dincolo de Tisa. 

În ultimii ani am vorbit ades cu George
Achim. Pe de o parte, era unul dintre puþinii pro -
fesori de literaturã care nu priveau de sus stu diile
de folclor, ci le înþelegea locul, confi gu rându-l
nuanþat, în funcþie de perioadele istorice ºi cul tu -
rale. Aºadar, pot fi foarte subiectivã când îl evoc
aici. Pe de altã parte, m-au impresionat mereu
privirea lui seninã ºi vocea lui ponderatã. Avea
privirea celui care ºtia de ce e im por tant ceea ce
face, drept care nu era dispus sã facã niciun fel de
concesii. Avea vocea clarã a celui care nu se
dãdea înapoi sã spunã lucrurilor pe nume, cu
eficienþa ardeleanului care trãise la Viena ºi în -
vãþase dozajele fine ale eleganþei cu hotãrârea. 
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Mi-apare tata în vis, în cãmaºã albã, tânãr de tot, 
Ce mai faci tu, mãi pruncule? zice duios, aºa cum îl ºtiam de demult. 
Ai vârsta mea de atunci, ai mai încãrunþit, þi s-a mai încreþit fruntea, 
cã te-ai bãtut ºi tu de deal ºi de vale.

Din cele multe ce tu ai fãcut, mie unele nu mi-au fost la-ndemânã, 
pe altele poate cã le-aº fi întors ºi rãsucit în alt fel, 
dar asta-i ca ºi pânã acum, grija ta de bãrbat, nu de tufã.
De þi-o fi scris sã-l urmezi în toate pe moºu-tãu – cu care de altfel aduci la fãpturã – 
de abia ai trecut de mezzo del camin – ºi vorba asta sunã ciudat rostitã de dânsul, 
cã ãsta a fost lemn tare ºi verde, a întins-o drept pânã aproape de sutã, 
pe la 80 de ani cãlãrea, chiuind ca flãcãii, cât despre anume alte fapte mi-e ºi nu ºtiu cum sã le
pomenesc, mãcar cã vorbim ca bãrbaþii.

De þi-o fi dat sã îi semeni, þine-te tare de torþile lumii, cã mi se pare cã a cam luat-o la vale,
iar de cumva o sã se întâmple sã semeni cu mine – cãci asta nu mi-e îngãduit sã o ºtiu – 
sã ai inima uºoarã, bãiete!

George Achim, Dulceþuri din fructe târzii de pãdure, 

Editura Brumar, Timiºoara, 2010 



Istoria unor preþuite clipe

Prof. univ. dr. Liviu ZÃPÂRÞAN
ex-ambasador al României în Luxemburg,

ex-ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României pe lângã
Sfântul Scaun ºi pe lângã Ordinul Suveran Militar de Malta

Scriu cu destulã greutate emoþionalã
aceste gânduri evocatoare despre
profesorul George Achim, pentru cã

mintea se obiºnuieºte, cu multe dificultãþi, cu
ideea cã o personalitate ca a lui a rãmas doar în

cãrþile pe care ni le-a lãsat ºi în amintirea fap -
telor ºi manifestãrilor de om al cetãþii, de dascãl
ºi prieten. De-a lungul anilor, am avut nu me -
roase întâlniri în care ne-am împãrtãºit unul
altuia reflexiile despre culturã, despre literaturã, 
artã, filosofie, dar, mai ales, despre unicitatea
spa þiului maramureºean cãruia îi aparþine prin
toatã fiinþa lui. Copil al Vãii Chioarului, avea, în 
ace laºi timp, o privire largã asupra spaþiului cul -
tural eu ro pean, în care era ancorat printr-o bunã
cu noaºtere a spiritualitãþii austriece, spaniole,
italiene.

Aici ºi acum, doresc sã evoc trei momente
din întâlnirile noastre, care mi-au consolidat
aceste aprecieri. Unul dintre ele este mai vechi ºi 
se leagã de o întâlnire pe aeroportul din Viena,

fiecare dintre noi cãlãtorind spre manifestãri
academice. Era foarte mândru de faptul cã urma
sã participe la o conferinþã în care sã prezinte
valenþele europene ale spiritualitãþii româneºti,
nu printr-o înºiruire abstractã a valorilor care le
exprimã, ci printr-o ilustrare bogatã în referinþe
la personalitãþi ºi creaþii. Privea cu ochii în zarea 
Vienei ºi parcã trãia legãturile dintre români ºi
instituþiile de învãþãmânt pe care le frec ven -
taserã copiii acestora, de-a lungul secolelor, ma -
nifestându-se apoi pe meleagurile noastre, cons -
truind ºcoli, scriind manuale, elaborând lucrãri
ºtiinþifice. Era ataºat de aprecierea rolului frun -
taºilor ªcolii Ardelene pentru contribuþia lor la
elaborarea lucrãrilor de istorie ºi gramaticã,
douã dis ci pline care susþineau cel mai clar lati -
nitatea românilor ºi identitatea lor în timp, pãs -
tratã peste toate vicisitudinile istoriei.

Al doilea mo ment al apropierii dintre noi
îmi este oferit de colaborarea la ºcoala doctoralã 
pe care a condus-o la Baia Mare, profilatã în
mod generos pe studiile umaniste, în cadrul cã -
reia am apreciat profunzimea analizelor sale,
precizia cu care se raporta la un anumit spaþiu
ideatic ºi dorinþa de a fi cât mai riguros în de -
terminarea a ceea ce trebuia sã fie munca ºi
ideile doctorandului ºi ceea ce constituia ma -
terialul de referinþã, sursele ºi poziþiile diver ºilor
autori utilizaþi pe parcursul cercetãrii. Profe -
sorul avea mare grijã sã se afirme personalitatea
candidatului, într-un cadru riguros de ma ni fes -
tare a priceperii lui de a se informa.

Al treilea mo ment, din pãcate marcând ul -
tima noastrã întâlnire, este legatã de vizita sa la
Roma, împreunã cu o delegaþie a Universitãþii
bãimãrene pentru a cinsti personalitatea preo -
tului Vasile Lucaciu, „leul de la Siseºti”. Într-o
sesiune de comunicãri, organizatã de Ambasada 
României pe lângã Sfântul Scaun ºi Colegiul
„Pio Romeno”, a avut o intervenþie remarcabilã,
într-un stil ce proba o adevãratã exuberanþã
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intelectualã, fruct al unei maturitãþi de spirit ºi al 
unei depline stãpâniri a instrumentelor de lucru.

O astfel de personalitate ne pãrãseºte în
plinã putere creatoare, în condiþiile în care se
manifestã o frãmântare fãrã un orizont clar în

spiritualitatea româneascã. Cu el alãturi am fi
fost mai curajoºi în a ne afirma identitatea, con -
ti nuitatea seriozitãþii în materializarea valorilor
care ne-au susþinut în istorie. Amintirea lui va fi, 
însã, un sprijin temeinic în acest efort.

Gânduri de apreciere ºi preþuire

Prof. Pat rick VALDRINI, 
Rec tor emerit al Universitãþii Catolice din Paris ºi 

profesor emerit al Universitãþii Pontificale Lateranense din Roma

Cu stupoare ºi imensã durere am aflat
de moartea profesorului George
Achim. Scriu aceste rân duri, cu ini -

ma înfrântã, în semn de afecþiune ºi re spect, ca
ultim salut colegului erudit, ale cãrui culturã ºi
seriozitate le-am putut aprecia în lucrãrile stu -
diate ºi în discursurile pe care am avut onoarea
sã le ascult. 

Cariera sa universitarã este una de ex -
cepþie. Apã rãtor al identitãþii româneºti, s-a im -
plicat în promovarea autorilor români peste
hotare, cu dorinþa realã de a da României locul
pe care îl meritã în Europa, având o ad miraþie
deosebitã pentru cele douã þãri cãrora le aparþin:
Franþa ºi Italia. Cunoºtea per fect limbile, tra -
diþiile, cultura, civilizaþia ºi literatura acestor
þãri, împãrtãºindu-le celor pe care i-a pregãtit. 

Profesorul Achim a pus bazele unui acord
cu Uni versitatea Catolicã din Paris, un proiect
foarte im por tant pentru Domnia Sa, întrucât se înscria pe linia relaþiilor istorice dintre România ºi
Franþa. Acesta a fost ºi unul dintre motivele prieteniei noastre, care nu era doar între doi profesori
universitari, ci între doi intelectuali, ce re prezentau un trecut glorios pe care am dorit sã nu-l
pierdem. 

A fost un admirator al istoriei ºi culturii italiene. Relaþiile dintre cele douã þãri derivã ºi din
prezenþa cetãþenilor în ambele teritorii ºi vãd un semn în faptul cã ul tima noastrã întâlnire a avut loc
la Roma, unde profesorul Achim a þinut o conferinþã despre imigranþii români în Italia.

Centrul Universitar din Baia Mare, respectiv ªcoala doctoralã au pierdut un pilon, un mare
intelectual ºi trebuie sã-i promitã cã vor con tinua munca sa. În acest fel, ceea ce a semãnat cu atâta
pasiune ºi convingere va creºte ºi va aduce beneficii generaþiilor mai tinere care ne-au fost
încredinþate.

Mã bucur ºi îi mulþumesc lui Dumnezeu pentru cã a aºezat acest MARE OM în calea mea.
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Moartea unui dascãl. 
In memoriam prof. univ. dr. George Achim

avocat Dan Mihai ªUTA
Satu Mare

Nu-i plânset amar pe cuprins, nu e tângã
O tâmplã fierbinte se stinge încet
Doar morþii ºi pana tresar câteodatã
Când moare-un poet.

Flo rin Pîndaru, Când moare poetul

În data de 3 octombrie 2021, în Baia
Mare s-a stins George Achim. A murit
omul George Achim; a murit dascãlul

George Achim; a murit scriitorul ºi poetul George
Achim; a murit pãrintele George Achim; a murit 
prietenul George Achim. Adicã, a murit un uni -
vers creat de cel ce a fost George Achim. 

A plecat dintr-o lume cu o înfãþiºare din ce 
în ce mai hidoasã, nu atât prin înfãþiºare, cât prin 
nepãsarea ei faþã de om, faþã de durere ºi nevoie,
faþã de suferinþã, creând, astfel, suferinþã peste
suferinþã, continuã, nemiloasã ºi copleºitoare. A 
plecat rãpus de nepãsarea societãþii, a semenilor
sãi care l-au lãsat singur în faþa bolii ºi, în cele
din urmã, a morþii, rãpus de un sistem sanitar
gãunos, mult deficitar faþã de pacient, din ce în
ce mai strãin de scopul, fals ºi ipocrit declarat!,
al salvãrii sãnãtãþii ºi vieþii oamenilor, un fel de
moriºcã cinicã a vieþii ºi a morþii care macinã nu
numai vieþi ci ºi bani, foarte, foarte mulþi bani.
Bani, cel mai adesea, pãtaþi de sângele vic ti -
melor nevinovate ale nepãsãrii, indolenþei ºi
pro stiei. Ca mai peste tot în societatea ro mâ -
neascã, destrãmatã ºi tutelatã de un stat care dã
semne din ce în ce mai vizibile de destructurare.
Nu numai a autoritãþii, ci ºi a unitãþii ºi inte -
gritãþii sale!

George Achim a plecat dintr-o lume cu un
prezent urât pe care, El, Ilustrul Dispãrut, a
încercat din rãsputeri s-o înfrumuseþeze, s-o lu -
mineze cu gândul, cu pana-i inconfundabilã, s-o
îmbuneze în nebunia ei ºi, în cele din urmã, sã o
salveze de la metastaza generalã. Adicã, din
lumea care l-a rãpus, precum pe mulþi alþii, fãrã 
milã ºi fãrã drept de apel, precum cãlãul care îºi
decapiteazã victima. Lu mina, bunãtatea ºi iu -

birea date de George nu i-au fost suficiente
pentru a-i împiedica propriul sfârºit, nu au fost
adecvate pentru a devia fatalitatea propriului
destin, pentru a sfida implacabilul morþii mult
prea timpurii. 

Omul George Achim a dãruit iubire, bu -
nãtate, sensibilitate, înþelegere ºi empatie. A fost 
discret, însã esenþial pentru cei apropiaþi, pentru
prietenii de calitate pe care a înþeles sã ºi-i alea -
gã. Când te întâlneai cu George, ziua þi se lu -
mina! Cu zâmbetu-i inconfundabil te bine-dis -
punea instantaneu, transmiþându-þi încrederea,
atât în ceea ce eºti, cât ºi în ceea ce faci. Bu -
nãtatea ºi sensibilitatea au fost trãsãturile esen -
þiale ale omului George Achim. Rezona profund 
ºi necondiþionat cu cei racordaþi la valorile au -
tentice, la estetica lumii ºi la revelaþia ade vã rului.

George a fost tipul de intelectual rasat, cu
un discurs profund ºi esenþial, dar atent ºi re -
ceptiv la cuvântul celuilalt, temeinic, însã fãrã a
sufoca, elocvent, însã ponderat, ac a demic, dar di -
rect, sofisticat, însã limpede. A avut capacitatea
de a-l asculta pe celãlalt fãrã sã intervinã ºi
tactul de a-l corecta cu eleganþã, cu o frazã
aleasã sau cu un cuvânt bine plasat. A avut
eleganþã academicã, maniere ºi discurs pe mã -
surã, adecvate a înnobila auditoriul cu vraja fi -
reascã a elocinþei ºi verticalitatea disertaþiei.
Stã pânea magia cuvântului ºi frumuseþea gân -
dului zidit din ,,cuvinte potrivite”. Prin farmecul 
sãu ac a demic inconfundabil, profesorul uni ver -
sitar dr. George Achim a inspirat generaþii în -
tregi de studenþi ºi a înnobilat spiritul învã -
þãmântului universitar.

Destinul a hotãrât ca pãrintele-tatã George 
Achim sã nu fie prezent la nunta fiului sãu

158 IANUARIE 2020-DECEMBRIE 2021

M
AI

R
O

M
E

M 
NI

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F



Mihai, plãmadã fidelã a personalitãþii sale, de -
vastat de durerea morþii (în ziua consecutivã
nunþii sale!) celui care i-a dat o educaþie aleasã ºi 
i-a transmis valorile în care George a crezut cu
toatã fiinþa: omenie, cinste, adevãr, bunãtate …
Acelaºi destin nedrept a fãcut ca fiul George
Achim sã fie petrecut pe ultimul drum de mama
lui în vârstã de 81 de ani. Câtã durere! Câtã
nedreptate!

Prietenul George Achim a fost o poezie, o
mângâiere ºi un senin, cum se spune despre
oamenii adevãraþi ,,numai bun de pus pe ranã”.
Discuþiile cu prietenul meu au fost îndelungate, 
nu neapãrat relaxante ori vesele, însã, în mod
sigur, pline de esenþã, ºtiinþã ºi conºtiinþã. Felul
în care rezonam laolaltã cu George mã ducea cu
gândul la puþinele persoane cu care am atins
cote ale împreunã-simþirii în aºa fel, încât zi -
ceam cã suntem ,,de-o fãpturã ºi de-o seamã” de
când lumea. M-au frapat la acest om inteligent ºi 
pro fund, cu un vocabular vorbit atât de frumos
româneºte ºi cu o dicþie impecabilã, pe care cei
mai mari actori ar fi invidiat-o, sensibilitatea,
iubirea de frumos, simþul estetic, empatia ºi en -
tu ziasmul la întrezãrirea binelui. A fost pozitiv
în cel mai înalt grad! În mod sigur a luminat
intens, chiar orbitor pentru bezna încon ju rã toa -
re, dupã cum tot sigur este cã a dat lumii mult

mai mult decât a primit. Iar dacã era dezamãgit

se ferea sã te contamineze, restrângând în li -

mitele propriei conºtiinþe efectele senti men tu -

lui. Nu nãvãlea peste tine cu furia datã de vreo

neîmplinire ori de vreun eºec, fiind discret, atât

de discret, încât refuza sã te inoportuneze pânã

ºi cu un gând sau cu vreo suflare. George a trãit

discret, a creat discret, a iubit discret ºi s-a stins

discret, în discreþia unei tãceri asurzitoare, pre -

cum flacãra unei lumânãri. Însã fãrã sã-ºi fi

terminat creaþia! 
Iatã de ce tâmplele-mi zvâcnesc într-o

,,tângã” fãrã leac, iar lacrimile despãrþirii de

acest om ºi prieten, precum ale tuturor celor care 

l-am condus pe ultimul drum în ªomcuta Mare,

s-au revãrsat fãrã zãgaz. A plâns preotul, au plâns

prietenii, au plâns colegii universitari, a plâns

fa milia, a plâns universul. Doar Soarele a lumi nat 

o zi tristã ºi a încãlzit lespedea rece care s-a lãsat

peste mormântul dascãlului George Achim. 
Nu poate fi un cuvânt de despãrþire mai

frumos decât cel pe care l-a rostit, la cãpãtâiul

Ilustrului Dispãrut, un prieten ºi doctorand al

acestuia, profesorul Gavril Ardusãtan din

Baia Mare. Este, probabil, cel mai frumos gând

de rãmas bun care mi-a fost dat sã aud vreodatã:

CÃLÃUZA
(În Nord s-a prãbuºit o Catedralã)

Drd. Gavril ARDUSÃTAN
Baia Mare

Cãlãuza mi-a desfãºurat harta ºi mi-a indicat drumul!

Cãlãuza mi-a poruncit sã nu mã abat din drum, indiferent de obstacole!

Cãlãuza mi-a tãlmãcit limbile ce trebuie înþelese la vãmile de pe cale!

Cãlãuza mi-a recomandat sã merg în picioare pe drum, niciodatã târâº, coloana
vertebralã fiind cea care dã postura de a observa impostura!

Cãlãuza m-a conjurat sã nu uit niciodatã de unde începe drumul, pentru cã originea te
poate face orig i nal!

Cãlãuza m-a învãþat sã preþuiesc cuvintele limbii materne, pentru cã doar limba
românã se poate vorbi dumnezeieºte!

Cãlãuza mi-a dat ceara de pe ochi pentru a observa cã, pe acelaºi drum, vin ºi ceilalþi
din neamul nostru, iar din când în când trebuie ajutaþi cei cu vederea slabã!

Cãlãuza m-a avertizat cã adevãratul chip uman se poate vedea atent doar atunci când
nu poartã mascã!
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Cãlãuza mi-a sugerat sã mã ataºez de cei cu riduri de expresie provenite din surâs,
niciodatã din încruntare!

Cãlãuza m-a conjurat sever cã, asemenea vinului dulce, ºi cupa de amar trebuie
sorbitã pânã la fund!

Cãlãuza mi-a relevat cum binele, adevãrul ºi frumosul, împreunã sau separat, nu pot
triumfa înafara demnitãþii celui care le cautã sau celui care le clameazã!

Cãlãuza, prin puterea exemplului, mi-a arãtat dimensiunea eleganþei ca regulã de
conduitã. Eleganþa scoate omul din fotografia alb-negru ºi-l coloreazã nat u ral!

Cãlãuza mi-a spus cã exigenþa este o formã de iubire, rarã, dar temeinicã!

Cãlãuza mi-a spus cum politica poate fi politicoasã! Cum încrederea se câºtigã greu ºi
se pierde atât de uºor!

Cãlãuza m-a fãcut sã înþeleg cã acea credinþã autenticã, moºtenitã, nu e deloc caducã
sau medievalã! Dimpotrivã, este originarã!

Cãlãuza mi-a relevat adevãratul sens al prieteniei: trãirea în aceeaºi vibraþie!

Cãlãuza mi-a dovedit cã antropologia este o ºtiinþã serioasã. Fãrã ea, nu înþelegem
sensul expresiei ,,savoir vi vre”. De asemenea, mi-a dovedit cã umanioarele
umanizeazã!

Cãlãuza mi-a explicat cã fãrã cuvinte nu putem respira. Cuvintele bine alese sunt
precum aerul de munte: mai hrãnitoare ºi mai aproape de Dumnezeu!

Cãlãuza mi-a mai spus cã pe drum, din când în când, este nevoie de câte un popas.
Sã-mi caut tovarãºi de popas ºi sã ne tragem sufletul cu niºte cântece vesele ºi
ghiduºii!

Cãlãuza mi-a mai spus: când ai de spus ceva, vorbeºte liber, dar gândeºte înainte, treci 
gândurile prin inimã ºi-abia apoi sã deschizi gura! ªi, dacã pot, sã nu uit cã
ritmul versurilor îmi va cadenþa paºii!

Cãlãuza ne-a lãsat pe cale, dintr-o datã, fãrã niciun avertisment! S-o fi dus la festinul
cuvintelor alese din castelul Marii Cãlãuze?

Acum, rãmas fãrã cãlãuzã, oare cât voi orbecãi? Oare am sã mai pot vedea limpede?

Manualul Cãlãuzei trebuie scris degrabã, pentru a nu rãtãci aiurea! Cei care i-am fost
pe cale, putea-vom oare sã-l scriem? Putea-vom sã ne ridicãm la înãlþimea
exigenþelor maestrului nostru?

Cãlãuza, cred cã ne-ar aduna din nou împreunã pentru a ne re-pune pe cale. ªi ar
zâmbi când ne-ar vedea ºchiopãtând ºi inima i-ar râde!

Sã cãutãm semnele timpului ºi ale pãmântului ºi sã deschidem cutia poºtalã din inimã.
Ne-a lãsat o temã/teamã pentru acasã: 40 de zile ale jelirii, sã citim acea poezie a 
lui Nichifor Crainic: „Unde sunt cei care nu mai sunt?”. Apoi, poate vom
înþelege!

Fãrã cãlãuzã, deocamdatã nu ºtiu unde-i Nordul!

În nopþile senine voi cerceta cerul ºi voi aºtepta licãrirea aceea care-mi va in dica
Nordul. ªi calea!

Sleit de puteri ºi or bit de furie, mai spun doar atât: George, lasã-mã sã blestem „pasãrea 
cu clonþ de ru bin!”.

Rãmas bun, George Achim! Dumnezeu sã-þi lumineze calea în veºnicie!
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Ma gis ter dixit, discipulus au dit

Prof. dr. Alina DORLE
Baia Mare

Marile întâlniri de destin nasc acele 

clipe mi ra bile de existenþã, în

sta re sã schimbe traiectorii de

via þã sau sã împlineascã rev e la tor deziderate

sufleteºti, de cele mai multe ori neînþelese ºi

ascunse sub multiplele straturi pro fane de exis -

tenþã, dar al cãror sens se vrea implacabil urmat. 
O astfel de clipã de graþie a început sã

licãreascã subtil, într-o toamnã studenþeascã din
Nord, aflatã sub auspiciile timpului încã fast ºi
rodnic din primii ani ai promiþãtorului 2000,
când viaþa se mai desfãºura dezinvolt în ma -
tricea-i fireascã de nevoi ºi realizãri, ghidatã
însã, în mod infailibil, de forþa abia perceptibilã
a predestinãrilor. ªi fãrã nicio anticipare, clipa
inefabilã începea sã-ºi creioneze conturul te -
restru, într-o dupã-amiazã chihlimbarie de joi,
când, în amfiteatrul plin ochi de studenþi foº ni -
tori, Profesorul nostru apãru impetuos ºi distins,
un av a tar – am spune noi astãzi – al habzburgului
nobil de odinioarã. Cu rafinament clasic ºi
eleganþã aristocraticã în înfãþiºare, în gesticã, ºi
mai ales în cuvântul rostit, George Achim avea
capacitatea de a iradia mag netic su flul ideaþiilor
prodigioase. Privirile sale al bastre ºi-nalte de tot
anunþau imponderabile trep te ale iniþierii. 

Se deschidea negreºit un nou drum al cu -
noaºterii, al experienþelor, în care valoarea de -
venea principiu ineluctabil, iar exigenþa, în toate 
nuanþele ei, criteriu suprem al afecþiunii. Ochii
noºtri întrebãtori, intimidaþi firesc de elocinþa
discursului profesoral, se dilatau treptat, iar per -
cepþia se difracta în tot atâtea imagini aca pa -
ratoare. Personalitatea ineditã a Profesorului,
controversatã, uneori excentricã, dar invariabil
scãpatã din banalitãþile amorfe ale dascãlului
blazat, ni se contura, mai întâi, prin ilustrarea
vie a vocaþiei sale. Dialogurile provocatoare,
subtilitãþile asociative, ideile fecunde ridicate la
rang de problematizare filosoficã, ºirurile lungi
de versuri care dansau în aerul îmbibat de par -
fumul masculin, fin ºi per sis tent, laolaltã cu
privirile scrutãtoare care ºtiau deja ce se as -

cunde în tãcerea noastrã perplexã, toate acestea
generau un adevãrat spectacol al predãrii inspi -
rate care îi nimba prezenþa. Am putea spune cã
stilul sãu inconfundabil de a ne transmite ºi
totodatã de a ne modela viziuni artistice era
indisolubil legat de personalitatea sa creatoare, 
din care se desprindea, în largi vo lute de pasiuni
literare, o retoricã ex-cathedra revelatoare ºi
deosebit de incitantã. Se devoalau aici in gre -
dientele aparent paradoxale ale unei gân diri-
 simþiri cuprinzãtoare ºi exaltate: fluiditatea ne -
stã vilitã a metaforelor se îngemãna cu rigu ro -
zitatea conceptelor teoretice, spiritul ludic al
versurilor avangardiste, cu dicþiunea înalt aca -
demicã, ingenuitatea fanteziei creatoare, ma ni -
festatã spontan ºi hrãnitã din permanentele pen -
dulãri între culturi ºi civilizaþii, cu temeinicia
cunoºtinþelor ve he ment ºi or ganic asimilate. 

Avea – fapt observat de-a lungul în tre -
gului traseu al formãrii noastre profesionale, de
la primele cursuri ºi pânã la examinarea lu -
crãrilor de licenþã ºi disertaþie, iar pentru unii
dintre noi, a tezelor de doctorat – o conºtiinþã
certã a valorii pe care o manifesta nat u ral prin
erudiþia sa, dar pe care o ºi clama în activitãþile
noastre, ca un imperativ emer gent al auto exi -
genþei sale intelectuale. Se contura ferm poziþia
unui veritabil men tor, care, parcã, deþinea tainele
alchimice ale slovei de foc ºi care intuia cu
uºurinþã sensibilitatea ºi capacitatea intelectualã 
a discipolilor sãi, provocându-le creºterea. Cu
nostalgie privesc acum în urmã ºi îmi amintesc
de dubitaþiile pe care le trãiam când Profesorul,
cu judecata intransigentã, ne respingea paginile
logoreice, în urma operaþiei critice de decantare
pe care o aplica fãrã menajamente pe lucrãrile
noastre. În fond, era o binecuvântatã probã de
iniþiere al cãrei rost aveam sã-l descoperim ul te -
rior. ªtia, însã, sã dozeze bine aprecierile, astfel
încât descurajarea simplismului sã nu alunece în 
deznãdejde ºi renunþare, iar calificativele înalte,
rarissime, de altfel, sã nu dea iluzia arogantã a
exhaustivitãþii. Era un men tor autentic, de talia
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celor care ºi-au exercitat, în alte epoci istorice,
influenþa asupra celor mai pro duc tive generaþii
de intelectuali români. 

Acele cadre fer tile de valorizare a cultu -
ralului au început, totuºi, sã se estompeze vizibil,
odatã cu precipitarea ritmurilor existenþiale pe
care le trãim, diluându-se ºi acaparând din ce în
ce mai mult invazia derizoriului. Încãtuºat oa -
recum într-un sistem so cial perfid ce aluneca
invariabil pe panta decadenþei ºi a rãsturnãrii
valorilor, deopotrivã mo rale ºi estetice, Pro -
fesorul lupta din rãsputeri pentru a menþine stan -
dardele înalte în activitatea sa universitarã, cu
precãdere în cea care viza coordonarea docto -
ratelor ºi a proiectelor de cercetare ºtiinþificã.
Mai mult decât atât, aºezat fiinþial, ca într-o
epurã cognitiv spiritualã, împotriva curentului
ce pervertea bunul mers al lumii, George Achim
îºi pãstra, chiar pânã la abnegaþie, principiile
valorice de existenþã ce îi defineau im per tur -
babil raportarea la lume. Privirea vie, pã trun -
zãtoare în conturul sprâncenelor stufoase, i se
cutremura uneori revoltãtor, în fulgerãri sen -
tenþioase, când condamna dezacordurile siste -
melor sociopolitice sau, alteori, aceeaºi privire
albastrã i se adumbrea nos tal gic de vagul cre -
pus cu lar al presimþirilor imanente, ca ºi în stra -
nia anticipare din versurile sale: Însã nici nu ai

timp sã te gândeºti cã poate asculþi, cu toate cã
pãtimaº þi-ai dori sã fie doar o pãrere,/ ultimele
arpegii în acorduri majore din so nata, aco m -
paniatã de mari jubilaþii vir ile ale unei vârste
fecunde/ ºi cã nimic altceva nu are sã vinã de
acum decât poate prelungi exerciþii de în ce -
nuºare.... Ultimele ºiraguri de clipe i se scur -
geau, însã, implacabil în clepsidra invizibilã
ce-ºi urma neiertãtor mecanismul, pânã la ulti -
mul seg ment al firului ce i-a fost tãiat, în mod
de concertant, în aceastã fatidicã toamnã, când
Profesorul nostru pãºea inopinat, în toatã pu -
terea vârstei creatoare, pe eterica scarã de urca -
re la cer, în timp ce octombrie iluzoriul se ri -
sipea ev a nes cent declinând...”.

Acum, resimþind plenar despãrþirea, în to -
nurile-i fireºti de încrâncenare dureroasã, când
încã ne e grea acceptarea, rostim ºi noi, în taina
spiritului eminescian, meditaþia gravã asupra
ine xorabilului: „Nu e pãcat/ ca sã se lepede/
clipa cea repede/care-a trecut?” Nu ne rãmâne
decât, cu sfialã ºi inima strânsã ca de închi -
nãciune, sã lãsãm seminþele sãdite sã rodeascã ºi 
sã le dãm magnanim mai departe, prelun gin -
du-le în inspiraþii ºi crâmpeie de iluminare, în
onoarea a ceea ce a reprezentat cu adevãrat,
pentru mulþi dintre noi, inegalabilul Profesor
George Achim.
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Cu prof. Alina Dorle la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” 
Baia Mare, decembrie 2018



Alf Lombard – un mare prieten
al românilor ºi al limbii române

Dr. V. BREBANU

Cluj-Napoca

Marele lingvist romanist (ºi-n egalã
mãsurã românist), membru al mai
multor academii europene ºi nu

numai, Alf LOMBARD, s-a nãscut la Malmöhus
Iän în 8 VII 1902, trãind o viaþã lungã ºi tihnitã pânã 
la 1 III 1996 în micul oraº, dar mare ºi veche
citadelã universitarã, Lund (Suedia).

Date fiind distanþãrile obiective de timp ºi
spaþiu – cãrora trebuie sã le-o includem ºi pe cea
politicã, a existenþei cumplitei „cortine de fier” de
dupã Cel de-al Doilea Rãzboi Mondial – ne-am
întâlnit per sonal, ºi foarte târziu, ºi foarte rar.
Abia, ca participanþi, la cele douã mari eve nimente 
ºtiinþifice mondiale: Al X-lea Congres In ter na -
þional Jubiliar al Lingviºtilor (1967) ºi Al XII-lea
Congres Internaþional de Lingvisticã Ro manicã
(1968), care au avut loc, din fericire, ambele, la
Bucureºti1. O a treia a avut loc chiar la Cluj, unde o 
altã „minte descuiatã” (Rectorul Universitãþii
„Babeº-Bolyai”) a decis „decer narea înaltului titlu
ºtiinþific de Doc tor Honoris Causa marelui sa vant
suedez Alf Lombard” în 1969. 

Ev i dent – în mãsura în care Biblioteca Cen -
tralã Universitarã (BCU), al cãrei Di rec tor era
perpetuu în totalitarism, un securist, „deschi dea”
accesul liber (ºi o fãcea, dar treptat ºi timid!) doar
unor „privilegiaþi” la izvoarele bibliografice po -
prite în sinistra „Secþie de Do cumentare”, care era
„secretã” – puteam spune cã ne „întâlneam” ºi
altfel: prin scris.

Dar adevãrata noastrã „apropiere” s-a pro -
dus în 1972, cu ocazia „Întâlnirii la Lund”, eve -
niment „epocal” (pentru mine, desigur!), despre
care am produs câteva relatãri: în revista clu jeanã

„Steaua” (1975), în ziare lo cale clujene, respectiv
sãlãjene, precum ºi-n volumul al II-lea de Articole
ºi studii, pe care l-am publicat mai târziu (2006).

Prin prezentul articol n-am de gând a-l
„obosi” pe cinstitul nostru cititor cu „grele” pro -
bleme de lingvisticã romanicã (specialitatea ma -
relui sa vant suedez) ºi nici de lingvisticã românã
(specialitatea amândurora), ci doar sã-i „pre gã -
tim” discipolii ºi admiratorii2 pentru viitorul foarte 
apropiat mare OMAGIU de 120 de ani de la naºte -
re – eveniment mult aºteptat din partea uni ver -
sitarilor ºi a Universitãþii noastre „Ba beº- Bolyai”,
din Cluj ºi din România! Aºteptat de românii din
þarã ºi, credem, ºi de cãtre cei din di as pora.

*
Aºadar, câteva cuvinte despre „epocalul”

(pentru mine) eveniment pomenit mai sus. 
La câþiva ani dupã absolvirea studiilor

(1958) ºi angajarea mea în învãþãmântul su pe rior
(1961)3, devin lector universitar (1968), deºi încã
fãrã doctorat4. Senatul UBB mã pro pune lector de
limba românã la Universitatea din  Dijon (1970),
post vacantabil prin în che ierea deja cu un an
înainte a stagiului pre ce dentului lector acolo, prof. 
dr. Gh. Poalelungi de la Universitatea din Bu -
cureºti. Dar, cum fa milia Poalelungi îºi tot
(pre)lungea ºederea în Franþa, ministrul nostru de
atunci, Niculescu-Mizil, mi-a propus, ca soluþie
(„de avarie”, i-a spus), transferul meu numai
pentru un an universitar (1971-1972) la postul
sim i lar de la Uni ver sita tea Jagjellonã din Cracovia 
(Polonia), pãrãsit prematur ºi intempestiv de un alt 
lector bu cureºtean (prof. M. Mitu), asigurându-mã 
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1 „Norocul” meu ºi-al nostru, al oamenilor de ºtiinþã români, consta în faptul cã România avea atunci un
prim-ministru mai „descuiat” la minte (Ion Gheorghe Mau rer – de reþinut etnia: germanã!). Din 1.400 de
participanþi la Congresul al X-lea, fiind Jubiliar, jumãtate cel puþin eram români. Altfel, în orice þarã din Vest ar fi
avut loc, participanþii români ar fi fost în numãr de câte degete are mâna dreaptã (oameni de ºtiinþã), dublat de câte
degete are stânga (securiºti)!

2 Discipoli ºi admiratori, expresii preferate în locul engl. fan, fani – specializat, în românã, cam prea... „sportiv”!
3 O stagiaturã de trei ani am petrecut-o ca profesor de liceu, respectiv ºcoalã generalã „ciclul II” (gimnaziu) la Zalãu.
4 La acea vreme nici conferenþiarilor – mai rar, nici chiar unor profesori! – nu li se condiþiona titlul/ gradul di dac tic

universitar cu di ploma de doc tor. 



cã în urmãtorul an universitar voi fi la „postul
meu”(!) din Dijon. Promisiune la care am îndrãz -
nit sã-i cer sprijinul pentru obþinerea extensiei de
vizã ca turist în þãrile Peninsulei Scandinave. ªi-i
chiar expun motivul: vizitarea Universitãþii din
Lund (Suedia) ºi a profesorului Alf Lombard de
acolo, cu care Universitatea clujeanã ºi eu per -
sonal suntem în corespondenþã ºi colaborare. Sur -
prinzãtor, îmi promite: „promisiuni tovã rã ºeºti”,
mi-am zis. Dar, ev i dent, am acceptat.

  *
Cât mai pe scurt. Închei anul universitar la

Cracovia. Au gust, 1972. Vacanþa mare. Culmea,
primesc extensia de vizã turisticã. Sunt la ºase ore
de plutire pe Baltica între porturile Swinoujscie
(Polonia) ºi Ystad (Suedia), cea mai scurtã cale
maritimã; Ystad, portul cel mai apropiat de Lund,
spre care iau un tren lo cal. Drum de cca o orã.

— Bunã ziua, domnule ac a de mi cian. Sunt
în garã...

— În gara Cracoviei?
— În gara Lund-ului.
— În 15 min ute voi apare cu un Volvo negru 

în parcarea gãrii.
Aºa s-a-ntâmplat a patra noastrã întâlnire

face to face, care ne-a apropiat mult mai mult
decât întreaga bibliografie ºi corespondenþã ce
ne-au „legat”. Cu toatã modestia, nu puteam sã nu
mã gândesc la celebra sintagmã datoratã ma re lui
Goe the: „afinitãþi elec tive”.

  *
Bibliografia savantului scrisã în românã (ca

ºi-n mai multe lim bi de circulaþie) despre limba
românã, elaboratã în peste o jumãtate de secol,
este impresionantã: despre originile ei, despre pro -
nunþia în limba românã, despre orto grafia româ -
neascã, despre dialectele ºi graiurile ei, despre
folclorul românesc, despre analogiile ºi dife ren -
þele specifice ale românei faþã de cele lalte lim bi
romanice „surori” etc. Dar cea mai prestigioasã
dintre toate este monumentala mo nografie în douã
vol ume de for mat gigant, Le verb roumain, lucrare 
de cãpãtâi pentru filologia româneascã ºi ro ma -
nicã în gen eral, cercetare ºtiinþificã model pentru
lingvistica mondialã. Ca sã nu mai vorbim de
altele, foarte multe, ale Profesorului de la Lund în
domeniul limbii noastre! 

La o vizitã fugarã prin vila – mare, zveltã,
cât un trans at lan tic – ºi prin biblioteca personalã
ale savantului, depãºind suprafaþa unui etaj, se pot
vedea ºi admira multe mãrturii ale relaþiilor
strânse cu România, cu marii cãrturari români:

întregi colecþii de cãrþi ºi reviste româneºti de
specialitate, donaþii ºi cadouri din operele ma rilor
noºtri oameni de ºtiinþe umaniste: N. Iorga, S.
Puºcariu, E. Petrovici, C. Daicovici, I. Iordan, Al.
Rosetti, Al. Graur ºi mulþi-mulþi alþii, toate cu
dedicaþiile autorilor – adevãrat tezaur, pe care
gazda îl aratã cu mândrie vizitatorului. De ase -
menea, ca un semn al preþuirii folclorului po -
porului român, prin toate încãperile se vedeau
expuse la loc de cinste obiecte tradiþionale au -
tentice de artã popularã româneascã, cam de prin
toate vetrele folclorice româneºti (cera mi cã, bro -
derii, lemn sculptat, artã textilã (cos tume populare
de copii, femei, bãrbaþi), articole din piele frumos
ornamentate etc.), articole, unelte, arme, podoabe
specifice profesiilor, românilor/ româncelor – ca -
douri de la colegii din România ai savantului;
altele – achiziþii directe, ca semn al numeroaselor
cãlãtorii ºtiinþifice sau de plã cere, respectiv de
documentare în România.

Gazda îºi aminteºte cu mândrie, dar ºi cu
nostalgie de anii tinereþii când „eram invitatul per -
ma nent al marelui istoric al României, Nicolae
Iorga, la cursurile Universitãþii de Varã, fundatã,
patronatã ºi condusã de el la Vãlenii de Munte,
unde, pãrinteºte, eu fiind mai tânãr, îmi acorda o
atenþie aproape filialã, propunându-mi, o datã,
chiar cãsãtoria cu una dintre fetele lui! 

Dupã dispariþia marelui Iorga, m-am în -
vred nicit de stima ºi aprecierea unor colegi de la
Universitatea din Bucureºti, printre care prof. dr.
Boris Cazacu, membru al Academiei Ro mâne,
care-mi adresa sistematic invitaþii la „Cursurile de
varã de la Sinaia”; plus alte multe drumuri per -
sonale prin þara dumneavoastrã, care m-a fermecat 
nespus prin frumuseþea oa me nilor ºi a locurilor”,
mãrturiseºte Profesorul cu încântare.

Octogenarul Alf Lombard era – în mij locul
verii – la masa lui de lucru, deºi octogenar, deºi
pensionar. „Omul de ºtiinþã, adevãratul om de
ºtiinþã, nu-ºi abandoneazã pasiunea, munca sa,
decât la capãtul vieþii”, mi-a spus. M-a im pre -
sionat enorm zisa coincidentã cu fapta sa. L-am
crezut to tal. ªi mi-am propus în clipa aceea (în
secretul conºtiinþei mele – nu ºtiu cât am reuºit!)
ca aceasta/ acestea sã devinã ºi crezul vieþii mele.
ªi, culmea doritei de cãtre mine coincidenþe, în
acele zile fierbinþi de au gust 1972, pe masa de
lucru a marelui sa vant suedez era în lucru tocmai
una dintre cãrþile lui importante despre limba ro -
mâ nã: La langue rou maine. Une présentation, co -
mandatã de ma rea Editurã francezã „Klincksieck”,
carte care a ºi apãrut la Paris în 1974.

164 IANUARIE 2020-DECEMBRIE 2021

I
T

ª
E

N
Â

M
O

R I
R

O
L

A
V

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F



Manuscrisul acestei cãrþi se afla atunci în
revizie finalã, iar autorul ei aºtepta cu înfri gurare
rãspunsuri la unele întrebãri pe care le adresase
colegilor de la Universitãþile din Bu cureºti, din
Cluj ºi de la Academie. Cum acestea nu sosiserã –
doar eram în mijlocul vacanþei mari!, iar români ca 
suedezii, mai rar! – prezenþa unui filolog vorbitor
nativ de românã la Lund cãpãta, bãnuiam, valenþe
în plus. De aceea, dupã cinã, autorul gazdã – care
dorea sã mã încarti ruiascã-n „transatlanticul” sãu
(numai cã eu am acceptat cu mulþumire doar o
camerã-n cãminul studenþesc vecin) – mi-a propus 
o „noapte albã” de „plimbare” printre problemele
cãrþii. 

Profesorul avea nevoie, în primul rând, „sã
vadã prin ochii unui român vorbitor nativ, dar ºi
„avizat”, validarea (sau invalidarea) unora dintre
presupunerile/ presupoziþiile sale, pe care el le
putea „cuantifica” doar „dinafarã”; sã i se confir -
me sau infirme anumite interpretãri date ma te -
rialului lingvistic al cãrþii; sã „simtã” ro mâna ca un 
român! Un adevãrat „front de lucru” la fundaþia
„prezentãrii” unei lim bi strãine, atât autorului, cât
ºi cititorilor sãi. Un adevãrat exa men, mare exa -
men, pentru mine, dat în faþa unui atât da „înalt”
examinator. Mi-am dat, ev i dent, toatã silinþa ºi
priceperea, de care puteam fi atunci în stare, per -
formanþe care, se pare – judecând (fãrã falsã mo -
destie) dupã efectele evi dente ale încheierii acti -
vitãþii, recte „exa mi nãrii” mele – l-au „miºcat” pe
exigentul meu exa mi nator. 

Dupã ce autorul/ examinator a considerat cã
„s-au netezit” multe (chiar dacã nu toate!) dintre
„asperitãþile” cãrþii ce-i creaserã pân-atun ci
insomnii, s-a purtat, la un pahar de vin, înspre
finalul „nopþii albe” – mai „albã”, poate, decât
autentica ºi celebra „noapte” de la Polul Nord, de
care nu eram aºa departe – o discuþie largã, rela -
xantã, în care s-au abordat diferite teme româneºti
ºi suedeze. Þin minte intenþia mea sincerã, poate ºi 
puþin naivã, de oaspete „cultivat” ºi „îndatorat” de
a elogia Suedia ca þarã europeanã model – de care

eram ferm convins! –, istoria ºi civilizaþia ei. Din
clasele primare citeam cu uimire ºi nesaþ cã aici
nimeni nu furã, cã gospodarul pleacã fãrã a-ºi
zãvorî uºile, cã orice negustor îºi lasã prãvãlia la
discreþia cumpãrãtorilor, fãrã a pierde niciun ban
niciodatã, cã hoþia a dispãrut, închisorile arborând
steagul alb – semn cã nu mai deþin niciun puºcã -
riaº etc. etc. Intenþia mea de oaspete po lit i cos a
fost, desigur, bine primitã de gazde, dar, tot po lit i -
cos, substanþial corectatã. „Da, da, aºa a fost odatã, 
mulþumim pentru aprecierile elogioase, dar acum,
de când turismul a luat un asemenea avânt, ºi ai
noºtri îºi iau mãsuri..., turbulenþii strãini, chiar
unii balcanici, precum ºtiþi – nu vã supãraþi...1. Am 
„înghiþit în sec”, cu regretul profund cã „la noi e
putred mãrul...”, ºtiþi povestea! 

Vrând sã mai reduc din hand i cap, m-am
trezit ridicându-l în slãvi pe fabulosul lor rege Karl 
XII (1682-1718), care, prin vitejia-i le gendarã, a
unit temporar trei regate, înco ro nân du-se, ca Papii
de la Roma, cu „trei coroane puse una peste alta”,
vorba marelui nostru Eminescu...2. Aici am fost
de-a dreptul învins. „A, da, se vede cã l-aþi citit pe
Vol taire...! Dupã noi cei de azi, el, Karl, nu mai
este „gloriosul” nostru erou naþional; considerãm,
chiar, cã nu ne mai reprezintã. N-avea ce cãuta,
nici în Dane marca, nici în Norvegia, ºi, ev i dent,
nici în Rusia lui Petru cel Mare ...!”. 

A fost prima datã când m-am simþit – într-o
confruntare de idei – un „înfrânt fericit” sã aud aºa
ceva. „Nicio naþiune n-are niciun rezon sã umi -
leascã alte popoare!” a fost concluzia gazdelor
mele, nesperat de pozitivã, care m-a uluit de-a
dreptul! A fost prima oarã când m-am întâlnit cu
un astfel de avansat pa tri o tism. Ce lecþie sublimã!
Oare, astãzi, pe un Putin cum l-am putea „con -
vinge” s-o înveþe?!

În zori, mi s-a fãcut cinstea de a semna în
„Cartea de Onoare a Casei”. Impresionant mi s-a
pãrut numãrul mare de autografe ale unor per -
soane ºi personalitãþi de la noi, care i-au trecut
pragul, dar, mult mai mulþi din Europa, fireºte, ºi
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1 S-a fãcut aluzie la un act terorist al ustaºilor sârbo-croaþi care chiar în acele zile îºi uciseserã ambasadorul în Suedia, 
la aºa-ziºii turiºti, care furau „organizat ºi sistematic” au to mo bile imobilizându-i pe proprietari, chiar ucigându-i
etc., aspecte despre care vuia presa ºi televiziunile.

2 Dorind sã-mi arãt „întinderea” informaþiei mele istorice asupra regelui lor, le-am furnizat gazdelor „amãnuntul” cã
– elev fiind la Liceul din Zalãu – vãzusem ºi citisem în latinã ºi maghiarã o plãcuþã de bronz cu coroana Suediei,
încastratã în zidul unei case nobiliare vechi, care atesta faptul cã acolo a dormit o noapte Karl XII, regele Suediei, în 
drum spre þarã la întoarcerea de la Constantinopol. Sigur, vizita la Sul tan o fãcuse Karl XII dupã ce Petru cel Mare
al Rusiei i-a fãcut zob armata (în rãzboiul din 1707-1709). Ajungând cu speranþa acordãrii unui ajutor militar
împotriva lui Petru, Sultanul l-a primit „ca Sul tan”, privind de la balcon mãcelãrirea gãrzii personale a regelui Karl, 
care a rãmas unicul supravieþuitor, con form legendei. „Te felicit cã te-ai purtat ca un rege”, i-ar fi adresat un com -
pli ment fals curtenitor Sultanul. „ªi tu te-ai purtat ca un sul tan”, a fost rep lica regelui Karl. ªi s-a întors umilit spre
þara sa prin... Zalãu.



de aiurea – de la studenþi pânã la mari savanþi de
autentic renume mondial. Am gãsit chiar ºi
semnã tura unui coleg oltean (cu nume de sorginte
greceascã: Sotirios), antrenor al unei echipe sport -
ive studenþeºti de la Universitatea „Babeº-Bolyai
din Cluj, român pe care Gazda mea mi-l dãduse ca
model, „receptiv” la suma de bani pe care i-o
oferise cadou1.

  *
Am lãsat mai spre fi nal apogeul acestei în -

tâl niri, numitã su pra „epocalã” (doar pentru mine
– se-nþelege!):

— Tinere, îþi propun sã rãmâi aici ca asis -
tent al meu, sã-mi continui activitatea la Catedra
pe care, fiind pensionar octogenar, o voi pãrãsi.

— ªtiam cã aveaþi o asistentã, pe care am
cunoscut-o chiar prin Dvs.

— Da, ºtiu, te referi la D-na Lang, pe care
þi-am prezentat-o la unul dintre Congresele de la
Bucureºti. Nu mã poate urma. Nu vorbeºte co rect
româneºte, nu iubeºte România, nu ºi-a ter minat
doctoratul... N-are ambiþii, n-are „stofã” de om de
ºtiinþã.

— Dar, precum ºtiþi, doctoratul nici eu nu
mi l-am terminat.

— For mal, doar. Realmente, pentru mine,
de azi eºti doc tor.

(„Ce-aud, nu-i adevãrat!”, îmi spunea o se -
cretã voce interioarã. „Aºa o perspectivã... nici în
visurile cele mai fantastice...!). 

Rãspunsul meu aºteptat – fenomen greu de
explicat – nu conºtientul, ci, cat e goric, sub -
conºtientul mi l-a turnat în cea mai incredibilã
matriþã verbalã:

— Prin marii Dvs. prieteni (mã trezesc vor -
bind), corifeii Academiei de la Bucureºti – unde eu
sunt un nimeni! – s-ar putea obþine, cred – ig norând
obtuzitatea Securitãþii ceauºiste – sã mi se acorde
oficial extensia de vizã din Polonia în Suedia.

Aºa, rãmân. Ac cept din toatã inima!
Subconºtientul, desigur (m-a trãdat, oare?!

– m-a salvat?!) a „fabricat” – fãrã mine ºi îm -
potriva voinþei mele – acest rãspuns scurt ºi...
greu, ca de plumb. Nu concepea, refuza cat e goric
ideea de „fugar”/ de „hãituit” al Securitãþii cri -

minale, de apatrid; per sonal nu concepeam ruptura 
definitivã de glie, de mama mea vãduvã de foarte
mulþi ani (de foarte tânãrã)..., nu pu team ignora
sinistrul avertisment securisto – kgb-ist („braþul
revoluþiei este lung!”) proferat de însuºi corifeul
terorii comuniste inter naþionale (Le nin). Victime ale
„lungului braþ...” erau cunoscute: multe, multe...!

Ev i dent, s-au fãcut demersurile de ri goa re.
Ev i dent, extensia de vizã n-a mai apãrut

nicicând!
Ev i dent, cariera mea universitarã suedezã

„s-a-ncheiat”... înainte de-a începe!
Eram, se vede, deja, „marcat” ca sus pect, ca

„duºman al poporului”! ªi, dureros de ade vãrat –
dupã revenirea în þarã, þara natalã, pe care nu
puteam concepe s-o pãrãsesc definitiv –, intram în
colimatorul „organelor” de Securitate, nu pentru
un an, nu pentru un deceniu, ci pentru întregul
rãstimp al „domniei întunericului tota litarist”.
Astfel încât, deºi (între timp de ve ni sem) doc tor în
lingvisticã, deºi cu o valoroasã activitate ºtiinþificã 
în spate, „organele” Se cu ritãþii au obþinut din par -
tea Rectorului comunist2 (în 1983) alungarea
subsemnatului ºi din catedra de la universitatea
clujeanã, ºomând, fãrã nici un fel de drept de
ºomaj, un întreg an universitar (1983/84).

*
Cu marele Profesor am continuat sã stau –

fãrã sã-l mai fi putut întâlni per sonal vreodatã –
într-o îndelungã corespondenþã: „pânã la capãtul
vieþii” lui (1996).

Îi devenisem, astfel – spre onoarea mea,
dupã tipicul ac a demic – dacã nu „membru plin” al
Catedrei, în mod sigur, singurul, unicul ei „mem -
bru co re spon dent”!

Încheiem acest scurt omagiu citându-i una
dintre „perlele” cu care a înnobilat limba românã,
pe care a ridicat-o – el, primul! – la cinstea de
„egalã” celorlalte lim bi romanice „surori” – semn
indubitabil al unei mari ºi sin cere iubiri:

„Româna are importanþa celui de-al patrulea 
picior al mesei; romanistica nu-ºi mai putea pãstra
echilibrul doar prin limbile mult studiate de vechii
romaniºti: franceza, spaniola ºi italiana”.

Fie-i eternã memoria!
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1 Aflând cã-n zilele mele „scandinave” nutream speranþa (irealizabilã, desigur!) de-a ajunge cu autostopul pânã la
„Capul Nord al Europei”, generoasa mea gazdã a rãmas miratã cã refuz suma de bani oferitã. „Cu autostopul nu veþi 
reuºi: sunt peste 800 de km. Dvs. de ce nu puteþi accepta o sumã cadou din partea mea...?”. „Fiindcã eu sunt
transilvãnean... Mulþumesc!”.

2 Acelaºi care, tot în acea vreme, o alungase din Universitate ºi pe marea disidentã Doina Cor nea. ªi nu numai.



Alfabetul veºniciei – cãrãrile Maramureºului

Dr. Ilie GHERHEª

Baia Mare

Copilo, pune-þi mâinile pe genunchii mei.
Eu cred cã veºnicia s-a nãscut la sat.

Lucian Blaga, Sufletul satului

Odatã cu consolidarea aºezãrilor u -
mane, în spe cial a satelor, pe lângã
arterele mari, îndãtinate, s-a mai

rea lizat o urzealã de cãi de comunicaþie, de le -
gãturi, care duceau sau se desprindeau, la rândul 
lor, din unele mai importante. Ele se rãsfirau,
apoi, pânã la un „ºtruþ de case”, la o icoanã de
loc, la vreun ciuroi sau la izvoare mai im por -
tante, la vreo moarã, la un schit, la trecãtorile de
peste dealuri sau munþi ºi chiar la cele de peste
graniþã º.a.m.d.

Cãrãrile se desprindeau, se despleteau, în
gen eral, din snopul care se aglutina la podeþe, la
vaduri sau la trecerile peste niºte pietre, iar apoi,
peste vreo punte, care lega ingenios douã ma luri. 

Cãrãrile se încropeau de-a lungul vãilor,
iar drumurile erau, efectiv, pe firul apei, care era
întreþinutã ºi amenajatã sumar, în acest scop; în
timp ce drumul de picior, cãrarea, urma timidã,
îngustã, modestã, anevoioasã ºi periculoasã –
malul apei, þãrmurele. 

Cãrãrile se mai adunau la vadul apei, unde 
aceasta era mai latã, mai linã ºi se lãsa trecutã. În 
gen eral, aceste vaduri purtau numele unor pro -
prietari, dar cele mai multe ºi mai frecvente sunt
cele de Vadul Lupilor (ca un omagiu adus mo -
bilitãþii acestui an i mal sãlbatic to temic care, se
spune, cã într-o noapte, strãbate nouã hotare), de 
Cãrarea Cerbului, de Prihodiºte º.a. De ase me -
nea, vâlcelele, pâraiele sau vãile mai mici, în
vreme de secetã erau trecute ºi pe niºte pietre
aºezate de-a curmeziºul firului de apã, la
distanþã de un pas sau peste trunchiul vreunui
copac prãvãlit de-a curmeziºul apei. 

Drumul carelor strãbãtea, în gen eral, vãile 
principale, între care: Valea Satului, Valea

Caselor, Valea Cetãþii, Valea Babelor - ca vetre
de formare a comunitãþii º.a. Cãrãrile se înfi -

ripau, întotdeauna, pe partea însoritã a dea lu -
rilor, pe „feþele” lor, pe partea sudicã, cãci, aici
fiind expuse o bunã parte din zi, razelor soarelui, 
acestea (cãrãrile) se zbiceau mai re pede, erau
mai primãvãratice; iarna zãpada se topea mai
uºor, aºa încât deveneau practicabile mai mult
timp. 

Odatã cu domniile împãraþilor Maria
Tereza (1740-1780) ºi Iosif al II ea (1780-1790), 
fiul sãu, Imperiul Austriac, din raþiuni de co -
lectare mai bunã a dãrilor, a declanºat un amplu
proces de sistematizare, inclusiv ruralã1. În Ma -
ramureº drumurile de carã au fost semni fi cativ
îmbunãtãþite ºi, totodatã, reproiectate, iar
acestea vor deveni, cu timpul, aºa-numitele dru -
muri ale þãrii, adicã aºa-numitele „drumuri ve -
chi”, de astãzi, amenajate de cãtre „Împãrãþie”.

Din aceastã perioadã a secolului al
XVIII-lea, legãnatã mult în legende populare,
inclusiv la noi, aici în Maramureº, dateazã ºi una 
referitoare la faptul cã noile drumuri trasate ºi
amenajate, dupã principiul ro man, exclusiv pe
partea sudicã a dealurilor; au adus un serios
deranj istoric deþinãtorilor locurilor, uneori
acestea tãiau de-a curmeziºul anumite pro pri -
etãþi, dupã cum indicau mãsurãtorile inginerilor
ºi topografilor austrieci. Mai mult decât atât,
aceastã perioadã se caracterizeazã ºi prin in -
troducerea în zonã a pomilor fructiferi, plantaþi
de-a lungul acestor noi artere de comunicaþie, în
ideea cã localnicii se vor bucura ºi vor aprecia
respectivul gest de mãrinimie, îngrijindu-i ca pe
un dar, ca pe un bo nus de civilizaþie. Numai cã
instinctul lo cal de proprietate al multora a lucrat
în alt sens, iar þãranii s-au dedat la acþiuni com -
promiþãtoare; anume, dacã vedeau cã aceºtia
s-au prins, au început sã-i smulgã, sã punã sare
ºi apã fierbinte, doar-doar nu s-ar prinde! Vã -
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1 Godea, Ioan, Arhitectura româneascã în epoca modernã 1700-1900, Editura Pri mus, Oradea, 2012, p. 9-19.



zând cum le-a fost întâmpinatã oferta, cu câtãzând cum le-a fost întâmpinatã oferta, cu câtã
recunoºtinþã (!), administraþia a decis ca în ce -
pând cu anul urmãtor, proprietarul pe suprafaþa
cãruia vor fi gãsiþi uscaþi, cei mai mulþi pomi
fructiferi, sã fie spânzurat, câte unul în fiecare
sat. Dupã acest demers de coerciþie civili za -
þionalã, statalã, þãranii s-au îngrijit de pomi „ca
de ochii din cap”, pentru ca nu cumva vreun
pizmaº sã-i distrugã, iar el sã sfârºeascã în
ºtreangul Împãrãþiei.

Dupã cum se ºtie, aceste spânzurãtori se
ridicau, de cele mai multe ori, la rãspântiile de
drumuri ºi, de aceea, se spune cã acestea erau
bântuite de stihiile Necuratului. În drumul þãrii,
de asemenea, se aruncau tot de felul de vrãji, „de 
pe oameni”, tot pe oameni. Tot în drumul þãrii se 
arunca gunoiul din casã, în fiecare dimineaþã
când, parcã, într-un rit ual anume, þãranca gãz -
doaie ieºea, „de þâfrãºag”, cu lopata cu gunoi,
sã-l arunce peste gard sau în vreo groapã din
drum. Tot în drum se arunca leºia de sub zolniþã, 
adicã acele zoaie care rezultau de la spãlatul
hainelor cu apã fierbinte (uncrop) ºi cenuºã. Tot
aºa se practica ºi cu apa de podele (de duºumea), 
rezultatã în urma spãlãrii acestora sau gozul
strâns de prin ocol când, de sãrbãtori, mai cu
seamã, îi venea ºi lui rândul sã fie mãturat.

Rãspântiile, aºadar, crucile de drumuri
erau bântuite, blestemate; tot aici se aruncau
diferite vrãji, cum ar fi banii cu care s-au ºters, în 
prealabil, negii sau alte bube rele, plãgile de pe
corp, de pe mâini, mai cu seamã. De aceea, era
bine ca din intersecþie „sã nu te puie pãcatul (!)”
sã te apleci ºi sã iei bani sau ba tiste le gate, cã nu
puteai ºti ce ai fi gãsit, acolo, ferecat; era, de
asemenea, bine sã te fereºti sã nu calci în vreo
vrajã, ca sã nu apuce „a se lega de tine”. Tot aºa,
de câte ori copilul pleca din casã, mama îl sãru -
ta, îl igieniza magic cu câte un sãrut, cu câte un
pic de scuipat, inclusiv de deochi, pentru a-l feri
de tot rãul, pentru cã, ieºind la drum, pãºeai
într-o altã lume, în afara locului considerat sa -
cru, al casei, al cãminului fa mil ial, protejat de
duhul strãmoºilor, de pãzitorul casei, de îngerul
pãzitor, de icoane ºi de crucea Bobotezei º.a. 

Tot pe drumul þãrii plecau feciorii, în
cãtane la împãrat, veneau armatele cuceritoare
ale tãtarilor ºi/sau turcilor, precum ºi alþi cotro -
pitori sau migratori.

O remarcã aparte meritã ciuhele, adicã
acele pãpuºi sau simboluri antropomorfe, care
se aºezau „în poarã” ºi se puneau atunci când se
iniþia, când apãrea o nouã cãrare care, în prin ci -
pal, ar fi periclitat, ar fi compromis recolta de
fân a proprietarului, iar acesta apela la astfel de
mãsuri de propiþiere. Ciuhele aparþin do me niu -
lui magiei negre ºi sunt parte a unui rit ual sacru,
cu siguranþã strãvechi; ele strãjuiau locul ºi erau
periculoase, ameninþãtoare, prin vrãjile ºi
bleste mele cu care erau învestite. 

O remarcã, desigur de con text, trebuie fã -
cutã ºi în cazul porþii de lemn de la drum sau a
ieºirii la cãrare. Astfel, la drumul mare sau la
drumul þãrii, omul îºi ridica o poartã, la înce -
puturi doar cu o singurã intrare, doar pentru
animale ºi care, iar toþi ai casei, inclusiv mu -
safirii erau „îmbiaþi” a escalada un prilaz, mai
mult sau mai puþin ingenios, din lespezi de pia -
trã, în trepte sau din lemn. La cãrare, în spatele
casei sau pe lat eral ocoalele sau proprietãþile
erau prevãzute cu tot felul de improvizaþii de
acces de tipul vraniþelor, usciorilor, leselor, por -
tiþelor sau, de cele mai multe ori, cu prilazuri.

Prilazul era privit ºi ca o redutã de cucerit,
mai ales pentru nevestele aºa-zis „bune de
îndemânã” sau pentru fetele „mai eman ci pate”.
Acestea, cãrãrile erau legãnate searã de searã,
pânã în nopþile târzii, în ºuieratul sau horile
feciorilor, ale mândriorilor care transmiteau,
prin intermediul acestora, mesaje amoroase
mân druþelor care îi aºteptau ºi care se lãsau sau
nu, ademenite, dupã principiul justificator cã:
„Boul mândru se deoache/Om hireº picã-n
pãcate!”1, apoi filozofând:

„Câci oi trece prilazu’ 
Mi-oi uita jurãmântu’!”
sau 
„Cucule cu trei glasuri
Du-te cântã-n prilazuri
Unde-s fete cu doruri
ªi neveste cu gânduri;
Unde-s fete celuite
ªi neveste bãnuite!”
Uluitor, aºadar, comunicarea se practica,

cu preponderenþã, pe cãrãri, peste grãdini sau
livezi, iar de-a lungul unui traseu puteai avea
parte de mai multe prilazuri, gãuri prin gard sau
prisacã, punþi. Cãrãrile erau aproape tainice,
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1 Bilþiu, Pamfil, ªerba, Maria, Bilþiu, Maria, Folclor de pe Valea Cosãului, vol. I, Editura Eurotip, Baia Mare, 2012,
p. 264.



con spi rative, unele pline de neprevãzut, pândite
de tot felul de prilejuri rele, dosnice. Tot ele, însã, 
ofereau ºi posibilitatea unor întâlniri de tainã,
amoroase, în fapt de searã, la vreun loc numit, la
vreun semn anume, cum am spus mai sus.

În pedagogia popularã juvenilã, cãrarea
îºi face loc concomitent cu momentul în care
copilul cucereºte fragmentul de cãrare de la casa 
lui, pânã la cea a vecinului, a prietenului, a
primului sãu prieten, în fapt, poate, cea dintâi
descindere a sa în „universul lumii mari”. Astfel,
cã primul cântec învãþat de cãtre mine a fost: 

„Cãrãruºã prin pãdure -
Merg fetele dupã mure,
Eu mã duc dupã nuiele
Ca sã mã-ntâlnesc cu ele!”
De ce sã mã întâlnesc cu ele, cu fetele, am

înþeles ev i dent, mult mai târziu! Dar versurile ºi
melodia le-am învãþat, de atunci ºi le ºtiu pânã
astãzi.

Cãrãrile ne însoþesc de la debutul vieþii
noastre pe faþa pãmântului, ele sunt ridurile acestei 
feþe, iar unele cãrãri „dau” la raiul pã mântesc, iar
acestea sunt cele mai cântate ºi mai dezmierdate,
în opoziþie faþã de cutumele reli gioase:

„De aici pânã la Rai
Cãrãruºa-i toatã scai!
Iar de aici pânã la mândra
Cãrãruºa-i ca oglinda!”
De asemenea, geografia Raiului este mult

invocatã, dar ºi ocolitã de cãtre omul din popor,
tot prin intermediul cãrãrilor:

„Mãi pretine, eu ºi tu
ªohan n-om vede Raiu!
Sie Raiu sãnãtos
Noi om mere pã din jos!
Sie Raiu cu plãcere
Noi tot pã din jos om mere!”
Capãtul unei iubiri abia înfiripate, devine

uneori ºi capãtul unei cãrãri a îndrãgostitului
nãpãstuit, abia înfruptat din dulceaþa acesteia:

„Sãraci cãrãrile mele
O crescut iarba pã ele!
C-o venit un prãpãdit
Cãrãruºa mi-o-ngrãdit
ªi-o venit un blãstãmat
Cãrãruºa mi-o ciuntat.
Tot cu spini ºi cu nuiele
Supãrarea mândrii mele!

D-apoi supãrarea mea
Cã nu pot mere la ea!”
Cãrarea este prezentã ºi în inventarul

pare miologic al pedagogiei populare; astfel, se
spune cã: „Nu-i gard fãrã de prilaz

Nici om fãrã nãcaz!”1.
sau…
„Nu-i nuntã fãrã botez -
Cãrare, fãrã gãtej!”
ºi…
„De moarte ºi de nãcaz
Nu-i sãri peste prilaz!”2

Cât timp se mai fac cãrãri, poteci, drumuri
pe lângã ape, drumuri pe vãi ºi cãrãri pe lângã
acestea, cât timp se vor ridica prilazuri ºi se vor
înãlþa ciuhe, înseamnã cã nimic nu este pierdut,
cãci omul pãstreazã legãtura cu pãmântul pe
care îl calcã. Tot aºa, dupã cum existã un
anotimp al plecãrilor ºi un anotimp al sosirilor, o 
fericire a celor care pleacã într-o cãlãtorie ºi o
mare bucurie a întoarcerilor, atât pentru cel care
vine, musafirul care este întâmpinat cu „Bine aþi
venit!”, cât ºi pentru cel care „þine” locul ºi
cãrãrile, pentru cel cãruia i se spune „Bine v-am
gãsit!”, mai existã o speranþã, iar speranþa este
singura combustie a viitorului. 
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Þãran în faþa porþii în Onceºti, Maramureº,
perioada 1919-1940, fotografie de 

Kurt Hielscher. Sursa: imagoromaniae.ro

1 Ibi dem, p. 268.
2 Ibi dem, p. 267.



Cele mai înalte biserici de lemn din lume
se aflã în Maramureº

Teofil IVANCIUC
Sighetul Marmaþiei

În Evul Mediu oc ci den tal au fost înãl -
þate marile catedrale romanice ºi go -
tice, într-o frenezie ºi o competiþie

cer tã între comunitãþi, cu eforturi imense,
într-un pro ces de dimensiuni epice. 

În rãstimpul a trei secole doar, de la 1050
la 1350, Franþa singurã a ex tras milioane de tone 
de piatrã pentru a înãlþa 80 de catedrale, 500 de
biserici mari ºi câteva zeci de mii de biserici
parohiale. În acele trei secole, Franþa a pus în
miºcare mai multe blocuri de piatrã decât
Egiptul în oricare perioadã din istoria sa – cu
toate cã marea piramidã are ea singurã un volum 
de 2.500 m3. Astfel s-a ajuns ca, în Evul Mediu
francez, sã existe câte o bisericã pentru fiecare
200 de locuitori...

Când spui Maramureº, te gândeºti în pri -
mul rând la bisericile sale unice de lemn, atât de
valoroase încât au fost înscrise în Patrimoniul
Mondial al Umanitãþii UNESCO.

Acolo existã douã categorii de biserici, cele
vechi (construite între secolul XIV ºi în ceputul
secolului XIX), cu un vârf de creaþie în secolele
XVII-XVIII, ºi cele noi, ridicate dupã anul 1992.

Din prima categorie fac parte ºi douã lã -
caºuri de o înãlþime uluitoare, acestea fiind prac -
tic cele mai înalte biserici vechi (înãlþate înainte
de secolul XX) de lemn din lume. 

Desigur, nu înãlþimea este calitatea lor
principalã, ci valoarea arhitectonicã ºi artisticã
în ansamblul lor, ceea ce a fãcut ca 8 biserici
maramureºene sã fie înscrise în Patrimoniul
Mondial UNESCO, acolo unde stau alãturi de
alte 44 biserici de lemn din: Polonia, Slovacia,
Ucraina, Rusia, Chile, Finlanda ºi Norvegia (ce -
le brele ºi misterioasele „Stavkirke”). 

Deºi în România existã mai mult de 1400
de biserici de lemn înãlþate înainte de anul 1918, 
doar bisericile maramureºene, adevãrate lãzi de
zestre ale culturii sacre ºi populare, au beneficiat 
de aceastã înaltã recunoaºtere.

Apoi, nicãieri pe mapamondul ultimilor

30 de ani nu s-au ridicat mai multe – ºi mai înalte 
– biserici noi de lemn ca în Þara Maramureºului
românesc (la nivelul anului 2020 acestea erau
50 la numãr, fãrã a socoti capelele), practic în
acelaºi stil precum monumentele protejate de
UNESCO, într-o adevãratã efervescenþã cre a -
toare, care dã de lucru mai multor echipe de
constructori de biserici. 

Cea mai experimentatã echipã – cu 21 de
lãcaºuri ridicate atât în Maramureº cât ºi în alte
pãrþi din þarã ori strãinãtate – este cea condusã
de meºterul Grigore Hotico Hodâº din Ieud (lo -
calitate unde a activat ºi marele restaurator ºi
meºter de biserici Gãvrilã Hotico Herenta), ur -
mat de cel ale lui Ioan ªtiopei Buga, Teodor
Bârsan, Petru Boris, ªtefan Boris ºi Ioan Benþa
(toþi din Bârsana), Dorel Petrovan din Sighetu
Marmaþiei, Vasile Pop Taina din Deseºti ºi alþii.

Ce i-a mânat pe meºterii vechi, ca ºi pe cei
noi, sã înalþe bisericile atât de sus? Odatã va fi
fost ideea de apropiere de cer, de Scarã a lui
Iacov, dacã vreþi. Apoi, nu putem nega ºi impli -
carea legendarului „þâfrãºag” (mândrie) al ma -
ra mureºenilor, care, chiar ºi cu mijloace mo -
deste, au ºtiut, dintotdeauna, sã impresioneze. 

Constatãm cã în Maramureº se petrece
azi, la o scarã mult mai modestã, desigur, ceea
ce s-a întâmplat în Occident acum 700 de ani.
Istoria se repetã, le place multora sã spunã. 

Atât doar cã, dacã vesticii au fost cu pia -
tra, maramureºenii þin cu lemnul. 

Aºadar, cele mai înalte biserici de lemn
din lume se aflã azi în nordul României, 7 dintre
primele 10 aflându-se chiar în judeþul Mara -
mureº. Iatã lista acestora:

1. Biserica mãnãstirii ortodoxe de maici 
„Sf. Arhangheli Mihai ºi Gavril” de la Sã -
pânþa-Peri, Þara Maramureºului, judeþul Ma -
ramureº, 75 m (78 dupã alte surse) înãlþime, a
fost ridicatã între anii 1997-2003 (partea din
lemn de stejar ºi ºarpantã de brad, fiind ridicatã
în decursul a trei ani), la iniþiativa parohului
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Grigore Luþai, arhitect fiind Dorel Cordoº,
avân du-l ca meºter prin ci pal pe Ioan ªtiopei
Buga din Bârsana, ajutat de Petru Vartic, Vasile
ªtefanca, Vasile Tibel ºi de feciorii lui ªtiopei
Buga: Vasile, Ion si Petru. 

Biserica mãnãstirii a înghiþit 400 metri
cubi de lemn, este acoperitã cu 200.000 de ºin -
drile ºi nu este complet finalizatã (lipsind pic -
tura parietalã ºi mobilierul).

Clãdirea depãºeºte ca înãlþime, cu mult,
toate celelalte biserici de lemn din lume, aceasta
deþinând, între anii 2003-2019 ºi recordul mon -
dial al construcþiilor de lemn, fiind surclasatã re -
cent de un bloc-turn din oraºul Brumunddal
(Nor vegia), înalt de 85 m, care are, însã, ºi o
serie de planºee de beton armat.

2. Biserica mãnãstirii ortodoxe de maici 
„Sf. Trei Ierarhi” de la Ieud-Cruciºoare, Þara 
Maramureºului, judeþul Maramureº, 60 m înãl -
þime, a doua cea mai înaltã bisericã de lemn din
lume, este construitã din lemn de rãºinoase. A
fost înãlþatã (pe locul unei vechi mãnãstiri dis -
pãrute fãrã urme) între anii 1994-2003, de cãtre
meºterii conduºi de Grigore Hotico Hodâº din
Ieud ºi este complet finalizatã (ºarpanta de dra -
niþã fiind înlocuitã în 2019).

3. Biserica parohiei ortodoxe „Sf.
Gheor ghe” de la Rozavlea-ªesul Mânãstirii,
Þara Maramureºului, judeþul Maramureº, 58 m
înãlþime, este construitã din lemn de rãºinoase.
Prima bisericã de lemn (ceva mai scundã decât

cea de acum) a fost ridicatã pe acel loc în anii
2002-2003, aceasta fiind mistuitã într-un in cen -
diu survenit pe 7 au gust 2016, probabil provocat 
de o descãrcare electricã. O a doua bisericã,
construitã, ca ºi prima, tot de cãtre meºterul
Grigore Hotico Hodâº din Ieud împreunã cu fiul
sãu Vasile, a fost ridicatã între anii 2017-2018,
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Biserica mãnãstirii ortodoxe „Sf. Arhangheli
Mihai ºi Gavril” de la Sã pânþa-Peri

Biserica mãnãstirii ortodoxe „Sf. Trei Ierarhi”
de la Ieud-Cruciºoare

Biserica parohiei ortodoxe „Sf. Gheor ghe” 
de la Rozavlea-ªesul Mânãstirii



fiind acum aproape finalizatã (mai lipseºte doar
pictura parietalã).

4. Biserica mãnãstirii ortodoxe de maici 
„Soborul celor 12 Apostoli” din Bârsana,
Þara Maramureºului – judeþul Maramureº, 57 m 
înãlþime, construitã din lemn de stejar ºi ºar -
pantã de brad, este complet finalizatã (ºi rea -
coperitã cu draniþã în anul 2012). Se înalþã pe
situl unei vechi mãnãstiri desfiinþate în secolul
al XVIII-lea, din care s-au pãstrat pe loc doar
fundaþiile bisericii de lemn din 1711, care a fost
mutatã în 1795 la 5 km mai la nord, pe dealul
Jbâr, fiind astãzi sit UNESCO. Biserica nouã
(confundatã de mulþi cu lãcaºul post-me di eval)
a fost construitã între anii 1993-1995 de cãtre
mai mulþi meºteri locali în frunte cu Ioan ªtiopei 
Buga, Petru Boris, Vasile Rus, Toader Bârsan,
Ioan Bârsan ºi Petru Iura, coordonaþi de arhi -
tectul Dorel Cordoº, ctitor fiind parohul lo cal,
Gheorghe Urda, lucrãrile ulterioare fiind sã vâr -
ºite sub conducerea stareþei Filofteia Oltean. A
deþinut recordul mondial de înãlþime al lãca -
ºurilor de lemn începând din momentul edi -
ficãrii ºi pânã în anul 2003. Este biserica celei
mai mari ºi renumite mãnãstiri din nord-vestul
României, un com plex arhitectonic grandios, în
care dominã lemnul cioplit ºi asamblat în forme
maramureºene.

5. Biserica parohialã romano-catolicã
„St. Ma rie” din Church Point, Can ada, 56,4 m 
înãlþime. Cea mai înaltã bisericã de lemn din

Lumea Nouã, a fost înãlþatã între anii
1903-1905, în stil neoromanic francez, având
aspec tul destul de masiv, necesar pentru a re -
zista puternicelor vânturi din regiune ºi pentru a
putea gãzdui clopotele lãcaºului (cel mai greu
are 800 kg). Iniþial biserica a avut înãlþimea de
60,5 m, dar un incendiu provocat de un trãsnet în 
anul 1914, a dus la reducerea uºoarã a înãlþimii
sale. Chiar ºi aºa, biserica de lemn din Church
Point a fost cea mai înaltã din lume între anii
1905-1993, pânã când a fost surclasatã de bi -
serica Mãnãstirii Bârsana. Re cent, serviciile
reli gioase de aici au fost suspendate, biserica
devenind muzeu.

6. Catedrala ortodoxã „Înãlþarea Dom -
nu lui” din Almaty, Kazahstan, 56 m înãlþime
(dupã alte surse, 54 m). Este cea mai înaltã bise -
ricã din spaþiul asi atic ºi a fost înãlþatã în stil
eclec tic între anii 1904-1907. Dupã instaurarea
comu nismului în U.R.S.S., catedrala a fost con -
fiscatã de autoritãþi, devenind muzeu, în timp ce
turnul clopotniþã a fost convertit în suport pentru
an tena radioului pub lic. În 1995 catedrala a fost
returnatã Bisericii Ortodoxe Ruse, care, dupã
resta urãri, a redeschis-o, în 1997, pentru ser -
viciile religioase.

7. Biserica parohialã greco-catolicã
„Sfin þii Arhangheli Mihail ºi Gavril” din
ªurdeºti (sit UNESCO), Þara Chioarului – ju -
deþul Maramureº, 54 m înãlþime. A fost constru -
itã (din stejar, ºarpanta fiind de brad) în mai
multe etape, între anii 1721-1766, singurul
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Biserica parohialã greco-catolicã „Sfin þii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” din ªurdeºti

Biserica mãnãstirii ortodoxe 
„Soborul celor 12 Apostoli” din Bârsana



meºter cunoscut fiind un oarecare Macarie.
Con fiscatã de cãtre regimul comunist, a fost
dãruitã în 1948 bisericii ortodoxe, revenind gre -
co-catolicilor dupã 1990. A fost înscrisã în Pa -
trimoniul Mondial în 1999 ºi este cea mai înaltã
bisericã de lemn din lume, dintre lãcaºurile ridi -
cate ante 1900. Reprezintã cea mai îndrãzneaþã
ºi unicã sãgetare de lemn, o veritabilã scarã între 
Pãmânt ºi Cer, a cãrei realizare, într-o epocã fãrã 
ingineri de structuri ºi fãrã a beneficia de vreun
pre ce dent (!) uimeºte ºi astãzi pe oricine. Despre 
adevãrata sa înãlþime, v. in fra.

8. Biserica mânãstirii ortodoxe de cãlu -
gãri „Sf. Ilie Proorocul” din Dragomireºti,
Þara Maramureºului, judeþul Maramureº, 50 m
înãlþime. A fost construitã cu greu, din lemn de
rãºinoase, în mai multe etape, între anii
2011-2019, sub coordonarea arhitectului Dorel
Cordoº, meºter prin ci pal fiind Petru Boris din
Bârsana. Aparþine unei mai vechi mãnãstiri, re -
în fiinþatã în anul 1990 ºi nu este încã fina lizatã.

9. Clopotniþa mãnãstirii ortodoxe de
mai ci „Acoperãmântul Maicii Domnului”
din Dorna Arini, judeþul Suceava, 50 m înãl -
þime. A fost construitã începând cu anul 1999
într-un amestec de stiluri: maramureºean ºi bu -
covinean, sub coordonarea arhitectului Vic tor
Pãºtinaru. Dacã biserica aºezãmântului are di -
mensiuni ceva mai modeste, clopotniþa, ridicatã
între anii 2002-2004 se înalþã precum o sãgeatã,
având una din cele mai impresionante verti -
calitãþi imaginabile.

10. Biserica parohialã ortodoxã „Sfinþii
Arhangheli Mihai ºi Gavril” din Plopiº (sit
UNESCO), Þara Chioarului, judeþul Ma ra mureº, 
47 m înãlþime, este construitã din stejar, ºar -
panta fiind din brad. A reprodus planul bi sericii

ªurdeºti, situatã la doar 3 km distanþã, dife -
renþele majore dintre cele douã fiind cele le gate
de înãlþimea turlei (mai scundã la Plopiº), res -
pectiv înãlþimea pereþilor (la Plopiº aceºtia sunt
mai înalþi). A fost construitã între anii 1796-
1798, de cãtre cele 49 de familii ce formau
comunitatea localã greco-catolicã, fiind con sa -
cratã în 1811. Confiscatã de comuniºti, a fost
alocatã bisericii ortodoxe, care o utilizeazã ºi în
prezent. A fost înscrisã în Patrimoniul UNESCO
în 1999 ºi este a doua cea mai înaltã bisericã de
lemn din lume, dintre lãcaºurile ve chi ridicate
înainte de anul 1900.

În Guiness Book of Re cords, „cea mai
înaltã bisericã de lemn din lume” figureazã ca
fiind catedrala anglicanã din Georgetown –
Guy ana, care are înãlþimea de doar 43,5 m,
niciu na din înaltele lãcaºuri enu mer ate mai sus
nefiind cuprinse în cunoscutul volum. 

Concurenta „World Re cord Acad emy”,
însã, a înregistrat Mãnãstirea Sãpânþa-Peri ca
având cea mai înaltã bisericã de lemn din lume
(78 m în loc de 75 m, dupã spusele lor).

Adevãrata înãlþime 
a bisericii din ªurdeºti

Existã voci care susþin, fãrã a prezenta
niciun fel de dovadã, cã biserica UNESCO din
ªurdeºti nu ar avea 54 m, ci „72 m, din care doar
turnul are 54 m” (!), fiind, astfel, prima sau a
doua cea mai înaltã bisericã de lemn din lume.
Iatã o parte a probelor care demoleazã acest mit:

- Celebrul arhitect româno-britanic Sherban
Cantacuzino (în Ar chi tec tural Con ser va tion in
Eu rope, Lon don, 1975, p. 116): „Sur desti is the
tall est of its type on re cord (54 m)”.

- Istoricul de artã Bogdana Tarnavschi, în
„Biserici de lemn din Þara Lãpuºului ºi din Þara
Chioarului” (Monumente Istorice ºi de artã reli -
gioasã din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului ºi
Clujului, Cluj, 1982, p. 152) spune: „ªurdeºti –
cea mai înaltã construcþie de lemn din þarã – 54 m”.

- Geografia României: Geografia umanã
ºi economicã (Editura Academiei, Bucureºti,
1984, p. 480): „54 m, una dintre cele mai înalte
biserici de lemn din lume”.

- Etnologii ºi istoricii de artã Sabin ºi
Maria ªainelic (Zona etnograficã Chioar, Bu -
cureºti, 1986, p. 81): „54 m, printre cele mai
înalte din Europa”.

- Etnologii Georgeta Stoica ºi Paul
Petrescu, Dicþionar de artã popularã, Editura
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Biserica parohialã ortodoxã „Sfinþii Arhangheli
Mihai ºi Gavril” din Plopiº (sit UNESCO)



Enciclopedicã, Bucureºti, 1997, p. 450): „bi -
serica din ªurdeºti are 54 m înãlþime”. 

- În dosarul de nominalizare pentru înscri -
erea în UNESCO a bisericilor de lemn din
Maramureº (1999), înãlþimea bisericii din ªur -
deºti apare în patru locuri (p. 12, 271, 276 ºi
287) ca fiind de 54 m”.

- Preotul arhitect Emil Costin (Biserici de
lemn din Maramureº, Baia Mare, 1999, p. 64),
vede în cei 54 de m înãlþime ai ªurdeºtiului „cea
mai înaltã bisericã de lemn din lume”.

- Alexandru Baboº, renumit spe cial ist în
biserici vechi de lemn din noua generaþie (în
Three cen tu ries of carpentering churches: a
chro no log i cal ap proach to the sa cred wooden
ar chi tec ture of Maramures, Lund, 2000, p. 125),
spune cã înãlþimea ªurdeºtiului este de 54 m.

- Academicianul Marius Porumb, cel mai
titrat istoric de artã român specializat în biserici
de lemn (Biserici de lemn din Maramureº, Edi -
tura Academiei, Bucureºti, 2005, p. 34), spune
cã ªurdeºtiul este: „cea mai înaltã construcþie de 
lemn istoricã din þarã – 54 m”.

- Niels Auner, cel mai mare restaurator al
bisericilor vechi de lemn din þarã, cel care a efec -
tuat ul tima restaurare la ªurdeºti – cea din 2012,
este cel care a mãsurat ºi publicat pla nurile exacte
ale bisericii (100 de biserici de lemn restaurate,
1972-2012, Zalãu, 2013, p. 136). Pe scurt, con -
form mãsurãtorilor sale, aco periºul navei bisericii
ajunge la înãlþimea de 10,68 m, turnul are încã 10
m (totalul atingând, deci, 20,7 m), iar fleºa are 29,3 
m. Turnul întreg are 45,8 m, dacã este mãsurat de
la baza sa, respectiv 39,3 m – de la acoperiºul
navei în sus. Biserica de lemn are, aºadar, fix 50

m înãlþime, la care se adaugã crucea metalicã
înaltã de 4 m, totalul fi nal fiind de 54 m. 

Ne oprim aici (deºi lista probelor este mai
lungã): chiar dacã biserica „Sf. Arhangheli
Mihai ºi Gavriil” din ªurdeºtii Chioarului are
„doar” (!) înãlþimea de 54 m, aceasta este, totuºi, 
cea mai înaltã bisericã de lemn din lume dintre
cele înãlþate an te rior secolului XX, respectiv cea 
de-a ºaptea în topul mondial actualizat al lãca -
ºurilor de cult din lemn ...

Evoluþia probabilã, de-a lungul timpului,
a primei poziþii în topul celor mai înalte biserici
de lemn din lume:

- Biserica Luteranã din Heddal (Nor ve gia), 
29 m înãlþime (26 m dupã alte surse). Peri oada în
care a fost cea mai înaltã: cca 1220-cca 1710.

- Biserica Greco-Catolicã „Naºterea Maicii
Domnului” din Ieud-ªes (Þara Maramureºului – 
Maramureº), 30 m înãlþime. Cca 1710-1714.

- Biserica Ortodoxã „Schimbarea la Faþã”
de pe insula Kizhi (Rusia), 37 m înãlþime.
1714-1766.

- Biserica Greco-Catolicã „Sfinþii Arhan -
gheli Mihail ºi Gavril” din ªurdeºti (Þara Chi oa -
rului – Maramureº), 54 m înãlþime. 1766-1905.

- Biserica Romano-Catolicã „St. Ma rie”
din Church Point (Can ada), 56,4 m înãlþime.
1905-1995.

- Biserica Mãnãstirii Ortodoxe „Soborul
celor 12 Apostoli” din Bârsana (Þara Mara mu -
reºului), 57 m înãlþime. 1995-2003.

- Biserica Mãnãstirii Ortodoxe „Sf. Ar -
han gheli Mihai ºi Gavril” de la Sãpânþa-Peri
(Þara Maramureºului, Maramureº), 75 m înãl -
þime. Deþine recordul mondial de înãlþime în -
cepând cu anul 2003.

Resurse suplimentare:
. Andrei Fãrcaº, „Prima Liturghie Arhiereascã la Mãnãstirea Ieud, dupã peste 300 de ani”, în „Graiul

Maramureºului”, 2 mai 2017.
. Bogdana Tarnavschi, „Biserici de lemn din Þara Lãpuºului ºi din Þara Chioarului” în Monumente

istorice ºi de artã religioasã din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului ºi Clujului, Cluj, 1982.
. Grigore Man, Biserici de lemn din Maramureº, Editura Proema, Baia Mare, 2005.
. Marius Porumb, Biserici de lemn din Maramureº, Editura Academiei, Bucureºti, 2005.
. Randolph Langenbach, „Better than Steel? The use of tim ber for large and tall build ings from An cient

Times un til the Pres ent”, în „Struc tures&Ar chi tec ture”, 21-23 July 2010, Guimaraes-Por tu gal.
. Teofil Ivanciuc, „Drumul cãtre Dumnezeu”, în „Gazeta de Maramureº”, 28 februarie 2005.
. xxx, „Bisericã nouã din lemn, construitã la Mãnãstirea Dragomireºti”, în „Graiul Maramureºului”,

2 octombrie 2017.
. https://teofil-ivanciuc.weebly.com/home/topul-celor-mai-inalte-biserici-de-lemn-din-lume-despre-ad

evarata-inaltime-a-bisericii-din-surdesti
. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tall est_wooden_build ings
. http://www.museeeglisesaintemariemuseum.ca/en/
. https://visitkazakhstan.kz/en/guide/places/view/509/
. https://whc.unesco.org/uploads/nom i na tions/904.pdf
. https://www.manastireadornaarini.ro/in dex.php?p=4
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La Rohia cu N. Steinhardt

Dr. Mircea POPA
Cluj-Napoca

În vara anului 1985, la sfârºitul lunii
iulie sau, mai degrabã, în au gust, la
dorinþa insistentã a fostei mele soþii,

am poposit pentru o sãptãmânã spre odihnã la
Mãnãstirea Rohia. Eu veneam aici mânat de
gândul de a regãsi un manuscris care-mi fusese
împrumutat temporar de fostul bibliotecar al
Uni versitãþii de Medicinã (IMF, cum i se spunea 
pe atunci), Onisim Filipoiu, care lucrase ani
buni cu un alt nãsãudean, Teodor Ghiþan, în casa 
cu coloane din Piaþa Libertãþii. Manuscrisul fu -
sese chiar copiat la maºina de scris de Onisim
Filipoiu, care dorea de la mine o prefa þã-pre -
zentare în vederea publicãrii. Era, fãrã îndoialã,
vorba de o culegere valoroasã de versuri grã -
nicereºti, datând din 1819, alcãtuitã de caporalul 
George Badiu din Tiha Bârgãului ºi scrise de
Ga briel Lupuºor, locotenent în Regimentul al
II-lea Român din Nãsãud. Începea cu Versul
Împãratului, con tinua cu Versul ieºirii sufle -
tului, cu Versul judecãþii, Versul turturelei ºi
alte asemenea producþii populare, unele cir cu -
lând prin viu grai, iar altele fiind compuse de
cãtre caporalul amintit. Fãrã îndoialã cã ma -
nuscrisul comporta interes, doar cã voiam sã
verific transcrierea, mai ales cã avea câteva lec -
þiuni de citire lipsã. Presat pentru mo ment de
alte urgenþe, am amânat sã fac operaþiunile pro -
puse, iar când am reclamat o nouã vizualizare a
manuscrisului orig i nal, deþinãtorul mi-a spus cã
l-a donat bibliotecii mãnãstirii Rohia. Nu-mi
rãmânea, prin urmare, decât sã încerc a-l con -
sulta la noua locaþie. Cu acest gând ºi scop
cãrturãresc am pornit la drum spre Rohia, fãrã a
omite împrejurarea unui concediu plãcut în li -
niºtea ºi tihna unei mãnãstiri, unde, aflasem
între timp, se refugiase de o vreme ºi scriitorul
N. Steinhardt, pe care doream, oarecum, sã-l
cunosc per sonal. Mã bãtea chiar gândul sã cer -
cetez colecþia de carte veche a mãnãstirii, cu
intenþia de a o prezenta într-o revistã de spe -
cialitate, astfel de cataloage fiind extrem de

importante pentru a urmãri cartea veche achi zi -
þionatã în Transilvania ºi circulaþia ei în timp.

Drumul pânã la Rohia l-am fãcut cu
maºina. Odatã ajunºi acolo, m-am adresat unuia
dintre cãlugãrii care se ocupau cu aceste lucruri
ºi care, în urma prezentãrii scopului vizitei
mele, ne-a cazat repede ºi ne-a familiarizat cu
ceea ce trebuia ºtiut despre „obiceiurile casei”,
respectiv cu programul religios ºi orele de masã
etc. Urma sã luãm masa la trapeza mãnãstirii ºi,
ca atare, seara ne-am ºi dus la cinã, unde am fost
invitaþi sã luãm loc la masa lungã din cuinã ºi
unde ne-am bucurat de prima cinã gustoasã de la 
mãnãstire. Urma sã participãm nu peste mult
timp la slujba de searã obiºnuitã a cãlugãrilor de
aici. Cum mâncarea ni s-a pãrut deosebit de
gustoasã, am întrebat pe cãlugãrul care s-a ocu -
pat de noi cum se descurcã cu alimentele. Mi s-a
spus cã în majoritatea cazurilor ele sunt primite
din donaþii ºi numai în cazuri speciale se mai
duc pentru cumpãrãturi în sat sau la Târgu-Lã -
puº. Acum, vara, mi s-a precizat, nu mai e ne -
voie, deoarece grupurile de enoriaºi care vin
aici dumineca ºi în zilele de sãrbãtori aduc o
mulþime de alimente. Mai toþi care vin sã se
închine, ºi nu sunt puþini, veþi vedea asta dacã
veþi fi aici duminecã, nu vin cu mâna goalã ºi ne
lasã fel de fel de alimente, la fel ca turiºtii care
ne cer cazare pentru o noapte sau douã. Unii au
portbagajul maºinii plin cu astfel de alimente,
pe care ni le oferã, deodatã cu listele de
pomeniri pe care urmeazã sã le facem. Noi, a
accentuat el, nu luãm nici bani pentru masã, ci
fiecare ne doneazã dupã posibilitãþi, adicã dupã 
vrere ºi putere, ºi aºa o sã se întâmple ºi cu
dumneavoastrã. Puteþi sta la noi oricât doriþi,
cã ºtim de la fratele Ioan Alexandru, poetul, cã
unii scriitori ºi publiciºti gãsesc mai degrabã
inspiraþie la mãnãstiri, unde omul se simte mai
aproape de cer ºi unde dangãtul clopotelor le
aduce aminte de responsabilitãþile lor pentru
þarã. Apoi, nu uitaþi cã acest tãpºan de deal,
unde se aflã mãnãstirea, are câteva împrejurimi 
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frumoase, între care ºi Lighetul, grãdina ºi pã -
duricea noastrã naturalã.

Am luat cunoºtinþã cu Lighetul chiar de a
doua zi, când ne-am dus sã facem plajã în mij -
locul unor tufiºuri ºi arbuºti înfloriþi. Ne-am dus
cât am putut de des ºi la slujbele fãcute de
cãlugãri, iar eu m-am concentrat pe cercetarea
bibliotecii mãnãstirii, însoþit de pãrintele
Nicolae, pe care l-am reperat din prima searã la
cina la care am participat. În timp ce noi, ceilalþi, 
mâncam din bucatele comune, el era servit se -
parat dintr-o cratiþã anume, unde i se fãcea mân -
care de regim, pentru stomac sau colitã, nu mai
ºtiu pentru ce anume, unde fierturile aduceau
mai mult cu un fel de supe-creme sau cu un fel
de terci. Peste zi purta ºi el anteriul ºi comãnacul 
ºi era prezent alãturi de ceilalþi la slujbele de zi
sau de noapte.

Când m-am prezentat, mi-a spus cã mã
cunoaºte din scris ºi cã mi-a întâlnit numele prin
mai multe reviste literare. Chiar vrea sã îmi
mulþumeascã, acum, tardiv, pentru cronica la
cartea sa Între viaþã ºi cãrþi, pe care i-am fãcut-o 
la apariþie, în 1976, în revista „Steaua” din
Cluj-Na poca. I-am dezvãluit scopul sejurului
meu de la Rohia. I-am vorbit de manuscrisul cu
pricina ºi, apoi, am adãugat cã, dacã tot sunt aici, 
aº dori sã studiez mai temeinic fondul de carte
veche ºi de manuscrise al mãnãstirii, cu intenþia
de a le face cunoscute într-o revistã de spe -
cialitate. Nu excludeam nici posibilitatea unor
surprize de ordin documentar, întrucât, cu oca -
zia unor asemenea sondaje, poþi sã ai bucuria sã
descoperi lucruri neºtiute sau inedite, sã aduci
completãri sau precizãri de interes bibliografic,
iar eu aveam în urma mea câteva astfel de com -
pletãri la Bibliografia Româneascã Veche
(BRV) ºi mai mizam ºi pe altele. Poate cã o sã
gãsesc ºi aci, spuneam eu, ceva interesant,
exem plare unice, nesemnalate, sau, poate, dau
peste manuscrisul clujeanului cu pricina. Pãrin -
tele Nicolae s-a arãtat foarte bucuros sã mã aibã
în tovãrãºie în dimineþile pe care ºi le consacra
inventarierii cãrþilor ºi revistelor re cent primite,
fiind aici, deocamdatã, singurul cãlugãr cu preo -
cupãri cãrturãreºti, majoritatea confraþilor fiind
direcþionaþi spre alte sectoare. M-a primit cu
multã bunãvoinþã ºi, pentru început, m-a invitat
la o cafea în încãperea pe care o deþinea la
parterul Casei Poetului. O camerã în stil auster,
cu o masã, un pat ºi un mic raft de cãrþi, aduse
spe cial de el de la Bucureºti; asta era tot ce

conþinea spaþiul respectiv. Mai adaug usten si -
lele de fãcut cafea ºi câteva ceºti dintr-un fost
serviciu de porþelan.

Chiar de a doua zi de dimineaþã, dupã
micul dejun luat la trapezã, l-am însoþit în dru -
mul spre bibliotecã, care se afla într-o clãdire de
peste drum. Sala în care am intrat era destul de
arãtoasã, prevãzutã cu o mulþime de rafturi, iar
aproape de intrare se afla mãsuþa biblio te ca -
rului, acoperitã cu o mulþime de vol ume. Erau
cãrþile ºi revistele nou sosite, pe care trebuia sã
le treacã în registrul cat a log ºi sã le dea un
numãr de inventar ºi o cotã. Arãtându-mi mira -
rea pentru buna aprovizionare cu presa literarã
la zi, mi-a spus cã a aranjat cum a putut pe la
Bucureºti, ca unele publicaþii sã-i fie trimise
aici, iar dacã nu o fac cei de la redacþia revis -
telor, o fac prietenii ºi cunoscuþii lui din capi -
talã. În orice caz, am putut constata cã biblioteca 
avea suficient de multe cãrþi ca sã poatã astâm -
pãra setea de lecturã a oricãrui pretenþios, fiind
alimentatã cu cãrþi din toate domeniile. Nici de
cartea veche nu ducea lipsã, fiind înregistrate
cca o sutã de titluri felurite, cele mai multe cu
apariþii dupã 1830. Vechiul schit ridicat aici pe
la 1928 a fost îmbogãþit încontinuu cu noi clã -
diri, iar în locul bisericuþei, devenite neîncã pã -
toare, a fost ridicatã o bisericã de zid frumoasã ºi 
spaþioasã. Punându-mi la dispoziþie catalogul
inventar ºi arãtându-mi unde pot gãsi cãrþile,
pãrintele Nicolae m-a poftit sã iau loc la masã ºi
sã mã apuc de lucru. A zis cã, poate, la sfârºit, îi
semnalez ºi lui exemplarele care meritau atenþie.

Cãrþile vechi erau destul de numeroase,
unele le gate, altele având foaia de titlu lipsã,
provenite fiind din oficine tipografice diferite:
de la Sibiu ºi Blaj la Buda, Cernãuþi, Bucureºti
sau Sankt Pe ters burg. În majoritate erau cãrþi de
cult ºi mai puþin sau deloc cãrþi cu conþinut
literar. Însemnãrile mele de atunci (28 de pagini
scrise de mânã) le-am regãsit re cent într-un fund 
de sertar, unde le pusesem pentru vremuri de
restriºte, precum aceasta cu Coronavirus. Ele
m-au ajutat sã refac, mai în cunoºtinþã de cauzã,
îndeletnicirile de atunci, dându-mi posibilitatea
sã reconstitui conþinutul cãrþilor consultate, lu -
crând oarecum „cu cãrþile pe masã”, adicã având 
sub ochi materialul ex tras atunci din cãrþi. ªi,
poate, mânat de promisiunea ce i-o fãcusem
atunci pãrintelui Nicolae, sã mã achit de datoria
faþã de memoria lui, de a-i furniza câteva date
despre cãrþile gãsite atunci.
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Dar, înainte de a trece la descrierea cãr -
þilor, mai trebuie sã amintesc un episod legat de
munca mea de atunci la bibliotecã, alãturi de el.
Într-una dintre dimineþi, pãrintele Nicolae, care
îºi începea ziua fãcând lectura revistelor literare
primite, mi-a atras atenþia asupra unor articole
închinate filosofului de la Pãltiniº, Constantin
Noica, pentru care, la fel ca el, aveam un mare
re spect. Era vorba de împlinirea vârstei de 75 de
ani, vârstã pe care presa noastrã þinea s-o oma -
gieze. I-am fãcut mãrturisirea cã omul de la
Pãltiniº merita chiar mai mult, o atenþie din
partea oficialitãþii, ºi cã i-aº trimite ºi eu o urare
de mulþi ani, dacã n-aº fi blocat de o anume
sfialã, întrucât nu-l cunoºteam per sonal. M-a
asigurat cã tocmai acest lucru îi va face mai
mare plãcere ºi m-a îndemnat sã trec la fapte,
asigurându-mã cã gestul meu va fi primit cu
mare bucurie de cãtre destinatar. Primind acest
imbold, am fãcut repede rost de o vedere cu
imaginea mãnãstirii de la colþul de suveniruri
aflat în incintã ºi i-am expediat-o pe adresa
Pãltiniºului, unde, desigur, oricine ºtia unde lo -
cuieºte. Poate cã ºi acest lucru pare amuzant,
dar, la urma urmei, la câte cãrþi ºi reviste primea
acolo „magul de la Pãltiniº”, era imposibil sã nu
fi fost cunoscut de oamenii care-l înconjurau.
Urmarea a fost cã, nu peste mult timp, am primit
de la el o cartolinã cu imaginea Pãltiniºului ºi cu
mulþumirile de rigoare. N-am avut timp s-o caut
printre multele mele dosare, dar, oricum,
datorez pãrintelui Steinhardt aceastã nepreþuitã
episto lã.

Mãnãstirea Rohia îºi avea propria ei viaþã
ºi istorie, la care am avut acces oarecum treptat.
Am aflat, astfel, de la câþiva interlocutori cum
au fost verile când venea acolo poetul Ioan
Alexandru, cu Ulvine ºi cu cei patru fii ai sãi.
Viaþa mãnãstirii se mai colora cu câte o întâm -
plare legatã de aceste vacanþe, la care se adãu -
gau inºi sezonieri care veneau sã lucreze ºi sã
ajute, sau, mai degrabã, sã fie ºi ei adãpostiþi cu
masã ºi casã o vreme. Între cei care s-au mai
perindat pe acolo era ºi unul cãruia îi spuneau
Pãunescu doi, întrucât era ºi el poet, dar scria
versuri în care îl încondeia pe bard pentru slujul
fãcut de acesta perechii prezidenþiale. Poate sã fi 
fost închis sau bãtut de cãtre miliþia din satul sãu
pentru atitudinile sale anti-regim, dar, în orice
caz, se pare cã a mai gãsit ºi alte dãþi adãpost în
caz de primejdie. Se spunea cã n-are pe nimeni
ºi cã e un fel de singuratic sadovenian, pro -

ducãtor spontan de versuri în care persifla auto -
matisme ºi racile ale regimului, într-un fel ca
tizul sãu Adrian, dar la modul contrar. L-am
întâlnit ºi eu într-o zi pe când tãia lemne de foc
ºi, la rugãminþile mele repetate, a acceptat sã-mi
redea câteva dintre versurile pe care le scria ºi în
care poetul de curte era pus într-o luminã cât se
poate de ridicolã, într-un limbaj coroziv ºi li -
cenþios, cu versuri greu de reprodus. Memoria
mea mai pãstreazã doar începutul uneia dintre
acestea, pe care o reproduc cu oarecare reþinere:
„N-are atâta pãr pe c***e/ Ceauºescu Nicolae,/
ca sã-l lingã într-un an/ Pãunescu Adrian...” etc.
ªi poemul con tinua în aceastã notã de desfiin -
þare, la care rãmâneai fãrã replicã.

Episodul întâlnirii mele cu pãrintele
Nicolae la Rohia are ºi un ep i log. Când a venit la 
mãnãstire, pãrintele era deja destul de betegos ºi
la o vârstã înaintatã, dar Rohia a fost pentru el un 
loc unde se simþea bine, putând sã scrie în voie ºi 
sã-ºi con tinue munca obiºnuitã de critic ºi isto -
ric literar. Sunt ani în care a scris cartea de
predici Dãruind vei dobândi, dar care a putut fi
datã la lu mina tiparului, ca ºi Jurnalul fericirii,
abia dupã aºa-zisa revoluþie, el plecând dintre
noi fãrã sã mai apuce ziua dezrobirii (martie
1989). Cu un an-doi înainte, a mai fost pe la
Cluj-Napoca, unde avea treburi la Editura
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Dacia. Într-unul dintre aceste scurte popasuri
clujene, aveam sã ne mai întâlnim fugitiv, ca
sã-mi mãrturiseascã marile probleme avute cu
sãnãtatea. Destul de scund în felul lui, umbla
acum ºi mai adus de spate faþã de când îl întâl -
nisem ul tima oarã. Apoi am aflat cã s-a stins pe
neaºteptate, iar prietenii sãi de la Cluj-Napoca
au organizat un trans port cu microbuz la slujba
de înmormântare. Deºi mã înscrisesem ºi eu sã
merg, n-am ajuns sã îmi iau un ultim rãmas bun,
din cine ºtie ce mo tive. Mulþi dintre prietenii ºi
admiratorii sãi clujeni au fost de faþã, între care
Vir gil Bulat ºi Vir gil Ciomoº, care au ajuns în
posesia manuscrisului Jurnalului fericirii,
reuºind sã-l tipãreascã în 1991 – o ediþie de mare 
succes, care s-a repetat în anii urmãtori. Tot ei au 
pus bazele asociaþiei „Prietenii lui N. Steinhardt”,
care, în fiecare martie, organiza vizite la Rohia
la mormântul celui dispãrut. Pãstrez undeva prin -
tre hârtiile mele o cuvântare de adu ce re-amin te
consacratã acestor întâlniri reme mo rative.
Grupul de scriitori clujeni i-a fost foarte devotat.

Întorcându-mã la scopul vizitei mele la
mãnãstirea Rohia, pot sã vã mãrturisesc cã ea a
fost, fãrã îndoialã, în multe privinþe o experienþã 
de neuitat. Am avut noroc sã pot vedea ºi fondul
de carte veche, aºa cum mi-am dorit. Notiþele
mele vorbesc chiar de un rezultat fructuos, aºa
cum l-am consemnat în însemnãrile fãcute la
faþa locului. Le-am descoperit zilele acestea ºi
am gãsit de cuviinþã sã le împãrtãºesc ºi altora,
aducându-mi-l în memorie pe cãlugãrul
Nicolae, cu susþinerea lui de atunci. Era chiar
bucuros cã am sã scot ceva la ivealã – anumite
aspecte din trecutul mãnãstirii, care ar fi meritat
mai multã importanþã, dupã opinia lui. Prin
bunã voinþa sa extraordinarã ºi beneficiind de
îndemnul sãu di rect, în câteva zile am reuºit
performanþa sã-mi treacã prin mânã toate cãrþile
bisericeºti care s-au adunat aici de-a lungul tim -
pului. Voi enumera, pe scurt, câteva dintre
aceste titluri, aºa cum le-am gãsit însemnate pe
foile consacrate cercetãrii mele de atunci. Pre -
dominau cãrþile din perioada tiparului mod ern,
deci dupã 1830, între care se gãseau multe
Mineie, din seria anilor 1853-1856, tipãrite la
Sibiu (le avem pe cele ale lunilor Ianuarie 1853,
Martie 1853, Iunie 1854, Au gust 1854,
Septembrie 1855, Octombrie 1855, Decembrie
1856), Istoria besericeascã a lui ªaguna, din
1860, Tâlcuirea cãrþilor, Cernãuþi, 1856, Drep -
tul canonic, Cernãuþi, 1896, Cuvânt la apostolii

duminicilor, Buzãu, 1853, Foaia generalã de
legi ºi de actele guvernului, apãrutã la Viena în
1850, ediþie bilingvã, Octoih, tipãrit la Bucureºti 
în 1854, Sfintele liturghii, apãrutã la Sibiu în
tipografia Gheorghe de Clozius în 1835, Kiri -
codromion, Buzãu, 1839, Acatistul cu multe
rugã ciuni pentru evlavia fieºtecãruia, apãrut la
Buda, Andrei ªaguna, Compendiu de dreptul
ro man, Sibiu, 1885, Tipic bisericesc apãrut la
Bucureºti în 1851 în tipografia lui Anton Pann,
Rugãciunile dimineþii, for mat mic, cu chirilice,
Acatistul Prea Sfintei Nãscãtoare de Dumnezeu, 
Sibiu, 1870, Cele opt glasuri sau Octoihul cel
mic, Sibiu, 1892, Cãrticica de rugãciuni pentru
mireni, Chiºinãu, 1909, Timotei Cipariu, Prin -
cipii de limbã ºi scripturã, Calendariu pentru
poporul român, întocmit de G. Bariþ pe anul
comun 1863, apãrut la Braºov în tipografia
Romer et Kremner, cu litere latine, Ceaslovul,
Sibiu, 1870, Obiceiurile israelitenilor ºi ale
creºti nilor, traducere din greceºte de Eufrosin
Poteca, Bucureºti, 1845, Istoria sau introducere 
în cãrþile Sfintei Scripturi de Nifon Bãlãºescu,
Bucureºti, 1858, Molitvelnic, Sibiu, 1874, A lui
Fotie Patriarhul Constantinopolului... ºi a lui
Palamas, tãlmãcit din elineascã de cel de acum
mitropolit al Ungrovalahiei, chir Grigore,
Buzãu, 1832, Ceaslov, Braºov, Ioan Gott, 1851,
Cartea Evangheliilor, Sibiu, 1859, Ceaslov, Sibiu,
G. Closiu, Rânduiala sfântului botez, Viaþa ºi
petrecerea lui Vasile cel Nou, Spirituala fugire
de lume. Meditaþii, 333 p., Biblia sau Testa -
mentul vechi, Buzãu, 1854, Chiricodromion,
Bu cureºti, 1857, Biblia adecã Dumnezeiasca
Scripturã, Sibiu, 1856-1858. O carte care ar
putea stârni interes este cea intitulatã Spirituala
fugire de lume, ale cãrei „meditaþii” ar putea sã
ne ofere ma te rial nou de meditaþie ºi nouã.

Desigur, de o mai mare valoare sunt cãrþi -
le care aparþin BRV-ului, respectiv cele care au
apãrut pânã la 1830. Aceste cãrþi sunt cele care
au intrat în fel de fel de bibliografii, inclusiv
într-o tipãriturã recentã de mare interes, cum
este Cartea româneascã veche în Imperiul
Habs burgic (1691-1830), Cluj-Napoca, Editura
Mega, 2016. Am putut confrunta lista notaþiilor
mele cu aceastã bibliografie, astfel cã am des -
coperit în biblioteca Mãnãstirii Rohia un numãr
de 19 exemplare de carte veche editate sub
auspi ciile Imperului Habsburgic ºi încã 11
apãrute în Þara Româneascã ºi la Sankt Pe ters -
burg. Cu o listã de 30 de cãrþi vechi (pânã în
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1985), biblioteca se prezenta destul de bine ºi ar
fi putut intra în bibliografia amintitã mai sus, la
fel cum a intrat patrimoniul de carte veche de la
Mãnãstirea Nicula.

Dau în continuare lista acestor cãrþi, cu
specificaþia cã în parantezã voi da lista nu mã -
rului de ordine în care ele erau înscrise în in -
ventarul bibliotecii mãnãstirii. Lista tipãriturilor 
cu localitãþi aparþinând vechiului Imperiu Habs -
burgic este urmãtoarea: Liturghier, Sibiu, 1798
(17), Liturghier, Blaj 1775 (14), Acatist, Blaj,
1816 (21), Triod, Blaj, 1808 (19), Acatist, Sibiu, 
1870 (78), Apostol, Blaj, 1808 (20), Psaltire,
Sibiu, 1811 (23), Evangheliar, Blaj, 1765 (10),
Teologhie dogmaticã, Blaj 1811 (24), Psaltire,
Sibiu, 1825 (33), Liturghier, Sibiu, 1718 (16),
Evologhion, Braºov, 1811 (25), Ceaslov, Blaj,
1778 (98), Octoih, Blaj, 1770 (13), Catavasieriu 
grecesc ºi românesc, Sibiu 1817 (30), Ceaslov,
Blaj, 1766 (11), Evlohhion, Blaj, 1815 (69),
Penticostar, Blaj, 1768 (6), ºi Petru Maior,
Prediche, Buda, 1814 (22). Cele apãrute în alte
tipografii sunt: Letopiseþele Þãrii Româneºti, sub 
redacþia lui Enache Kogãl niceanu (1), Viaþa celui
între sfinþi Dimitrie, /lipsã foaia de titlu/ (3),
Prolog la vieþile sfinþilor, Sanct Pe ters burg,
1814 (90), Noul Tes ta ment, Sant Pe ters burg,
1819 (31), Evanghelie, Bucureºti (7), Evloghion 
adecã Molitvelnic (8), Acatist (40), Grigorie
Nazarineanul (32), Evanghelie, Bucu reºti, 1697 
(5). Ar mai trebui sã adãugãm la aceastã listã ºi
un manuscris, ºi anume pe cel numit Protocolul
cununaþilor din parohia Boeriu, datând din 1828.

Desigur, multe dintre aceste cãrþi au dife -
rite însemnãri, fie privind provenienþa, fie în
legãturã cu donatorul lor. Astfel, o inscrip þio -
nare care mi-a atras atenþia se afla pe Litur -
ghierul din 1798 ºi suna în felul urmãtor:
„Milostivitu-s-au Hr. de au îndemnat pe acest
pravoslavnic creºtin, anume Babuþã Savu ºi mu -
ierea sa, Mãria, de au cumpãrat acest liturghier
cu 8 zloþi ºi s-au dat în mâna pãrintelui Atanasie
din Dobricioneºti, ca sã fie pomanã la tot nea -
mul pânã al 7-lea neam ºi cine s-ar afla sã o
înstrãineze, sau sã o fure, sã fie afurisit de 33 de
sfinþi sau de sfinþii pãrinþi (...) ºi cine sã o rãdice
de la pãrinte de lângã acesta ºi de la hramu
Sfintu, Îngerii Mihail ºi Gavril, din sat sã n-o
mute, anu 7800”. Pe Mineiul lunii Septembrie
din 1855 stã scris: „Aceastã carte o au cumpãrat
Damian diacul la anul 1856” ºi e confirmatã de
„I. Pap. Irimie din Rohia”. Pe Liturghierul din

Blaj din 1775 se aflã mai multe însemnãri, între
care ºi urmãtoarea: „Aceastã carte o au dezbã -
tutu eu, popa Ioan din Poiana Porcului, de la
Cãrâtã pentru 6 mãrieºi ºi 2 pitaci de la Rona Ion 
din Rohia. Anno 1790, decembrie 21”. ªi se
adaugã: „Anno 1828: „Au vinit veste precum
din fricã mare c-au intrat ciuma în Ardeal. ªi-au
vinit porunci multe de la împãrãþie. Decembrie
28 zile, Popa Vasile, Aron Cosma, parohul
Rohiei ºi adm. Poenii Porcului”. Pe Triodul din
1808 se oferã explicaþia: „Triodion adecã cu
cântãri care le cântã”. ªi pe Acatistul din 1816
gãsim aceastã însemnare: „Dintre cãrþile lui
Vasiliu Ciceu. Aceastã sfântã carte ie a lui
George Hotea lui Dumitru lui ªtefan din Hoteni
locuitoriu. Cine va ceti într-însa binecuvântat sã
fie de Dumnezeu ºi de toþi sfinþii lui! ªi mi-au
dat mie cartea ca sã cetesc într-însa, pe câtva
timp, în anu 1896, în luna lui au gust, în 1-lea,
Vasile Ciceu, locuitoriu în Sârbi”. Pe Prologul
adecã adunare în scurt din vieþile sfinþilor se
aflã urmãtoarea însemnare: „Spre pomenire dã -
ruiesc acest Prolog Sfântului schit Ana, comuna
Rohia, judeþu Someº, Transilvania. Stareþa
Evghe nia Filipescu, Sf. Mãnãstire Coteºti, jud.
Rm. Sãrat, 1828, februarie 9”. 

Cea mai frumoasã însemnare se aflã, însã,
pe Mineiul lunii au gust, apãrut la Sibiu în 1854.
Credem cã, de fapt, e creaþia lui Irimie Pop, cel
care a cumpãrat mai apoi cartea cu pricina, pe
care mai gãsim urmãtoarea însemnare: „A sf.
biserici gr. rãsãritene, din Rohia, prin Sofronie
Haragoº ºi soþia sa Teodosia”. Iar dascãlul
Irimie Pop adaugã aceastã Cântare a sfântului
Niculae, aflatã pe pen ul tima paginã a cãrþii:

Niculae prea sfinþite,
În care am fost fãcãtoriu
Cu inime umilite,
De minuni îndreptãtoriu
Te roagã spre noi ºi te-ndurã,
A multor oameni cãzuþi,
C-am cãzut preste mãsurã,
Te rugãm sã ne asculþi
Fãcând mai multe fapte rãle,
Tinde-ne ajutoriul tãu,
ªi pãcate foarte grele.
C-am ajuns cu toþi la rãu.
Roagã-te lui Dumnezeu,
Chiar ºi acei pãcãtoºi
Sã-þi asculte baiu tãu.
Care de la moarte fuserã scoºi.
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De cel rãu sã ne fereascã,
Pre marea cea-nfuriatã
ªi sã nu ne pedepseascã,
Prin mâna ta fu îndreptatã.
Cã de-acum ne-om pocãi,
ªi te rog neîncetat,
De pãcate ne-om feri,
Ca toþi fãrã de pãcat,
Raiul ca sã-l câºtigãm,
Sã fim pânã s-o sfârºi viaþa
ªi de iad sã ne scãpãm,
ªi vom muri ca s-ajungem ca ºi tine,
Sus în cer, c-acolo-i bine.
De acum pânã-n vecie,
Amin Domnului sã fie.

Pop. Irimie, Rohia, an 1892

De o importanþã deosebitã cred cã este
cartea de la nr. 24, intitulatã Teologhie dog -
maticã, apãrutã la Blaj în 1811, ca aparþinând lui 
Ioan Bob ºi care avea foaia de titlu, ceea ce ar
putea asigura o mai bunã descriere, de vreme ce
Bibliografia cãrþilor din Imperiul Habsburgic
noteazã la p. 311, cu re gret: „Nu se cunoaºte
decât exemplarul de referinþã, cu foaia de titlu
pierdutã. Cartea nu are un titlu în sensul propriu
al cuvântului, ci enunþul-titlu este plasat la în -

ceputul primei pagini, ca secvenþã de intrare în
materie”. Iatã cã noi semnalãm aici existenþa
unui ex em plar cu foaia de titlu intactã, astfel cã
titlul de Teologhie dogmaticã se impune a lua
locul celui presupus. Din pãcate, manuscrisul
cãutat de mine n-a putut fi gãsit, dar asta nu m-a
împiedicat sã mã bucur din plin de revelaþia
acestor ediþii de cãrþi rare ºi de plãcerea de a fi
fost oaspetele pãrintelui Nicolae.

Am fãcut consemnãrile de mai sus, întru
amintirea unui om cu suflet ales, pãrintele
Nicolae Steinhardt, alãturi de care am petrecut
ore bune în biblioteca mãnãstirii de la Rohia,
într-o vreme în care spiritul sãu literar se cu -
cernicea întru credinþã, alãturi de ceilalþi cãlu -
gãri de acolo, cu care trãia într-o caldã ºi simþitã
frãþie. Mi-a fost un fel de Ci ce rone inspirat,
conducându-mã sã fac turul micii aºezãri, deoa -
rece Serafim, stareþul mãnãstirii, se afla într-un
fel de recluziune dupã o boalã grea. Am avut
multe ºi îndelungate convorbiri, ale cãror conþi -
nut ºi înþeles s-au pierdut în negura timpului. Nu 
de puþine ori l-am evocat pe Ioan Alexandru ºi
poezia sa cu substrat religios, iar îndemnul sãu
cã „numai dãruind vei dobândi” îºi pãstreazã ºi
astãzi întreaga valabilitate.
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Mãnãstirea Rohia – Chilia monahului Nicolae



Nicolae Iorga – un fals idol

Doru SICOE
Oradea

Motto: De cele mai multe ori un om are mai multe caractere: unul pe care-l crede el,
altul pe care i-l dã publicul ºi un al treilea pe care nici unul, nici altul nu-l pot desluºi
niciodatã, ºi care e cel adevãrat. – Nicolae Iorga1 

A-l iubi sau a-l urî pe Nicolae Iorga –
titlu de referat cerut de un profesor
universitar se nior studenþilor sãi –

mi se pare un titlu nepotrivit. Orice am face,
analizând extinderea operei sale ºi moartea de
martir cu care l-au aureolat legionarii în 1940,
acest om nu poate avea din partea noastrã decât
un minim re spect, nu urã, nu iubire! Mircea
Eliade, unul dintre mulþii admiratori dezamãgiþi
ai lui Iorga, aprecia cu o subtilã ironie: „E un
munte: ºi se cade sã vedem dintr-însul numai
vãgãunile?”2... 

Cert este cã Iorga nu suporta sã fie criticat, 
dupã ce el criticase o viaþã-ntreagã, chiar urând
din tot sufletul ºi purtând o îndelungatã ran -
chiunã multora, dar pretinzând, dacã nu iubire,
mãcar adorare!... Multe nedreptãþi va gen era
astfel, victime ale sale ajungând nume ilustre
precum A. D. Xenopol, C. Giurescu ºi C. C.
Giures cu, P. P. Panaitescu, Constantin C.
Dicules cu, Eugen Lovinescu, Tu dor Arghezi,
Pãstorel Teodoreanu, Mircea Eliade, Lucian
Blaga, Liviu Rebreanu, Alexandru Tzigara-
Samurcaº etc. Existenþa sa, slãbiciunile, calitã -
þile ºi defectele sale pot contura o imag ine com -
plexã, dar realistã despre cine a fost, de fapt,
Iorga, precum ºi întrebarea dacã rãul fãcut de el
nu întrece cumva binele realizat. 

Se face cã un alt reputat profesor, Sever
Dumitraºcu, de la Oradea, ne cere un ma te rial în
care eul fiecãruia sã iasã în evidenþã, iar eu ac -
cept sã analizez partea întunecatã a marelui
Iorga, una mult mai interesantã decât partea sa
luminatã, atât de promovatã deja pânã acum,
chiar ºi în timpul comunismului... 

Despre Iorga autocratul, Eugen Lovinescu 
face o descriere sugestivã: „Iritabil, autoritar,
dom i na tor, d. Iorga nu rabdã în jurul sãu nici
talentul, nici independenþa caracterului, nici
mã car demnitatea omeneascã; meritând, prin
atâtea calitãþi remarcabile, sã fie înconjurat de
alþi oameni, el s-a mulþumit cu mediocritatea sau 
inocenþa”3. Acest lucru îl observase an te rior ºi
Sextil Puºcariu care, în Memoriile sale, la 19
mai 1919, consemna cã Iorga „nu se abate de la
pãrerile lui ºi nu primeºte bucuros de la alþii
informaþii. Astfel, depãrteazã de la sine pe
oamenii de valoare care þin cu adevãrat la el ºi ar
vrea sã se sfãtuiascã cu el. Se înconjoarã în
schimb cu mediocritãþile care îl aduleazã”. 

Constantin Argetoianu, om pol i tic ajuns la 
demnitatea de prim-ministru al României Mari
în 1939, considera cã „la obârºia fiecãrui act al
lui Iorga, fiecãrui gest, fiecãrui cuvânt al lui, se
gãseºte un singur ºi per ma nent sen ti ment: va -
nitatea. O vanitate atât de copleºitoare, încât a
distrus toate celelalte sentimente sãdite în
sufletul lui ca în orice altul, dupã cum pinul
distruge toatã vegetaþia în mijlocul cãreia se
înfige. Vanitate ºi nu mândrie. Mândria poate fi
o calitate dacã se sprijinã pe însuºiri justificate,
vanitatea niciodatã, fiindcã nu se sprijinã pe
nimic. Vanitatea lui Iorga, cât de nemãrginitã
era ea, avea ceva copilãresc în sine. Îndatã ce
intra în joc, dispãreau pânã ºi ultimele picãturi
de judecatã care se mai prelingeau de-a lungul
meningelor lui istovite. Era vanitos ca un curcan 
înfoiat, pe dinãuntru ºi pe din afarã. Se credea
frumos ºi irezistibil faþã de femei ºi lua drept
simpatie curiozitatea oamenilor atraºi de
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1 Citatepedia®.ro, on line: http://www.citatepedia.ro/in dex.php?id=106203
2 Mircea Eliade, „Vlãstarul”, revista Liceului „Spiru Haret”, an II, februarie 1925, nr. 3, p. 4-7, articol scris la 18 ani.
3 Eugen Lovinescu, Memorii, Bucureºti, 1930, pag. 106.  



vicleimul am bu lant în care se totalizau diferitele 
lui aspecte”1. 

Pentru ªerban Cioculescu, Iorga era „un
mare nervos, era un jupuit de viu. Singurul mod
de a stãpâni demonul lui, ºi care era la îndemâna
tuturor, era mãgulirea. Se lãsa foarte uºor mã -
gulit ºi ceda – la el orgoliul era puternic cãptuºit
cu vanitatea”2.

Subiectivitatea atinge însã patologicul la
Iorga, cenzurându-i nepermis obiectivitatea
pro fesionalã: „«Printre cusururile lui Nicolae
Iorga – ne spune ªerban Cioculescu –, cel mai
grav era acela cã pãstra resentimentul foarte
tenace». Odatã intrat în con flict cu el ºi aflat pe o 
treaptã so cial-profesional ierarhicã inferioarã,
practic nu mai aveai nicio ºansã sã fie imparþial
ºi sã nu te urmãreascã cu rãzbunarea în orice
condiþii”.3

„Iubirea creºtineascã”, altruismul ºi dã -
ruirea nu puteau fi, deci, printre calitãþile lui
Iorga, el ripostând chiar la criticã într-un mod în
care spiritualul face loc vulgarului: „Mulþi criti -
ci seamãnã cu muºtele care, mâncând mierea,
cred cã o pun la loc, lãsând ce lasã ele de obicei
pe fereastrã”... C.C. Giurescu va ajunge în pre -
scur tarea lui Iorga „Ca-Ca”, în timp ce P.P.
Panaitescu devine „Pi-Pi”4, adresãri revol tã toa -
re, care nu fac, în cele din urmã, decât sã di -
minueze chiar valoarea lui Iorga în ochii noºtri,
ai celor de azi, care nu pot accepta cã marele sa -
vant a coborât atât de jos din cauza invidiei ºi
ranchiunii purtate celor doi mari istorici români, 
percepuþi ca rivalii sãi în materie de scris istoric.

La o primã vedere, astfel de contre ar
putea face deliciul unui jurnalist de scan dal, iar
publicul ar consuma cu nesaþ asemenea dueluri
între oameni iluºtri, implicaþi la cele mai înalte
niveluri în cultura româneascã sau chiar în con -
ducerea politicã a þãrii. Ar putea pãrea chiar ca
niºte mofturi superficiale ale savanþilor, puºi pe
o creºtere de imag ine dupã reþeta miticistã
Prigoanã-Bahmuþanca... 

Din pãcate, în cazul lui Iorga, om urcat
foarte sus în ierarhia cul tural-politicã a Ro mâ -
niei, ajungem sã vorbim de o atitudine lipsitã de
eticã profesionalã, chiar criminalã prin impli -
caþiile profunde cre ate de faptele sale. Ego-ul
sãu exagerat ajunge sã murdãreascã adevãrul ca
valoare moralã ºi eticã supremã. 

Analizându-i mai mult viaþa, realizezi cã
la Iorga nu este neapãrat vorba de un narcisism
bolnãvicios, cât de o permanentã dorinþã de pu -
tere, acest drog absolut. E vorba de acea putere
asupra altora, care-þi permite sã te declari în cele 
din urmã mãcar un semizeu, dacã nu zeu de-a
binelea, miraj trãit de faraonii egipteni,
Alexandru cel Mare, împãraþii romani ºi atâþia
alþii, pânã în Coreea de Nord a zilelor noastre!
Raportat la morala biblicã, acesta ar fi pãcatul
trufiei, o trãsãturã deloc pozitivã ºi realmente
periculoasã când cel afectat de aceastã boalã
ajunge sã gireze destinele altora de sub el. 

Im man uel Kant (1724-1804), aceastã fi -
gu rã centralã a filosofiei moderne, observase, cu 
mult înainte de epoca lui Iorga, cã „deþinerea
puterii corupe inevitabil raþiunea”. În caz cã
Iorga a citit asta, nu a fiºat-o niciodatã! Cum s-a
ajuns, însã, la un caracter corupt ºi in fect în
cazul lui Iorga? De ce un om atât de mare a putut 
dovedi cã este de fapt atât de mic? Sunt întrebãri
pe care evreul vienez Sigmund Freud, con tem -
poran cu Iorga, le-ar rezolva cu revoluþionara sa
descoperire: sursa tuturor problemelor matu ru -
lui stã în copilãria ºi tinereþea lui!... ªi, într-ade -
vãr, dacã urmãrim acea parte a vieþii lui Iorga,
vedem cum i s-au patentat ca valori slãbiciunile
de caracter. 

Din pãcate noi, azi, încã suntem tributari
catalogãrii comuniste cum cã „Iorga este marele
nostru istoric, cel mai mare din câþi poporul
român i-a dat”5. Încremeniþi în acest „proiect”,
mare parte dintre istoricii noºtri actuali, uitând
complet de spiritul critic ce a pus pe baze solide

istoriografia româneascã de odinioarã - chiar
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1 Constantin Argetoianu, Memorii pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, Editura Machiavelli,
Bucureºti, 1996, vol. IX, p. 235. 

2 Destãinuiri. ªerban Cioculescu: „Acesta era Iorga”, în „Manuscriptum”, nr. 2/1974, Muzeul Literaturii Române, 
Bucureºti, p. 95.  

3 Lucian Nastasã, „Suveranii” universitãþilor româneºti. Mecanisme de selecþie ºi promovare a elitei intelectuale. I. 
Profesorii Facultãþilor de Filosofie ºi Litere (1864-1948), Editura Limes, Cluj-Napoca, 2007, p. 482.  

4 Zoltán Rostás, „Se poartã dacii, ºi nu slavii” ex tras din Monografia ca utopie. Interviuri cu Henri H. Stahl
(1985-1987), Editura Paideia, Bucureºti, 2000, on line: http://www.cooperativag.ro/se-poarta-dacii-nu-slavii
-interviu-cu-h-h-stahl-din-monografia-ca-utopie/ 

5 Pompiliu Teodor, Evoluþia gândirii istorice româneºti, Editura Dacia, Cluj, 1970, p. 359.  



Iorga fiind un critic strãveziu - n-au îndrãznit sã
se lege de cel care mai cã ajunge, în climatul
ortodox nefast al þãrii noastre, un sfânt al nea -
mului românesc. ªi, pentru cã încã sunt mulþi
care îl citeazã pe Iorga, deºi nu-l citesc, am sã
mã folosesc din plin de citate din oamenii noºtri
mari, care l-au cunoscut per sonal pe sa vant ºi
l-au descris fãrã a avea impresia cã distrug un
simbol al neamului românesc... Nu de alta, dar
adevãrul istoric nu poate fi înþeles de mine ca o
exacerbare a pãrþii luminate, trecând complet cu
vederea pe cea întunecatã! 

Caracterizarea genialã a lui Caragiale 

Puþini ºtiu cã Nicolae Iorga a beneficiat de 
o caracterizare chiar din partea marelui nostru
Ion Luca Caragiale, cel care, nu întâmplãtor, va
prefera sã locuiascã în Germania în ul tima parte
a vieþii! Culmea este cã acest fin observator al
caracterului românilor, redat atât de savuros în
piesele sale de teatru, a creionat în câteva
cuvinte ºi viitorul tânãrului Iorga. 

Iatã relatarea lui Constantin Argetoianu,
care, pentru calitatea burghezã de pre mier al
României, a fost martirizat de regimul sovietic
în puºcãria comunistã de la Sighet: „Cea mai
bunã caracterizare a lui Iorga a fãcut-o pe vre -
muri Caragiale. Tânãrul Iorga scrisese pentru
«Epoca» o serie de articole încâlcite, dar pline
de avânt naþionalist ºi încântase pe Nicu
Filipescu care se entuziasma uºor. Convins cã
descoperise un fenomen (era într-adevãr unul,
dar nu în sensul pe care-l credea Filipescu), l-a
dus într-o searã la berãrie, la «Cãpitanul», sã-l
prezinte prietenilor sãi Barbu Delavrancea, I.L.
Caragiale ºi alþii. Iorga, care nu putea sã vadã
lichide decât în cãlimãri, ºi care se gãsea la
strâmtoare printre oameni care-ºi limitau feri -
cirea la un pahar cu bere, a stat câteva min ute ca
pe ghimpi, a citat câteva date, a evocat un ipo -
tetic Bizanþ ºi a fu git. «Ei, cum îl gãseºti?» a
întrebat Filipescu pe Caragiale. Conu Iancu,
care tocmai rãsucea o þigare, a rãspuns liniºtit:
«Bun bãiat, dar creºte strâmb!». Genialul ob -
servator a pecetluit astfel cu douã cuvinte ulte -
rioarele zvârcoliri ale înzestratului tânãr pornit
pe cãrãrile vieþii cu un umãr în cer ºi cu altul pe
pãmânt”1. Remarcabilã radiografia umanã fã -
cutã de marele nostru Caragiale, pentru cã ea se

va adeveri pe parcursul întregii existenþe a
radio grafiatului!

Coruperea sufletului... 

Ce a stat la baza pervertirii tânãrului
Iorga, care trebuie sã fi fost iniþial ingenuu, ca
orice copil? Sãrãcia din copilãrie, apãrutã dupã
moartea neaºteptatã a tatãlui sãu Nicu, în 1876,
dorinþa de parvenire ºi vanitatea, la care trebuie
sã adãugãm descendenþa etnicã balcanicã (gre -
ceascã, even tual aromânã) – pe care Iorga nu
ºi-o ºtie asuma, preferând „rangul” de român ºi
ortodox – se pare cã au fost ingredientele dezas -
trului. Copilul Neculai Iorga s-a refugiat în învã -
þãturã, ca o soluþie instinctivã la lipsurile finan -
ciare pe care mama sa Zulnia trebuia sã le
în frunte. Cãrþile îþi pot deschide visul cãlãtoriei
în spaþiu ºi timp, te pot duce departe, oferind
drogul unor lumi extraordinare, cu personaje pe
mãsurã. Problema care rezultã, însã, este una care
þine de sociabilitatea deficitarã cu care se alege
tânãrul, lucru pe care azi îl condamnãm la cei
dependenþi de jocurile pe com puter ºi internet. 
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„Cu Iorga se putea înþelege oricine foarte uºor,
numai sã-i fi spus de trei ori pe zi cã era ge nial, cã
era cel mai mare istoric, cel mai mare poet, cel mai
de seama autor dra matic, cel mai iscusit om de Stat,
ºi în gen eral orice, precedat de un superlativ. În
realitate era un de ment. Nu era nebun de legat,
fiindcã nebunia lui nu se manifesta prin acces de
furie, dar nebun totuºi; o fenomenalã vietate cu
funcþii cerebrale deformate printr-o dezvoltare
anormalã a centrelor memoriei ºi cuvântului”. C-tin
Argetoianu, Memorii..., vol. IX, p. 233

1 Constantin Argetoianu, op. cit, p. 235.  



„Deprins a trãi singur, numai cu prietenia
eroilor din cãrþile citite, având toatã sfiala adusã
de lecturã, ducând cu sine o parte din fe mi -
nitatea mamei care-l creºte, copilul era sortit a
nu fi sociabil. De aici a venit seria conflictelor,
neînþelegerea dintre profesor ºi elev. Iorga nu
era venit pe lume spre a primi modulãrile das -
cãlilor aserviþi programelor ºi principiilor peda -
gogice, de aceea ºcoala a fost pentru sine un fel
de închisoare sau azil, cu ziduri reci ºi înalte, cu
priviri îngrozite”1. 

Elevul Iorga, în ciuda unor plusuri re -
marcabile, se dovedeºte deficitar la exerciþiul
militar, gimnasticã, canto ºi desen, dis ci pline
pentru scutirea cãrora intervine, fãrã succes, cã -
pitanul Ioanide, devenit tutore nepotului care
urma Liceul Naþional din Iaºi. Acasã, uneori,
când încerca sã cânte din rãsputeri de unul
singur „Fiii României, toþi voinici de frunte,
ºoimi de prin Carpaþi, ºoimi de prin Carpaþi”, i
se dãdeau toate bomboanele din casã numai sã
tacã. În ce priveºte gimnastica, copilul debil ºi
obiºnuit sã stea toatã ziua aplecat asupra cãrþilor
sale, privea cu groazã la aparatele din sala de
gimnasticã. Pânã dupã vârsta de 25 de ani, mulþi
credeau cã zilele tânãrului sa vant sunt numãrate. 
El însuºi nu avea încredere în forþele sale fizice
ºi chiar mo rale, pânã ce, într-o zi mântuitoare,
puterile lãuntrice învinserã, dându-i tãria tru -
peascã ºi mândria largilor sale orizonturi în care
intrau în tipare pre cise lumea de pretutindeni ºi
din toate timpurile2. 

Nici cu matematica nu stãtea mai bine,
bacalaureatul luându-l la aceastã materie mai
mult din mila profesorului, dupã cum avea chiar
Iorga sã recunoascã mai târziu3. Eºecul la aceste
dis ci pline care, în antichitatea greceascã, ar fi
fost elementare, trebuie sã fi sãdit în sufletul
tânãrului Iorga gustul amar al înfrângerii ºi ne -
realizãrii. Eºecul stilului sãu de a scrie ºi con -
cepe o carte sau un ma te rial, ca adult, aici ar
trebui cãutat. Lipsa de disciplinã fizicã, de orga -
nizare a voinþei, de sociabilizare prin sporturi de 
echipã, precum ºi lucratul deficitar cu vizualul –
imagini, hãrþi, desene – le vom întâlni la maturul 
Iorga. Ca sã compenseze cumva sociabilitatea

scãzutã printre colegi, Iorga îºi face rost de „pro -
tectori”, azi le-am spune „bodyguarzi”: Petre
Liciu în liceu ºi Petre Fântânaru la Universitate.

Lipsa autoritãþii paterne se va reflecta ne -
gativ în relaþia cu unii dintre dascãlii sãi, care-l
considerã obraznic ºi re cal ci trant. Ajunge chiar
sã fie exmatriculat, dar nu vom insista pe acest
subiect, deoarece sistemul de învãþãmânt de azi
este adaptat inclusiv copiilor cu probleme sau
hiperactivi... Personalitatea rebelã, contestatarã, 
i se contureazã acum, Iorga sfârºind prin a fi
considerat, dupã accederea la funcþii, un dic ta -
tor! Urmãtorul mare pas pe care Iorga îl face pe
calea degradãrii sale mo rale este „vinderea su -
fletului”, celebrul subiect al capodoperei lui
Goe the: Faust. Astfel, istoricul în devenire îºi
trãdeazã iubirea adevãratã în favoarea unei cã -
sãtorii din interes. Mai mult, Iorga va beneficia
de douã astfel de cãsãtorii, care-i vor asigura
mai întâi suportul ma te rial necesar, iar apoi pe
cel al promovãrii profesionale. Cazul Ponta-
Iohannis de la alegerile prezidenþiale din 2014
oferã cea mai bunã ilustrare a subiectului. Tâ -
nãrul procuror Vic tor Viorel Ponta, cu o des -
cendenþã balcanicã ºi el, divorþeazã de prima
soþie, cu care avea deja un copil, pentru a se
cãsãtori cu Daciana, fiica unui lider al PSD,
partid la care ginerele ajunge preºedinte ºi apoi
prim-ministru al României. Nici mãcar Iorga, cu 
doctoratul lui luat „pe bune” în Germania, nu a
avansat atât de rapid în ierarhia României!
Câºti gãtor avea sã devinã, însã, cel care a rãmas
ver ti cal de la bun început, cel care nu ºi-a trãdat
marea iubire din tinereþe pentru compromisuri
profesional-politice ºi a cãrui forþã interioarã îºi
trage seva tocmai din fidelizarea faþã de prin -
cipiile etico-mo rale, adicã Klaus Werner Iohannis.
(Deºi azi, dupã episodul cu jalnicul pre mier Su -
per man-Cîþu, n-aº mai fi atât de sigur...).

În vremea lui, Iorga era un Ponta, model
care vedem cã nu mai are prizã la poporul ro -
mân... La fel ca Ponta, proaspãtul absolvent de
facultate Iorga, se îndrãgostise sincer de o co -
legã, Ecaterina C. Botez4. Dar el viseazã la stu -
dii în Occident – loc în care pãrinþii sãi fuseserã
sã se distreze de mai multe ori, pe vremea când
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1 Ion Galdea, Repere filatelice – Nicolae Iorga, on line http://www.dacoromania-alba.ro/nr54/repere_
2 http://www.crispedia.ro/Nicolae_Iorga__elev_la_Liceului_Na tional_din_Iasi  (paginã dispãrutã azi).
3 A.P. Sam son, Memoriile unu gazetar. 1927-1937, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 1979, p. 31.  
4 Lucian Nastasã, Intelectualii ºi promovarea socialã (pentru o morfologie a câmpului universitar), Editura

Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2003, p. 64.  



financiar stãteau bine. Iorga putea spera deo -
camdatã doar la o bursã datã de statul român,
prea micã pentru pretenþiile sale. Aºa se face cã,
sub persuasiunea lui Xenopol, Iorga va alege o
familie cu bani, care avea ºi fatã de mãritat:
Maria Tasu. Prietenul Petre Fântânaru îi scrie în
legãturã cu acest pas, într-o epistolã din 23 mar -
tie 1890: „La noi, printre bãieþi, se cam cunosc
gândurile tale. Mulþi mã întreabã veºnic ce mai
ºtiu în aceastã afacere de dragoste a ta. Le rãs -
pund cã nu pricep nimic. Nu tocmai cu ochi
blânzi privesc ei lucrurile, ar dori sã nu se întâm -
ple aºa cum doreºti; de ce? Rãspunsul îl dau fãrã
multã judecatã, bazându-se, pretind ei, pe pre -
cedente, cã totul ce faci este numai o cerinþã în a
satisface vanitatea ta”1... 

Iorga îºi asigura prin aceastã cãsãtorie nu
numai acoperirea cheltuielilor din strãinãtate,
dar ºi intrarea în lumea bunã a Iaºului ºi Junimii. 
Socrul va asigura traiul lipsit de griji al „porum -
beilor” în Italia, Franþa ºi Germania. O reþea
tipic româneascã de pile-cunoºtinþe-relaþii este
pusã apoi la punct de tata-socru. În afara spri -
jinului ma te rial, Vasile Tasu este cel care se
pune neobosit în miºcare pentru a asigura un
viitor ginerelui sãu. Corespondenþa dintre cei
doi dezvãluie acest lucru: intervine deseori
pentru ritmicitatea ºi suplimentarea bursei; dã
sfaturi în ce priveºte relaþiile lui Iorga cu oa -
menii influenþi ai epocii; regleazã afacerile
ginerelui cu diversele reviste în care îºi tipãreºte
producþiile; urmãreºte ºi influenþeazã chesti u -
nea concursului la catedra de istorie universalã,
apeleazã per sonal la Take Ionescu, B. P. Hasdeu,
T. Maiorescu, J. Negruzzi, D. A. Sturdza, A. D.
Xenopol, I. Caragiani, Ionescu-Gion º.a., în vre -
me ce proaspãta soþie juca – în peregrinãrile
europene ale cuplului – rolul de „secretar gen eral”
al istoricului în formare2. 

Tânãra soþie, aidoma multor fete de „lume
bunã”, nu excela ºi în rolul de gospodinã, deoa -
rece Teoharie Antonescu, care viziteazã cuplul
Iorga la Dresda, în 1893, gãseºte multã mizerie
ºi neglijenþã în locuinþa celor doi. În plus, gãsi -
rea unui fir de pãr al Mariei în ouãle gãtite
pentru oaspete, pune capãt apetitului respec -
tivului... Maria era „lipsitã de studii superioare

ºi cu un spirit mult prea casnic ºi refractar noilor
tipuri de convenienþe sociale în care Iorga se
implica tot mai mult”3 ºi, dupã un deceniu ºi
cinci copii, nu mai avea nimic de oferit unui
mascul care se simþea prea sofisticat ca sã nu
vrea mai mult de la societatea româneascã, decât 
o catedrã de profesor universitar (obþinutã ºi
aceea cu destule emoþii!) ºi statutul de membru
co re spon dent al Academiei Române...

Promovarea profesionalã necesita un nou
proiect mat ri mo nial, în care nu mai erau im -
portanþi banii socrului, ci susþinerea lui aca -
demicã! Aºa se face cã Iorga ajunge ginerele celui
mai mare slavist al istoriografiei româneºti, Ioan 
Bogdan. Sedus de mediul elevat descoperit în
casa lui Bogdan din Braºov (în Austro-Ungaria),
Iorga, îi va scrie mai apoi din Moldova noii sale
iubiri, Ecaterina (Catinca), fata mai micã a sla -
vistului, cu studii la Budapesta: „Vai, ce oameni
sunt românii de aici ºi ce puþin vã seamãnã vouã
de acolo! Ce neprimitori, ce brutali mi se par…
Cei mai mulþi nu-þi pot vorbi zece vorbe fãrã a-þi
spune o grosolãnie… Cu cât pãþesc mai multe
din acestea, cu atât mi-e mai drag sã mã gândesc
la ºezãtorile de searã de la Braºov”4. Ardelean
ºcolit în Occident, Bogdan ajunsese un reputat
filolog ºi istoric, membru co re spon dent al Aca -
demiei Române, instituþie elitistã, unde statutul
lui Iorga se clãtina serios la 1900. Decizia lui
Iorga de a divorþa, la finele lui 1900, e susþinutã
de viitorul socru, care vine ca martor la proces
de partea viitorului ginere. La începutul anului
1901, Iorga era însurat cu Catinca... De acum
înainte, triada criticã ce reunea pe Dimitrie
Onciul, Ioan Bogdan ºi Nicolae Iorga, va da
asaltul asupra „bãtrânilor” (V. A. Urechia, B. P.
Hasdeu, Gr. G. Tocilescu, N. Quintescu º.a.),
care le stãteau în cale, ducând la însuºirea pâr -
ghiilor de putere în administrarea domeniului
vizat, sfârºind prin a-i face atotputernici în cele
mai înalte foruri ºtiinþifice româneºti. Glo ria lui
Iorga, transformat ºi în om pol i tic, va atinge în
cele din urmã statutul maxim de preºedinte al
Consiliului de Miniºtri, prim-ministru adicã... 

Batjocorirea maestrului Xenopol 

Citim în „Suveranii” lui Nastasã: „Pe la
1890, A.D. Xenopol îi pãrea lui N. Iorga – care
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1 Ibi dem, p. 65-66.  
2 Ibi dem, p. 66.  
3 Ibi dem, p. 74.
4 Nicolae Iorga, Scrisori cãtre Catinca. 1900-1939, Editura Mi nerva, Bucureºti, 1991, p. 27.  



i-a fost stu dent ºi i-a datorat în mare parte vii -
torul – ca fiind «omul mãrunt ºi pãtrat, cu faþa
rasã între lungile fa vor ite roºcate, cu ochii scli -
pitori ºi ºterºi, care, tremurând din picioarele
bolnave, suia încet dealul [Copou], oprindu-se
din când în când la bãncuþele din poarta ca -
selor». La cursuri «vorbea zdrumicat, fãrã altã
elocvenþã decât a cugetãrii sale superioare», iar
la examene «era foarte larg cu mediocrii, respin -
gând numai pe aceia care nu puteau rãspunde
nici asupra lucrurilor celor mai lementare»”1. 

Spre deosebire de el, de pildã, aca de mi -
cianul Iorgu Iordan (1888-1986) ºi-l aminteºte
astfel pe profesorul lui Iorga, în jurul vârstei de
60 ani: „Era un om foarte blând ºi de aceea,
poate, nu fãcea o mare impresie. (…) Era in -
capabil sã jigneascã pe cineva, oricine ar fi fost.
Poziþia lui era însã puternic consolidatã; chiar
noi, cei de vârsta mea, nu puteam uita fie ºi
mãcar acea Istorie a românilor în 12 vol ume”2.
Fãcând portretul marelui sãu profesor ºi spri -
jinitor, pe a cãrui operã îºi va propune chiar s-o
scoatã din uz prin propriile-i vol ume, Iorga a
pierdut o bunã ocazie de a tãcea...

Alexandru Dimitrie Xenopol (1847-1920) 
a fost profesorul ºi sprijinitorul entuziast al lui
Iorga încã din timpul studenþiei. Tânãrului
Iorga, dupã insistenþe la ministerul de profil, i se
acordã o dispensã specialã chiar de la prim-mi -
nistrul României, Lascãr Catargi, pentru a-ºi da
examenele pe anii II ºi III în primul an de studiu, 
lucru care i-a revoltat pe unii profesori, în frunte
cu mai rigurosul ardelean Aron Densuºianu (ta -
tãl lui Ovid Densuºianu), însã i-a entuziasmat pe 
alþii, precum Xenopol. Contestarea lui Iorga
atun ci, de cãtre o parte dintre profesorii sãi, e
posibil sã fi lãsat sechele în psihicul tânãrului,
pentru care recunoaºterea valorii sale, fie chiar
prin mãgulire – cum spunea Cioculescu – va
deveni un þel în viaþã.

Trecând peste piedicile puse de con tes -
tatari, tânãrul Iorga ajunge, la 18 ani, sã fie
absolvent de facultate: „o licenþã strãlucitã, la a
cãreia lucrãri scrise nu s-au gãsit în cele cinci
coli ale tezei latine nici o singurã greºealã, iar în
coala întreagã a tezei greceºti numai douã gre -
ºeli de accente” – dupã cum preciza admirativ

Xenopol despre lucrãrile examenului scris ale
elevului sãu. Ziarul „Lupta” consemneazã cu
detalii faptele „de arme” ale micii personalitãþi
lo cale, care devenise Iorga. „Xenopol propune
sãrbãtorirea tânãrului licenþiat. A doua zi, dupã
examen, la 24 decembrie 1889, a avut loc ban -
chetul prin care profesorii sãrbãtoreau pe cel
care, încãrcat de glorie, îºi lua drumul în viaþã,
urcând vertiginos calea nemuririi. Au fost de
faþã corpul profesoral al Facultãþii, rectorul ºi
deca nul, lipsind numai: Aron Densuºianu ºi Ion
Gãvã nescu. Tânãrul sãrbãtorit ºi-a aranjat „cu
îngrijire bretonul bogat ºi moale” care-i aco -
perea fruntea ºi, cu multã demnitate, plin de
mulþumire, s-a aºezat între bãtrânii încãrunþiþi în 
cãutarea adevãrului ºtiinþific”3.

Aceastã aºezare a lui Iorga, poate fi sim -
bol, unul nefericit. Pentru cã, în loc sã fie re -
cunoscãtor toatã viaþa pentru felul cum s-au
mobilizat profesorii în favoarea lui, el se con -
sidera dintr-odatã egalul lor, numai buni de lãsat 
în urmã! Cum altfel sã ne explicãm reacþia deloc 
elegantã pe care o va avea Iorga mai apoi faþã de
binefãcãtorul sãu, Xenopol?... El este cel care
face lobby pentru trimiterea elevului sãu în
strãi nãtate, cu bursã plãtitã de statul român.
Apoi, pe vremea când Iorga îºi termina doc -
toratul în Germania, Xenopol îi cere sã se spe -
cializeze în istoria universalã, „fiindcã isto ria
românilor o scrisese el ºi nu mai era nevoie de
documentare în plus”4. 

Solicitarea nu era una subiectivã, de in -
teres per sonal pentru marele Xenopol, ci una de
interes naþional, cu menirea de a da Europei ºi
Lumii contribuþia noastrã originalã în acest do -
meniu, dupã ce Xenopol reuºise sã realizeze
prima mare sintezã modernã de istorie a ro -
mânilor. Dacã urmãrim, însã, op era lui Iorga,
vom vedea cã tocmai acest îndemn al profe -
sorului sãu nu-l va îndeplini, excelând, însã, în
lucrãri privind istoria românilor (a cãrei cale
fusese bãtãtoritã de Xenopol), la care se adaugã
câte ceva despre imperiul otoman ºi cel bizantin, 
state profund le gate de destinul românilor, la o
adicã. Istoria universalã îi este pasatã în schimb
lui Gh. I. Brãtianu, fost elev de-al sãu, ºcolit în
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1 Lucian Nastasã, „Suveranii” universitãþilor…, p. 489.
2 Dorin Tudoran, Nostalgii intacte, Bucureºti, Editura Eminescu, 1982, p. 62.  
3 http://www.crispedia.ro/Nicolae_Iorga__stu dent_la_Facultatea_de_Litere_din_Iasi  (site azi dispãrut).
4 http://www.crispedia.ro/Examenul_de_doctorat_a_lui_Nicolae_Iorga_in_Germania (site azi dispãrut).



Franþa, unde îºi ia doctoratul în istorie medie -
valã, în 1929. Nu va apuca nici el s-o facã... 

Dupã ce, deci, profesorul sãu îl ajutase sã
ardã etapele în absolvirea facultãþii, Iorga, aflat
în strãinãtate, ajunge sã scrie o recenzie a impre -
sionantei lucrãri a profesorului sãu în „Re vue
historique”, de aºa naturã, încât articolul îl ne -
mul þumeºte pe Xenopol1. Se pare cã Iorga nu
înþelegea la adevãrata valoare munca impre sio -
nantã a profesorului sãu, gândindu-se deja cã el
ar putea face o alta, mai bunã... El va ajunge, în
anii urmãtori, chiar sã-ºi critice maestrul în pub -
lic, fãrã nicio urmã de bun-simþ! Îl acuzã chiar
de „ignoranþã” ºi de „informaþie neîndestulã -
toare”! 

Iorga îºi con tinua acþiunea de contestare a
istoricului ieºean, în mod pub lic sau ocult. Într-o 
scrisoare a lui Karl Lamprecht cãtre N. Iorga,
bunãoarã, din 20 decembrie 1899, istoricul ger -
man se interesa în ce mãsurã A.D. Xenopol ar fi
indicat sã elaboreze o istorie a românilor, publi -
cabilã la Editura Fr. A. Parthes de la Gotha, în
seria Istoria statelor europene. Rãspunsul lui
Iorga este suficient de rev e la tor: „Nu cred câtuºi 
de puþin cã ar fi de aºteptat ceva de ordin ºtiin -
þific, ceva de valoare ºtiinþificã de duratã de la
Xenopol. El e un om foarte inteligent ºi, de
asemenea, harnic ºi sârguincios, dar împrãºtiat,
fãrã persistenþã ºi rãbdare, lipsit de atenþie pentru
exactitatea faptelor; întotdeauna neîndeajuns de
informat, fãrã mãsurã în opiniile de ordin gen eral,
fãrã originalitate veritabilã în gânduri [...]. Pre -
gãtire istoricã nu are: cunoaºte toate apro xi -
mativ ºi nu în profunzime”. Iar despre Istoria
românilor a lui Xenopol, „pot sã vã asigur cã noi 
nu o putem folosi niciodatã, ea fiind mai mult o
carte de popularizare”; mai curând, propune
Iorga, o prelucrare a cãrþii lui I. Ch. Engel,
Geschichte der Moldau und der Walachei
(Halle, 1804). ªi rezultatul nu va întârzia: K.
Lamprecht îi va încredinþa lui N. Iorga lucrarea
mai sus amintitã, finalizatã la 1905, în douã vol ume,
sub titlul Geschichte des Rumänischen Volkes in 
Rahmenseiner Staatsbildungen, colaborare ce
va con tinua ºi în anii urmãtori prin tipãrirea
celor cinci tomuri din Geschichte des Osma -
nischen Reiches nach den Quellen dargestellt
(1908-1913). Aºadar, o compromitere ocultã a
lui Xenopol, dar care-i va aduce lui Iorga un

profit enorm, îndeosebi prin pãtrunderea pe
„piaþa” istoriograficã europeanã, „piaþã” pe care 
Xenopol o controla de aproape un deceniu ºi în
cadrul cãreia se bucura de un prestigiu fãrã echi -
valent printre români2... Mai mult, Iorga antre -
neazã în urmãtorii ani toatã triada criticã
împotriva lui Xenopol, aºa fãcându-se cã socrul
Ioan Bogdan, în discursul sãu de intrare în Aca -
demie ca membru plin, în 1905, intitulat Isto -
riografia românã ºi problemele ei actuale, face
în aºa fel, încât sã omitã orice contribuþie a lui
Xenopol pe acest tãrâm! 

Ceva, „de încãlzire”, în domeniul istoriei
universale, va pro duce însã Iorga, peste mai
bine de trei decenii de la solicitarea dascãlului
sãu: Essai de synthPse de l’Histoire de l’Hu -
manité (Eseuri de sintezã a Istoriei Umanitãþii),
lucrare apãrutã în francezã, la Paris, în patru
vol u me, între 1926-28. Iatã cum recepta, însã,
tânãrul Mircea Eliade primul volum al acestei
lucrãri, cel dedicat Antichitãþii: „În admiraþia
mea fãrã margini faþã de genialul polihistor,
fusesem profund dezamãgit de acest prim volum 
al Sintezei. E drept cã Iorga nu era un spe cial ist
în istoria vechiului Ori ent, nici în antichitatea
greco-romanã. Dar, pentru cã Essai de SynthPse
trebuia sã devinã capodopera marelui nostru
istoric, mã aºteptam sã fie pregãtit ºi redactat cu
mai multã grijã decât sutele de vol ume care îl
precedaserã. Îmi închipuiam cã N. Iorga se va
sili sã dea în aceste patru vol ume de sintezã
esenþa gândirii lui istorice. Visasem ani de zile
aceastã carte, mi-o închipuisem limpede, con -
centratã, lapidarã, adevãrat mon u ment ridicat ca 
sã înfrunte secolele. Ev i dent, fusesem amar
deza mãgit regãsind aceeaºi prozã repezitã ºi
des cusutã pe care o cunoºteam din celelalte
scrieri ale lui N. Iorga; dezamãgit, de asemenea,
de notiþa publicatã pe versoul paginii de gardã,
în care ni se spunea cã autorul n-a avut în -
totdeauna posibilitatea sã consulte cãrþile pe
care le citeazã; descurajat, mai ales, descoperind 
cã cel mai mare învãþat istoric pe care-l dãduse
neamul românesc ignora bibliografia recentã, cã 
folosea monografiile la modã pe vremea ti ne -
reþii lui, cã – ceea ce mi se pãrea ºi mai grav – nu
se þinuse la curent cu modificãrile care avu -
seserã loc în problematica istoriografiei orien -
tale ºi antice. Critica era cu atât mai cruntã, cu
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1 Lucian Nastasã, Intelectualii…, p. 67.  
2 Ibi dem, p. 179-180.  



cât eram de mulþi ani un admirator fre netic al lui
Iorga. Printre rânduri se ghicea, în articolul meu, 
furia iconoclastã a celui care se trezeºte deodatã
înºelat, care descoperã cã zeul adolescenþei lui
se face vinovat de lipsuri ºi slãbiciuni omeneºti.
Eºecul Sintezei lui Iorga mã lovea, de altfel,
personal. Crezusem în ºtiinþa lui istoricã
enciclopedicã ºi Essai de SynthPse trebuia sã-mi 
confirme strãlucitor credinþa mea în po si bi li -
tatea unui nou tip de Pico della Mirandola. Celor 
care ar fi criticat diversitatea preocupãrilor
mele, le-aº fi putut rãspunde: Dar iatã rezultatul
unei asemenea diversitãþi, iatã Sinteza la care a
ajuns Iorga!(…) Paradoxal ºi tragic a fost faptul
cã, abia intrat în Universitate, criticasem vi o lent
ºi mã rupsesem definitiv de profesorul pe care-l
admiram cel mai mult, de omul pe care mi-l
alesesem de model ºi a cãrui viaþã ºi operã juca -
serã în adolescenþa mea, ºi au continuat sã joace ºi
mai târziu, un rol aproape «magic». Într-a devãr, de 
câte ori mã simþeam obosit sau deprimat, îmi era
destul sã privesc cele câteva zeci de vol ume de
Iorga pe care le adunasem în rafturile bibliotecii
mele, ca sã-mi regãsesc forþele intacte. ªi tocmai 
pe acest uriaº în um bra cãruia jinduisem sã cresc 
îl jignisem adânc”1. 

Se pare cã prima încercare a acelei istorii
universale, planificate în perioada interbelicã,
va fi reuºitã abia de bihoreanul Ovidiu Drimba,
în anii ’80, cu a sa monumentalã Istoria culturii
ºi civilizaþiei, în patru vol ume... 

Iorga, la rândul lui, nu se va bucura de un
re spect necondiþionat din partea elevilor sãi, ati -
tudinea lor fiind, la o adicã, determinatã de mo -
delul Iorga-Xenopol. Polemica lui Iorga cu
ªcoala Nouã de Istorie, declanºatã la începutul
anilor ’30 din iniþiativa fostului sãu stu dent, C.
C. Giurescu, mai curând a erodat prestigiul sa -
vantului. Istoria românilor a lui Nicolae Iorga a
fost împinsã pe raftul din spate al bibliotecilor
de rivala sa, scrisã mai coerent, mai scolastic, de
mai tânãrul medievist (ºi el cu ambiþia totalitãþii
ºi a vizibilitãþii publice). Criticile dure ale Noii
ªcoli, interesatã de obþinerea legitimitãþii prin
descalificarea intelectualã (ºi chiar umanã) a
adversarului, au creat un gol în jurul lui Nicolae
Iorga.2

Cel mai celebru fals din istoria noastrã
a fost realizat de Iorga!

Un as pect pe care „bravii” noºtri istorici
de pânã azi nu au îndrãznit sã-l rezolve, cu
bãrbãþie, este celebrul fals cu „pohta” lui Mihai
Viteazul. El dovedeºte tupeul lui Iorga sau
prostia lui? Cel mai probabil, ºi una ºi alta. Dar,
minciuna este baza premeditãrii acestei afaceri
mizerabile pe seama sufletului românilor. Prin
minciuna asta, putem spune cã tânãrul Iorga,
aflat la începutul carierei de istoric, a comis
chiar un înjositor act de trãdare, fiind vorba de
istoria naþionalã la cel mai înalt nivel. 

Pentru a-ºi spori cumva prestigiul, Iorga
pune pe piaþã, în 1902, ceea ce lipsea ca po -
vestea de la 1600 sã parã într-adevãr realã: do -
cu mentul programatic al unirii lui Mihai
Viteazul. Nu de alta dar, spre deosebire de
Alexandru Mac edon, care ºtia din copilãrie ce
vrea sã facã la maturitate, la Mihai Viteazul nu
gãsim nicicând vreun proiect cu unificarea celor 
trei þãri cu populaþie româneascã, ce ocupau
teritoriul vechii Dacii. Un astfel de proiect exis -
tase, în schimb, la orãdeanul Sigismund Báthory,
prin cipe al Transilvaniei, care realizeazã uni -
ficarea în 1595, recunoscutã internaþional, dar
asta istoriografia românã nu vrea încã sã accep -
te. Mihai preluase, practic, proiectul orãdeanului,
destul de târziu, nefiind vorba, deci, de „pohta
ce-am pohtit”, cum scria Mihai despre cu totul
altceva. Fiind vorba de documente în limba
maghiarã aflate la Viena, teribilul fals istoric al
lui Iorga avea ºanse sã nu fie descoperit prea
curând. El a rãmas, însã, mult prea multã vreme
în picioare, pânã când cineva s-a gândit sã facã
totuºi o verificare a ceea ce Iorga prezenta în
facsimil ca text unitar în alfabet chirilic: ªi
hotaru Ardealului/ Pohta ce am pohtit/ Mol -
dova/ Þara Româneascã. 

În volumul De la Rãutu ºi Roller la Muºat
ºi Ardeleanu, istoricul Flo rin Constantiniu po -
vesteºte întâmplarea în subcapitolul dedicat re -
vistei periodice de mare succes „Magazin
istoric”: „Printre cele mai bune texte citite în
Magazin istoric s-a aflat rectificarea – dacã o
pot numi astfel – unei erori frecvente, nici azi
dispãrutã. Mulþi cred cã rândurile scrise de
Mihai Viteazul: ªi hotaru Ardealului/Pohta ce
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1 Mircea Eliade – Nicolae Iorga, în revista literarã „Faleze de piatrã”, 25.12.2009,
2 Flo rin Müller, Nicolae Iorga, executat într-un con flict care nu mai era al sãu, revista Historia.ro, Bucureºti, online: 

https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/nicolae-iorga-executat-intr-un-con flict-care- nu-mai-era-al-sau



am pohtit/ Moldova/ Þara Româneascã ar re -
prezenta, într-o formã concentratã, programul
union ist al lui Mihai Viteazul. În realitate,
aceste rânduri nu sunt un text unitar, ci însem -
nãri spaþiate de pe dosul unui doc u ment în limba 
maghiarã, cuprinzãtor al negocierilor lui Mihai
Viteazul cu comisarii imperiali; Mihai îºi no -
tase, în româneºte, punctele esenþiale ale trata -
tivelor; cârmuirea ereditarã a Transilvaniei, stã -
pâ nirile sale în Transilvania ºi Ungaria (hotarul
principatului Transilvaniei nu coincidea cu cel
de astãzi al Ardealului); revendicãrile sale (poh -
ta) într-un ºir de probleme; cârmuirea ereditarã a 
Þãrii Româneºti ºi Moldovei. Nu este vorba de
un tes ta ment pol i tic pentru toþi românii, ci de un
rezumat fãcut de voievodul român pe dosul unui
doc u ment scris în limba maghiarã. Legendele
au, însã, o viaþã trainicã, ºi lãmuririle colegului
Constantin Razachevici1, care a pus lucrurile la
punct cu rigoarea-i caracteristicã, nu au avut
ecoul cuvenit. E mai frumos sã repeþi legenda
bine sunãtoare decât sã spui un adevãr mai
prozaic”2.

Era un detaliu care ar fi schimbat rad i cal
totul, distrugând legenda româneascã a unirii ºi
strãlucirea celebrului film Mihai Viteazul, cu
Amza Pellea în rolul prin ci pal. Era o minciunã
pe care se construise un adevãrat zgârie-nori în

istoriografia românã ºi apãrea ca imposibilã de -
mantelarea lui. Subsemnatul avea în paginile
manualului de istorie celebrul fals al lui Iorga,
mulþi ani de la aflarea adevãrului, fãrã ca cineva
din Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmîntului de
atunci sã fi fãcut rectificarea. Nici alfabetul chi -
rilic al textului nu mã lãmurea cum trebuie
despre unirea lui Mihai Viteazul, noi învãþând
de zor cã eram popor latin, iar latina se folosea
de alfabetul pe care îl foloseam ºi noi, românii,
în anii lui Ceauºescu... Filmul ar tis tic Mihai
Viteazul, din 1970, ne fãcea, însã, sã uitãm orice
nelãmurire, umplându-ne de mândrie ºi satis -
facþie. Minciuna aceasta, ca ºi ascunderea origi -
nii 100% greceºti a lui Mihai Viteazul, se vor
perpetua pânã azi, din pãcate pentru adevãrul
istoric! De remarcat cã Flo rin Constantiniu nu-l
aminteºte deloc pe Nicolae Iorga, sfiindu-se,
pro babil, sã-i distrugã reputaþia ... 

Demersul lui Razachevici a fost, totuºi, un 
act de mare curaj, deoarece el mina tocmai po -
ziþia oficialã a conducerii politice, stabilite de
Ceauºescu în 1971, dupã neplãcuta vizitã la
Moscova din acelaºi an. „Observabilã a fost
deplasarea accentului pe cultivarea mai puter -
nicã a istoriei naþionale, pe exaltarea luptei
pentru independenþã în trecutul român, pe insti -
tuirea unui adevãrat cult al personalitãþii di -
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Iatã cum apare, pe faþã ºi pe verso, ul tima paginã a documentului. Se poate observa cã notiþele de pe
verso corespund unor paragrafe de pe faþa foii. ªi cã ele nu reprezintã o singurã idee, unicã...

1 Constantin Razachevici, Cele douã idei ale însemnãrii Viteazului, în Magazin istoric, anul IX (1975), nr. 10, p. 13-15.
2 Flo rin Constantiniu, De la Rãutu ºi Roller la Muºat ºi Ardeleanu, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 2007, p. 320-321.



verºilor voievozi, pe întâiul loc situându-se
Mihai Viteazul, deþinãtor al unei duble per for -
manþe: luptãtor victorios – fie ºi temporar –
împotriva Imperiului otoman, pentru neatârnare
ºi înfãptuitorul primei uniri a þãrilor române”1.
Demascarea falsului realizat de Iorga, lovea de
fapt tocmai în Mihai Viteazul, a cãrui aureolã
era la un maxim istoric. Prin urmare, ea poate fi
consideratã un „ac ci dent” care a scãpat cenzurii
comuniste ºi care trebuia boicotatã cu neluarea
ei în seamã. ªi, timp de decenii, praful uitãrii se
aºternuse temeinic peste acest caz.

Cel care s-a hotãrât sã reia demascarea
falsului, cu mai multã determinare ºi vizibilitate
de astã datã, este artistul Radu Oltean. În 2018,
pe blogul sãu Art Historia 2, motivat de faptul cã
muzeul de istorie din Piteºti promova în
continuare acest fals, în 2018, întãrindu-l chiar
cu o minciunã suplimentarã, s-a hotãrât sã ex -
plice în detaliu cum stau lucrurile. Astfel, aflãm
cã descoperirea falsului a fost mai mult întâm -
plãtoare, nu o acþiune premeditatã, de veri ficare
a documentului istoric cu pricina. Noro cul a
fãcut cã, „în 1968, fuseserã aduse la Arhivele
Statului din Bucureºti microfilme dupã mai
multe documente aflate la Viena”.3 Aºa aflã
Razachevici de cum aratã documentul orig i nal,
falsificat de Iorga, cel proaspãt reabilitat de regi -
mul Ceauºescu, inclusiv cu bust (1976), în faþa
Institutului de istorie, redenumit „Nicolae Iorga”...

Iatã ce spune Radu Oltean: „Astfel, Reza -
chevici a observat cã vorbele lui Mihai sunt de
fapt niºte notiþe scrise pe versoul unui doc u ment 
de patru pagini în limba maghiarã. Textul iniþial
fusese dictat în româneºte de Mihai ºi apoi tra -
dus în maghiarã. Documentul, foarte im por tant,
cuprindea o listã de cereri ºi discuþii pe care
Mihai Viteazul, întors din cam pania din Moldova,
trebuia sã le aibã cu comisarii imperiali ai îm -
pãratului Rudolf al II-lea aflaþi la Sãtmar.

Deoarece Mihai nu cunoºtea limba ma -
ghiarã, el ºi-a notat pe spatele ultimei pagini
câteva cuvinte spre a ºti unde erau scrise acele
idei. Unul din subiecte era «frontiera de vest a
Ardealului» («ºi hotaru Ardealului» cum zice
voievodul). Deoarece el vroia sã re-anexeze
Tran sil vaniei teritoriile Partiumului (Bihorul,

Solnoc, Zarandul ºi Crasna) aºa cum fuseserã
reglementate de un tratat din 1570 ºi care fu -
seserã cucerite ºi luate de imperiali. Aceastã
însemnare cu hotarul apare în partea de sus a
versoului documentului. La baza paginii, pe alte 
douã rânduri, apar restul însemnãrilor. 

Mihai vroia sã îi fie recunoscutã oficial de
cãtre Rudolf al II-lea ºi domnia ereditarã asupra
Moldovei ºi Þãrii Româneºti. Adicã sã poatã
lãsa moºtenire urmaºilor sãi acele principate.
Când scrie «pohta ce-am pohtit// Moldova ºi
Þara Româneascã» (pe douã rânduri) el nu folo -
seºte cuvântul «pohtã» cu sensul mod ern de
dorinþã sau poftã, ci cu sensul de cerere (ho -
tãrâtã). Tradus, textul ar suna «cererea ce-am
cerut-o cu hotãrâre». Cuvântul apare cu acest
sens ºi în alte documente ale lui Mihai: «pohta
(cererea) ce-am trimes pe Pantazi la pãratul (îm -
pãratul)» sau «sã pohteascã (sã cearã) de la
împãratul». 

Practic, Mihai avea de discutat cu diplo -

maþii imperiali - printre altele - douã probleme
majore. Sã rectifice frontiera vesticã a princi -
patului Transilvaniei încãlcat de imperiali ºi se -
parat, de a i se recunoaºte stãpânirea ºi domnia
ereditarã asupra Moldovei ºi Munteniei. În acest 
scop ºi-a fãcut niºte însemnãri independente pe
versoul ultimei pagini a unui doc u ment tradus în 
ungureºte în propria cancelarie. Însã de la Iorga,
ºi apoi de-a lungul timpului, aceste însemnãri au 
fost alãturate, în mod ar ti fi cial, spre a rezulta un
text fals, prezentat tuturor ca testamentul pol i tic
al lui Mihai Viteazul, dovada clarã cã el dorea
demult Unirea ºi cã lupta sa a fost datã doar în
acest scop. 

Adevãrul este cã nici un istoric nu a reuºit
sã identifice vreun text de-al lui Mihai Viteazul
din care sã rezulte cã proiectul pol i tic al lui
Mihai ar fi fost o unire a celor trei principate.
Acea unire de patru luni a apãrut într-un con text
po lit ico-militar spe cific, care nu fusese prevãzut 
ºi nu a avut în spate o dorinþã motivatã naþional
sau etnic. Pânã la urmã, iatã, chestiunea a fost
lãmuritã pentru publicul larg de cãtre un art ist
pasionat de istorie, nu de un istoric pasionat de
propriul salariu ...
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1 Ibi dem, p. 341.
2 Radu Oltean, Pohta ce-am pohtit - istoria unui fals celebru, pe Art Historia, luni, 21 mai 2018, on line:

http://art-historia.blogspot.com/2018/05/pohta-ce-am-pohtit-istoria-unui-fals.html
3 Idem.



Lovinescu ºi Arghezi 

Iorga, cu stilul lui greoi ºi nefolositor întru 
buna comunicare, este repede depistat ºi sanc -
þio nat de un reprezentant al tinerei generaþii, ce
se va dovedi ºi el o minte sclipitoare, care se va
impune cat e goric în istoria literaturii române. În
1904, diaconul Ion Nae Theodorescu se pre -
gãtea sã intre în scenã, iar numele de scenã îi va
deveni pseudonimul sub care se ascundea: Tu -
dor Arghezi. Împreunã cu un anume Demetrius,
înfiinþeazã revista literarã „Linia dreaptã”. Iatã
ce spune Arghezi, în numãrul 3 al revistei, din
15 mai 1904, despre una dintre lucrãrile lui
Iorga: „Istoria lui ªtefan cel Mare, de care ne
ocupãm, e scrisã greoi ºi încurcat, cum este tot
ce poartã numele: N. Iorga deasupra sau de -
desubt. (...) D-sa are o dibãcie permanentã de a
întoarce pe dos priceperea citeþului, nu ºtiu cum
face fraza, nu ºtiu cum o strânge de gât, cã ea e
opacã”1. Arghezi îl va demasca, atunci când va
avea posibilitatea, pe profitorul politicii de pe
Dâm boviþa în care se va transforma Iorga, atrã -
gând atenþia asupra traficului de influenþã la
care se deda academicianul-pol i ti cian ºi obþi -
nerea de foloase necuvenite, cum s-ar spune
astãzi. El o va face în deceniile urmãtoare, ca
urmare a ata curilor pe care Iorga i le va admi -
nistra prin presa proprie.

Totuºi, ce alte beneficii suplimentare pu -
tea trage Iorga de pe urma calitãþii sale de om
pol i tic? Felul în care ºi-au tras foloase necu -
venite de pe urma funcþiei actualii politicieni, în
ultimii 31 de ani, este cumva o invenþie re -
centã?... Hai sã vedem ce succes avea Iorga cu
adevãrat într-un domeniu considerat pe atunci
unul de elitã în cultura unei naþiuni: teatrul. Nu
de alta, dar Iorga credea cã e ge nial ºi ca dra -
maturg... Iatã cum descrie Eugen Lovinescu, în
Istoria literaturii române contemporane, ra por -
tul dintre influenþa politicã, repertoriul Teatrului 
Naþional, munca „la normã” pentru artiºti ºi
succesul la pub lic: Mai târziu, dupã rãzboi, oda -
tã cu creºterea personalitãþii lui politice, Teatrul
Naþional a început sã-i joace câte o piesã pe an,
în condiþii insuficiente: la început de stagiune
sau la sfârºit, fãrã nicio grijã de montare ºi cu
rolurile neºtiute; fiecare reprezentare nu în sem -

na decât îndeplinirea unei sim ple formalitãþi. Cu 
timpul, reprezentaþiile s-au înmulþit ºi îmbu nã -
tãþit, dar cu un rit ual neschimbat: o premierã
rãsunãtoare în prezenþa tuturor notabilitãþilor

vie þii politice ºi culturale, - a doua zi o presã

multã vreme ostilã -, azi convenþional elogioasã 
în a recunoaºte „domnului profesor” cele mai
eminente calitãþi dramatice; la a doua re pre -
zentaþie jumãtate de salã e goalã, la a treia sau a
cincea aproape nimeni, încheind, astfel, cariera
piesei, oricare ºi oricum ar fi fost ea. 

Paralel cu aceste reprezentaþii oficiale, tri -
but al recunoºtinþei publice pentru marile merite 
culturale ale cãrturarului, producþia sa fiind prea 
abundentã, „domnul profesor” ºi-a creat un fel
de teatru per sonal („Teatrul ligii culturale”), cu
elemente adunate de oriunde, elevi ºi probiºti,
cu care ºi-a reprezentat în condiþiuni inaccep -
tabile o serie de piese sociale cu tendinþe mo -
ralizatoare. Toate acestea sunt spuse pentru a
arãta insuficienþa de informaþie a criticului în
studiul amãnunþit al prodigioasei activitãþi dra -
matice a unui autor, care scrie cinci acte în
versuri în câteva zile, când nu le dicteazã ste -
nografului în câteva ceasuri.2

Pãstorel Teodoreanu, cu finã ironie, sur -
prinde „valoarea” savantului istoric, eºuat în
dramaturgie ºi politicã:

Guvernul Iorga: „Cazul nu-i aºa sinistru,/
Cãci pãrosul demiurg/ Doar pe scenã-i prim-mi -
nistru,/ La consiliu-i dramaturg”.

Pentru toatã fa milia Teodoreanu însã, „ca -
zul” chiar a devenit sinistru. „Epigramele despre 
Nicolae Iorga i-a afectat ºi pe cei din fa milia sa.
Volumul Strofe cu pelin de mai, pentru Iorga
Nicolai l-a costat pe Osvald Teodoreanu, tatãl
lui Pãstorel, funcþia de ministru în guvernul
Iorga. Deºi acesta a cumpãrat întregul stoc, nu a
mai putut da ochii cu prim-ministrul. Nici fra tele 
epigramistului, Ionel Teodoreanu, nu a sca pãt de
supãrarea lui Iorga. Pe lista scriitorilor propuºi
pentru decoraþii se aflau ambii fraþi Teodo reanu,
dar Iorga l-a scos pe Ionel, confundându-l cu
Pãstorel. Aceastã întâmplare a stârnit râsul în
cercurile literare, punându-l într-o luminã defa -
vorabilã pe sa vant”.3

Improvizaþia, lucrul fãcut de mântuialã,
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1  Linia dreaptã, 15 mai 1904, p. 3. 
2 Eugen Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, Editura Litera, Chiºinãu, 1998, p. 323-324.  
3 Tãnase, Bianca, Pãstorel Teodoreanu, de la umor la con flict, în revista naþionalã „Historia”, on line:

https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/pastorel-teodoreanu-de-la-umor-la-con flict



lipsa de prizã la pub lic, glorie regizatã de-o clipã 
– aceste baiuri ale lui Iorga sunt caracteristici ale 
„formelor fãrã fond”, atât de specifice artifi -
cialului românesc, dirijat de sus în jus. Aºa înþe -
legea Iorga sã foloseascã mentalitatea româ neas -
cã balcanicã în favoarea sa, în loc s-o co recteze în 
spirit oc ci den tal, pe care-l respirase câþiva ani.
Oare ce carierã ar fi avut Iorga în Occident; ar fi
ajuns, fãrã celebrele relaþii matrimoniale ºi fãrã
tipografia sa mai departe de titlul de „profesor
universitar”, even tual „rec tor”?...

Eliminarea germanicilor
din etnogeneza românilor

M-am întrebat, scriind despre germanicii
ce au vieþuit în Dacia vreme de peste opt secole
(de la bastarni, la gepizi), cum se face cã aceºtia
au fost scoºi definitiv din procesul etnogenezei
românilor, deºi, dupã retragerea romanã au înte -
meiat chiar regate în Dacia! O direcþie de cer -
cetare spre germanici fusese stabilitã chiar
înainte de primul rãzboi mondial de cãtre isto -
ricul Constantin C. Diculescu, primul arheolog
român ardelean. Dupã cum afirmã el în Pre -
cuvîntare la volumul sãu în germanã Die
Gepiden (Leip zig, 1922), ajunsese dinaintea Pri -
mului Rãzboi Mondial la convingerea cã „isto -
ria Gepizilor are aceeaºi însemnãtate pentru noi, 
Românii, ca cea a Frâncilor pentru Francezi sau
cea a Longobarzilor pentru Italieni (pag. V)”1.
Diculescu îºi publicase, încã din 1918, în
Germania Primului Rãzboi Mondial, teza sa de
doctorat, intitulatã Historisch-topographische
Forschungen zur Geschichte der Gepiden in
Dazien, la Friedrich-Wilhelms-Universit@t Berlin. 
Aceastã lucrare s-a dezvoltat, patru ani mai târ -
ziu, în cea mai amplã, amintitã mai sus, suficient 
de bine fãcutã, încât sã fie citatã ºi astãzi de
specialiºtii occidentali. Cum se face cã direcþia
aceasta de cercetare asupra germanicilor dispare 
din preocupãrile istoriografiei româneºti chiar
dupã apariþiile editoriale din Germania? Cum se
face cã C.C. Giurescu, în a sa de mare succes
Istoria românilor (vol. I), din 1935, e nevoit sã
se limiteze la nici patru pagini în ceea ce-i pri -
veºte pe germanicii din Dacia? Aceastã direcþie
de cercetare rãmãsese, de fapt, nedezvoltatã,
dupã promiþãtorul început al lui Diculescu. 

ªansa de a ocupa o poziþie elevatã în ie rarhia
universitarã prin trecerea la un alt sta biliment de 
învãþãmânt su pe rior ar fi fost încu rajarea lui
Diculescu în a-ºi con tinua cu în cre dere studiile
în direcþia germanicilor, exem plu ºi pentru alþii.
Iatã cum lãmureºte Lucian Nastasã, autorul
excelentului volum „Suveranii” universitãþilor
româneºti, cine ºi cum l-a blocat pe Diculescu:
Constantin Marinescu era conferenþiar de
ºtiinþele auxiliare ale istoriei la Bucureºti (din
1923), pentru ca la 29 ianuarie 1925 sã devinã
profesor agregat la Cluj, la catedra de istorie
universalã, pe baza concursului dat în con for -
mitate cu articolul 83 din Legea învãþãmântului
secundar ºi su pe rior. În fapt, competiþia a avut
doi protagoniºti, pe C.  Marinescu, discipol ºi
om fi del al lui Iorga (care era ºi în comisia de
con curs), ºi pe C. Diculescu, deºi dupã vacan -
tarea catedrei s-au mai vehiculat ºi alte nume (V. 
Motogna, Marin Dimitrescu, M. Tolu). Acesta
din urmã, Diculescu, deºi mai puþin cunoscut
actualmente, era autorul unor lucrãri interesante
despre gepizi, încã citate copios în istoriografia
germanã, ºi aflat în graþiile lui Vasile Pârvan,
care cândva ar fi dorit sã-l aducã la Cluj în locul
lui V. Bogrea. Nicolae Iorga, însã, nu-l dorea pe
Diculescu, pe motiv cã este „germanofil”, iar
rezultatele cercetãrilor sale „n-ar fi oportune din 
punct de vedere pol i tic”, argumente suficiente
pentru temperamentalul profesor chiar de a refu -
za sã vorbeascã cu candidatul, cel puþin ca pre -
text.2 Aþi citit bine: un istoric de talia europeanã
a lui Iorga a pus deoparte cãutarea adevãrului
istoric, în favoarea unor pãreri politice subiec -
tive, antigermane, moºtenite din studenþie ºi în -
tãrite ca urmare a ocupãrii României de cãtre
Puterile Centrale, în 1917-1918. Un gest care,
din cauza influenþei sporite a lui Iorga în socie -
tatea româneascã, a dus la o minciunã istoricã,
prezentã ºi azi în manualele ºcolare ºi cursurile
universitare: aceea cã germanicii n-au niciun rol 
în etnogeneza româneascã, recunoscându-li-se
acest drept doar înapoiaþilor slavi! Aceºtia chiar
urmau sã ne ocupe în 1944 ºi sã ne slavizeze
istoria, pe un teren deja pregãtit de Iorga cu
iresponsabilitate. 

Se gãseºte în aceastã atitudine a istoricului 
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1 Prof. dr. Ilie Gherghel, Dr. Constantin Diculescu: Die Gepiden, Forschungen zur Geshichte Dazien im fruhen
Mittelalter und zur Vorgeschichte des rumänischen Volkes. Leip zig 1922, I-XIV +262 p. Recenzie, Tipografia Lu -
mina Moldovei, Iaºi, 1924, p. 7.  

2 Lucian Nastasã,  „Suveranii“ universitãþilor…, p. 395-396. 



vreo urmã de eticã profesionalã, este ea una
aºa-zis patrioticã sau e pur ºi simplu o ires -
ponsabilitate crasã faþã de destinul patriei?...
Pentru cã, prin aceastã atitudine antigermanã
gratuitã, Iorga demonstra cã nu învãþase nimic
din istorie! Exemplul regelui get Dromichaites,
care reuºeºte sã-l prindã pe agresorul mace -
donean Lisimah ºi, în loc sã-l pedepseascã cu
moartea, cum i-o cereau geþii sãi, îl elibereazã în 
schimbul unei pãci foarte avantajoase pentru
þara ºi poporul sãu, se pare cã nu l-a influenþat
vreodatã în gândirea sa politicã pe Iorga. Acel
Dromichaites din urmã cu 2200 de ani se do -
vedea a fi fost un pol i ti cian desãvârºit, dublat de
un strateg strãlucit, pentru care armata fostului
rege Alexandru cel Mare, condusã de unul
dintre marii sãi generali, nu reprezenta un im -
ped i ment! Regele get înþelegea foarte bine de pe 
atunci ce înseamnã „raþiunea de stat”, în timp ce
Iorga nu putea face saltul de la subiectiv la prag -
matic, de la per sonal la naþional. 

România nu avea nimic de împãrþit cu
Germania, ci cu Austro-Ungaria; în plus noi îi
atacaserãm pe ei, nu ei pe noi. Prin urmare,
odatã rezolvatã problema cu teritoriile ro mâ -
neºti stãpânite de Austro-Ungaria pânã în
1918-19, relaþia cu Germania democraticã, de
dupã Trianon, ar fi trebuit sã fie o prioritate,
România moºtenind o importantã minoritate
ger manã. Prin apartenenþa sa la Casa de
Saxa-Co burg-Gotta, re gina Maria, care ºi-a pe -
trecut adolescenþa în Germania, putea fi cel mai
bun ambasador al refacerii relaþiilor cu aceastã
importantã putere mondialã, aºa cum magistral
reuºise sã ne refacã imaginea de þarã pe lângã
reticenta Antantã, dupã încheierea Primului
Rãz boi Mondial. Aliaþii ne re proºau aprig acea
în cheiere separatã a pãcii cu Puterile Centrale,
din 7 mai 1918... Însã declaraþia reginei noastre
cã, pentru Germania, condiþiile pãcii de la
Trianon sunt prea grele, i-a atras profundul re -
spect al lui Hit ler, viitorul conducãtor al
Germaniei. În con secinþã, aflatã pe patul de spi -
tal în Germania anilor ’30, re gina Maria avea tot 
timpul salonul încãrcat cu flori, din partea
Führerului!... Im portanþa unei bune relaþii cu
Germania fusese, însã, bine înþeleasã de fostul
elev al lui Iorga, Gh. I. Brãtianu, el considerând

respectiva þarã ca oferind o contrapondere via -
bilã la regimul revi zionist ungar, patronat de
amiralul Horthy, precum ºi un garant al graniþei
cu URSS1. Acest raþionament corect, prag matic, 
aparþinea unui soldat voluntar din Primul Rãzboi
Mondial, cãci aºa înþelesese istoricul Gh. Brãtianu
sã-ºi apere pat ria, spre deosebire de Iorga... 

Relaþia defectuoasã cu Germania, stabilitã 
imediat dupã Primul Rãzboi Mondial cu oameni
precum Iorga, ajuns la un mo ment dat prim-mi -
nistru al României, va duce la dezastrul din
fatidicul an 1940, când Hit ler hãcuieºte
România din toate pãrþile, impunându-ne ºi par -
ti ciparea la noul rãzboi mondial alãturi de el! E
adevãrat cã vremurile erau grele, cã ne dispã -
ruserã aliaþii ce ne garantau frontierele, dar
parcã exemplul Suediei, neutre, dar afiliatã eco -
nomic Germaniei, ar fi fost o excelentã soluþie
pentru România, în locul a ceea ce am avut. Ar fi 
fost, însã, prea mult ca Iorga sã aibã o asemenea
clarviziune politicã, din mo ment ce bietul
Diculescu e pedepsit practic pentru cã ºi-a luat
doctoratul în Germania, þarã unde ºi-a publicat
ºi volumele despre gepizi ºi avari. Fusese taxat
ca „germanofil”, el, prietenul marelui Pârvan, ºi
acesta cu doctorat luat în Germania, unde cole -
gii îl numiserã admirativ der kleine Mommsen
(micul Mommsen)... Culmea este cã ºi Iorga îºi
luase doctoratul în Germania, în 1893, învãþând
bine ºi limba germanã! S-a ambiþionat sã-ºi
scrie teza în germanã, noi ºtiind-o cu numele ei
francez: Thomas III, Mar quis de Saluces. Cert
este cã rigoarea, disciplina, militarismul ºi, în
gen eral, felul ger man de a fi, la care se adãuga ºi
clima acestei þãri, nu l-au putut face pe Iorga sã
iubeascã Germania, el rãmânând ataºat de
Franþa ºi Italia, pe care le cunoscuse an te rior. Sã
precizãm cã tradiþia luãrii doctoratului în
Germania fusese declanºatã de un alt mare nume 
din istoria românilor: Mihail Kogãlniceanu2. 

Diculescu, prin lucrãrile sale recunoscute
în Germania, îi demonstrase lui Iorga, de fapt, cã 
te poþi realiza ºi fãrã sprijinul lui, as pect pe care
Iorga dorea sã-l taxeze chiar cu riscul falsului în
istorie! Îi reuºise cu Mihai Viteazul ºi „pohta”
lui, nefiind prins, o mai putea face de câte ori
dorea. 

Nemaivorbind cã includerea în etno ge ne -
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în volumul In Honorem Mihai Drecin, Editura Universitãþii din Oradea, Oradea, 2014, p. 181.  

2 Keith Hitchins, Românii 1774-1866, ediþia a II-a revãzutã, Editura Humanitas, Bucureºti 2004, p. 286.  



za româneascã a germanicilor, ar fi fãcut ca
teoria roeslerianã, promovatã in sis tent de un -
guri, sã devinã complet ridicolã!... Subiecti vis -
mul josnic al lui Iorga se transformase de
aceastã datã într-o atitudine criminalã, eli mi -
nând din istoria românilor o întreagã etnie bra -
vã, ce fusese în stare sã dezmembreze mãreþul
Imperiu Ro man, din care românii se revendicã
urmaºi, fãrã a demonstra cu nimic vreo men -
talitate imperialã... Arc peste timp, nouã decenii
mai târziu, românii înºiºi vor face un act de
dreptate germanilor, alegându-l pe unul dintre
urmaºii lor ca preºedinte al României. Rein -
troducerea germanicilor în etnogeneza româ -
neas cã ar putea fi acum atât un demers etic
profesional, cât ºi „oportun din punct de vedere
pol i tic”... Varianta cealaltã este cã strãmoºii ro -
mânilor dispãruserã din Dacia, iar germanicii nu 
au mai avut pe cine influenþa!

Ca sã-ºi pecetluiascã obtuzitatea ºi re sen -
timentele, Iorga se strãduieºte sã-l desfiin þeze pe 
Diculescu în a sa monumentalã Istoria Româ -
nilor în zece vol ume, apãrutã între 1936-1939.
Chiar dacã admite cã „e clar cã slavii au cu -
noscut pe români prin germani”1, Iorga pre -
cizeazã cã „teoria cã gepizii ar fi avut în for -
marea naþiei noastre un rol hotãrâtor, mai mare
decât al tracilor (francilor – corect. noastrã) în
Galia se sprijinã pe interpretarea exageratã a
valorii unor fibule care, dupã socotelile ºcolii
(lui) Kossina, ar fi neapãrat gepide. E uºor sã se
înþeleagã cât pot trage în cumpãnã câteva desco -
periri întâmplãtoare de obiecte atribuite mai
mult abuziv cutãrii categorii germanice. Textele 
bizantine au fost rãu interpretate de cineva de -
prins a lucra numai cu traducerea lor. Iar eti -
mologiile, ºi pentru râuri, sunt, cum s-a dovedit
uºor, cu totul fanteziste”2. 

De observat rãutatea lui Iorga care se folo -
seºte de ºcoala reputatului arheolog ger man
Gustaf Kossinna (1858-1931), de la Univer -
sitatea din Berlin, pentru a evita pomenirea lui
Constantin C. Diculescu, cel care publicase, de
fapt, volumul despre gepizi. În plus, Diculescu
sugerase pentru gepizi un rol precum al francilor 
în Galia ºi longobarzilor în Italia, nu mai mare,
cum incorect exagereazã Iorga. Sã precizãm
doar cã bietul Diculescu îºi va încheia prematur

cariera ºi viaþa, afectat de o boalã nervoasã. O
stradã din marginea oraºului Cluj-Napoca îi
poartã azi numele. Atât. 

Obstrucþionarea lui Lucian Blaga
la intrarea în Ac a de mia Românã

Ma nia grandorii, atât de specificã marelui
sa vant de pe Dâmboviþa, a fost crunt zdrun -
cinatã de apariþia în istoria poporului român a lui 
Lucian Blaga. Apreciat astãzi drept cel mai mare
filosof al românilor, Blaga, prin superioritatea
profunzimii gândirii sale fãcea ca Iorga sã aparã
ca un pigmeu pe lângã un gigant. Istoricul amer -
i can Keith Hitchins dedicã, de pildã, opt pagini
neîtrerupte operei lui Blaga în istoria lui
Românii 1866-1947, în timp ce Iorga este de -
parte de o asemenea performanþã, fiind amintit
ici ºi colo. ªi cum sã te legi tu de destinul acelui
gigant, ºcolit în lumea germanã înainte de Unire,
când el nici mãcar o panã nu-þi dato reazã? Foarte
simplu: îi blochezi calea cãtre recunoaºterea
aca demicã ºi iatã cã aºa te poþi lega de devenirea
respectivului în istoria þãrii tale.

Credeþi sau nu, cel mai mare opozant al
admiterii ardeleanului Lucian Blaga în Ac a de -
mia Românã a fost, în 1936, chiar „marele”
Iorga. (La fel fãcuse ºi cu Constantin Giurescu,
primul dintre cei trei Giurescu.) Dacã Traian
Bãsescu ar fi fost prezent la dezbateri, admiþând
cã ar fi putut, prin ab surd, înþelege op era celor
doi, i-ar fi putut adresa lui Iorga celebrele
cuvinte: „Nicolae, nici nu ºtii cât de mic începi
sã fii!”. Nu de alta, dar atitudinea marelui sa vant 
va convinge pe mulþi, inclusiv pe fostul sãu elev
Carol al II-lea, rege al României, cã Iorga este
deja istorie, cã alþi aºtrii, mai puternici, îi rãpesc
strãlucirea, obligându-l sã trãiascã la um bra lor.
Dacã sclipirea inteligenþei sale s-ar fi bazat de la
început pe dãruire, ca la Xenopol, nu pe ignobila 
cuantificare a mãreþelor realizãri proprii, Iorga
nu ar fi trãit durerea realizãrii altora în afara
influenþei sale, dovedindu-ne cã ar fi fost un
suflet în sufletul neamului sãu, cum frumos ºi
sugestiv scria alt ardelean, George Coºbuc. 

Iatã cum descrie academicianul Lucian
Nastasã scena admiterii lui Blaga în Academie,
în volumul Suveranii universitãþilor româneºti:
Cu toatã opoziþia lui N. Iorga, L. Blaga a fost
ales la 28 mai 1936, în urma raportului întocmit
de S. Puºcariu, dar abia dupã al treilea tur de
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1 Nicolae Iorga, Istoria românilor vol. II. Oamenii pãmântului (pânã la anul 1000), Editura Enciclopedicã,
Bucureºti, 1992, p. 243.

2 Idem, p. 230.  



scrutin1. Însã cooptarea lui nu a fost lipsitã de
incidente, presupunând numeroase negocieri ºi
aranjamente de culise, avându-se de înfruntat
mai ales rezistenþa celui mai sus menþionat, a lui
Iorga, care – mãrturiseºte Blaga – „de cincispre -
zece ani se frãmântã împotriva mea”; „ºtiind de
unde s-a pornit ura, îmi dau seama (…) cã
Nicolae Iorga e numele colectiv al unui con -
siderabil numãr de monºtri”2.

Numai cã puterea aproape discreþionarã a
acestuia la Academie, ºi nu numai, se diminuase
considerabil prin pãtrunderea în interiorul înal -
tului for a unei alte generaþii ce nu mai accepta
vechile rânduieli ºi „crizele” de autoritate ale
ilustrului istoric. 

De altfel, recepþia oficialã a lui Blaga, la 5
iunie 1937, avea sã marcheze un mo ment im por -
tant nu numai în plan biografic pentru acesta, cât 
mai ales prin recunoaºterea de cãtre cea mai
elevatã instanþã a producþiei lui intelectuale. Be -
ne ficiind de un elogios Rãspuns, formulat de I.
Petrovici ºi bucurându-se de prezenþa lui Carol
al II-lea, L. Blaga se putea considera la apogeu.
Poate cã discursul regelui a cuprins cel mai
sistematic semnificaþia intrãrii poe tului- filo sof
la Academie3. Iar pentru a surprinde at mosfera
de culise, Însemnãrile zilnice ale Corneliei
Brediceanu  (soþia lui Blaga – n.n.) sunt, cre -
dem, edificatoare prin sinteza faptelor petrecute
cu prilejul rostirii de cãtre soþul ei a celebrului
discurs Elogiul satului românesc: „Triumful de
la Academie a fost mai mare decât mi-am putut
închipui. Întreaga generaþie tânãrã, de toate cu -
lorile politice, e profund satisfãcutã de cuvintele 
regelui. În schimb, bãtrânii din Academie au
plecat capetele, când regele a spus cã felicitã
Ac a de mia pentru alegerea lui Blaga. N. Iorga a
venit la ºedinþã cu un teanc de vol ume noi de-ale 
lui, pe care voia sã le prezinte regelui cu aceastã
ocazie. Ul te rior, Lucian a aflat de la prieteni cã
în timp ce-ºi þinea el discursul, Iorga ºoptea
mereu câte ceva în urechea vecinului, ca sã
devieze atenþiunea. Dar publicul asculta cu în -
cordare, iar regele sorbea de-a dreptul fiecare
cuvânt ce-l rostea Lucian. (…) Dupã ce a ter -
minat regele, Iorga a exclamat: Dacã avem aºa
oameni mari în Academie, atunci eu nu mai am

ce cãuta aici, ºi-a luat volumele ºi a plecat. (…)
Trecând pe lângã el, Lucian l-a auzit spunând:
«Am sã-i arãt eu acestui domn (regelui) cã mai
existã un Nicolae Iorga în þarã», iar în antreu s-a
oprit cu niºte academicieni bãtrâni ºi le-a spus:
«discursul regelui înseamnã ap o lo gia por no -
grafiei ºi a obscuritãþii»; atunci, academicienii,
vãdit plictisiþi de teorismele lui Iorga, s-au
întors spre Lucian ºi l-au felicitat cãlduros”4. 

Felul în care s-a manifestat Iorga în timpul 
discursului lui Blaga, contrasteazã dra matic cu
ce pretindea Iorga auditoriului la orele sale de
curs. Iatã cum îl aflãm, graþie aceluiaºi Lucian
Nastasã5: Pe de altã parte, Iorga era ºi foarte
capricios ºi susceptibil faþã de toatã lumea, dar ºi 
foarte sensibil la felul în care reacþiona sala la
prelegerile sale. Dacã descoperea printre au -
ditori figuri ce pãreau foarte atente ºi-l aprobau
gestic, atunci Iorga se uita mereu la ei de parcã li 
se adresa. Însã dacã era cineva neatent, vorbea
sau se miºca, atunci se enerva ºi-l apostrofa. Iatã 
cum surprinde însã acest as pect Eugen
Lovinescu, care l-a avut ca profesor pe Iorga
prin 1900-1901: „Faþã de masa nesigurã a ascul -
tãtorilor, apostolul avea, însã, o atitudine agre -
sivã: nu numai nu ne ademenea pe calea se -
ducþiei personale sau a unei pomeni
uni versitare, dar dimpotrivã, întrebuinþa arma
ironiei ºi a invectivei; impresionabil ºi bãnuitor,
el împingea nervozitatea pânã la jicnire. Fãrã sã
presimtã simpatiile noilor veniþi, crezându-se
înconjurat numai de ostilitate, cerea o liniºte
sepulcralã; orice ºoaptã i se pãrea un co men -
tariu, orice foºnet de hârtie îl irita; nimeni nu
putea intra mai târziu în salã, iar odatã intrat,
nimãnui nu-i era îngãduit decât sã asculte sau sã
ia note; faþã de orice alte preocupãri, el avea
izbucnirea Nazarineanului faþã de zarafii din
templu”6. 

Concluzii: Îþi dau cu Iorga ãsta în cap!

A rãmas, peste ani, cã Nicolae Iorga a fost
un mare cãrturar, iar lichidarea lui de cãtre le -
gionari l-a fãcut pânã la urmã frecventabil
pentru comuniºti, aceºtia fiind în stare sã-i uite
trecutul burghez, antisemit ºi implicarea politicã 
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1 Analele Academiei Române. Dezbateri, t. LVI, 1937, p. 153-154, 167, 188.  
2 B. Munteanu, op. cit., p. 171.  
3 Analele Academiei Române. Dezbateri, t. LVII, 1938, p. 190-191.  
4 Manuscriptum, XII, 1981, nr. 3, p. 162-163.  
5 Lucian Nastasã, „Suveranii” universitãþilor…, p. 480-481.
6 Eugen Lovinescu, Scrieri, vol. II, Memorii, ed. Eugen Simion, Bucureºti, Editura Mi nerva, 1970, p. 30.



de ºef de partid ºi pre mier al României (1931-
1932)1. Iorga se afirmase ca un VIP în cadrul
societãþii româneºti, imaginea sa fiind vehi cu -
latã în toatã mass-me dia de atunci: presã, ra dio,
film de actualitãþi. Aidoma lui Hit ler în al Doilea 
Rãzboi Mondial, Iorga a deschis prea multe
fron turi pentru a reuºi o finalizare victorioasã a
lor. Apreciat ca o personalitate „renascentistã”,
el a crezut cã poate fi istoric, ziarist, critic lite -
rar, poet, dramaturg, memorialist, profesor uni -
ver sitar, pol i ti cian, ac a de mi cian, prim-ministru
într-o vreme când nu mai era omeneºte posibil
sã excelezi în atâtea direcþii, atât de specializate
fiecare!... A fãcut de toate ºi nimic, cum ar
spune românul. Ocupându-se de prea multe, n-a
obþinut excelenþa în niciun domeniu, arãtând cã
n-a înþeles sensul expresiei latine non multa, sed 

multum (nu multe, ci mult - cu înþelesul de nu
mult cantitativ, ci substanþial, considerabil)... 

„O definiþie a acestui om e foarte grea,
fiindcã scapã analizei prin neprevãzutele lui re -
flexe. Cu toate aparenþele unei adevãrate inte -
ligenþe, câteodatã chiar cu unele licãriri de geniu,
a trebuit de cele mai multe ori, în raporturile mele 
cu dânsul, sã-mi pun întrebarea dacã nu era un
prost” – aprecia Constantin Argetoianu2. 

Cel mai mare eºec al sãu rãmâne cel pol i -
tic: „iniþiator ºi an i ma tor de scurtã duratã al unui 
naþionalism antisemit, Nicolae Iorga a rãmas
prizonierul unui autoritarism de/cu motivaþie
culturalã, respectuos excesiv faþã de instituþia
forte a spaþiului pub lic românesc: Monarhia.
Chiar dacã a fost o scurtã perioadã de timp
prim-ministru, Nicolae Iorga mai curând nu a
contat în viaþa politicã a þãrii.

Marile curente sociale ºi ideologice ale
þãrii (liberalismul, naþional-þãrãnismul, fascis -
mul, chiar ºi suportul conturat în jurul perso -
nalitãþii lui Alexandru Averescu la începutul
anilor ’20) l-au ocolit sau nu le-a putut înþelege.

A fost integrat în instituþiile formale ale dicta -
turii carliste. Fãrã a calcula riscurile ins tru -
me n talizãrii persoanei sale (ºi ale no to rie tãþii
publice de care dispunea), Nicolae Iorga s-a
angajat în critica intenþiilor revoluþionare ale
Miºcãrii Legionare ºi ale lui C. Z. Codreanu”3.
Acesta din urmã, confirmându-l practic pe Cara -
giale, îi scrie per sonal în 1938: „Din marginile
puterilor mele omeneºti, cu care te-am respectat, 
îþi strig: Eºti un incorect. Eºti un necinstit sufle -
teºte”4. Da, chiar crescuse strâmb, fãcând-ºi cul -
cuºul în um bra protectoare a regelui Carol al
II-lea, fostul sãu elev.

Trecând peste faptul cã Iorga nu era ca -
pabil sã sesizeze direcþia istoriei pe care o trãia,
miºcarea politicã legionarã, cu aderenþã mare la
tineret, ajunge sã vadã în el cel mai bun simbol
al trecutului care trebuie lãsat în urmã... Aici
meritã amintit episodul când Iorga ia con tact cu
jocul numit fotbal, care entuziasma deja mul -
þimile. Astfel, „pe 11 iunie ’33, România câºtiga 
la Bucureºti Cupa Balcanicã, sub privirile entu -
ziasmate a 25.000 de spectatori: 5-0 cu Iu go -
slavia, dupã 7-0 cu Bul garia ºi 1-0 cu Grecia! La 
finala disputatã pe terenul ONEF, primul gazon
cu drenaj din România, asistase ºi viitorul rege
Mihai”, scrie „Gazeta Sporturilor” de duminicã, 
18 octombrie 2020.5 La trei zile dupã meci, în
ziarul sãu „Neamul Românesc”, Iorga scrie:
„Sã-mi fie permis sã nu mã bucur ca toatã cea -
laltã lume de marea victorie pe care a repurtat-o
România con tra Greciei, Bulgariei ºi Iugo sla -
viei la recenta Balcaniadã. Nu înþeleg de ce
ne-am bucura de faptul cã am jignit, prin de -
monstraþiile noastre, nu numai niºte presupuºi
adversari ca bulgarii, ci un aliat ºi un prieten cu
care n-avem nimic de împãrþit. Nu înþeleg iarãºi
de ce succesul unor jucãtori de minge engle -
zeascã aruncatã în aer cu deosebite pãrþi ale
corpului ar putea fi o dovadã a superioritãþii
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1 Silvia Iliescu, Primul ministru Nicolae Iorga, RADOR, 20 aprilie 2015: „Iorga a fost chemat de Carol al II-lea sã
formeze guvernul, devenind Preºedintele Consiliului de Miniºtri în perioada 18 aprilie 1931-5 iunie 1932, ministru 
de Interne ad-in terim (pânã la 7 mai 1931) ºi ministrul Instrucþiunii Publice, Cultelor ºi Artelor. A fost un an în care
criza economicã a fost prost administratã, favoritismele, tensiunile mari între FND ºi foºtii sãi aliaþi transilvãneni
au fãcut guvernul impopular”, on line: https://www.rador.ro/2015/04/20/primul-ministru- nicolae-iorga/

2 Manuscriptum, XII, 1981, nr. 3, p. 162-163.  
3 Flo rin Müller, Nicolae Iorga, executat într-un con flict care nu mai era al sãu, revista naþionalã „Historia”, on line:

https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/nicolae-iorga-executat-intr-un-con flict-care-nu-mai-era-al-sau 
4 Scrisoarea lui Zelea Codreanu cãtre Nicolae Iorga, în revista naþionalã „Historia”, on line:

https://www.historia.ro/ sectiune/gen eral/articol/scrisoarea-lui-zelea-codreanu-catre-nicolae-iorga
5 GSP, Mihail Sebastian vs Nicolae Iorga! Cum a „încãierat“ o victorie a naþionalei 2 scriitori geniali ai României:

„Oriunde se pot truca valorile ºi ierarhiile, numai în sport nu”, on line: https://www.gsp.ro/gsp-spe cial/di verse/
mihail-sebastian-vs-nicolae-iorga-cum-a-incaierat-o-victorie-a-nationalei-doi-scriitori-geniali-ai-romaniei-228126.html



României asupra tuturor vecinilor sãi,
superioritate aplaudatã fre netic de câteva mii de
oameni, în frunte cu Prinþul Moºtenitor ºi cu
preºedintele Consiliului (premierul – n.n.). ªi
mai ales nu înþeleg unde e dovada vredniciei, fie
ºi în acest bru tal domeniu, copilãresc ºi in fe rior,
a echipei tricolore. ªi am crezut cã trebuie sã
arãt ºi altora, cari poate sunt în mãsurã sã mã
lumineze, de ce nu înþeleg ceea ce mi se pare
numai o imensã copilãrie a unei lumi uºu ra -
tece”1. Dacã tot cu atâta „clarviziune” se arunca
Iorga ºi asupra istoriei, vã daþi seama care e
calitatea operei sale. Astãzi fotbalul e numit
„sportul-rege” pe toatã planeta...

Acceptarea slavilor, prin excluderea ger -
manilor, în procesul etnogenezei româneºti, l-a
fãcut pe Iorga agreabil ºi pentru ruºii invadatori.
La 4 ani dupã moartea sa, el era încã recunoscut
de oamenii simpli doar prin emblematica sa
barbã, nu prin tonele de scrieri ale sale. Confun -
darea lui cu Marx, la un miting comunist, vine ca
o supremã ironie pentru memoria savantului. Iatã
cum relateazã evreul comunist Silviu Brucan
(Saul Bruckner) evenimentul: „La un marº din
octombrie 1944, când mulþi purtau opinci sau
chiar desculþi, un muncitor de la Vul can purta o
pancartã cu portretul lui Marx, iar din spate, altul
îl cãlca pe picior de câte ori se oprea coloana.
Furios, cel de la Vul can îl apostrofã: «Mã, dacã
mã mai calci pe picior, îþi dau cu Iorga ãsta în
cap!»” (Silviu Brucan, Generaþia irositã)2. 

Republicarea unei bune pãrþi din op era sa
în vremea lui Ceauºescu, când Iorga apãrea ca
un istoric pa triot adoptat de regim, a fãcut ca
renumele de mare sa vant sã-i creascã, fãrã ca
cineva, aidoma lui Lucian Boia cu miturile
istoriei românilor, sã poatã sã-l conteste ºi sã-l
punã sub semnul întrebãrii, din cauza cenzurii
comuniste „patrioate”. Celebrele vorbe ale lui
Nae Ionescu cum cã atunci „când greºeºte
Nicolae Iorga este ca un popã beat cu sfântul

potir în mânã. Dacã îl loveºti, rãstorni potirul ºi
pângãreºti sfânta împãrtãºanie”, au rãmas va -
labile prea mult timp.

Dupã 81 de ani de la moartea lui Iorga,
avem astãzi detaºarea necesarã pentru a-l vedea
ca pe un simplu muritor care ne-a populat istoria 
ºi a stabili în mod clar cã el nu poate fi un model: 
de viaþã, de scris, de profesor, de om pol i tic ºi de 
erou al românilor! A fost un om care s-a iubit, în
primul rând, pe sine, a scris tot pentru sine,
pretinzându-ºi glo ria cu grãbire, chiar dacã
pentru confirmarea ei trebuia sã treacã peste
cadavre. Trufia de a crede cã eºti cel mai bun ºi
cã binemeriþi de la poporul român, fãrã ca efor -
tul tãu sã poarte, în ceea ce faci, dragoste ºi
dãruire, eticã ºi nobleþe, duce în mod sigur la
marginalizare ºi uitare. Istoria românilor scrisã
de C. C. Giurescu (cel hulit de Iorga), apãrutã
într-o sumedenie de ediþii dupã revoluþia din
1989, este cititã ºi astãzi cu uºurinþã, plãcere ºi
emoþie. Acea lucrare este rezultanta altui suflet,
mai apropiat poporului, cu un stil în armonie cu
aceastã caracteristicã. Ca cititul sã devinã o
„plã cutã zãbavã”, cum zicea cronicarul, scrisul
trebuie fãcut cu multã trudã, verificat, ºlefuit,
într-o muncã devotatã, cronofagã, în care rezul -
tatul fi nal sã fie unul care sã provoace uºor datul
paginii una dupã alta, desprins de curgerea
timpului. Lucrãrile lui Iorga, monumentale prin
întindere, sunt greoaie ºi dificil de înþeles ºi
parcurs. Cum glumea un coleg: „Iorga e omul
care a scris mai mult decât a citit!”...

Problema din motto fusese rezolvatã mai
corect de Geor ges-Louis Leclerc, conte de
Buffon, cu 200 de ani înaintea lui Iorga: „Stilul e 
omul însuºi”. Nicolae Iorga rãmâne, deci, un om 
pe care, dacã l-ai putea cumva respecta, nu l-ai
putea iubi! Probabil cel mai celebru lucru lãsat
de acest om în conºtiinþa publicã este felul în
care a murit, nu vreo lucrare sau vreo faptã
deosebitã... 
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Secuizarea ºi maghiarizarea în arcul carpatic

Octavian CÃPÃÞÂNÃ
Cluj-Napoca

Omânã de cãlãreþi, sichilii, au fost
trimiºi de regalitatea catolicã, de
osa turã germanã, la marginea esticã 

a Transilvaniei, cu obligaþia de a-i ajuta pe ro -
mâni la paza trecãtorilor. Sichili înseamnã pã -
zitori într-o limbã turcicã ºi nu reprezentau o
etnie anume. Originea etnicã a foºtilor secui a
rãmas o necunoscutã. Pentru cã, azi, dupã douã
studii ale Institutului de Geneticã al Academiei
Ungare, ºtim cã avem în Transilvania, Câmpia
Tisei ºi Panonia, doar maghiarofoni ºi nu ma -
ghiari. Con form acestor studii, astãzi, în bazinul
Dunãrii mijlocii, dintre maghiarofoni, sub 1%
au gene asiatice, fie ele mongole, turceºti, cu -
mane, avare ºi maghiare la un loc, restul au
haplogrupul J2, adicã al românilor, al daco-ro -
manilor, al tracilor (pe larg în volumul Culturã,
confesiune, etnie ºi rasã în Transilvania, Câm -
pia Tisei ºi Panonia, Cluj-Napoca, Casa Cãrþii
de ªtiinþã, 2014).

În lumea ºtiinþificã e recunoscut faptul cã
toate recensãmintele ungureºti erau de trei ori
trucate, în sensul umflãrii ponderii ungureºti,
odatã metodologic – dacã vorbeai ungureºte erai 
au to mat ungur, a doua oarã pe teren, prin inti -
midare, ºi a treia oarã la prelucrarea datelor, la
institutul de statisticã. Dar pânã sã avem infor -
maþii de geneticã, aveam ºi avem date culturale.
De unde învârtita coruptã, ceardaºul, la un
popor no mad? Jocul în doi, în pereche, poate fi
numai la un popor de multã vreme sedentar ºi
agricultor. Denumirea de ceardaº  – aºa-zisul
dans naþional maghiar, de fapt învârtita coruptã,
apare pentru prima datã dupã 1860 sub iniþiativa 
baronului Bela Wenckheim. (Dicþionarul Astra
vol. II, p. 58). Mai mult ºi mai pre cis, Ioan
Slavici, cel care i-a cunoscut ºi i-a înþeles cel
mai bine: „Maghiarii au un singur joc comun:
csardas (crâºmãreasca), afarã de acesta încã
vreo trei lo cale. Csardas constã din douã pãrþi:
lassu (lin), ºi friss (mãrunþel). Linul (lassu) este
Ardeleana românã; mãrunþelul (friss) este o com -
poziþie din jocurile româneºti Criºana, Bãtuta,

Pe picior, Lugojana ºi Mãrunþaua. [...] Românul
cântã când joacã, iarã maghiarul înjurã. [...] În
asemenea mod au schimbat ma ghiarii ºi ariile
române cântate de cãtrã dânºii. Deºi lassu
csardas este jocul român Ardeleana, aria dupã
care el se joacã nu este a Ardelenei, ci «doina»
românã. Aria doinei române este, dar, temeiul
muzicei populare maghiare. Friss csardas se joa -
cã dupã ariile jocurilor române. [...] Toate aceste 
arii de cãtrã poporul maghiar, propriu zis, înde -
obºte sunt cântate foarte urât, în zbierãturi in ar -
tic u late”. (Ioan Slavici, Opere, vol. VIII: Scrieri 
istorice ºi etnografice; Scrieri sociale ºi econo -
mice, Bucureºti, Fundaþia Naþionalã pentru ªtiin þã
ºi Artã, Univers enciclopedic, 2001, p. 795-796).

Aici casele, prelucrarea lemnului, se den -
tarismul ºi muncile câmpului, crestãturile,
costu mele, þesãturile, ceramica, cântecele, obi -
ceiurile de botez, de nuntã ºi de înmormântare,
denominaþiunile ºi numele sunt identice cu ale
românilor. Cum au venit niºte nomazi de stepã
în curbura Carpaþilor cu tradiþia prelucrãrii lem -
nului, identicã în toate þãrile româneºti cisalpine
ºi trans al pine din Maramureº, Þara Moþilor,
Þara de Sus ºi Vrancea, pânã în Hobiþa, Severin
ºi Timoc? Casa noastrã tipicã de la þarã ar fi cea
mai veche „formã a casei arice” europene, atât
în ce priveºte interiorul, cât ºi în ce priveºte
exteriorul, cu prispa din faþã ºi dispoziþia curþii
dimprejur. Acest plan aric e o caracteristicã a
popoarelor sta bile, dedate agriculturii, iar nu
vieþii foºtilor nomazi, cãreia îi corespunde ca tip
de casã „casa semiticã”, al cãrei plan, ieºit din
cortul triburilor nomade, îºi are dispuse ca -
merele în jurul „unei curþi interioare”, susþin
învãþaþii germani (V. Drãghiceanu, 707 zile sub
cultura pumnului ger man, Bucureºti, Saeculum
Vizual, 2012).

Haina þãranului ºi a femeii e a vechilor
traci, dansurile naþionale de tip ,,hora” amintesc
„Chora” dramelor antice.

De unde olãritul la niºte nomazi care
beau apa din burdufuri din piele de cal ºi nu
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foloseau instrumentar casnic fragil? De unde
numele sãr bãtorii naºterii Mântuitorului Kara -
cioni dacã, tre când prin Kiev, la finele seco -
lului al IX-lea, nu slavii, dar nici mãcar cneazul 
lor nu se creºti nase încã? De unde organizarea
lor în scaune ºi a germanilor în Stuhle, dacã nu
de la judeþele ºi juzii românilor din acel colþ de
Daco Românie?

Când s-au deznaþionalizat românii, ei au
„plecat” cu tot patrimoniul lor imaterial (cre -
dinþe pãgâne ºi creºtine, obiceiuri, colinde, po -
veºti, strigãturi, dansuri, cusãturi, crestãturi), pã -
rã sind doar limba. Re cent, Judit Pal recunoaºte
cã secuizarea în masã a românilor s-a fãcut în
douã etape: întâi lingvistic ºi apoi religios. (Ioan 
Ranca, Pro fesioniºtii noºtri, p. 161). O altã pã -
rere avea, la 1871, Ioan Slavici, care chiar cre -
dea cã „mai existã maghiari”, astfel el scria:
„Printre figurile povestei din când în când ni se
aratã câte o figurã românã în veºmânt strãin:
«cai nãz drãvani», «Mama pãdurii», «S-ta Vi -
neri», «lupte cu smei» ºi alte asemenea imagini
tainice, proprii numai poporului român ... când
maghiarul povesteºte, el adeseori vorbeºte cu
sintaxa românã”. (Ioan Slavici, op. cit., p. 792).

Despre dal, dana, cântecul poporal ma -
ghiar, scrie Slavici, este acel gen al poeziei în
care se aflã foarte puþine elemente noi (în afarã
de stridente, þipãtoare), restul fiind Doina.
„Dupã firea sa ritmicã, limba maghiarã nu se
poate potrivi la ritmul armonic aflat în limbile
eu ropene: pentru aceea ritmul cântecelor popu -
lare maghiare, care este mai ales cel pop u lar

român, îndeobºte este foarte rãu”. (Ioan Slavici,
op. cit., p. 793)

Excepþionalul om de culturã, care cu noºtea 
„maghiarul” ca nimeni altul, nu putea sã adune
atâtea informaþii obiective, pentru cã acestea nu
erau scoase din arhive sau relevate de ºtiinþã,
încât sã ajungã in de pend ent de absolutul gene -
ticii la altã concluzie, decât aceea logicã, cã ar fi
existat maghiari, care sã preia de la români, mu -
zica, poezia, dansul ºi toate celelalte forme ale
culturii populare! Încã o datã, românii când s-au
maghiarizat au plecat cu toate acestea! La în -
ceput într-un cadru extrem de ostil, mai apoi ºi
puºi la zid de aparatul ecleziastic, pol i tic, ad -
ministrativ, ju ridic, militar ºi, în fi nal, ºi ºcolar, în 
condiþiile divizãrii confesionale a românilor, op e r -
ate de Viena. La începutul secolului al XVIII-lea,
românii din centrul þãrii nu aveau decât douã
posibilitãþi: sã se maghiarizeze sau sã se refu -
gieze în Moldova. Cei rãmaºi au îm pru mutat
altã limbã, dar sângele nu l-au putut îm prumuta!
Pânã ºi etnograful ger man Paul Hunsdor fer
(1810- 1891, maghiarizat Hunfalvy), admitea cã
secuii sunt un amestec cu autohtonii. (I. I. Russu).

Savantul Nicolae Iorga concluziona pe
bu nã dreptate: „Secuii din Carpaþi sunt în majo -
ritate românii deznaþionalizaþi, aºa cum o aratã
habitatul lor tradiþional, felul de construcþie al
caselor ºi modul de prelucrare a pãmântului”. 

Blocul „secuiesc” este, de altfel, o in ven þie
recentã, de dupã 1848 (I. I. Russu), azi „blocul”
de dupã 1848, s-a schimbat în „þinutul” secuiesc
–  în mintea ignoranþilor politicieni din Bucureºti.
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80 de ani de la „Katynul românesc”, 
masacrul de la Fântâna Albã 

O tragedie despre care se vorbeºte prea puþin

Antuanela ROªIOR 
 

Se împlinesc, în 2021, 80 de ani de la
tragicul eveniment din 1 aprilie 1941 – 
ziua Paºtelui în acel an de rãzboi –

când mii de români din nordul Bucovinei, lo -
cuitori ai satelor de pe Valea Siretului, au în cercat
sã se refugieze din Uniunea Sovieticã în România,
dar au fost seceraþi de grãnicerii so vietici în pã -
durea Varniþa, zona cunoscutã ºi cu denumirea de
Poiana Camencei, situatã lângã satul Fântâna
Albã, care, la acea datã, era limita impusã de ocu -
panþii sovietici dintre nordul ºi sudul Bucovinei ºi
care a rãmas graniþã a României ºi cu statul suc -
cesor sovieticilor, Ucraina. Un episod negru din
istoria noastrã, numit ºi „Katynul românesc”.

Soarta românilor s-a schimbat în con tex tul
în care România a fost obligatã sã cedeze Uniunii
Sovietice trei teritorii (Bucovina de Nord,
Basabaria ºi Herþa), unde locuiau câteva milioane
de locuitori, consecinþã a ulti ma tu mu lui primit în
iunie 1940 ºi ca urmare a Pactului Ribben -
trop-Mo lotov din au gust 1939, care a rezolvat
problema delimitãrii sferelor de in terese din
Europa rãsãriteanã. La 10 luni de la instaurarea
ocupaþiei sovietice, mii de români din mai multe
sate din Valea Siretului ºi-au abandonat casele,
gospodãriile ºi viaþa lor de pânã atunci pentru a
reveni în pat ria-mamã, nebãnuind cã vor fi exter -
minaþi cu sânge rece. Încã din ianuarie 1941, so -
vieticii au lansat zvonul cã, cei care vor, au posi -
bilitatea sã treacã liber ºi paºnic frontiera spre
România.

Astfel, în duminica Paºtelui din 1941, 3.000 
de români au for mat o coloanã paºnicã, purtând în
faþã un steag alb ºi icoane, prapuri ºi cruci din
cetinã, ºi s-au îndreptat pas cu pas spre noua gra -
niþã sovieto-românã.

Aproape de localitatea Fântâna Albã (în
pre zent, parte a regiunii ucrainene Cernãuþi), la
circa 3 km de graniþa românã, îi aºteptau trupele
grãnicerilor sovietici.

Cercetãtorii spun cã masacrul de la 1 aprilie
1941 de la Fântâna Albã a fost or chestrat de so -
vietici. Cadavrele românilor au fost arun cate în

gropi comune sãpate dinainte, iar unele victime au
fost îngropate de vii. Alþi români, prinºi la Fântâna 
Albã, au fost arestaþi ºi tortu raþi. Au sfâr ºit într-o
groapã comunã dintr-un cimitir evreiesc peste care 
ruºii au aruncat var stins.

Ca urmare, sovieticii au declanºat o ope -
raþiune vastã de represalii împotriva românilor din
Basarabia ºi nordul Bucovinei. În luna iunie 1941,
peste 13.000 de români au fost ridicaþi din casele
lor ºi deportaþi în Si be ria ºi Kazahstan. Foarte
puþini au supravieþuit. Ca urmare a regi mului
opre siv, românii din Basarabia ºi Bucovina s-au
împuþinat considerabil. Potrivit statisticilor ofi -
ciale, populaþia româneascã a re giunii Cernãuþi a
scãzut cu 75.000 de persoane între recensãmântul
românesc din 1930 ºi pri mul recensãmânt sovietic
în 1959. Unii cer cetãtori susþin cã sovieticii au avut
un pro gram intenþionat de exterminare a ro mânilor.

An te rior masacrului de la Fântâna Albã, în
zilele de 6-7 februarie 1941 a avut loc masacrul de
la Lunca, un alt mo ment dra matic din istoria ro -
mânilor bucovineni. În luna ianuarie 1941, apro -
ximativ 100 de persoane din satul Mahala au tre -
cut graniþa din nordul Bucovinei în România, fapt
care a încurajat, o lunã mai târziu, alte sute de
români sã ia aceeaºi cale.

Astfel cã, pe 6-7 februarie 1941, în jur de
450 de români s-au îndreptat spre graniþele pa triei
mamã. Doar cã, probabil fiind avertizaþi de cineva
chiar din rândul românilor, sovieticii îi aºteptau la
graniþã, tacticã folositã ºi douã luni mai târziu la
Fântâna Albã. Au fost seceraþi fãrã milã de mitra -
lierele sovietice.

Sângerosul masacru de la 1 aprilie 1941 de
la Fântâna Albã nu fost recunoscut niciodatã de
regimul sovietic, iar autoritãþile ucrainene au per -
mis abia în anul 2000 oficierea unei slujbe reli -
gioase la Fântâna Albã în memoria celor 3.000 de
români uciºi în drumul lor spre România.

În ultimii ani, la Fântâna Albã au loc sluj be
de pomenire a victimelor masacrului de la Varniþa.

Din cauza restricþiilor de circulaþie im puse
pentru combaterea epidemiei provocatã de noul
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coronavirus, ºi în acest an ceremoniile de co me -
morare a celor care au murit în 1941 la Fântâna
Albã, vor fi restrânse.

Arhiepiscopia Sucevei ºi Rãdãuþilor a anun -
þat cã astãzi, la ora 18.00, la toate bisericile ºi
mãnãstirile din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei
ºi Rãdãuþilor vor fi trase clopotele în memoria
celor uciºi la Fântâna Albã, dar ºi pentru po me -
nirea românilor morþi „în alte zone în urma ocu -
paþiei sovietice”. Parohiile din þarã, care doresc, se 
pot alãtura acestei comemorãri prin tragerea clo -
potelor, în ziua de 1 aprilie, la ora 18, spre po -
menirea tragediei din 1941.

De asemenea, la Portalul Me mo rial Gol gota 
Neamului – „Fântâna Albã” de la Mã nã stirea Putna,
dupã-amiazã, cu binecuvântarea Înalt prea sfin þi tu -
lui pãrinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei ºi
Rãdãuþilor, începând cu ora 16:00 va avea loc o
manifestare comemorativã, odatã cu sãvârºirea
sluj bei Parastasului pentru ro mâ nii cãzuþi la Fân -
tâna Albã de cãtre Preasfinþitul pãrinte epis cop-
 vicar Damaschin Dorneanul ºi cuvânt al Prea -
sfinþitului pãrinte Damaschin, ur matã de alo cu -
þiuni ale arhid. prof. univ. dr. Vasile Demciuc,
acad. Alexandrina Cernov, Cer nãuþi (membru co -
re spon dent al Academiei Române), senatorului
Viorel Badea (pre ºe din tele Comisiei pentru cul -
turã ºi mass-me dia din Senatul României) ºi Dorin 
Popescu (fost viceconsul al României la
Cernãuþi), între aceste alo cuþiuni fiind intercalat
un re cital comun al formaþiei folclorice „Perla” a
ªcolii Populare de Artã ºi Civilizaþie Româneascã
„Ciprian Porumbescu” din Cernãuþi ºi al grupului
„Mlãdiþe bucovinene” al ªcolii Gimnaziale nr. 8,
Suceava, apoi de recitalurile corului Asociaþiei
Studenþilor Creºtin Ortodocºi Suceava ºi Grupului 
vo cal in stru men tal „Ai lui ªtefan, noi oºteni” de la
Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din oraºul
Vicovul de Sus. Cuvântul de încheiere va fi rostit
de arhim. Melchisedec Velnic, exarh al Arhie pis -
copiei Sucevei ºi Rãdãuþilor ºi stareþul Mãnãstirii
Putna, iar la ora 18:00 va avea loc „În sunetul
clopotelor Bucovinei, cu o lumânare aprinsã în
memoria victimelor de la Fântâna Albã”. Mani -
festarea comemorativã este orga nizatã de Arhie -
piscopie alãturi de Mãnãstirea Putna ºi Centrul
pentru Conservarea ºi Pro movarea Culturii Tra -
diþionale ,,Arboroasa”.

Portalul Me mo rial Golgota Neamului –
„Fântâna Albã” cuprinde o poartã mo nu men talã, o 
troiþã de piatrã, spaþii pentru depunerea de flori ºi
aprinderea de lumânãri, inscripþii cu nu mele sa -
telor de unde au pornit spre România cei uciºi în
masacrul din 1941 (Crãsniºoara Nouã, Crãs ni ºoa ra
Veche, Budineþ, Davideni, Igeºti, Cireºul,
Pãtrãuþii de Sus, Pãtrãuþii de Jos, Bãnila pe Siret,
Crasna, Ciudei, Suceveni, Corceºti, Carapciu,
Cupca, Dimca, Iordãneºti) ºi o fân tânã. El a fost
realizat de mãnãstire ºi sfinþit în 2 iulie 2018, la
Mãnãstirea Putna, pe locul unei troiþe ridicate (la
iniþiativa Departamentul pentru Românii de Pre -
tutindeni din cadrul Gu ver nului României) la 1
aprilie 2011 în memoria victimelor Masacrului de
la Fântâna Albã,

De asemenea, Grupul civic „Iniþiative
pentru Bilca” ºi Societatea pentru Culturã ºi Lite -
raturã în Bucovina – filiala Bilca, alãturi de cele
trei parohii din comuna Bilca, Primãria Comunei
Bilca, Grupul „Arboroasa”, ªcoala Gimnazialã
„George Tofan” Bilca organizeazã, tot astãzi, o
acþiune de comemorare.

Asociaþia Centrul pentru Conservarea ºi
Pro movarea Culturii Tradiþionale „Arboroasa“
din Vicovul de Jos va elibera în aer 16 lampioane
albe, reprezentând cele 16 sate româneºti de unde
au plecat românii asasinaþi în pãdurea Varniþa: Bãnila 
Moldoveneascã, Budineþ, Carapciu, Cire ºul, Ciu dei,
Crasna, Crãsniºoara Nouã, Crãs niºoara Veche,
Cupca, Davideni, Igeºti, Iordãneºti, Pãtrãuþii de
Sus, Pãtrãuþii de Jos, Suceveni ºi Trestiana.

În 1 aprilie este comemoratã Ziua naþio nalã 
de cinstire a memoriei românilor – victime ale
masacrelor de la Fântâna Albã ºi din alte zone,
ale deportãrilor, ale foametei ºi altor forme de re -
presiune organizate de regimul totalitar so vietic
în þinutul Herþa, nordul Bucovinei ºi în treaga
Basarabie, instituitã prin Legea 68/2011.

Con form articolului 2 din lege, cu prilejul
Zilei naþionale de cinstire a memoriei românilor –
victime ale masacrelor de la Fântâna Albã ºi din
alte zone, ale deportãrilor, ale foametei ºi ale altor
forme de represiune organizate de regimul tota -
litar sovietic, în Þinutul Herþa, nordul Bucovinei ºi 
întreaga Basarabie – se orga ni zeazã comemorãri
oficiale, depuneri de coroane ºi alte activitãþi me -
nite sã cinsteascã memoria acestor români.
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Un martor tãcut al crimelor, ororilor
ºi al suferinþelor din gulagul românesc

Ioan ÞIPLEA
Baia Mare

Etimologic vorbind, semnificaþia to -
ponimului SIGHET este con tro ver -
satã. Unii, puþini la numãr, cum ar fi

bunãoarã istoricii Constantin Daicoviciu, Silviu
Mãrginean ºi Ioan I. Rusu, gãseau obâr ºiile
acestui cuvânt în strãvechea limbã tra co- da cã,
unde elementul seget – care se re gãseºte în acest
toponim – însemna „cetate”. Alþii, tot puþini, îi
regãsesc originile în slavul sihot, adicã „târg”.
În fine, cei mai mulþi opineazã cã numele îºi are
rãdãcinile în maghiarul sziget, care înseamnã
„insulã”.

Oricum, indiferent de controversele eti -
mologico-semantice ºi indiferent dacã Sighetul
a fost mai întâi o cetate a dacilor liberi, mai exact 
a costobocilor, iar descoperirile arheologice de
pe Dealul Solovan confirmã acest fapt, indi -
ferent dacã la începuturile sale a fost un „târg”
cosmopolit ºi indiferent dacã, în expansiunea lor 
în Ardeal, maghiarii ar fi creat o insulã etnicã
într-un spaþiu majoritar românesc, aºa cum a
fost ºi este Maramureºul voievodal, dupã cum o
probeazã documentele, este sigur cã aºezarea
este atestatã, pentru prima datã, în anul 1326; e
sigur cã în 1352 regele Ungariei, Carol Rob ert
de Anjou – cel înfrânt la Posada, în 1330, de
voievodul Þãrii Româneºti, Basarab I – acordã
cele dintâi privilegii, consacrând Sighetul ca
oraº re gal; cã Drag ºi Balc – urmaºii lui Dragoº,
întemeietorul Moldovei – ºi-au stabilit aici re -
ºedinþa voievodalã; cã din 1385 el devine ca -
pitala sau reºedinþa Comitatului Maramureº,
unul dintre cele mai mari comitate ale regatului
maghiar, cu un teritoriu de peste 10.000 km 2 ,
situat pe ambele maluri ale Tisei; cã dupã de -
zastrul din 1526 de la Mohacs, vreme de peste
un secol, principii transilvãneni îi confirmã sta -
tutul de reºedinþã a Comitatului; cã în 1659
împãratul Leopold I al Austriei acorda oraºului
drept de stemã, întãrindu-i astfel prestigiul; cã în 
anul 1730 curtea imperialã vienezã îi dã acordul
de înfiinþare a ªcolii Piariste, care este, de fapt,

prima ºcoalã publicã din Maramureº; cã în 1802
guvernul im pe rial confirmã înfiinþarea Liceului
Re for mat, transformat în 1835 în Facultatea de
Drept; cã în 1862 tot Viena susþine înfiinþarea
Preparandiei Române din Sighet, ºcoalã în care
s-au for mat zeci de dascãli ai satelor ma ra mu -
reºene care au întreþinut idealul unitãþii naþio -
nale; cã între anii 1896-1897, sub regimul dua -
list austro-ungar, guvernul de la Budapesta
constru ieºte în oraº penitenciarul Comitatului;
cã la 1 Decembrie 1918 un grup numeros de
maramureºeni de pe ambele maluri ale Tisei,
prezenþi la Marea Adunare Naþionalã de la Alba
Iulia s-au scandalizat exprimându-ºi ferm deza -
cordul atunci când, la finalul discursului sãu
episcopul de Caransebeº, Miron Cristea, a
excla mat: Trãiascã România Mare, de la Nistru
pânã la Tisa! ªi-aºa cã, sesizând nemulþumirea,
spontan, viitorul patriarh al României a re for -
mulat urarea: Trãiascã România Mare de la
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Nistru pânã dincolo de Tisa!, dând astfel sa -
tisfacþie celor nemulþumiþi; cã dupã Marea
Unire, în urma cedãrilor teritoriale, Sighetul de -
vine capitala noului judeþ Maramureº, redus la o
treime din teritoriul de odinioarã; cã la sfârºitul
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, din de cem -
brie 1944 ºi pânã în aprilie 1945, când oraºul era 
ocupat de „trupele sovietice eliberatoare”, bol -
ºe vicii, conduºi de ucraineanul Ivan Odoviciuc,
mai cu forþa, mai cu biniºorul, au anexat ºi
aceastã parte a Maramureºului la Ucraina Sub -
carpaticã, tentativã zãdãrnicitã de þãranii de pe
Valea Izei, mai cu seamã de ieudenii conduºi de
primarul Dumitru Pop al Roibului, ºi borºenii
animaþi de primarul Gavril Mihali zis ªtrifundã;
cã în 1950, dupã modelul sovietic de organizare
a þãrii pe regiuni, din reºedinþã de judeþ, Sighetul 
devine centru raional; cã în acelaºi an nefast
penitenciarul de drept comun este transformat
într-unul de maximã securitate, destinat exclu -
siv deþinuþilor politici; cã în epoca de aur Si -
ghetul devine oraº muncitoresc, în care dominã
„mamutul” denumit C.I.L. sau Com binatul de
Industrializare a Lemnului, al doilea ca mãrime
din þarã în acest sec tor, care în vre murile de
glorie avea peste 8000 de salariaþi.

Dupã decembrie 1989, ca peste tot în þarã,
ºi Sighetul intra în declin, suportând vânzolelile
tranziþiei. Se închid ateliere, dispar fabrici ºi
uzine, se dezintegreazã colosul in dus trial numit
C.I.L., creºte ameþitor ºomajul etc. Viaþa urbei
devine tot mai cenuºie ºi mai searbãdã, ne ma -

iavând nimic din strãlucirea burgului mittel eu -
ropean din vremurile de odinioarã. În ciuda
acestui fapt, pentru nemeºii-plugari, pentru þã -
ranii purtãtori/deþinãtori de titluri ºi blazoane
nobiliare de pe cele patru vãi ale Izei, Marei,
Cosãului ºi Viºeului el rãmânea capitala Mara -
mureºului, chiar dacã prin reforma admi nis tra -
tivã din 1968 reºedinþa noului judeþ – în care au
fost încorporate patru þãri: a Maramureºului, a
Lãpuºului, Codrului ºi Chioarului – este sta -
bilitã la Baia Mare.

În 1993, într-o atmosferã econo mi co-so -
cialã mohorâtã, nesigurã ºi deprimantã de care
nu-i strãin comunistul de omenie Ion Iliescu,
începea frumoasa poveste a Memorialului în -
chinat victimelor represiunii comuniste. Arti -
zanii ei sunt poeta Ana Blandiana ºi scriitorul
Romulus Rusan, ctitorii de fapt ºi de drept ai
acestui templu em blem atic al memoriei sufe -
rinþei româneºti, dimpreunã cu scriitorul mara -
mureºean Gheorghe Mihai Bârlea. Povestea
acestui loc de aducere aminte este, atât povestea
grozãviilor sãvârºite în acest penitenciar, între
anii 1950-1955, cât ºi povestea terifiantã a între -
gului gulag comunist.

Însã, ca sã poþi înþelege simbolistica po -
veºtilor întrupate în Me mo rial, trebuie sã ºtii
povestea acestei închisori. Succint, ea sunã aºa:
din 1897 ºi pânã în 1918, penitenciarul a gãzduit 
deþinuþi de drept comun, cu unele excepþii, cum
a fost de pildã preotul rutean Alexei Kobaliuk,
condamnat pentru delicte de naturã politicã.
Apoi, între cele douã rãzboaie aici au fost în -
carceraþi deþinuþi cu pedepse minore, de 2 sau 3
ani, dupã care din noiembrie 1944 pânã în mai
1945, când Maramureºul a fost anexat la Ucrai -
na Subcarpaticã la Sighet au fost întemniþaþi
dezertori ºi delincvenþi din Armata Roºie eli -
beratoare ºi stãpânitoare a oraºului, transferaþi
apoi în U.R.S.S. Începând cu anul 1948 sunt
închiºi aici , alãturi de deþinuþi de drept comun,
primii deþinuþi politici: elevi, studenþi, soldaþi,
ofiþeri, þãrani ce fãcuserã parte din miºcãrile de
rezistenþã din Ardeal, însã din mai 1950 ºi pânã
în iulie 1955 la Sighet au fost încarceraþi ex -
clusiv deþinuþi condamnaþi pentru mo tive po -
litice. Vreme de cinci ani, din toate colþurile þãrii 
au fost aduºi ºi întemniþaþi în cel mai mare se cret 
peste 200 de demnitari ºi personalitãþi em ble -
matice ale României. E vorba de 4 prim-miniºtri:
Iuliu Maniu, Constantin Argetoianu, Gheorghe
Tãtãrãscu ºi Ion Grigurtu; de 4 ºefi de partide:
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Iuliu Maniu, Ioan Mihalache, Dinu Brãtianu ºi
Constantin Titel Petrescu; de 5 guvernatori ai
BNR: Constantin Anghelescu, Dumitru Burileanu,
Grigore Dumitrescu, Mihail Manoilescu ºi
Constantin Tãtãranu; de 23 de academicieni:
Gheorghe Taºcã, Gheorghe Brãtianu, Ioan Lupaº,
Constantin C. Giurescu…; de 23 de perso na -
litãþi ce au contribuit decisiv la fãurirea Româ -
niei Mari: Iuliu Maniu, Pantelimon Halippa,
Iuliu Hossu, Ilie Lazãr …; de zeci de profesori
universitari, miniºtri, secretari de stat, ofiþeri de
toate rangurile, ziariºti, preoþi, canonici, dar ºi
de 16 ierarhi sau viitori ierarhi catolici, dintre
care 10 de confesiune greco-catolicã: Ioan
Bãlan, Ioan Cherteº, Tit Liviu Chinezu, Ioan
Dragomir, Valeriu Traian Frenþiu, Iuliu Hossu,
Ioan Ploscaru, Alexandru Rusu, Ioan Suciu ºi
Alexandru Todea. ªi astfel un penitenciar oare -
care din nordul þãrii devine…Închisoarea elite -
lor României.

În acest in ter val mor la Sighet peste 50 de
demnitari încarceraþi care au fost înhumaþi pe
ascuns în locuri necunoscute din Cimitirul Sãra -
cilor, situat pe malul Tisei. Printre cei ce-ºi
dorm somnul de veci în acest þintirim fãrã mor -
minte se numãrã Iuliu Maniu, Dinu Brãtianu,
Gheorghe Brãtianu, Mihail Manoilescu, Gheor ghe
Tãtãrãscu, Gheorghe Taºcã, episcopii greco-ca -
tolici Valeriu Traian Frenþiu, Ioan Suciu, Tit
Liviu Chinezu ori cel romano-catolic de Iaºi,
Anton Durkovici…

Dupã acel cincinal întunecat din istoria
închisorii, ea revine la statutul an te rior, gãz -
duind deþinuþi de drept comun, pânã în 1977,
când Nicolae Ceauºescu desfiinþeazã o bunã
par te din penitenciarele României, printre care
ºi cel de aici, transformat în depozit de ma -
teriale. ªi cu toate cã se afla în proprietatea
Consiliului Lo cal, la începutul anilor ‘90 clã -
direa pãrãginitã a închisorii devine adãpost
pentru vagabonzi, delincvenþi, prostituate… În
aceastã stare dezolantã o cunosc … scriitorii
Ana Blandiana ºi Romulus Rusan. Cu ei ºi cu
efortul lor generos începe fascinanta poveste de
recuperare a memoriei recente ºi de edificare a
Memorialului. Pe 29 ianuarie 1993, cei doi
înain teazã Consiliului Europei proiectul Me mo -
rialul Victimelor Comunismului.

În primãvara anului urmãtor, în vederea
administrãrii proiectului, se înfiinþeazã Fundaþia 
Ac a de mia Civicã, iar în octombrie 1994,
printr-o hotãrâre a Consiliului Lo cal, clãdirea

închisorii este atribuitã Fundaþiei. Un an mai
târziu, în aprilie, Consiliul Europei preia sub
egida sa ºi finanþeazã proiectul… În vara anului
1996 încep lucrãrile de reabilitare ºi amenajare a 
viitorului muzeu, iar în vara anului urmãtor,
odatã cu finalizarea acestor lucrãri, preºedintele
Emil Constantinescu promulgã legea 95/1997
prin care Memorialul, adicã Muzeul ºi Cimitirul
Sãracilor din Sighet, precum ºi Centrul In ter -
naþional de Studii al Comunismului din Bu cu -
reºti, este declarat ansamblu istoric de interes
naþional. La 1 martie 2018, Comisia Europeanã
acordã distincþia Marca Patrimoniului Eu ro pean 
pentru 9 situri europene ce marcheazã ºi sim -
bolizeazã lupta pentru istoria, valorile ºi idea -
lurile europene, iar Sighetul, cu al sãu Me mo -
rial, se regãseºte pe aceastã onorantã listã.

Fãrã putinþã de tãgadã, centrul fo cal ºi
iradiant al instituþiei este Muzeul. Con form pro -
iectului, în spaþiul muzeal al fostei închisori au
fost amenajate 80 de sãli tematice: celulele în
care au fost încarceraþi Iuliu Maniu ºi Gheorghe
Brãtianu, Neagra sau celula pedepselor, sala ce
evocã generaþia Marii Uniri exterminatã în gu -
lagul românesc, cea a represiunii împotriva
Bise ricii, sala numitã Rusaliile Negre, sau despre
deportãrile în Bãrãgan, cele ded i cate partidelor
politice, demnitarilor închiºi, rezistenþei anti -
comuniste, poeziei din închisori, scriitorilor in -
ter ziºi, Solidaritãþii poloneze … Curtea inte ri -
oarã a închisorii-muzeu, unde din când în când,
pentru câteva clipe de „recreere”, cu lanþuri la
mâini ºi la picioare, erau scoºi la plimbare deþi -
nuþii politici, a fost transformatã într-un spaþiu
dedicat meditaþiei, reculegerii ºi rugãciunii.
Aici sculptorul Aurel Vlad, în mod magistral, a
izbutit sã realizeze un tulburãtor ansamblu sta -
tuar intitulat Cortegiul Sacrificaþilor, imposibil
de ignorat de vizitatori.

Astfel, clãdirea închisorii, complet resta -
uratã devine muzeu. Dotat la cele mai înalte
standarde în domeniu, odatã cu inaugurarea sa
oficialã din vara anului 1997, Muzeul intrã rapid 
ºi lesne pe orbita circuitului turistic in tern ºi
internaþional. Con form datelor oficiale, an de an 
numãrul vizitatorilor a crescut în ritm accelerat,
ajungând, de pildã, ca me dia ultimilor 5 de ani
sã depãºeascã impresionanta cifrã de 100000.
Anul 2019 este, însã, anul recordului absolut, cu
peste 150 000 de vizitatori români ºi strãini, din
care o mare parte elevi ºi studenþi. În acest fel,
împreunã cu Cimitirul Sãracilor, Muzeul Victi -
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melor Comunismului se transformã în adevãrate 
locuri de pelerinaj, de cinstire ºi aducere aminte
a jertfei ºi suferinþei îndurate de cei mai demni
compatrioþi, devenind o ºcoalã unde se învaþã
adevãrurile netrucate ºi se cultivã memoria ca
formã de justiþie.

Puþinã lume ºtie cã aceste vorbe me mo -
rabile aparþin Anei Blandiana. Ele au fost scri se
ºi publicate în 1993 în „Frank furter Runsd chau”.
În acel text, autoarea pune în discuþie tema justi -
þiei postcomuniste. Accentuând ideea cã justiþia
nu înseamnã rãzbunarea binelui împotriva rãu -
lui, ci decantarea ºi definirea lor, suntem pro -
vocaþi sã meditãm atât la drepturile omu lui-cã -
lãu, ale torþionarului din puºcãriile comuniste,
cât ºi la drepturile omului-victimã, ale deþi nu -
tului pol i tic care a îndurat chinuri inimaginabile
în aceste puºcãrii. În finalul acestui eseu,
Blandiana opineazã cã justiþia poate renunþa la
pedepsirea omului-cãlãu, dar nu poate pretinde
victimei sã uite prin ceea ce a trecut. Cu alte
cuvinte, în numele justiþiei, omul-victimã are
dreptul sã ierte, însã n-are dreptul sã uite. Pro -
babil cã din asemenea gânduri s-a nãscut pro -
iectul ºi apoi Memorialul, care prezervã ºi aduce 
la cunoºtinþa noastrã, a contemporanilor, mãrtu -
riile victimelor represiunii comuniste. Con clu -
zia e limpede: la noi ca ºi aiurea, dacã justiþia
instituþionalizatã nu poate ori nu vrea sã facã re -
curs la memorie, memoria singurã poate fi o
formã de justiþie. Aºa cã, înainte de orice, Me -

morialul are vocaþia de a-i reabilita pe duºmanii
poporului, pe cei stigmatizaþi de comunism.

Surprinzãtor, în a doua jumãtate a anului
2019, pe baza unui parteneriat încheiat între
Fundaþia Ac a de mia Civicã ºi editorul ªtefan
Blasko, administratorul firmei Elec tro Sistem
din Baia Mare, un mecena al zonei, în condiþii
grafice impecabile a apãrut cartea-al bum Me -
mo ria ca formã de justiþie, în care este pro movat 
Memorialul. Aceastã bijuterie editorialã impre -
sioneazã cititorul, atât prin cele 4 texte semnate
de Ana Blandiana, Romulus Rusan, Rob ert
Furtos ºi Gheorghe Mihai Bârle, ce sunt traduse
în limbile englezã ºi maghiarã, cât ºi prin cele
peste 100 de fotografii, se pia, alb-negru ºi color, 
variabile ca dimensiuni ºi convingãtoare prin
mesajul lor. 

În textul ce deschide albumul, printre
altele, Ana Blandiana accentueazã cã aceastã
carte prezintã o instituþie a memoriei unicã în
felul ei, pentru cã este în acelaºi timp un muzeu
de istorie, dar ºi de artã, este institut de cer -
cetare, dar ºi de educaþie … Acesta-i Memo -
rialul de la Sighet! Martorul tãcut al suferinþei ce 
ade vereºte crimele ºi ororile din gulagul ro -
mânesc. Iar dacã n-am reuºit sã fiu convingãtor,
mergeþi la Sighet sau, cel puþin, consultaþi
aceastã carte-al bum! E o carte de neocolit, la fel
ca Memorialul!

(Sursa ilustraþiilor: albumul Memoria ca
formã de justiþie)
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Acad. Ioan-Aurel Pop,
Veghea asupra limbii române1

Dr. Viorel HODIª

MOTTO: […] limba romanã, ca sã nu [ºi-]o pãrãseascã nicidecum,[românii] se
împotrivesc cu atâta stãruinþã [nãvãlitorilor], încât îi vezi cã luptã nu atât pentru pãstrarea
vieþii, cât a limbii. (An to nio Bonfini (1434-1503), secretar al regelui Matei Corvin).

I. Întâmpinat, autorul, întâmpinatã, cartea – imediat dupã apariþie, semn bun – ºi cu vorbe-„n
doi peri”2, dar ºi cu elogii rar întâlnite – alt semn bun! – Veghea asupra limbii române este „micul
tratat despre ºi pentru limba românã […] rod al unei îndelungi meditaþii, al unei adânci ruminãri a
datelor acumulate […] ºi al unei nobile stãri de veghe”3. Eveniment îndelung ºi de mulþi aºteptat,
întrucât în învãþãmântul (pre)universitar „umanioarele”, în primul rând româna ºi maica sa, latina
– dar ºi istoria neamului! – sunt în mare suferinþã. ªi nu de ieri, de-alaltãieri, ci de decenii.

Preocupãrile privind soarta limbii ºi istoriei neamului sunt, pentru marele istoric, nu doar
sarcini din „fiºa postului” istoricului de meserie ca om de ºtiinþã, ci obligaþii de suflet, de conºtiinþã, 
punându-ºi, de mulþi ani, în luptã dreaptã întreaga fiinþã, cu nebãnuite energii.

Ca tânãr elev, I.-A. Pop are marele noroc, dãtãtor de înalte imbolduri, studiind la un celebru
liceu („Andrei ªaguna” din Braºov), cu o excelentã tradiþie, cu mulþi „profesori doctori în
specializãrile lor”4, liceu, azi colegiu naþional, care a dat þãrii ºi culturii naþionale ºi mondiale multe
zeci de academicieni. 

Viitorul mare istoric fructificã la max i mum – ca stu dent la Facultatea de Istorie-Filosofie,
secþia Istorie a Universitãþii clujene „Babeº-Bolyai” – tot ce aveau mai bun de oferit marii ei
profesori Constantin ºi Hadrian Daicoviciu, Da vid Prodan, ªtefan Pascu, D.D. Roºca º.a.

Îºi întregeºte cunoºtinþele în bogat periplul sãu ca bursier, respectiv ca Vis it ing Pro fes sor la
mari universitãþi ale lumii (Pittsburg, Penn syl va nia – SUA, Trento, Italia, Ca’Foscari din Ve neþia –
Italia), ca Dr.H.C. al mai multor universitãþi, ca membru a numeroase academii etc.

Drept cel mai apropiat ºi mai in flu ent dintre marii lui maeºtri – unul care nu i-a fost profesor,
doar coleg de Academie – ºi-l recunoaºte pe acad. matematician ºi lo gi cian Sol o mon Marcus, de la 
care a primit impulsul cel mai curat ºi hotãrâtor, cel mai vi brant, acela de a declanºa revigorarea
învãþãmântului pub lic umanist, a limbii ºi istoriei naþiunii, dar, în spe cial, de a readuce, pe locul ce i
se cuvine, limba latinã, obiect de studiu uzurpat în perioada comunistã, ignorat în cea post -
comunistã.

ªi nu numai atât. Acad. Sol o mon Marcus i-a insuflat tânãrului istoric Ioan-Aurel Pop – ca
obligaþie moralã de bun cetãþean român – dorinþa de a ieºi în pub lic spre a convinge autoritãþile sã ia 
cuvenitele mãsuri de redresare ºi eradicare a acestor carenþe majore, în primã urgenþã, în învã -
þãmântul preuniversitar. 

Marele matematician nu s-a mulþumit doar cu îndemnuri, ci i-a furnizat tânãrului istoric ºi
„armãtura” argumentelor cu care sã convingã, nu numai autoritãþile statului, ci ºi opinia publicã din
mediul ºcolar preuniversitar (profesori, pãrinþi, elevi) cât de importantã este repunerea la locul ei de 
mare cinste a predãrii limbii latine în învãþãmântul românesc.

Rezumãm, pe cât posibil mai condensat, aceste argumente.
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1 Editura Litera, Bucureºti – Chiºinãu, 2020, 240 p. (În continuare: Veghea...).
2 „[…] istoricul e un cal breaz, un retrograd din încrengãtura zãvorâþilor în convingeri atavice […] de cãpos

incorigibil […]; cartea este o apologie adusã limbii române”  (S. Lavric în „România literarã”, nr. 45/2020, p. 12).
3 Irina Petraº, În con tra nimicnicirii de neam ºi limbã, în „România literarã”, nr. 45/2020, p. 13.
4 Veghea..., p. 5-6.



1. Primul: apartenenþa noastrã la latinitate. Ar fi un par a dox greu de înþeles – ºi extraordinar
de pãgubos pentru ºcoala noastrã – ca o „limbã-fiicã” (neolatinã), care este româna, sã refuze a-ºi
cunoaºte „limba-mamã”, câtã vreme popoare nelatine ale lumii civilizate aºazã latina la baza
învãþãmântului în sistemele lor educaþionale. Ca sã nu mai vorbim de universul numit „ro ma nia” –
lumea popoarelor neolatine europene, respectiv nelatine, doar latinofone, extraeuropene (nume -
roasele popoare ale continentului „la tino-amer i can”, ce vorbesc spaniola ºi portugheza) – în ale
cãror sisteme de învãþãmânt limba latina este consideratã disciplina princeps. În sistemul educa -
þional al landurilor Germaniei latina se predã, pânã astãzi, chiar ºi la unele in sti tute cu profil tehnic.

 2. Marele matematician ºi lo gi cian român S. Marcus (mare român, deºi etnic evreu!) avea
convingerea fermã cã latina cu logica impecabilã a structurii sale gramaticale este „cheia” cea mai
potrivitã pentru studierea celorlalte lim bi, nu numai a „limbilor-surori” neolatine (franceza,
spaniola, portugheza, italiana, sarda, provensala, catalana, retoromana), nu numai a limbilor
nelatine de uzanþã internaþionalã (engleza, germana, chineza, japoneza...), ci a tuturor limbilor
cunoscute ale lumii!

3. Gramatica limbii latine disciplineazã mintea oricui o învaþã ºi dã viziune intelectualului,
întocmai cum geometria o face pentru cei ce o studiazã. Un elev/ stu dent – spunea mate -
maticianul-lo gi cian – care „ºtie bazele limbii (gramaticii) latine are premisele formate ca sã devinã
spe cial ist în multe domenii, de la ºtiinþele exacte pânã la cele sociale ºi la disciplinele umaniste”1.

Astfel pleda acad. S. Marcus pentru readucerea latinei la prestigiul cuvenit în sistemul
nostru de învãþãmânt grav afectat încã de la Reforma Învãþãmântului din 1948. Reformã pe care,
alãturi de multe altele, guvernanþii României de-atunci – România aflatã, efectiv, sub ocupaþia
trupelor sovietice! – a fost nevoitã sã o (ºi sã le) accepte. ªi aºa a rãmas, în linii mari, ºi sub
guvernãrile succesive neocomuniste de dupã 1989. 

Prin aceste argumente acad. S. Marcus pleda, de fapt, ºi pentru acurateþea, armonia ºi
ridicarea prestigiului limbii române, în care vedea adevãrata carte de vizitã a poporului român.
Mare ac a de mi cian matematician ºi lo gi cian român ºi mare pa triot român!

***

II. „Limba românã este cel mai înalt, cel mai preþios bun, cel mai valoros tezaur spir i -
tual produs de poporul român de-a lungul întregii sale istorii”. Acesta este postulatul cen tral de 
la care se revendicã întreaga concepþie istorico-lingvisticã a academicianului I.-A. Pop. Pe acest
postulat se pliazã întreagã cartea Veghe2 asupra limbii române, „micul tratat”3, care conþine în
„cuprinsul” sãu 29 de „meditaþii”, adevãrate microstudii, concordante cu ultimele concluzii ale
cercetãtorilor specialiºti în materie. Toate aceste meditaþii elucideazã una câte una din multiplele
faþete ale vastei teme în discuþie: 

Vom evidenþia câteva în urmãtoarele noastre pagini restrânse la dimensiunile unei recenzii.
1. Mãrturii lingvistice („interne”) ale latinitãþii limbii ºi ale continuitãþii.
S-a vorbit ºi s-a scris mult despre vecinãtatea traco-geto-dacilor cu imperiul Romei, despre

relaþiile – când mai paºnice, când mai ostile – ale statului centralizat Dacia cu marele Imperiu Ro -
man în continuã expansiune, despre rãzboaiele dintre acestea soldate în fi nal cu ocuparea unei bune 
pãrþi din Dacia, despre bilingvismul realizat prin suprapunerea latinei vulgare peste idiomurile
vorbite de populaþiile din sudul ºi nordul Dunãrii, romanizându-le. Teritoriu ºi perioadã istoricã de
formare a graiurilor romanice din care a rezultat lin gua romana, devenitã, în secole, limba românã.

Din perioada luminismului românesc, multe ºi importante studii privind latinitatea limbii
noastre le datorãm marii miºcãrii cul tural-religioase din Transilvania secolului al XVIII-lea, din
sânul cãrei miºcãri s-a nãscut celebra „ªcoalã Ardeleanã”, numitã ºi „ªcoala Latinistã”4,
constituitã în jurul reprezentanþilor ei de frunte: Samuil Micu, George ªincai, Petru Maior, Ion
Budai Deleanu ºi mulþi alþii. 
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1 V. „Oraºul” XV (2020), 1 (50), p. 60/2/2.
2 Pierderea acestui articol hotãrât (-a) sporeºte frumuseþea titlului cãrþii (opinie subiectivã, desigur!).
3 V. su pra, nota 3.
4 Mi nerva, Enciclopedie românã, Cluj, 1929 (975 p.), p. 91/1. (În continuare: Mi nerva).



Principalele direcþii ale luptelor religioase, politice ºi ºtiinþifice pe care le-au iniþiat ºi condus
„corifeii” acestei ªcoli de-a lungul secolelor XVIII ºi XIX cu mari eforturi, chiar jertfe, sunt
urmãtoarele:

a) Lupta pentru dovedirea originii romane a poporului român ºi a continuitãþii acestuia pe
meleagurile locuite neîntrerupt pânã astãzi;

b) Lupta pentru dovedirea originii preponderent latine a limbii române, precum ºi
tratamentul cuvenit influenþelor primite de aceasta din partea limbilor popoarelor conlocuitoare sau 
vecine, cu care românii au avut relaþii mai mult sau mai puþin îndelungate;

c) Problema Uniaþiei, a unirii religiei ortodoxe a românilor din Imperiul Austriac cu Biserica
Romei (catolicã), rezultând Biserica Greco-Catolicã, sau Biserica Românã Unitã cu Roma.

„Prima [direcþie] a fãcut posibilã dezvoltarea istoriografiei române, continuând[u-l] pe
Cantemir; a doua a pus bazele filologiei româneºti, fireºte sub forma ei speculativã [latinistã,
puristã], iar a treia a avut, printre altele, meritul întemeierii istoriografiei religioase ºi al
întrevederii [sic] originii creºtinismului nostru. 

Dar meritul suprem al ªcolii Latiniste este trezirea, sub egida ideii latine, a sentimentului
unitãþii naþionale a poporului român, lucru care a adus Românismului din Ardeal ºi pãrþile
ungurene energia necesarã de a mai rezista asupririlor deznaþionalizatoare ale Maghiarilor.
Astfel op era ªcolii Latiniste are o nesfârºit de mare însemnãtate istorico-culturalã […]; în limbã,
purismul a avut însã urmãri nefaste [reprezentând] partea cea mai slabã din tendinþele ªcolii
Latiniste”1.

Vasta bibliografie ce s-a scris de-a lungul secolelor despre contribuþia acestei ªcoli la istoria
poporului român ºi la istoria limbii române l-a convins, credem, pe autor sã acorde cãrþii Veghea…,
oarecum de popularizare ºtiinþificã, mai puþin spaþiu tipografic, problema constituind, deja,
obiectul anterioarelor sale eforturi ºtiinþifice, de tratate academice2.

Mãrturii lingvistice indubitabile ale latinitãþii limbii noastre au scos la luminã ºi marii
savanþi lingviºti ºi istorici din Principatele Române, atât în privinþa lexicului, a ortografiei,
folclorului, cât, mai ales, a structurii gramaticale, coloana vertebralã a oricãrei lim bi naturale. 

Odatã cu înfiinþarea Academiei Române (1866), aceasta ºi-a propus ca primã sarcinã –
precum ºi-au propus aproape toate academiile europene, la timpul fondãrii lor – alcãtuirea ºi
redactarea Vocabularului, a Ortografiei ºi a Gramaticii limbii române. 

Celebrã a rãmas disputa ºtiinþificã stârnitã de primul im por tant Dicþionar ac a demic realizat
de autorii A. T. Laurian ºi I. C. Massim, care – înregistrând „contabiliceºte” fiecare cuvânt,
indiferent de frecvenþa, de importanþa lui în vorbire – au ajuns la un procentaj mic de cuvinte cu
etimon clar latin, majoritar apãrând un fond de slavonisme, grecisme ºi turcisme, superficiale ºi
conjuncturale „infiltraþii” mai mult sau mai puþin recente în limbã, oricum, dupã constituirea ei. 

Con tra acestei metode de lucru neºtiinþifice s-a ridicat marele enciclopedist român B. P.
Hasdeu, care – analizând în marele for ac a demic o doinã culeasã din Dobrogea, provincia cea mai
„penetratã” de aluviuni lexicale slavo-greco-turco-ruso-tãtare – a demonstrat indubitabil cã fondul
lex i cal latin prezent în limba românã atinge 80%. Explicaþia, irefutabilã, constã în circulaþia
cuvintelor, ceea ce a condus – ca „dreaptã consecinþã”3 la compartimentarea ulterioarã (de cãtre
marele lingvist român Al. Graur º.a.) a întregului volum de aproximativ (azi) 200.000 de cuvinte
ale limbii române în FP („fondul prin ci pal”) ºi RV („restul vocabularului”), reactivând o veche
opinie schiþatã în sec. al XVII-lea de Simion ªtefan, mitropolitul Ardealului de la Bãlgrad (azi
Alba Iulia). Î. P. Sfinþitul albaiulian lupta pentru introducerea limbii române în serviciile di vine,
cãci slavona bisericeascã era pentru marea masã a poporului ca „o fântânã pecetluitã […], un
întunearec de cuvinte neînþelese”. Meritã citatã comparaþia cuvintelor cu banii, preþioasã figurã de
stil, care l-a fãcut pe mitropolitul bãlgrãdean celebru pentru Cultura româneascã, Biserica însãºi,
consacrându-l drept sfânt în calendarul ortodox:

„Bine ºtim cã cuvintele trebuie sã fie ca banii, cã banii aceia sânt buni carii îmblã în toate
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1  Idem, p.91/1.
2  V. vasta bibliografie a problemei în op era acad. I.-A. Pop ºi a multor altor cercetãtori, istorici, lingviºti, filozofi etc.
3  Expresie dragã autorului acestei cãrþi.



þãrile, aºia ºi cuvintele acelea sânt bune carele le înþeleg toþi”1.
Mare amator de etimologii latine, acad. I.- A. Pop a stârnit vii aplauze mai anþãrþ într-o

conferinþã þinutã la Cluj de Ziua Limbii Latine2. 
Cuvintele româneºti denumind pãrþile corpului omenesc, operaþiile ºi procesele muncii

agricole ºi artei vânãtoreºti, numele plantelor cul ti vate, respectiv sãlbatice, lumea animalelor,
pãsãrilor domestice, respectiv sãlbatice, arsenalul uneltelor, mijloacelor de muncã, de trans port
(jugul, hamul, plugul, carul) etc. – c-un cuvânt tot ce-i legat de viaþa, fa milia, locuinþa, munca,
hrana ºi existenþa omului statornic pe pãmânt reprezintã denumiri prioritar latine.

Reþinem din lunga listã a cuvintelor analizate doar cîteva mai speciale, faþã de care autorul
ne-„a sugestionat” c-ar avea mo tive aparte de o mai specialã simpatie, cuvinte cu o mai mare
încãrcãturã istoricã: 

- adverbul anþãrþ (frecvent: comparativul mai anþãrþ), provine din sintagma latinã anno
tertius, însemnând, lit eral, „al treilea an”, mai pre cis, „cu doi ani înainte (de acesta, în care ne
aflãm)”, romanii luând în calcul ºi anul (luna ºi ziua) „de la care se începe numãrãtoarea regresivã”; 
adverbul mai (< magis) provenind3, ºi el, din latinã;

- ai < lat. al(l)ium, „usturoi”; termenul usturoi este , ºi el, latin (< ustulare, „a ustura”). Mai
putem înregistra asemenea cupluri sinonimice, precum

- curechi (< lat. coliculus sau cauliculus, „varzã”); varzã (< lat. viridia, viridium, „ver -
deþuri”, derivat din verde);

- nea, neauã, „zãpadã, omãt” (< lat. nix, la acuzativ nivis);
- amãgire este un termen foarte spe cial, care nu provine dintr-un cuvânt latin, ci dintr-o

propoziþie, evocând o întreagã etapã istoricã, aceea a creºtinãrii poporului ro man, devenit, în
secole, român. Nu toþi „craii de la Rãsãrit” erau cristofori (adicã „purtãtori de Cristos/ adepþi ai
Lui”), unii erau magi „înºelãtori”, dispuºi sã atragã oamenii spre alte credinþe, religii vechi,
orientale, amãgind mase mai numeroase sau mai puþin numeroase. Astfel s-a nãscut zicerea
latineascã ad magos ire, („a merge la magi”), din care – trecând printr-o variantã intermediarã *ad
mag ire – a rezultat >4 *admãgire, amãgire.

Mai reþinem un specimem, unul rarisim prin înduioºãtoarea „deplasare semanticã” realizatã
de la etimonul latin la cuvântul românesc. Multã vreme romaniºtii se-ntrebau de ce româna este
singura dintre limbile romanice care n-a pãstrat, n-a moºtenit cuvântul latin merda, cu sensul
originar de „murdãrie (de un fel anume). Dar, iatã cã existã în limba noastrã verbul a dezmierda (<
latina târzie dismerdare), cu un sens iniþial pe care mulþi l-au uitat: a curãþa copilul mic de
[propria-i] murdãrie, a-l primeni ºi înfãºa [cu afecþiune maternã]. Dezmierdarea noastrã, din
curãþire fizicã a ajuns sã însemne curãþire sufleteascã, alintare, dragoste”!5.

Dintre dovezile gramaticale – care copleºesc, întrucât prin aproape toate „compartimentele”
mari ale morfologiei verbului, substantivului, pronumelui ºi numeralului din limba românã „strã ve -
dem” gramatica latinã – autorul reþine timpurile verbale: perfectul simplu ºi imperfectul, incredibil
de bine conservate de la latina popularã (sau vulgarã) pânã la româna contemporanã nouã:

- perfectul simplu (al verbului sum, esse, fui „a fi” – cel mai frecvent, ºi-n latinã, ºi-n
românã): 

1. fui 2. fuisti 3. fuit; 4. fuimus 5. fuistis 6. fuerunt (sau fuere) – latinã;
1. fui 2. fuºi 3. fu 4. furãm 5. furãþi 6. furã – românã6

- imperfectul (aceluiaºi verb):
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1 Noul Tes ta ment, tipãrit pentru prima datã în limba românã la 1648, Reeditat la Editura Episcopiei Ortodoxe
Române a Alba Iuliei – 1988 (908 p.), p. 15 ºi 21.

2 V. su pra, nota 3.
3 Pentru a „condensa” explicaþiile etimologiilor, ce-ar putea interveni mai la vale, vom folosi semnul (<), uzitat

frecvent în studiile de limbã cu sensul „provine din…”.
4 cu acest sens – de „a rezulta, de unde rezultã”– lingvistica utilizeazã ºi semnul de „sens invers (>)”. Asteriscul (*)

este semnul grafic care marcheazã cuvinte sau expresii presupus atestate, mai puþin sigure. 
5 Veghea..., p. 65/2.
6 Spre scurtarea explicaþiilor aferente diagramelor, cifrele reprezintã pronumele/ subiecte ale verbelor/ pred i cate: eu, 

tu, el/ ea; noi, voi ei/ ele.



1. eram 2. eras  3. erat  4. eramus 5. eratis  6. erant 
1. eram 2. erai 3. era 4. eram 5. eraþi 6. erau.
Autorul cãrþii Veghea… nu scapã din vedere cã „se fac uneori glume, în necunoºtinþã de

cauzã, pe seama perfectului simplu pãstrat aºa de bine [mai ales] la olteni, fãrã sã se inþeleagã ce
tezaur lingvistic identitar arhaic reprezintã acesta”1.

Departe de noi dorinþa de „a lungi” comentariile asupra problemei, credem cã aici e, totuºi,
locul potrivit, chiar obligatoriu sã oferim pe scurt, fireºte, doar nespecialiºtilor câteva precizãri
utile.

a) Contrar credinþei unora, întreaga moºtenire latinã a limbii române – ca ºi a tuturor
celorlalte lim bi „surori” (neolatine) – nu provine din limba latinã literarã, clasicã, a lui Cezar ºi
Cicero, ci din limba popularã, vorbitã de vulg (de unde epitetul vulgarã), de masele populare
analfabete, convieþuitoare cu bãºtinaºii noºtri, respectiv (extinzându-ne la limbile „surori”) cu cei
de pe întreg Imperiul Ro man, care vorbeau idiomuri lo cale (italic, franco-ger manic, iberic,
dalmatic, sardic etc.) cãrora li s-a suprapus – respectiv, singurã li s-a impus, tuturor, printr-un
bilingvism sui-generis! – susnumita latinã vulgarã, acceptatã/ consideratã superioarã. E încã în
vogã teoria con form cãreia – în situaþii de bilingvism sau plurilingvism, (care presupun, bineîn -
þeles, multi cul tur al ism), ale unei/ unor comunitãþi – înving limba ºi cultura con sid er ate superioare.
Aºa s-a-ntâmplat în Europa, aºa s-a-ntâmplat – dupã marile descoperiri geografice din Evul Mediu
– ºi-n procesul formãrii limbilor neolatine pe continentul la tino-amer i can, aºa se-ntâmplã oriunde,
oricând2.

b) Sensul epitetului vul gar,-ã trebuie înþeles ca sinonim per fect al celuilalt: pop u lar, -ã;
(latina) vulgarã înseamnã un id iom vorbit de mase ale populaþiei imperiului neinstruite, neºcolite,
care nu cunoºteau limba latinã cultã, numitã de noi „clasicã”, a scriitorilor, nobililor ºi patricienilor, 
nici vocabularul, nici gramatica academicã a ºtiinþelor vremii. Este uºor de înþeles cum – din
aceastã cauzã, a ignoranþei vulgului – s-a nãscut sensul îndeobºte cunoscut depreciativ, de astãzi al
termenului vul gar, -ã, atestat de dicþionare: „lipsit de educaþie, grosolan, necioplit, nesimþit”3 etc.

c) În conformitate cu o altã teorie, în vigoare de la îmbinarea secolelor XIX-XX – rod al unei
mai recente dis ci pline ºtiinþifice, numitã geografia lingvisticã (ilustratã magistral de marele
lingvist ital ian Matteo Bartoli, 1873-1946) – transformãrile, „inovaþiile” lingvistice de la latinã la
oricare dintre limbile „surori” (neolatine) sunt mai profunde, mai radicale în centrul „romaniei”
(franceza, italiana, spaniola) ºi mai puþin radicale în „ariile laterale” ale perimetrului romanic eu -
ro pean: româna (extrema esticã) ºi portugheza (extrema vesticã). Aºa se ºi explicã faptul cã
româna ºi portugheza sunt „mai apropiate” de limba „mamã”, latina, decât cele din perimetrul cen tral.

2. Etnonimul ROMANUS > rumân, român.
Autorul cãrþii noastre, acad. I.-A. Pop, elucideazã aici, de fapt, douã aspecte ale problemei:

numele poporului român ºi numele limbii vorbite de el, ambele du pli cate: denumiri interne (cum
ni le numeam ºi ni le numim noi) ºi denumiri externe (cum ni le numeau ºi ni le numesc alþii, vecini
sau nevecini). Aceastã duplicitate (la alte popoare/ lim bi, chiar triplicitate) nu este deloc o raritate:
ungurii se numesc, ei înºiºi, maghiari; nemþii (pentru slavi ºi pentru esticii europeni) – (la ei
„acasã” sunt) germani; limbile lor, deri vate de la etnonimele re spec tive – la fel: ungarã, respectiv
maghiarã; ger manã, respectiv nemþeascã etc. 

Rezumând cât se poate, aspectele problemei – care e una dintre cele mai vaste – ar fi
urmãtoarele. 

În privinþa numelui poporului român, autorul este ferm din capul locului: „românii s-au
numit întotdeauna români (rumâni), de când existã ei ca popor, adicã de la începuturile lor [iar]
vlah este numele dat românilor (ºi altor latinofoni!) de cãtre strãini”4. Deci vlah/ valah ºi rumân/
român au aceeaºi origine: latinã. 
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1 Veghea..., p. 53/1.
2 Crezul sta lin ist – ca, prin forþã (manu militari) sã impunã rusa drept limbã internaþionalã – s-a dovedit a fi o erezie.
3 V. Noul dicþionar uni ver sal al limbii române, Editura Litera Internaþional – numeroase ediþii [în continuare:

NDUR].
4 Veghea..., p. 34-35.



Denumirea limbii, la fel, e derivatã de la etnonimul respectiv: (limbã) românã, (limbã) vlahã
sau valahã. „Latinã” nu e denumirea limbii vorbite de noi, românii, ci denumirea originii, a filiaþiei
ei descendente din (limba) latinã; precum franceza, ital iana, spaniola... 

Multã cernealã s-a „vãrsat” pentru elucidarea (frecvent, pânã azi, pentru „încâlcirea” inten -
þionatã, alimentatã de meschine interese politice ale pofticioaselor noastre vecinãtãþi: ruso-ucrai -
nenã (în est), bulgaro-sârbã (în sud), maghiarã (la vest), vecinãtãþi adepte ale principiului di vide et
impera!1 în derizorii, inumane ºi meschine scopuri politice.

Rãmâne de rãspuns la întrebarea (pusã de unii romaniºti) – pe care acad. I.-A. Pop o
formuleazã dându-i cu mãiestrie ºi rãspunsul cuvenit – ºi anume, cum se face cã, dintre toþi
descendenþii marelui popor ro man, numai noi, românii, am pãstrat pânã astãzi etnonimul romanus, 
dãtãtor de nume etniei, adicã poporului, ºi, de aici, ºi limbii vorbite de acesta? Problemã „grea”, pe
care „cei mai mulþi contemporani nu ºi-o explicã, o explicã rãu sau trec peste ea”2.

Mizând pe argumentele logicii, acestea fiind izolarea, respectiv nevoia de diferenþiere, se
poate înþelege uºor cã românii – to tal izolaþi3, (extrema esticã, precum vorbirãm mai sus) de
perimetrul cen tral al „romaniei” – n-aveau niciun motiv de renunþare la numele rumân/ român4,
care-i definea cel mai bine, diferenþiindu-i de toþi vecinii. „Confraþii” noºtri din perimetrul cen tral
romanic – „corelaþi în vecinãtãþi” compacte, strâns uniþi unii cu alþii – da, trebuia sã renunþe la
acesta (etnonimul romanus), spre a se putea diferenþia între ei dupã etnonimele din substratul
preroman al fiecãruia: frânci/ francezi, italieni, spanioli..., ceea ce romanus (ei toþi fiind

1 Ruºii ºi ucrainenii „dezmembreazã” lingvistic comunitãþile de români peste care au ajuns vremelnici „stãpâni”,
aceiaºi români – majoritari în Basarabia ºi Bucovina de Nord – în douã popoare (moldovenii ºi românii), respectiv
limba, aceeaºi limbã (în moldoveneascã ºi româneascã) spre a le putea rãpi statutul de majoritari, „la ei acasã”, cu
toate consecinþele ce decurg de aici! Bulgarii ºi sârbii – urmând „modelul” retrograd al îndepãrtatelor lor „rude”
rãsãritene – „divid” comunitãþile de români suddunãreni ºi limba lor – acelaºi popor ºi aceeaºi limbã: în vlahi –
vlahã ºi români – românã. Toate – spre a le putea restrânge drepturile lor naturale ºi politice de comunitãþi
minoritare!! „La Vidin – ne spuneau localnicii români – autoritãþile bulgare ne per mit sã organizãm festivaluri de
muzicã româneascã, dar numai instrumentalã, nicidecum vocalã”. Câtã nimicnicie!

2 Veghea..., p. 34/2.
3 „o picãturã” (dupã unii „o lacrimã”) de romanitate într-o mare de slavi
4 V. nota 23, p. 39/1: „românii sunt romanii de la Dunãre ºi Carpaþi [s.n.]” 



romani!) îi împiedeca. Este, ºi dupã opinia noastrã, cea mai logicã „dezlegare” ºi explicaþie a
enigmaticei probleme1.

3. Mãrturii „externe” ale latinitãþii limbii ºi ale continuitãþii.

 La dovezile „interne” ale latinitãþii, furnizate de limba însãºi ºi de lingviºtii români, vorbitori 
ai ei, istoricul acad. I.-A. Pop simte nevoia sã-ºi informeze cititorii ºi cu dovezi „externe” –
concentrându-le într-o bogatã listã (câte ne sunt cunoscute) – aduse de mari învãþaþi europeni din
secolele XV ºi XVI. Loviturã mãiastrã de istoric de meserie, întrucât latinitatea limbii noastre ºi
continuitatea noastrã, a românilor, pe aceste meleaguri erau tot timpul contestate de „pofticioasele 
vecinãtãþi” imperiale, pomenite de noi mai sus. Din mo tive de spaþiu, dãm o scurtã listã de nume ale
acestora, mai puþin extrase din operele lor.

- Enea Silvio Piccolomini (1405-1464), devenit Papa Pius al II-lea (1458-1464): „Acest
popor (românii) are pânã acum un grai ro man […]”;

- Nicolaus Olahus, alias Nicolae Românul (1493-1568), arhiepiscop ºi re gent al Ungariei,
un mare umanist eu ro pean, cunoaºte ºi recunoaºte cã moldovenii ºi cei din Þara Româneascã
vorbesc aceeaºi limbã, „cea romanã ca unii care sunt coloni ai romanilor”;

- Mi chael Bocignoli din Ragusa (astãzi Dubrovnik, Croaþia), (secolul al XV-lea-al
XVI-lea): „(românii) se folosesc de o limbã italianã, dar ceva mai restrânsã”;

- Tranchillo Andronico (Andreis), dalmat din actuala Croaþia (fine de sec. XV- mort în
1571): „(dupã cucerirea Daciei) romanii ºi provincialii s-au contopit ca într-un singur trup ºi acum
îºi zic romani, dar nu au nimic ro man în afarã de limbã (…)”;

- Fe lix Petanèiæ (Brutus), (1445-1517): „(…) provincia Dacia (e) colonie a romanilor;
bãºtinaºii ei ºi în vremea noastrã se folosesc pretutindeni de limba latinã”;

- Sebastian Münster (1489-1552): „Aceasta este provincia Dacia (…) numitã de cãtre antici
Colonia romanilor, din care cauzã ºi în timpul nostru localnicii utilizeazã peste tot limba latinã” etc.

- Dar cititorul va simþi, sperãm, cum inima istoricului nostru autor bate mai tare citând
„depoziþia” unuia dintre secretarii regelui Ungariei Matei Corvin – umanistul ital ian An to nio
Bonfini (1434-1490) – „cel mai frumos elogiu adus de un strãin românilor ca urmaºi ai romanilor ºi 
limbii lor de origine latinã:

 «Cãci românii se trag din romani, ceea ce mãrturiseºte pânã în timpurile de acum limba lor,
care, deºi se afla [perpetuu asaltatã] în mijlocul unor neamuri barbare felurite, nu a putut fi rãpusã
[întrucât românii] se împotrivesc cu atâta stãruinþã, încât îi vezi cã luptã nu atât pentru pãstrarea
intactã a vieþii, cât a limbii [lor]».

Ce vorbe de laudã mai mãgulitoare ar putea fi adresate de cãtre un strãin unui popor întreg
decât acestea […]?!”2.

    * * *

Odatã puse aceste fundamente, autorul înregistreazã cu vãditã mândrie locul ce-l ocupã
româna între limbile lumii, dupã criteriile globaliste puse la punct foarte re cent de marile curente
ale lingvisticii mondiale. 
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1 Încercãm o explicaþie ºi mai simplificatoare. Mu ta tis, mu tan dis, cele de mai sus consunã cu discuþia ºtiinþificã – pe
care-o relatez aici foarte pe scurt – avutã (dar nepublicatã) de regretatul mare lexicograf V. Breban (de la Institutul
de Lingvisticã „Sextil Puºcariu” din Cluj) cu mine pe tema: patronime deri vate de la toponime. Satul lui na tal,
Hereclean (Sãlaj) nu cunoaºte nici un patronim Hereclenean(u). Logic: acolo toate familiile sunt herecleneni (cu
minusculã!), ceea ce-i uneºte, nu-i diferenþiazã. Satul meu na tal, Brebi (Sãlaj) nu cunoaºte nici un patronim
Breban(u), pentru acelaºi motiv. Satul Hereclean are o singurã familie, izolatã, fa milia lui, cu numele Breban (cu
majusculã!), patronim apt a o diferenþia de toate celelalte familii din sat. În schimb satul Brebi are multe familii cu
patronimul Bãlãnean (derivat de la toponimul Bãlan (alt sat din Sãlaj). Explicaþia logicã se impune de la sine:
statutul de izolare impunând nevoia de diferenþiere în mediul comunitar dat, fie mare, fie mic, hotãrãºte totul în
aceastã materie: atât (auto)impunerea etnonimelor, cât ºi acordarea (prin recensãmânt) a patronimelor. Asta,
desigur, cu coeficientul de rel a tiv ism de rigoare ºi raportat la perimetrele lumii civilizate cunoscute nouã azi.

2 Veghea..., p. 76-77.



Astfel, dupã un Barometru al limbilor în lume (realizat în 2017) mixând esenþiale criterii
(numãr de vorbitori, de scrieri, de scriitori, de traduceri în ºi din alte lim bi, de premii literare
internaþionale, de prestigiu universitar ºi ac a demic ºi mai multe altele) româna se plaseazã, aproape 
incredibil, „pe locul 15 între limbile importante le lumii”1. Desigur, raportatã la numãrul enorm de
mare de lim bi ale planetei (cca ºapte-opt mii!) limba noastrã ocupã un loc „mai mult decât
onorabil”, care ne impune o mult mai mare grijã spre a ne-o pãstra curatã, expresivã, mlãdioasã ºi
armonioasã, spre a-i cultiva originalitatea ºi virtuþile intrinseci, spre a nu ne-o nimicnici. Cãci
„românii – prin unii dintre ei – sunt mari «maeºtri» în a se nimicnici singuri”2. Temã ce s-ar preta la
vaste comentarii, dar spaþiul afectat unei recenzii ne-ndeamnã la restrângere. De aceea, în
continuare, vom puncta sumare observaþii, distincþii asupra unor realitãþi strâns le gate de folosirea
limbii, recomandate de autor.

Fond latin moºtenit vs. latinã clasicã savantã (achiziþionatã).
Credem cã aceastã distincþie este utilã cititorilor, care – fãrã a ºi-o conºtientiza – ar putea

cãdea în di verse „capcane etimologice”, confundând cuvinte ºi sintagme latine din lumea
disciplinelor ºtiinþifice (logicã ºi lingvisticã, istorie ºi arheologie, filozofie ºi religie, medicinã ºi
farmacie, politicã ºi artã militarã, drept, tehnicã, ºtiinþele naturii etc.) cu lexicul ºi structura
gramaticalã moºtenite de limba românã.

Astfel, terminologia juridicã dispune de un fond latin extrem de bogat, nu numai în limba
românã, ci în toate limbile naþiunilor civilizate care au adoptat Dreptul ro man ca fundament al
Justiþiei. Toatã aceastã zestre a popoarelor este in te gral sau aproape in te gral preluatã din limba
latinã clasicã. Citãm câteva dintre cele mai cunoscute nouã, românilor, chiar celor care nu suntem
juriºti.

 Astfel, captatio benevolentiae, cor pus de licti, de facto et de jure, expressis verbis („în
termeni clari”), fla grante de licto, ius pri mae noctis, ius pri mae occupantis etc. etc. sunt atât de
rãspândite, încât, cu rare excepþii, nici nu mai trebuie traduse în româneºte – bineînþeles, pentru
oamenii cât de cât trecuþi prin ºcoalã.

De asemenea, în domeniul ºtiinþelor naturii, biologiei, farmacologiei, clasificarea binarã
(gen/spe cie) a tuturor plantelor ºi animalelor planetei (cunoscute pânã atunci, desigur!) – op era
epocalã a marelui sa vant suedez Carl von Linné (1707-1778) – este in te gral latinã.

În toate universitãþile europene ale Evului Mediu limba de predare aproape a tuturor ºtiinþelor 
era latina clasicã.

Limba ºi aritmetica.

Autorul I.-A. Pop extinde cercetarea, arãtându-se doritor sã-ºi ajute compatrioþii umblaþi mai
mult pe lângã decât pe la ºcoli (sau analfabeþii numiþi de unii: funcþionali, în loc de analfabeþi func -
tional!) faþã de care-ºi exprimã nu o datã îngrijorarea „pãrinteascã”!). Corecteazã „celebrul ple o -
nasm” auzit/ vãzut la multe canale tv., citit în multe publicaþii ale mass-me dia româneºti („*un
procent/ procentaj de 30 la sutã), uneori „amplificat” ºi cu semnul simbolic re spec tive (%),
devenind aberantul „*procentaj de 30% de procente la sutã”, cea mai bunã dovadã cã sensul
cuvintelor procent/ procentaj le este multora necunoscut, în ciuda rãspândirii semidoct-orgolioase
pânã la saturaþie a prefixului latin PRO-: PROROMÂNIA (partidul dottore-lui V.V. Ponta)!,
PROtv, PROcinema, generaþia PRO! etc., etc.

Nu se ºtie pre cis nici cum trebuie scrise numerele mari („reuniuni de cifre”, cum le de fineºte
autorul) de mii, sute de mii, milioane, miliarde…, pe grupe de câte trei cifre pornind de la coadã
spre capul numãrului: grupa miilor, a sutelor de mii, a milioanelor º.a.m.d. Cum le scriem (în
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1 Ibi dem, p. 28/1.
2 Ibi dem, p. 30/2



cuvinte), respectiv cum le punctãm, „separãm”1 (în cifre)? Unii „lasã câte un spaþiu [blanc e
termenul tipografic ºi ortografic consacrat ºi acceptat de toþi]” între grupãri (cum ni se recomandã,
ca membri ai UE, ºi nouã, românilor), alþii pun puncte; an glo-saxonii au înlocuit mai re cent
punctele prin vir gule, provocând confuzia cu vechea virgulã, destinatã despãrþirii „zecimalelor” de 
numerele numite „întregi” , ca-n „faimosul numãr ? (pi) simplificat se scrie la noi 3,14, iar în lumea
an glo-saxonã 3.14”2 . E ev i dent cã ar trebui sã existe un singur model de scriere, uni ver sal. Dar… 

Dacã cifrele ºi numerele sunt treaba matematicienilor ºi a „finanþiºtilor” lumii, iatã cã ne
revine ºi nouã, lingviºtilor, o problemã de „pus la punct”, una privind relaþiile dintre cuvinte.
Autorul cãrþii „puncteazã” corect cã „prepoziþia de se pune dupã numerele mai mari de 19”3. Aºa-i.
De ce, oare? Explicaþia ne-o dã paradoxalul (din punct de vedere morfologic) zece/ zeci, care face
parte din douã modele de nu meral distincte, (numerotabile: (1) ºi (2)), moºtenite, ambele, din
latinã: în primul model, zece (dar numai la sin gu lar!) este considerat nu meral, impunând modelul
(1) „nu meral + substantiv”: un om – zece oameni – nouãsprezece oameni (nu: un *de oameni,
zece *de oameni, nouãsprezece *de oameni). De la 20 (douãzeci) în sus, zeci (odatã devenit plu ral,
deci numai la plu ral!) a fost ºi este asimilat ca substantiv, asemenea celorlalte (dar acestea, ºi la
sin gu lar, ºi la plu ral!): sutã – sute, mie – mii, milion – milioane etc., intrând în modelul (2)
„substantiv + prepoziþia DE + substantiv”): zeci de oameni, douãzeci de oameni, douã sute de
oameni; douã mii de oameni etc.4, întocmai ca ºi „sintagmele nominale”: mulþime de oameni,
grãmadã de oameni; (nu: *zeci oameni, *treizeci oameni, *nouãzeci ºi nouã oameni; ºi nicidecum:
*sute oameni, *mii oameni; *milioane lei, *miliarde euro etc.)5.

Oprindu-ne aici (din motivele menþionate mai sus), nu înseamnã c-am epuizat problema
„ortografierii” numeralului/ „sintagmelor numerale”, respectiv c-am dus la capãt relaþia limbii
cu… aritmetica. O largã serie de alte aspecte ale problemei rãmâne a fi elucidatã cu o altã ocazie.

Limba ºi geografia

Din aceeaºi grijã „pãrinteascã” faþã de vorbitorii românei mai puþin informaþi, autorul
insereazã ºi observaþii privind unele denumiri geografice, respectiv istorico-geografice importante
pentru mulþi dintre noi, românii. Punctãm rapid câteva:

 Imperiul Austro-Ungar. Numele Imperiului Vienei n-a fost dintotdeauna Austro-Ungar,
cum mai cred unii, ci numai o perioadã istoricã scurtã, de 51 de ani, între 1867 ºi 1918, când acest
conglomerat na tional s-a destrãmat, odatã cu încheierea Primului Rãzboi Mondial. Sincron, din
fericire pentru noi, cu alte douã imperii, cel al Rusiei Þariste ºi cel Turcesc. Din 1918, numele celor
douã state ale Imperiului Bicefal devin Republica Aus tria ºi Republica Ungaria6.

Budapesta. Capitala Ungariei n-a fost Budapesta decât din anul 1872 (dupã alte surse, ca
Larousse, 1873) încoace, dupã unirea þãrii cu Aus tria în Imperiul bicefal Austro-Ungar. De altfel,
numele Budapesta, ca un singur oraº nu exista pânã la acel an. Existau „Buda ºi Pesta […] douã
oraºe complet sep a rate ca rosturi politice, economice sociale, religioase etc. Buda era pe malul
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1 „Nesepararea” e foarte pãguboasã, fiindcã duce frecvent la „citirea” aleatoricã a numerelor mari ºi foarte mari.
„România va primi din partea UE 80 de miliarde euro”, dupã unii, 80 de milioane, dupã alþii. Numãrul
1000000000, spre ex., la un ca nal tv. oarecare e, când milion, când miliard; „separat” prin puncte între „grupele de 
trei cifre” (1.000.000.000) e sigur miliard etc.!

2 Ibi dem, p. 210/2.
3 Ibi dem, p. 211/2.
4 A se observa inconsecvenþa ortograficã, oficialã (!): douãzeci vs. douã sute, douã mii, douã sute DE mii etc.

Modelele (1 ºi (2) rãmân valabile ºi obligatorii în toate „reuniunile de cifre” mai mari decât cele de trei, de patru,
de cinci cifre, adicã: de peste sutã – sute, mie – mii, zece mii-zeci de mii – sutã-sute de mii etc. Luând ca exemple
reper „de frontierã” între „modelele (1) ºi (2)” numerele 119, 120 – le vom scrie ºi citi: (o sutã nouãsprezece
oameni), respectiv (o sutã douãzeci de oameni; 1.019, 1.020 (o mie nouãsprezece oameni), (o mie douãzeci de
oameni); 10.019, 10.020 (zece mii nouãsprezece oameni, (zece mii douãzeci de oameni) º.a.m.d.

5 Eventuale „mii fãrâme”; „pãsãrele mii” (pentru mii de pãsãrele) , „miliarde fãclii” (pentru „bolta înstelatã”) –
ignorând sistemul – vor fi con sid er ate licenþe poetice, despre care nu ne pronunþãm aici.

6 Nu „coborâm” pe treptele istoricelor denumiri anterioare.



stâng ºi înalt al Dunãrii, iar Pesta pe cel drept ºi jos1. Capitala Ungariei […] a fost Buda […]”2.
Transilvania – Ardeal. Numele provinciei noastre cu „capitala” Cluj, actualmente

Cluj-Napoca, Ardeal, spun unii c-ar fi „diferit de numele de Transilvania. Nu existã nicio bazã
ºtiinþificã în acest sens, pentru cã «Transilvania» este ex act traducerea în latineºte a numelui dat de
unguri […] erdö elö […]. A veni azi cu vechi rãdãcini indo-europene pentru Ardeal, cu etimologii
dacice, chiar latineºti este complet neconvingãtor ºi nu con duce decât la confuzii grave pentru
populaþia de rând. Pe de altã parte, numele «Ardeal» a rãmas ancorat în limbajul pop u lar”3. Au tos
epha! 

Veneþia. Sã zãbovim puþin ºi „pe la alþii”. Ca sã nu se tot repete arhicunoscute epitete ºi
apoziþionãri ca „Oraºul Canalelor”, „al Dogilor” sau „Serenissima Cetate”, unii corespondenþi,
turiºti etc. folosesc, cu referire la Veneþia, supranumele de „Oraºul Lagunelor”, „care sunã bine,
dar nu este corect”4 din mo ment ce întregul oraº este edificat pe sutele de canale ºi canalette ale
uneia ºi aceleiaºi lagune: „Laguna Veneþiei”. Deci expresia corectã ar fi singularul, nu pluralul:
„Oraºul Lagunei”, „Perla Lagunei” sau pur ºi simplu „Oraºul Lagunar”. 

* * *

Capitole ºi teme, toate interesante – printre care: „istoria unui cuvânt latin de salut (arde -
lenescul nostru drag „servus!”), „erori curente de pronunþare, scriere ºi accentuare”, „limba ºi
bunul-simþ lingvistic” („romgleza”), „limbajul teologic ºi bisericesc”, evitarea „supãrãtoarelor”
cacofonii, „pãcãtosul” obicei de a scrie fãrã diacritice º.a. – vor rãmâne, cu re gret, deocamdatã,
„nepomenite” aici, în aceastã recenzie. Idee „subtilizatã” de la însuºi autorul cãrþii, cã-i „mai bine
mai puþin ºi pe înþelesul tuturor” (p. 213). 

Dar nu putem încheia decât cu un foarte scurt comentariu adecvat asupra unei idei-forþã pe
care o degajã acest atât de frumos „mic tratat despre ºi pentru limba românã”5, o „su pra-Veghe…”
având menirea sã-ncoroneze orice „veghere” (< lat. vigilare) ºi „priveghere” (< lat. pervigilare)
asupra limbii, scriitorimii ºi destinului naþiunii române:

„Noi, românii, avem o particularitate care, pusã în lu mina ei adevãratã, devine ºi un mare
avantaj: suntem singurul popor romanic de credinþã orientalã ºi purtãm în noi deopotrivã Apusul ºi
Rãsãritul. […] Nu avem a ne ruºina de niciuna din aceste componente ale civilizaþiei ºi culturii
noastre ºi nu se cade s-o preamãrim pe una în detrimentul celeilalte. Aceastã particularitate face din
români ºi din România o entitate de interferenþã (o punte de legãturã) între cele douã jumãtãþi
destul de diferite ale Europei [s.n., V.H.]” (p. 199).

 Ataºând acestui nobil statut al poporului român ºi „poziþia [a 15-a!], mai mult decât
onorabilã a limbii române – atestatã de Barometrul limbilor din lume”6 – am putea considera cã
româna dispune de o foarte favorabilã „platformã de lansare” a unui scriitor (sau a mai multora,
de ce nu?) spre mult râvnitul „Premiu No bel pentru Literaturã”. 

Dar nu-l avem!
O foarte chinuitoare întrebare ne dã – tuturor, pe bunã dreptate, de foarte multe decenii –

târcoale: de ce, oare?
Iatã – drept rãspuns – un destin mai mult decât pilduitor.
Românca noastrã de etnie germanã, scriitoarea Herta Müller, a fost urmãritã asiduu

întreagã viaþa ei de truditoare a condeiului ºi marginalizatã de Securitate (în þara ei natalã ca, de
altfel, mulþi alþi scriitori, gânditori, profesori, intelectuali de certã valoare naþionalã – indiferent de
etnie!). La puþin timp dupã ce – primind cetãþenia germanã – îºi pãrãseºte þara, devine laureata

216 IANUARIE 2020-DECEMBRIE 2021

II
Z

N
E

C
E

R
Ã

N
Â

M
O

R 
AILI

M
A

F

1 Dupã unele izvoare geografice, amplasamentul acestor douã oraºe pe cele douã maluri ale mãreþului fluviu ar fi
invers: „Buda, la ville haute... établie sur la rive droite du Dan ube... Pest, ville basse, sur la rive gauche du fleuve,
plus plate,,,” (Larousse, 1982, I, p.248).

2 Veghea..., p. 201/2.
3 Ibi dem, p. 204/1
4 Ibi dem, p. 200.
5 V., su pra, nota 3.
6 Veghea..., p. 27 



„Premiului No bel pentru Literaturã pe anul 2009!”. Motivarea atribuirii menþioneazã – printre
altele – cã-l primeºte ºi pentru op era ei scrisã în limba românã, ºi pentru cea scrisã în limba
germanã ºi publicatã (ev i dent, cât i-a permis Cenzura!) ºi în Republica Popularã/ Socialistã
România, þara ei natalã, ºi în Germania, þara ei adoptivã! 

A fost, desigur – dupã fulminantul succes – întrebatã de reporteri din lumea liberã occidentalã 
cum se explicã imposibilitatea atribuirii Premiului No bel scriitoarei românce Herta Müller decât
dupã ce a devenit scriitoarea germanã Herta Müller? ªi de ce niciun mare scriitor român n-a
putut fi omagiat cu acest prestigios Premiu pânã în prezent? 

Întrebãri la care preafericita proaspãt „nobelizatã” era – desigur, de îndelungat timp pregãtitã
– sã dea adevãrate rãspunsuri, adânc gândite, adânc ºi dureros trãite ºi mo ti vate:

– „Nicidecum pentru cã limba românã n-ar avea valenþele ºi vigoarea necesare propulsãrii
spre importantul titlu a oricãrui (oricãror) scriitor (scriitori) de cea mai înaltã valoare; nicidecum
pentru cã literatura românã n-ar dispune de multe talente de excepþie: de mari valori literare de
talie europeanã ºi chiar mondialã – ci pentru cã scriitorii români au fost ºi sunt prea hãrþuiþi ºi
prea încurcaþi cu (ºi de) Securitatea comunistã” (citat din memorie).

Fãrã alte comentarii. 
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Luminarea unui început neguros

Ciprian BORTOª
Oradea

Pe autorul cãrþii Oradea s-a nãscut
oraº înainte de 1100 l-am cunoscut
cu mulþi ani în urmã, la Facultatea de 

Istorie din Oradea, unde am fost colegi de an.
Am descoperit în el o persoanã care „ardea“
pentru pasiunea sa: istoria. Era în stare sã vor -
beascã cu patimã ore întregi despre subiectele
care-l interesau – la loc de frunte fiind, atât
apariþia Oradiei ca oraº, cât ºi devenirea Oradiei
de-a lungul secolelor. Pasiunea lui iatã cã a dus
la clarificarea unor aspecte foarte importante ale 
istoriei Oradiei – este vorba, atât despre geneza
oraºului, reflectatã în lucrarea Oradea s-a nãs -
cut oraº înainte de 1100, cât ºi despre trib u -
laþiile denumirii oraºului ºi unificãrii lui în
1557, ex pli cate în cartea anterioarã, De la
Oradea la Oradea Mare ºi iarãºi la Oradea.
Ambele cãrþi l-au impus pe Doru Sicoe ca pe un
deschizãtor de drumuri în cadrul istoriei vechi a
Oradiei, dupã o activitate anterioarã de trei
decenii ca jurnalist. 

Încã de pe bãncile facultãþii l-am vãzut
preocupat de excelenþã. Dacã alþi colegi mai
tineri se limitau la redactarea unor referate
copy-paste dupã Wikipedia, la Doru Sicoe refe -
ratele erau rodul unor sãptãmâni sau chiar luni
de cercetare, cu „mãturarea“ internetului ºi zeci
de ore de bibliotecã. Munca sa asiduã l-a pro -
pulsat ca ºef de promoþie, atât la ciclul de licenþã
cât ºi la cel de mas ter, adicã cinci ani de istorie.
Pentru mine per sonal a fost un exemplu ºi un
imbold de a-l urma, el încurajându-mã sã scriu
primele articole de istorie.

În cartea de faþã, Doru Sicoe demons trea -
zã cu argumente nebãnuite cã urbea de pe Criºul
Repede a fost întemeiatã încã înainte de anul
1100, devenind oraº în circa un deceniu. Mai
pre cis, de la întemeierea mãnãstirii catolice în
1083, pânã la mutarea aici a episcopiei catolice
de la Biharia. Ca pasionat de istorie, am cãutat ºi 
eu materiale despre apariþia oraºului. Am ob -
servat cã mai toþi istoricii români se complac în
afirmarea aceleiaºi axiome ridicate la rang de

dogmã: Oradea a fost întemeiatã odatã cu
celelalte oraºe ale Transilvaniei, dupã anul
1200. Este exclusiv meritul lui Doru Sicoe cã
scoate la luminã întemeierea oraºului Oradea în
timpul regelui Ladislau I, pe care o vede cu
italieni, nu cu germani! Trebuie sã luãm în con -
siderare cã, în acele vremuri incerte, imperiul
ger man vecin dorea sã controleze Ungaria,
aspect care a dus la o anumitã animozitate între
cele douã state ºi o apropiere a Ungariei de Roma.

Istoricii români nu acceptau pânã acum
întemeierea lui Ladislau I – cum transmitea tra -
diþia maghiarã – din mo tive subiective, etnice ºi
politice, le gate de nerecunoaºterea unei neclare
întâietãþi a maghiarilor. Istoricii maghiari, în
schimb, încearcã sã „confiºte” întemeierea lui
Ladislau I, considerând-o una strict maghiarã.
Doru Sicoe aratã cã aceastã întemeiere a fost,
mai degrabã, una occidentalã ºi mai puþin ma -
ghiarã. Cei care au ridicat Cetatea, mãnãstirea ºi
episcopia au fost, cel mai probabil, italieni din
Lombardia, zona cea mai urbanizatã a Italiei
medievale. Nici românii – plugari ºi pãstori – ºi
nici maghiarii – migratori dominatori – nu aveau 
cunoºtinþele necesare construirii unor edificii
din piatrã, cãrora nu le vedeau rostul ºi po -
trivirea cu modul lor de viaþã.

În schimb, în zona lombardã a Italiei de
Nord, spre deosebire de restul Europei occi -
dentale, a existat o continuitate de locuire urba -
nã din Antichitate. Mulþimea coloniºtilor
lombardo-italieni este atestatã, mai ales, de de -
numirile vechilor cartiere ale Oradiei: Olosig,
Veneþia (Velenþa), Padua ºi Bo lo gna. Mai mult,
al doilea rege al Ungariei, dupã ªtefan I cel
Sfânt, fusese Pietro Orseolo, tatãl lui fiind ita -
lianul Pietro Ottone Orseolo, dogele Veneþiei, în 
timp ce mama sa era sora regelui ªtefan I. A fost
un episod de istorie maghiarã cu circa patru
decenii înainte de apariþia Oradiei. Apoi, epis -
copii de Oradea erau ºi ei, nu o datã, italieni,
numiþi di rect de papa de la Roma. Dupã dinastia
arpadianã, pe tronul Ungariei vine dinastia an -
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gevinã, din sudul Italiei. Aproape tot secolul al
XIV-lea îi va aparþine, întãrind elementul ital ian 
din Ungaria.

Con sider cã ar trebui sã-l evaluãm pe
Ladislau I fãrã a da o conotaþie etnicã acestui
lucru. El a fost un eu ro pean al vremii lui ºi abia
apoi un maghiar. Astfel, acceptând întemeierea
lui Ladislau I, Oradea devine, ca vechime, pri mul 
oraº me di eval înfiinþat de pe teritoriul României.
Cu Oradea, parte azi a Uniunii Europene, ar
trebui sã depãºim sectarismele etnice ºi sã-i recu -
noaºtem lui Ladislau I statutul de întemeietor.

Un alt lucru pe care l-am observat, este cã
numele românesc al Oradiei este unanim
consideratã ca provenind din denumirea ma -
ghiarã Várad. Doar Doru Sicoe vine cu o des -
coperire uimitoare, afirmând fãrã dubiu cã de -
numirea veche de Orade – folositã ºi azi de
bihorenii de la þarã – provine de la slavonul
gorod care înseamnã oraº. Provenienþa e mult
mai evidentã în cazul Aradului, pomenit iniþial
în documente Orod, apoi Orad. Orade nu era
altceva, pentru ortodocºii româno-slavi de acum 
peste nouã secole, decât gorodul, la edificarea
cãruia participaserã ºi la care mergeau mai apoi
sã-ºi vândã produsele sau sã-ºi rezolve actele ori 
procesele. ªi în ziua de azi þãranii bihoreni spun
cã merg la Orade, adicã la oraº, la gorod.

În concluzie, citându-l pe Doru Sicoe noi,
românii, nu am luat denumirea maghiarã Várad
transformându-o în Oradea, ci am luat sla vo -
nescul gorod, din care s-a obþinut Orade. Tre -
buie sã spunem cã românii au convieþuit cu
slavii timp de sute de ani pe cuprinsul întregii
Dacii, inclusiv la Oradea. Ba mai mult, impu -
nerea liturghiei ºi a slujbelor bisericeºti în limba
slavonã a avut loc cel mai probabil în perioada
Primului Imperiu Bul gar, înainte, deci, de cu -
cerirea maghiarã a Transilvaniei. ªi în ziua de
azi vocabularul limbii române conþine o multi -
tudine de cuvinte de origine veche slavã, iar în
cazul termenilor bisericeºti ortodocºi numãrul
slavonismelor este ºi mai mare. Ca sã nu mai
vorbim de ADN, net în favoarea slavilor!

O altã contribuþie unicã a lui Doru Sicoe
este afirmarea importanþei mãnãstirii catolice de 
la baza Oradiei, ca oraº. Mãnãstirea catolicã este 
mult diferitã ca funcþiune de mãnãstirea orto -
doxã. Dacã cea ortodoxã se axeazã mai mult pe

dimensiunea culticã ºi liturgicã a rugãciunilor ºi
slujbelor bisericeºti, mãnãstirea catolicã era în
Evul Mediu o adevãratã „uzinã”, cum zice auto -
rul, în care cãlugãrii erau asemenea unor meºteri 
din cadrul breslelor. Mãnãstirea catolicã medie -
valã era, de fapt, un „sâmbure“ al urbanitãþii, iar
reºedinþa episcopalã catolicã presupunea deja
existenþa obligatorie a unui oraº – este ºi cazul
Oradiei.

În schimb, însã, chiar de la începuturile ei, 
comunitatea monahalã rãsãriteanã (ortodoxã) a
fost gânditã a fi departe de tumultul lumii, al
oraºelor. Prima comunitate monasticã a fost
înte meiatã de Sfântul Antonie cel Mare
(250-355)1 în pustia Egiptului. Aceastã þarã,
acum 90% musulmanã ºi 10% creºtinã mono -
fizitã, era înainte de cucerirea arabã 90%
creºtin- mo nofizitã ºi 10% creºtin-ortodoxã, iar
monahismul cunoscuse o înflorire deosebitã în
deºert. Marii cãlugãri ai Egiptului sunt cu nos -
cuþi sub numele de „pãrinþii pustiei”, principala
lor operã scrisã fiind adunatã în Patericul egip -
tean – o serie de învãþãturi ºi istorisiri, al cãror
„fir roºu“ e dat de nevoia cãlugãrului de a „pleca 
din lume”, de a se îndepãrta de orice aºezare
omeneascã. Aceastã „reþetã“ va fi preluatã ºi de
comunitãþile de cãlugãri din pen in sula Si nai –
de la care avem ca operã Patericul sinaitic, cele
din Palestina (Is rael) ºi Siria – de la care avem
cartea numitã Lavsaiconul, cele de la Muntele
Athos de la care avem op era Patericul aghio -
ritic, dar ºi de cele din România de la care avem
scrierea pãrintelui Ioanichie Bãlan – Pateri cul
românesc.

Dacã, la catolici, cãlugãrul me di eval este
un întreprinzãtor, un deschizãtor de drumuri ºi
un fer ment al urbanitãþii, la ortodocºi cãlugãrul
fuge de lume, sã se „liniºteascã“ de vâltoarea
ispitelor, devenind un sihastru nefolositor so -
cietãþii. Astfel, dacã mãnãstirile catolice de ve -
neau inima oraºelor, mãnãstirile ortodoxe erau
construite în zone care rãmâneau nelocuite, ca
de exemplu pustia Tebaidei în Egipt, pustia Ior -
da nului din Palestina, munþii peninsulei Athos
din Grecia sau codrii voievodali ai Moldovei ºi
Bucovinei din România.

O altã diferenþã fundamentalã între mona -
hismul catolic ºi cel ortodox este faptul cã la
catolici existã o sumedenie de ordine cãlu gã -
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1 Profesor de Drept Canonic, Vlasios Feidas, Principalele etape ale istoriei monahismului, în revista „Analekta”,
numãrul 2: Despre monahism, Aprilie 2013, Grecia, p. 22.



reºti: benedectini, carthusieni, cistercieni, domi -
nicani, franciscani, mizericordieni, iezuiþi, pre -
monstratenºi, paulini, augustini, ioaniþi, templi eri,
teutoni etc., iar de cãlugãriþe pe: ben edic tine,
tereziene, ursuline, clarise, surorile Maicii
Domnului, fiicele Mariei, ajutorul creºti nilor,
surorile de No tre Dame etc. La ortodocºi existã,
în schimb, un singur „ordin“ de cãlugãri ºi
cãlugãriþe, care se con duce dupã Regulile mari
ºi Regulile mici ale Sfântului Vasilie cel Mare
(330-379)1. Aºadar, observãm la catolici o puz -
derie de ordine cãlugãreºti competitoare, care
atrãgeau progresul, în timp ce la ortodocºi,
existenþa unui sigur ordin ducea la stagnare ºi
regres. La catolici se punea ac cent pe legãtura
cãlugãrilor cu lumea, în timp ce la ortodocºi se
insista pe ruperea cãlugãrilor de lume. O ase -
menea diferenþã fundamentalã este esenþialã
pentru societate ºi, dacã nu este cunoscutã, poate
duce la greºeli grave de interpretare.

Un mare merit al autorului este ºi schim -
barea radicalã a paradigmei unificãrii Oradiei,
identificatã de mai toþi cu episodul din 1850-60.
În afarã de punerea în luminã a unificãrii re -
formate sub un singur jude, din 1557, Doru
Sicoe susþine necesitatea pornirii de la existenþa
unui singur stãpân al întregului, adicã de la epis -
copul catolic. Împãrþirea oraºului între Capitlu
ºi Episcopie, soldatã cu gestionarea teritoriului
cu ajutorul mai multor juzi (primari) este o
chestiune pur administrativã, care azi s-ar numi
„delegare de competenþe”. Nu are, deci, rost sã
vorbim de orãºele sep a rate care, în cele din
urmã, s-au unificat, ci de un oraº aflat în
subordinea unui singur ºef, episcopul. Pentru
asta trebuie, însã, sã acceptãm geneza catolicã a
Oradiei, o realitate care ne-a asigurat integrarea
în Europa cu peste nouã secole înainte de cea a
României …

În încheiere, putem afirma faptul cã într-o
mare de ignorare a înceþoºatelor începuturi me -
dievale ale Oradiei, Doru Sicoe reconstituie
pentru noi toþi o lume luminoasã, cu migala unui 
Hercule Poirot al istoriei. ªi face asta pentru un

seg ment al istoriei Oradiei, despre care nu
aveam mai nimic! El îºi duce, astfel, mai departe 
cercetarea începutã în timpul facultãþii ºi pe care 
universitarii responsabili nu au fost în stare s-o
preþuiascã ºi susþinã la justa ei valoare. Mai ales
cã facultatea orãdeanã de istorie, în trei decenii
de democraþie, nu a produs nimic notabil despre
istoria oraºului.

Prin cele douã cãrþi ale lui din acest an,
autorul creeazã noi direcþii de cercetare, tocmai
prin lãmurirea
unor aspecte
istorice neclare
pânã acum. Sã
sperãm cã
domeniul
predilect al
istoricilor români
orãdeni –
perioada contem -
poranã – va ceda
prioritatea în
favoarea celei
medievale, atât de
glorioase ºi
occidentale.

Stilul lui
Doru Sicoe este unul accesibil cititorilor, textul
fiind bogat ilustrat cu imagini, gravuri ºi hãrþi,
menite a ne transpune în acea lume. Bogata
bibliografie de la fi nal are menirea nu de a
impresiona cititorul obiºnuit, ci de a ajuta pe
eventualul cercetãtor care ºi-ar propune o
lucrare despre monahismul oc ci den tal, cum încã 
la noi nu existã, ºi care sã contribuie la evitarea
unor formulãri pãguboase precum „doar o
mãnãstire”. 

Ca un apropiat al autorului, pot certifica
cã Oradea s-a nãscut oraº înainte de 1100 este
rodul foarte multor nopþi nedormite, consacrate
cercetãrii ºi scrisului, ºi soldatã cu o panoramã a
unei Oradii conectate la civilizaþia europeanã
încã din vremea Evului Mediu întunecat, di na -
inte de 1100!
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Doru Sicoe

1  Ibi dem, p. 24.



O carte care va naºte controverse: De la Oradea
la Oradea Mare ºi iarãºi la Oradea – o istorie

Interviu cu Doru SICOE
realizat de Ve ron ica BURSAªIU

Oradea

La sfârºitul lunii mai, apãrea în chioºcurile orãdene de difuzare a presei o carte despre
istoria Oradiei, cum n-am mai vãzut de mult. Fãrã o minimã publicitate, cartea se vinde

de la sine, unul dintre chioºcurile unde s-a terminat stocul fiind chiar cel din faþa Universitãþii din
Oradea. Toatã lumea care a citit-o spune cã avem de-a face cu o carte de excepþie, care aduce
extrem de multe lucruri noi despre istoria oraºului de la întemeierea lui, inclusiv o viziune criticã
asupra lucrãrilor de istorie a Oradiei de pânã acum. Autorul, deºi absolvent re cent de Istorie, este la
bazã un ziarist cu state vechi, încã din 1990. Norocul orãdenilor este cã el nu s-a înrolat în sistemul
istoricilor orãdeni, rãmânând pe mai departe ziarist, dar pe teme de istorie. Prezentarea proaspãtului 
volum i-a fost fãcutã de istoricul de artã Ramona Novicov, pe coperta a IV-a. Autorul se numeºte
Doru Sicoe, iar cartea este De la Oradea la Oradea Mare ºi iarãºi la Oradea – o istorie, ilustrând
astfel drumul denumirii ora ºului în limba românã, una dintre temele principale ale volumului.

Ve ron ica Bursaºiu: Aþi publicat de-a lun -
gul timpului mai multe articole despre istoria
medievalã a Oradiei ºi acum v-a apãrut ºi prima 
carte despre istoria oraºului...

Doru Sicoe: Da, din pãcate, multe dintre
articolele de care spuneþi sunt publicate în re -
viste de culturã din afara judeþului nostru, pentru 
cã aici nu ai unde sã publici aºa ceva. Revista
„Fa milia românã”, a regretatului Constantin
Mãlinaº, a ajuns de la Oradea la Baia Mare.
Ultimul ei numãr a avut aproape 450 de pagini
chiar! E scoasã de biblioteca judeþeanã de acolo, 
la fel ca „Bibliotheca Septentrionalis”. Amân -
douã pot fi gãsite pe pagina de internet al
bibliotecii ºi descãrcate de acolo în for mat pdf.
Revista „Caietele Oradiei”, a lui Mircea
Popa-Papiu, a dispãrut deja de mulþi ani, din
cauza neiubitorului de culturã aflat în fruntea
oraºului. Am scris articole de istorie la toate
aceste reviste ºi îi invit ºi pe alþii din Oradea ºi
Bihor sã trimitã articole la Baia Mare. Cartea De 
la Oradea la Oradea Mare ºi iarãºi la Oradea
este rodul unei cercetãri de mulþi ani de zile ºi
care ar fi putut fi teza mea de doctorat. Se pare
cã am speriat tare câteva personaje, foarte bine
plãtite, de la facultatea orãdeanã de istorie, care
au reacþionat profund neacademic, blocându-mã 
încã din vremea masteratului. Am început sã mã
ocup de „op era” deloc impresionantã a res pec -

tivilor în cartea mea, dând o nuanþã polemicã.
N-aº vrea sã fie consideratã o rãzbunare din
partea-mi, ci o stimulare a discuþiilor sin cere,
bine argumentate ºi pasionante despre istoria
celui mai vechi oraº me di eval din România,
pentru a depãºi moºtenirea comunistã ce dominã 
încã acest subiect ºi mentalitatea respectivilor.
Toate neîmplinirile istoricilor din Oradea au
fost pânã acum ascunse sub preº, locul unor
recenzii critice, profesionale, fiind luat de peni -
bile exerciþii de admiraþie ºi perieri linguºitoare. 
Aºa nu obþinem progrese deloc! ªi cei 31 de ani
de democraþie, scurºi în neproductivitate, sunt
sugestivi pentru ceea ce afirm.

V. B.: Susþineþi în carte cã denumirea
„Oradea” s-a for mat din slavonul „gorod”, cu -
vânt care înseamnã „oraº”. Deci nu provine din 
ungurescul „Várad”, cum se încerca sã se acre -
diteze în ul tima vreme. Cel mai vechi oraº al
ruºilor este, de pildã, Novgorod (Oraº Nou, în
traducere). Puteþi detalia?

D. S.: Desigur. Ruºii, aºa înapoiaþi cum
sunt, au avut, totuºi, o istorie înfloritoare în ce -
pând cu colonizarea vikingã dinainte de anul
900. Acest mare popor slav a dezvoltat un fel de
„democraþie medievalã” ºi o viaþã urbanã cu
mult înaintea românilor ºi ungurilor, pentru cã
vikingii le organizaserã o economie prosperã,
bazatã pe negoþ, care facilita aglomerãrile ur -
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bane. Mai trebuie þinut cont cã, pe atunci, o mare 
de populaþie slavã se întindea de la Marea
Balticã pânã la Marea Adriaticã, în Croaþia,
Grecia fiind ºi ea la un pas de a fi înghiþitã de
aceastã mare slavã. Toatã Dacia din graniþele lui 
Burebista avea o populaþie amestecatã, de
protoromâni ºi slavi, cum bine o atestã Gesta
Hungarorum (cea mai veche istorie a ungurilor)
ºi Povestea vremurilor trecute, a lui Nestor (cea
mai veche istorie a ruºilor), douã izvoare în lim -
bi diferite, în alfabete diferite, din regiuni geo -
grafice diferite, care nu aveau nicio legãturã
între ele decât adevãrul istoric. Acestei situaþii
din teren îi corespunde ºi atestarea iniþialã a
Aradului, care apare ca „Orod”. Pe hãrþile tipã -
rite secole mai târziu, când oraºul se denumea
„Arad”, încã mai avem „Comitatus Orodiensis”, 
Comitatul Aradului adicã, nu al Oradiei. 

Cea mai veche formã româneascã a nu -
melui oraºului nostru este „Orade”, cum încã se
mai spune prin zona ruralã a Bihorului. Între
„orod” ºi „orade” nu e mare diferenþã, fãcând
posibilã deducþia cã ele sunt sim ple denaturãri
ale „gorod”. Oamenii de atunci numeau, deci, cu 
termenul „oraº” orice aºezare urbanã, fiind un
comportament atestat ºi în antichitate. Pentru cã
la noi, în România, au pãtruns pentru prima datã, 
în vremea lui Ceauºescu, copiatoarele Xerox,
am ajuns sã spunem tuturor copiatoarelor „xero -
xuri”. Þine, deci, de natura umanã. Ca oraº,
Oradea apare înainte de 1100, iar dacã
autohtonii slavo- români l-au numit „oraº” în
limba lor, o puteau face numai din cuvântul
„gorod“.

V. B.: Pare a fi o dovadã a continuitãþii
noastre pe aceste meleaguri...

D. S.: Este cea mai bunã dovadã a
continuitãþii! Arheologia sã ºtiþi cã nu poate
dovedi o civilizaþie româneascã veche, separatã
de una slavã, pe teritoriul fostei Dacii. S-a în -
cercat ceva, în comunism, cu aºa-zisa „Culturã
Dridu”, dar e irelevant. Ea ar putea fi mai de -
grabã o culturã a Primului Imperiu Bul gar, dacã
avem în vedere întinderea teritorialã a acelei
culturi. Noi nu discutãm încã nor mal, deschis,
despre astfel de subiecte, un dresaj ceauºist,
antirusesc, antimaghiar ºi antibulgar, de care
istoricii noºtri nu ºtiu sã scape. Trist! 

V. B.: Istoricii universitari orãdeni au vreo 
responsabilitate în nelãmuririle de acest fel?

D. S.: Au, ºi încã una foarte mare. Mulþi
dintre ei sunt mai tineri decât mine, dar ei sunt,
totuºi, produsul profesorilor lor comuniºti, cu
mentalitatea blocatã de Programul PCR din
1975, care stabilea traseul tabu al istoriei ro -
mânilor. N-au produs nicio istorie a Oradiei, dar
s-au aventurat într-o istorie a Bihorului, lansatã
în 2019, o muncã de hei-rup cu 24 de
stahanoviºti! Rezultatul, ca la CAP: producþie
mare la hectar, dar remorcile-s goale... Îl anun -
þaserã în ziar, pentru lansare, pe academicianul
istoric Ioan-Aurel Pop, dar, semnificativ, dl pre -
ºedinte al Academiei Române nu a mai venit.
Nu se fãcea sã-ºi lipeascã el numele de o ase -
menea lucrare deplorabilã, fãrã bibliografie,
fãrã indice de nume ºi din care fusese exclus
tocmai grecul Mihai Viteazul, patriotul favorit
al dlui Pop. Nu a participat nici rectorul Bungãu
(aflat la el în birou, îl vizitasem!), nici primarul
Bolojan. Cu toþii ºi-au trimis adjuncþii. Era deja
un semnal vizibil al calitãþii deficitare a acestei
lucrãri „monumentale”, controlate de istoricul
cu trei servicii, Ga briel Moisa. Nu veþi gãsi
niciun portret de ungur prin carte, nici ger man,
ital ian sau altceva. În loc de mulþime de hãrþi cu
comitatul Bihor, avem doar o mulþime de hãrþi
cu Bihorul ceauºist, în timp ce denumirea
„Oradea Mare”, despre care eu am scris jumã -
tate de carte, nici nu este luatã în considerare!
Cu rios, dar acest Moisa, promovat de „au to -
ritãþi”, fusese temeinic criticat într-un articol, cu 
mulþi ani în urmã, de reputatul profesor uni -
versitar Viorel Faur – singurul act de acest fel în
31 de ani de democraþie! Dupã câte se poate
constata, articolul respectiv nu a dus, însã, la
îmbunãtãþirea muncii de cercetare a respec -
tivului, muzeograf pe atunci. Istoria Bihorului a
devenit astfel suprema ratare a lui Moisa, fãcutã, 
din pãcate, pe banii noºtri, ai orãdenilor ºi cu
susþinerea personalã a primarului. Szabó Ödön,
stu dent de marcã al dlui Viorel Faur, deºi ungur
care a studiat în româneºte, a demonstrat cã-i
este net su pe rior profesional lui Moisa.

V. B.: De ce spuneþi asta?

D. S.: Pentru cã, aproape concomitent,
publicase monumentalul volum Nagyvárad
Krónikája (Cronica Oradiei Mari), cea mai tare
carte despre istoria Oradiei de pânã acum! Din
2000 de bucãþi tipãrite la Debreþin, nu se mai
gãseºte la vânzare niciuna, epuizându-se din
chioºcuri ºi librãrii de luni bune. Desigur, nu a
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scris-o el. Iniþial a adunat un colectiv de istorici,
cum prost l-au învãþat comuniºtii de la facultate.
Dintre toþi, însã, s-a selectat pânã la urmã unul,
restul fiind pierduþi pe drum. Acest unu este
istoricul, ºcolit la Cluj, Kormányos László ºi el a 
lucrat temeinic, mai bine de zece ani, la aceastã
lucrare. Întregul sistem – intrând aici finanþarea
editarea ºi tiparul, cu 2018 imagini color! – a
fost, însã, op era lui Szabó Ödön. Iatã, deci, ce
istoric ºi man ager bun, ungur, a scos ºcoala
româneascã!... E o ironie, desigur. Sã precizez
cã, deºi stu dent em i nent, dupã cum spune dl
Faur, baºkanii comuniºti ce dominau facultatea
n-au vrut sã-i facã un loc de asistent universitar
la Istorie, tocmai ca o deschidere interetnicã a
facultãþii (fãcutã mai apoi cu „performanta”
Edith Emese Bodo), omului rãmânându-i doar
alternativa intrãrii în politicã, în UDMR ... Azi,
el face politicã naþionalã la Bucureºti, vãzându-l 
pe toate ecranele televiziunilor! Sã-i mulþumim
cã în Nagyvárad Krónikája i-a fãcut loc lui
Mihai Viteazul, precum ºi multor români legaþi
de Oradea. Pânã acum istoricii unguri nu prea
fãceau asta.

V. B.: Aþi rezervat un întreg capitol pole -

micii...

D. S.: Aºa pare. Corect este cã m-am pre -

ocupat de chestiunea primei unificãri teritoriale

a Oradiei sub un singur jude (primar), cea din

1557, ºi am analizat fiecare lucrare în parte în

funcþie de asta. Stabilitã de Dieta transilvanã

întrunitã la Turda, unificarea venea dupã un

sângeros rãzboi civil orãdean, dintre reformaþi ºi 

catolici, în care chiar episcopul catolic îºi pierde 

viaþa. Dacã se merge pe ideea cã unificarea

dintre 1850-60 a dus la schimbarea numelui în

„Oradea Mare”, atunci e posibil ca aºa sã se fi

întâmplat ºi în 1557, când Reforma Protestantã

pune stãpânire pe oraº ºi îl reorganizeazã, expul -

zând de aici Biserica Catolicã ºi confiscându-i

proprietatea. Ciudat este cu istoricii noºtri nu

prea ºtiu chestiile astea sau nu le ºtiu deloc. În

albumul Oradea, coordonatorul Aurel Seriogea

Chiriac nu pomeneºte deloc de prima unificare,

de pildã. Nu m-am sfiit sã trec toate aceste

necunoaºteri în revistã.

V. B.: Consideraþi, deci, cã Oradea ºi-a
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schimbat numele în Oradea Mare ca urmare a
acelei prime unificãri din 1557?

D. S.: Nu, dar iniþial aºa am fost tentat sã
cred. Paradoxal, dar respectiva decizie admi -
nistrativã ºi schimbarea de religie a oraºului nu
au fost suficiente pentru schimbarea numelui. A
fost nevoie de ceva mult mai puternic, ca emoþie
publicã, pentru a reboteza oraºul. Pãrerea mea
este cã oraºul a devenit „mare”, pentru cã a reuºit
sã reziste dramaticului asediu turcesc din 1598.
A fost o bãtãlie aprigã, sângeroasã, cu atacuri
turceºti aproape zilnice, cu masive minãri ºi
detonãri ale bastioanelor ºi o durã, epuizantã,
dar excelentã rezistenþã, organizatã nemþeºte de
generalul im pe rial austriac Melchior von
Rödern. Au fost momente când singurul lucru
pentru care merita sã trãieºti era lucrul pentru
care merita sã mori! Încrâncenarea maximã de
atunci ºi emoþia disperãrii, dar ºi a reuºitei, au
dus la rebotezarea în „Oradea Mare”. Era mare
prin succesul obþinut, nu prin meritele culturale
ale perioadei catolice, cum ne spunea dl Chiriac
de la Muzeul Þãrii Criºurilor. E ca nuca-n perete 

sã susþii cã oraºul protestant, anticatolic, se re -
boteazã în virtutea gloriei catolice de odinioarã.
E de noaptea minþii! Oricum, asta e realitatea:
Oradea devine Oradea Mare imediat dupã acel
asediu, con form documentelor.

V. B.: Apropo de documente, pomeneaþi
în carte despre „certificatul de botez” cu noul
nume ... 

D. S.: Certificatul acesta se compune din
cele douã gravuri, primele de care ºtim ºi au
ajuns pânã la noi: una apãrutã în 1602 ºi cealaltã
în 1617. Paradoxal, dar prima este de fapt a doua 
în ordinea realizãrii desenului. Ea prezintã ora -
ºul plin de trupe turceºti ºi tãtãrãºti angrenate în
asediul amintit, cu trei dintre bastioanele noii
cetãþi aproape distruse ºi cu un ºanþ sãpat de
turci între ºanþul cetãþii ºi Criºul Repede. Cre -
deau cã aºa vor scãpa de apa din jurul cetãþii, dar 
s-au înºelat, pentru cã ºanþul cetãþii era adâncit
sub nivelul Criºului. Textul ger man de sub ima -
ginea panoramicã a asediului prezintã denu mi -
rea oraºului ca Gross Waradein (se simte
Varad-ul unguresc în numele ger man). Ve duta,
tipãritã în 1617, a fost realizatã, de fapt, înaintea
asediului, în 1597 mai pre cis. Se observã ab -
senþa ºanþului dintre cetate ºi Criº, dar ºi pre -
zenþa caselor oraºului ºi împrejmuirile forti fi -
cate din afara cetãþii, intacte ºi cu un bas tion în
lucru. Decizia de a nu demola vechea cetate,
aflatã în interiorul celei noi, pentagonale, a fost
una excelentã, turcilor fiindu-le aºa aproape im -
posibilã misiunea de cucerire. Vremea rea, de
toamnã, care a venit neaºteptat de repede, a dus
la ridicarea asediului ºi la glo ria celor puþini
rãmaºi în viaþã dintre apãrãtori. Oradea devenise 
Mare prin fapta ei de arme, aºa cum Alexandru
Mac edon devenise Alexandru cel Mare, dupã
strãlucita cucerire a Imperiului Persan, în anti -
chitate. Gravura din 1617 (1597) are o explicaþie 
a imaginii, prezentând ambele denumiri. Cea
simplã, în forma latinã, ca Varadinum ºi cea
compusã, în forma germanã, ca Gros Wardein.
Prima era încã denumirea oficialã, catolicã, în
timp ce a doua era denumirea popularã, a ma -
selor, în germanã. Autorul era flamandul re for -
mat Joris Hoefnagel, pictorul curþii Imperiului
Ger man (Sfântul Imperiu Ro man, oficial), a îm -
pã ratului catolic Rudolf al II-lea (la care tocmai
mergea Mihai Viteazul, trecând prin Oradea
Mare). Avem, deci, în orig i nal „Varadinum vulgo
Gros Wardein...” (Oradea, pop u lar Oradea
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Mare...), text scris dupã asediu, în deplinã con -
cordanþã însã cu textul tipãrit pe spatele gra -
vurii, în care ne este descrisã tocmai desfã ºu -
rarea asediului, care a avut loc dupã realizarea
desenului pentru gravurã. Textul a fost conceput 
cel mai probabil de ed i tor, nu de Joris Hoef -
nagel, care nu mai apucã sã-ºi vadã lucrarea
tipãritã, el murind în 1601.

V. B.: Spuneaþi cã acest text este încã
necunoscut istoricilor români...

D. S.: Da, am rezolvat traducerea lui din
latinã ºi francezã de cãtre regretata profesoarã
universitarã Magdalena Indrieº ºi îl voi publica
în curând. Dar acest lucru putea fi realizat de -
mult de cãtre „performantul” profesor medie -
vist, liberalul Sorin ªipoº ºi subordonata lui
Edith Emese Bodo. Din pãcate, ei sunt consu -
matori de strãinãtate la un cu totul alt nivel... În
revista „Oradea – istorie ºi actualitate”, din
2017, am venit cu încã o noutate în istoriografia
româneascã a Oradiei: publicarea gravurii re -
prezentând Oradea asediatã de imperialii austri -
eci, în 1691. Acolo avem mândreþe de oraº tur -
cesc, cum nu credeam cã ar fi existat vreodatã.
Acea gravurã din arhivele austriece com ple tea -

zã per fect descrierea în scris a Oradiei turceºti,

realizatã de celebrul cãlãtor, istoric, geograf ºi

spahiu turc Evlia Celebi. Unii dintre istoricii

noºtri contestau fãrã niciun ar gu ment cele scrise 

de respectivul, care chiar fusese la Oradea în cel

puþin douã rânduri! Am republicat gravura ºi în

cartea mea, unde mai sunt ºi alte pre miere.

V. B.: Aþi consacrat un capitol regelui
Ladislau I al Ungariei, întemeietorul oraºului în 
tradiþia maghiarã.

D. S.: Da, a fost unul dintre cei mai im -

portanþi regi ai Ungariei ºi îºi justificã pe deplin

titlul de întemeietor al Oradiei, lucru pe care

niciunul dintre istoricii de care vorbeam nu a

recunoscut-o în mod oficial! Ca sã înþeleg cum a 

fost cu întemeierea, a trebuit mai întâi sã re -

constitui perioada acestui rege, care a domnit

între 1077-1095, ºi mãsurile luate de el pentru

a-ºi pune regatul în rândul statelor civilizate,

occidentale. ªi a luat mãsuri de mânã forte, care

ne amintesc de Vlad Þepeº al nostru, de mai

târziu. De fapt, Þepeº are prenumele de Vladislav,

care este varianta slavã a lui Ladislau. Nu este o

coincidenþã acest lucru, cultul regelui Ladislau
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dãinuind peste secole, inclusiv la est ºi sud de
Munþii Carpaþi. 

Cu peste trei secole ºi jumãtate înainte de
Þepeº, Ladislau I al Ungariei introducea pe -
deapsa cu moartea pentru furturi care depãºeau
valoarea unei gãini! Dacã aºa ceva s-ar aplica în
România, cred cã în 10 ani am fi cea mai tare
þarã din Europa, la dezvoltare economicã, cer -
cetare ºi creaþie! Acest rege a virat-o definitiv
spre Roma, dupã ce fratele sãu Géza I, an te rior,
o virase spre Constantinopol, de unde ºi-a primit 
coroana. Ladislau I fost nãscut în Polonia, la
Cracovia, în 1040, tatãl lui, Béla I fiind un refu -
giat arpadian, un destoinic conducãtori de oºti,
intrat în fa milia regalã polonezã. Poate cã toc -
mai în experienþa polonezã, catolicã, ºi în sân -
gele amestecat al pãrinþilor a stat superioritatea
lui Ladislau. În Ungaria lucrurile stãteau prost ºi 
numai cineva care ºtia bine cum trebuie sã arate
o þarã, putea lua mãsurile potrivite. În acele
vremuri ale regelui Ladislau I, Ungaria devine o
putere regionalã, abia atunci începând con so -
lidarea Bisericii Catolice în regatul maghiar. ªi
Oradea este legatã di rect de acest episod, fiind
din naºtere un oraº proprietate a acestei biserici.
Atunci reuºeºte regele, printr-o bunã relaþie cu
papalitatea, sã dea o loviturã de politicã externã: 
sanctificarea a trei personalitãþi ale Ungariei ºi,
deci, intrarea lor în calendarul catolic eu ro pean.
E vorba de regele ªtefan I, fiul lui, Emeric ºi
dascãlul acestuia, veneþianul Gerard, episcop de 
Cenad, sanctificaþi în 1083. Era un „proiect”
care nu putea sã nu conþinã ºi altceva. Trebuie sã 
dãm credit înfiinþãrii mãnãstirii Oradea în ace -
laºi an, la pachet cu sanctificarea. 

Italienii trebuie cãutaþi, deci, în istoria
ora ºului nostru chiar de atunci, cãlugãrii fiind
spe cialiºtii vremii lor, oameni alfabetizaþi, cons -
truc tori, agricultori ºi organizatori. Ei sunt res -
ponsabilii construirii mãnãstirii orãdene, cu
clãdirile aferente, ºi ai bisericii, cal cu late de re -
gele Ladislau I ca loc de veci pentru sine. Era o
bisericã grandioasã, de o mãrime cum nu mai
era prin zonã. Sã precizez cã, pânã atunci, pe
malurile Criºului ºi Peþei existaserã, încã din
Epoca Pietrei, locuinþe din lemn ºi chirpici, dar
nu din zid. Pentru a se construi din zid, a fost
necesar aportul de specialiºti strãini, veniþi din
nordul urbanizat al Italiei, judecând dupã denu -
mirile lãsate unor cartiere orãdene. Altfel nu
poate fi explicatã amintirea italianã de pe harta
oraºului: Veneþia (Velenþa), Olosig (Aºezarea

italianã), Padua (dispãrutã), Bo lo gna (dispã -
rutã).

V. B.: Pânã acum nimeni nu a mers atât
de departe cu vechimea italienilor la Oradea!

D. S.: Da, aºa este. În interbelic se pre -
supunea cã italienii au fost aduºi coloniºti dupã
ruinarea mongolã a Oradiei, o ipotezã greu de
dovedit. Italienii erau pe atunci un fel de ame -
ricani, cu o urbanitate ºi un nivel de trai net su -
pe rior Ungariei, ce n-ar fi venit ca simpli co -
loniºti într-o zonã unde trebuiau s-o ia de la
zero, pustiitã ma te rial ºi uman, cu o nesiguranþã
po lit ico-militarã descurajantã. Altele erau con -
diþiile din 1083, când, în reuºita proiectului
numit „Oradea”, se implicaserã ºi regele ºi papa, 
puterea economicã împletindu-se cu fervoarea
religioasã ºi mãreþia proiectului creºtin. Ambele 
pãrþi puneau umãrul ca proiectul sã iasã bine.
Ladislau I a ctitorit trei mãnãstiri, cea mai im -
por tantã dintre ele fiind Oradea, care devine
oraº în circa 10 ani.

V. B.: Cum s-a întâmplat asta atât de
repede?

D. S.: Prin mutarea episcopiei catolice de
la Biharia lui Menumorut la Oradea lui Ladislau
I. În vechea reºedinþã a lui Menumorut, regele
ªtefan I înfiinþase o episcopie catolicã, dupã ce
hotãrâse creºtinarea Ungariei la anul 1000. Dar,
pentru cã aºezarea localitãþii era în câmp
deschis, cu o expunere prea mare la atacurile
pecenegilor ºi cumanilor veniþi din est ºi sud, a
devenit ev i dent cã o mutare într-un loc ferit ar fi
binevenitã. Dupã invazia cumanã din 1091, sol -
datã cu devastarea Bihariei iarãºi, episcopia de
acolo este reîntemeiatã (mutatã) la Oradea de
cãtre regele Ladislau I. Cel mai probabil cã
mãnãstirea, fortificatã nat u ral de cursurile de
apã între care fusese construitã, dar ºi de zidurile 
de protecþie, trecuse cu bine peste invazie, iar
asta trebuie sã fi fost un ar gu ment decisiv. 

Episcopul din Oradea s-a numit „de Bi -
hor” iniþial, ca apoi, doar doi ani mai târziu, în
1113, sã devinã „de Oradea”, aºa cum ne trans -
mite un doc u ment din Slovacia, de la Mã nã -
stirea Zobor, care îl pomeneºte pe Syxtus Vva -
radiensis. E consideratã cea mai veche atestare a 
Oradiei, asta punându-ne în fruntea tuturor loca -
litãþilor medievale din România. Dacã episcopul 
a hotãrât cã meritã sã renunþe la denumirea
comitatului în favoarea Oradiei, înseamnã cã
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localitatea, cu catedrala ei mãreaþã, acoperea
prin strãlucire ºi renume întregul Bihor. Era un
centru ur ban în expansiune, împãrþit între cele
douã instituþii catolice: Capitlul ºi Episcopia.
Episcopul catolic va îndeplini aici ºi rolul de
nobil feu dal, devenind stãpân peste mai tot
Bihorul ºi întreþinând propriul lui corp de arma -
tã, banderia.

V. B.: Acum apar celebrele „orãºele” din
jurul centrului cu Mãnãstirea, Episcopia ºi Ca -
te drala?

D. S.: Da, ele sunt o formã organizatoricã
adaptatã la situaþie. Iniþial, prin fondarea unei
mãnãstiri cu cãlugãri catolici, forma de or ga -
nizare a respectivilor nu putea fi decât Capitlul.
Prin aºezarea episcopului în curtea Mãnãstirii,
apare ºi cealaltã formã de organizare: Episcopia. 
Cele douã sunt concurente ºi ºi-au împãrþit pe
felii oraºul care se dezvolta în jurul centrului
catolic. Chiar dacã respectivele diviziuni erau
conduse de juzi separaþi, ele ar trebui con sid er -
ate un tot unitar încã de la început. Numele
oraºului e dat de Mãnãstire, locul fiind botezat
Varad (cetãþuie) chiar de cãtre rege, dupã cum o
trans mit documentele medievale. 

V. B.: ªi-atunci cum rãmâne cu unificarea 
despre care învãþam cã se petrece numai între
1850-60?

D. S.: Este un lucru care trebuie corectat.
Unificarea sub un singur jude are loc în 1557, ca
urmare a schimbãrii proprietãþii asupra oraºului, 
cum spuneam mai sus. El devenise acum pro -
prietatea statului Transilvania, ca urmare a dis -
pariþiei Ungariei în 1541. În 1660, oraºul e cu -
cerit de turci ºi dezvoltat la un nivel
ex tra ordinar, aici fiind locul de întâlnire al
negustorilor de pe trei continente: Europa, Asia
ºi Af rica – adicã din Imperiul Otoman, pe atunci
a treia forþã economicã ºi militarã a lumii.
Veneau aici negustori pânã ºi din Ara bia ºi In -
dia! În 1691, la doar 8 ani dupã dezastruoasa
înfrângere a turcilor la asediul Vienei, austriecii
ajungeau la Oradea. Dupã un asediu îndelungat
ºi greu, în 1692 ei reuºesc sã cucereascã cetatea.
Oraºul era însã distrus complet de bombar da -
mentele artileriei austrice, distrugere ce amintea 
de mongoli. ªi, cum Viena rãmãsese o curte
imperialã catolicã, împãratul austriac repune
Bise rica Catolicã în vechile drepturi ºi pro pri -
etãþi, ceea ce duce din nou la segmentarea ora -

ºului. Paradoxal, oraºul se va numi în continuare 
Oradea Mare pe hãrþi, în documente ºi cãrþi, iar
diviziunile primesc denumiri de genul Oradea-
 Ve lenþa, Oradea-Olosig etc. Cu prilejul re vo -
luþiei maghiare din 1848-49, reîncepe procesul
de unificare, dus la bun sfârºit de puterea austri -
acã, revenitã la Oradea, dupã intervenþia mili -
tarã þaristã din 1849. Episcopul catolic de
Oradea trãdase Viena în favoarea revoluþiei ma -
ghiare, iar administraþia militarã austriacã lua
acum mãsuri care nu mai þineau de Biserica
Catolicã, unificând definitiv oraºul, în douã etape.

V. B.: Cum s-a fãcut greºeala alãturãrii
acestei reunificãri cu numele de Oradea Mare?

D. S.: Con sider cã asta s-a putut întâmpla
din cauza faptului cã pe atunci nu exista o istorie 
a oraºului, pe care cineva sã o republice din când 
în când, cum s-a fãcut în ultimii 30 de ani. De
abia la decenii de la acea reunificare va apãrea
interesul pentru o istorie a locului, pu bli cân -
du-se mai multe lucrãri în maghiarã, la graniþa
dintre secole. Cel care, însã, face greºeala pare a
fi profesorul orãdean greco-catolic Petru Dejeu,
în prima istorie româneascã a Oradiei, numitã
Aºezãmintele Culturale din Municipiul Oradea
ºi Judeþul Bihor, apãrutã la Oradea, în 1926.
Pentru cã, din acest an, denumirea româneascã
se schimbã oficial din Oradea Mare în simplul
Oradea. 

V. B.: Cum aºa?

D. S.: Printr-o hotãrâre arbitrarã a celor de 
la Bucureºti, care nu s-au consultat cu orãdenii
deloc, pentru aceastã schimbare. Ea s-a fãcut în
contextul reorganizãrii ad min is tra tive, prin
Legea nr. 95, din 13 iunie 1925, pentru Unificare
Administrativã, cu intrare în vigoare în 1 ia -
nuarie 1926. Ungurii ºi germanii, în limba cã -
rora nu se dãduse vreun act, au pãstrat denu -
mirea tradiþionalã de „Oradea Mare” pânã azi.
Practic aceste douã etnii sunt im pli cate în
schim barea numelui din 1598, nu românii.
Aceºtia folosesc în continuare „Orade” ºi în
secolul al XIX-lea, cum o dovedeºte cores pon -
denþa Lucreþiei Suciu, cea care a înfiinþat pu -
blicaþia „Foaie literarã”, în 1897. „Oradia Mare” 
sau „Oradea Mare” e denumirea folositã doar în
documentele oficiale, inclusiv pe frontonul de
ziar („Fa milia”, „Foaie literarã”, „Vulturul”). Cu
alte cuvinte, parafrazând explicaþia gravurii lui
Joris Hoefnagel: „Oradea Mare, pop u lar Orade“! 
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V. B.: Ce le spuneþi orãdenilor, de ce ar
trebui sã dea 40 de lei pe acest volum?

D. S.: Le garantez cã nu o sã le parã rãu
dupã bani, în primul rând. Existã acolo o seamã
de lucruri noi, însoþite de 170 de imagini de bunã 
calitate, cu explicaþii detaliate ºi bine sin cro -
nizate cu textul. Nu este o carte pãrtinitoare cu o
etnie sau alta ºi sper cã am reuºit s-o scriu în
deplin re spect faþã de adevãrul istoric. E scrisã
pentru a o înþelege oricine, dar are ºi aparatul
critic care-i completeazã valoarea ºtiinþificã. La
sfârºit, o bibliografie amplã vã poate da idei
despre urmãtoarele voastre lecturi, titlurile re -
spec tive fiindu-mi de un real folos în re con sti -
tuirea unei pãrþi a istoriei Oradiei despre care se

credea cã nu avem mai nimic. Am rãmas
impresionat de performanþa generalului Lazãr
Cârjan, fostul ºef al Poliþiei de la noi ºi ministru
la Bucureºti, un om cult ºi bine pregãtit, care
mi-a citit cartea în nici douã zile. ªi a fost chiar o 
lecturã temeinicã, dupã câte am observat. Dacã
sunt doritori, pot sã particip la grupuri de dis -
cuþii, prezentãri ale cãrþii, benevol. M-aº bucura
mult dacã aceastã carte a mea va contribui la
coagularea unei comunitãþi orãdene a „pa tri -
oþilor locali”, cu un spirit civic de calitate ºi o
creºtere a responsabilitãþii, dar ºi a mândriei de a 
fi orãdean.

V. B.: Vã mulþumesc pentru timpul
acordat.

***

NOTA AUTORULUI. În a doua parte a lunii iunie 2021, mai vechea mea colegã
de la „Jurnalul de dimineaþã” de odinioarã, Ve ron ica Bursaºiu mi-a solicitat un interviu
pentru „Jurnal Bihorean” din Oradea, despre cartea pe care o þinea în mânã. Ea apãruse
pe piaþã în luna mai, fãrã publicitate în presa localã, ºi se vindea de la sine, lucru mare
pentru o carte orãdeanã. Cum ea conþinea destule aspecte „picante” pentru un jurnalist,
a devenit ofertantã ºi ca subiect de presã. Nu pot decât sã fiu recunoscãtor Editurii
Duran’s din Oradea, per sonal patronului ei, Ovidiu Pop, care mi-a susþinut de la bun
început demersul mai deosebit ºi a tipãrit cartea fãrã rezerve, în foarte bune condiþii.
Materialul scris al interviului ar fi acoperit douã pagini de ziar, dar decesul lui Mircea
Bradu ºi spaþiul mare acordat acestui eveniment a dus la o ajustare ºi amânare a
interviului, care ajunge sã aparã în chiar ziua înmormântãrii respectivului, joi, 24 iunie,
în pagina 15. Dupã câte am constatat per sonal, cotidianul „Jurnal Bihorean”, cu un
conþinut de 16 pagini, s-a vândut foarte bine în acea zi, cu greu reuºind sã-l
achiziþionez. Interviul a fost pus apoi ºi pe pagina de internet a ziarului, de unde a
dispãrut inexplicabil dupã doar câteva zile. Dar ºi aºa a fost destul ca sã primesc
telefoane din þarã, de la cunoºtinþe care l-au prins pe internet ºi care doreau sã-mi
cumpere cartea. Interviul conþine practic o trecere în revistã a temelor principale ale
cãrþii ºi, dacã e parcurs in te gral, cititorul poate sã-ºi facã o viziune cuprinzãtoare asupra 
ei. Iatã de ce publicãm interviul în varianta lui completã, cu o minimã corecturã, fiind
încã un ma te rial care se adaugã la istoriografia vestului României.
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The Weath er ing Mag a zine în limba românã
Doru SICOE

The Weath er ing Mag a zine este o re -
vistã occidentalã care a apãrut o pe -
rioadã ºi în limba românã, la fel ca ºi

în alte lim bi din estul eu ro pean. Þara de origine
e Spania, iar numele englezesc sugereazã cã
ediþia de bazã este cea în englezã. Primul numãr
a apãrut în 2015, iar între 2016 ºi 2017 revista
apãrea ºi în limba românã, promovatã doar în
cercurile de profil de pe internet. Aventura
româneascã a durat doar opt numere, cei mai
mulþi dintre români neºtiind de acest eveniment
ed i to rial. Probabil cã acesta este singurul articol
dedicat acestei noi apariþii editoriale, pe internet 
gãsindu-se doar o prezentare video, pe Youtube, 
în cuprinsul canalului ProModelism România.
Pentru a înþelege mai bine despre ce e vorba,
avem nevoie de puþinã istorie.

Aceia dintre noi care ne-am trãit tinereþea
în vremea lui Ceauºescu, am prins, începând cu
1984, o revistã pentru machetiºti, intitulatã „Mo -
delism”. Era un supliment la revista „ªtiinþã ºi
tehnicã”, la fel ca „Tehnium”. Ea a apãrut destui
ani ºi dupã 1989, dispãrând odatã cu ºeful ei,
Cristian Crãciunoiu, în 2012. „Modelism” a fost 
ancoratã prea tare în machetismul clasic, aºa
cum se practica el pe la casele pionierilor ºi
ºoimilor patriei. Mai pre cis, machetele erau
con struite utilizând pri mor dial placajul de tra -
foraj, hârtia, întãritã cu lãcuire ºi, even tual, ma -
te rialul textil. Plumbul se adãuga pentru sta -
bilirea centrului de greutate al machetei, mai
ales dacã era vreo navã sau vreun avion. Semna -
tarul acestor rânduri a avut ºansa de a fi înscris la 
un astfel de cerc de modelism. Revista
„Modelism” a promovat mai mult planuri de
nave, tancuri, avioane etc. ºi aproape deloc teh -
nicile moderne de realizare a machetelor din
plas tic. Paradoxal, dar aceastã revistã ajunsese
totuºi sã vândã o sumedenie de kit-uri de ma -
chete din plas tic, din im port. Ocazional, oferta
conþinea ºi ma chete gata asamblate de câte unul
dintre machetiºtii din Bucureºti. Acestea le-am
putut constata per sonal în 1993, când i-am fãcut
o vizitã lui Cristian Crãciunoiu, la redacþia si -
tuatã în Casa Scânteii, din Bucureºti. 

În Occident, dupã al Doilea Rãzboi Mon -
dial, se trecuse la producerea de „truse de mon -
taj“ sau kit-uri din plas tic, subiectul devenind

foarte pop u lar. Erau un fel de puz zle 3D din zeci
de piese, care se lipeau între ele cu un adeziv
spe cial pentru plas tic. Aºa se puteau realiza mult 
mai repede ma chete dupã tot felul de maºini,
avioane, elicoptere, tancuri ºi alte blindate, co -
rãbii ºi nave moderne, rachete, nave spaþiale,
trenuleþe ºi fig u rine. Partea delicatã era vopsi -
toria. Cea mai reuºitã nu era cea cu pensula, ci
cea la care se utiliza costisitorul aerograf. Nici
„sufliciul“ nu era rãu, dacã aveai plãmâni buni... 
Din pãcate, la noi, machetele din plas tic au apã -
rut pe piaþã târziu, fiind importuri din Polonia,
Republica Democratã Germanã ºi URSS. Cele
ger mane aveau o calitate superioarã, beneficiind 
de cutii frumos desenate ºi oferind inclusiv ade -
zivul ºi chiar ºi vopseaua necesare construirii ma -
chetei, spre deosebire de cele ruseºti. Abþi bildurile 
sporeau autenticitatea cu însemne spe cifice,
inclusiv emblemele naþionale, în funcþie de model. 
Meritã precizat ºi cã, în acea perioada comunistã,
kit-urile occidentale, superioare cali tativ celor co -
muniste, reuºeau totuºi sã pãtrundã la noi, pe cãi
particulare, dar într-un numãr extrem de redus.

Acest hobby, an de an mai sofisticat, a
ajuns un sport foarte pop u lar în Occident, exis -
tând adevãrate competiþii naþionale ºi inter na -
þionale, care de care mai prestigioase ºi mai am -
ple. O machetã este acum incredibil de so fis ticatã 
faþã de una din anii ’80, fiind compusã chiar din
peste o mie de piese uneori. Vopselele au un grad
de autenticitate de neînchipuit în urmã cu trei
decenii, iar producþia de accesorii din rãºinã ºi
metal îmbunãtãþeºte mult detalierea machetei. 

Construirea machetelor înglobeazã mai
nou mult studiu (istoric, tehnic, geografic), în -
demânare, rãbdare, concentrare, cunoºtinþe teh -
nice ºi artistice. Tot felul de efecte, utilizate an -
te rior de marii pictori, sunt înglobate acum în
vopsirea machetei în aºa fel, încât sã fie de un
re al ism covârºitor. De aceea vopsirea a ajuns
partea cea mai importantã din construirea unei
ma chete. Pe asta s-a bazat se pare ºi Mig
(Miguel) Jiménez Mar tin, spaniolul care a lansat 
mai multe linii de vopsele ºi pigmenþi pentru
ma chete ºi, în scopul promovãrii lor cât mai
bune, a scris cãrþi ºi a lansat ºi revista despre
care, iatã, am ajuns sã scriem. În ea sunt re date
multe dintre tehnicile cele mai noi, necunoscute
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în urmã cu câþiva ani, care mãresc realismul
machetelor ºi dau o valoare crescutã noþiunii de
„artã“ în acest domeniu. 

Mig Jiménez este considerat urmãtorul
ma re eu ro pean dupã belgianul François Verlinden,
care s-a implicat „serios“ în in du stria ma che -
telor1. Fiind „tânãr ºi neliniºtit”, Mig Jiménez
are o energie debordantã în promovarea pro -
duselor sale, care, printr-o publicitate agre sivã,
tind sã devinã numãrul 1 mondial. Nici costi -
sitorul divorþ prin care a trecut ºi care l-a depo -
sedat de o parte din produse, nu l-a fãcut sã dea
înapoi ci, dimpotrivã, a conceput vopsele mai
bune, care sã le depãºeascã pe cele rãmase în
tolba fostei neveste.

Spre deosebire de revista „Modelism”,
care nu a ºtiut sã treacã la timp cãtre machetele
din plas tic, revista ModelIst – cu ultimele trei
litere evidenþiate – s-a dorit o combinaþie de ma -
chete ºi istorie militarã, un serios pas înainte faþã 
de concurenþã. Apãrând la Braºov, chiar la de -
clanºarea crizei economice mondiale din 2008,
noua revistã va rezista în aceastã perioadã ne -
fastã pânã în 2014, timp în care au apãrut doar 8
numere, astãzi foarte rare. Ele au fost rodul
dedicãrii unui pasionat, Horia Stoica, care a
reuºit sã surclaseze lipsa de experienþã edi to rialã 
iniþialã. Perioada de crizã nu a fost, însã, una
propice acestei curajoase iniþiative particulare, la
care s-au adãugat calitatea insuficientã a tipa rului 
ºi designului, precum ºi costurile destul de mari
ale editãrii. Subiectele dezbãtute de revistã nu
erau neapãrat cu prizã la pub lic ºi nici echi librul
dintre ma chete ºi istorie nu a fost unul optim,
ceea ce a fãcut pe mulþi sã considere cã preþul este 
prea mare în raport cu satisfacþia oferitã.

The Weath er ing Mag a zine, apãrutã în ro -
mâneºte chiar în anul ce a urmat dispariþiei
ModelIst, se ocupã, în schimb, numai de ma chete,
cu ac cent pe vopsire. Astfel, o machetã în vizi -
unea lui Mig Jiménez este o adevãratã operã de
artã, în care se investeºte nu numai tal ent, ci ºi
multã inteligenþã. Numai cineva cu har, complet
dedicat acestei industrii, putea ajunge la ase -
menea performanþe, înglobând atât de multã
inovaþie. Pasionaþii acestui hobby sunt unanimi
în aprecierea cã machetismul de azi este extrem
de evoluat faþã de cel al anilor ’80-’90, când
Verlinden venea cu excelentele lui accesorii în
domeniu (ce permiteau fantastice diorame) ºi
când turnarea în plas tic încã oscila între liniile

panourilor în pozitiv (re lief) ºi cele în negativ
(adâncite). Liniile în negativ permiteau o evi -
denþiere perfectã a panourilor, cu o vopsea în -
chisã, care umplea acele ºanþuri fine. De aici, la
preumbrire, umbrire, îmbãtrânire ºi spãlãturi a
fost un singur pas. In du stria producea substanþe
tot mai sofisticate, adezivi ultralichizi, cu uscare 
rapidã, adezivi speciali pentru piesele transpa -
rente, vopselele evoluând ºi ele de la cele de tip
email la cele acrilice, în timp ce piesele meta -
lice, unele gata vopsite, adaugã o intensitate a
detaliului ce umple de admiraþie pe privitor.
Cehii ºi polonezii au venit cu incredibile contri -
buþii la aceastã industrie, în timp ce chinezii tind 
sã devinã lideri mondiali, eclipsându-i complet
pe mai vechii rivali japonezi. 

The Weath er ing Mag a zine þine cont de
toate acestea ºi vine cu abordãri inedite care,
prin prelucrarea luminii, fac macheta „vie”, chiar
dacã ea va fi numitã ca ºi pânã acum: staticã. 

Din zecile de numere apãrute pânã acum
în englezã, în româneºte au apãrut doar nu -
merele 17: Wash-uri, filtre ºi vopsele pe bazã de 
ulei, 18: Re al ism, 19: Pigmenþii, 20: Camuflaj,
21: Decolorarea, 22: Baza, 23: Die Cast – de la
jucãrie la model, 24: Sub man age ment nou.
Acelaºi vehicul, proprietar nou. Astfel, a fost
egalat recordul de 8 numere al revistei pre ce -
dente, Machetist.
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wordpress.com/2015/07/10/in ter view-mig-jimenez-ammo-of-mig-jimenez/



Cel care s-a ocupat de acest proiect, fiind,
iniþial, importator al produselor lui Mig
Jiménez, este Cosmin Ionescu, din Bucureºti.
Viitorul rã mâne, însã, deschis reluãrii apariþiilor 
în limba românã, cel care le vinde on line azi
decla rân du-ne cã l-ar tenta sã preia publicarea în 
ro mâneºte. 

Revista, în for mat A4, are 76 de pagini,
incluzând ºi coperta celofanatã. Este capsatã, nu 
broºatã, tiparul, pe hârtie velinã, fiind in te gral
color. Tirajul nu este precizat oficial, aflând cã

el ar fi fost de 250 de bucãþi, de unde ºi preþul
mare pe bucatã. Trecut în colþul din stânga sus,
el este 36,5 Ron, fiind, deci, o revistã foarte
scumpã pentru piaþa româneascã ºi, în con se -
cinþã, greu vandabilã. Cu toate acestea, aportul
ei ar fi putut fi considerabil la viaþa mo de lis -
mului românesc, dacã difuzarea ar fi avut o arie
naþionalã. Termenii specifici acestui hobby,
dezvoltaþi în ultimii ani, primesc acum suportul
imprimat, ei trecând din spaþiul vir tual al in -
ternetului în cel fizic al bibliotecii. 
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Ap o lo gia iubirii conjugale

Ioan ÞIPLEA

Cu peste trei decenii în urmã, graþie
dirigintelui, poetul profesor Ioan
Moldovan, actualul re dac tor-ºef al re -

vistei „Fa milia”, alintat „Blândul Ben”, am avut
fericita ocazie de a mã întâlni pentru prima datã cu
poezia Anei Blandiana, care, la acea vreme, era cea
mai proaspãtã laureatã a premiului Herder pentru
poezie (1982). De la acele ore memorabile de
dirigenþie, când, printre altele, citeam frecvent din
poeþii noºtri contem porani neincluºi in programa
ºcolarã, mi s-au întipãrit in minte poeziile „Cru ciada
copiilor” ºi „Eu cred cã suntem un popor veg e tal”,
care, prin mesajul lor, emanau un puter nic parfum
sub versiv, izbutind sã mã punã… pe gânduri.

Mai apoi, prin vara anului 1988, an în care
scriitoarea a fost cenzuratã pentru a treia oarã, la o
întâlnire cu studenþii ieºeni ce a avut loc la Casa
Pogor, în sala în care se întâlneau juni miºtii ºi
unde Ion Creangã ori Mihai Eminescu ºi-au citit
fragmente din creaþia lor, am avut privilegiul de a
o vedea, alãturi de Romulus Rusan, ºi de a-i as -
culta pe viu pentru prima datã. Cu acel prilej, am

auzit-o recitându-ºi cu mult farmec propriile-i poe -
zii, printre care, dacã me moria nu mã înºalã, ºi cea
„închinatã” Mota nului Arpagic, o parodie liricã a
„geniului” nostru carpatin Nicolae Ceauºescu, poe -
zie ce ºi-a dobândit celebritatea datoritã difuzãrii
ºi comentãrii ei repetate la postul de ra dio Europa
Liberã.

În fine, dupã 1989, fiind de aceeaºi parte a
„baricadei”, am avut bucuria s-o reîntâlnesc în
Piaþa Universitãþii ºi, mai apoi, din 1992/1993, în
fiecare varã, însoþitã de Romulus Rusan, la
Sighetul Marmaþiei, cu ocazia simpozioanelor de -
d i cate victimelor comunismului, unde cei doi ºi-au 
asumat nobila misie de cinstire a deþinu þilor politici
prin intermediul Memorialului, acest templu al me -
moriei noastre înãlþat în cinstea mar tirilor noºtri din
secolul XX, ai cãrui ctitori sunt.

Or, cu toate cã încã de pe bãncile ºcolii
poeziile Anei Blandiana m-au fascinat, cu toate cã
deseori am fost ispitit sã scriu despre ele, pânã
acum n-am îndrãznit sã-mi fac cunoscute im pre -
siile. Numai cã ultimul volum, Variaþiuni pe o
temã datã, Editura Humanitas, Bucureºti, 2018,
dupã ce l-am parcurs prima datã, o spun apãsat,
efectiv m-a fascinat. Aºa cã l-am recitit. Încã de
câteva ori. Despre Variaþiuni, pe coperta a patra,
însãºi autoarea mãrturiseºte cã e „un poem de
dragoste despre nedespãrþirea prin moarte. Cea
mai metafizicã dintre cãrþile mele”, iar aceastã
apreciere, dupã gusturile ºi judecata mea, este
întru totul acoperitã ºi susþinutã de frumuseþea ºi
profunzimea celor 59 de poeme. Cum puþine cãrþi
de poezie postmodernã m-au fãcut sã rezonez ori
sã meditez la mesajul lor liric, decum sã mã în -
cânte, sã mã punã pe gânduri ori sã mã fascineze,
Variaþiunile… Anei Blandiana au avut darul de a
mã scoate din cãlduþa rutinã existenþialã, rãsco -
lindu-mi sufletul ºi stârnindu-mi cugetul. Nu atât
prin formã ºi stil, care-s de facturã postmodernã,
cât, mai cu seamã, prin conþinut si substanþã. Ce ne 
spun aceste poeme? Cã dragostea adevãratã e mai
puternicã decât moartea! Cã moartea, cu toatã
grozãvia ºi puterea ei, nu poate sã înfrângã iubirea
ºi nu poate despãrþi douã suflete-pereche, unite
prin dragoste! Cã iubirea curatã izvorãºte ºi sã -
lãºlu ieºte în suflet, iar dacã sufletul omului este
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nemuritor, atunci sigur ºi iubirea este nemu ri toa re!
Cã fiinþa pe care-o iubeºti cu adevãrat, chiar dacã,
prin moarte, trece în lumea de dincolo, tu, cel
rãmas în lumea de aici, eºti incapabil sã te desparþi
de ea, întrucât o ai în sufletul tãu, în tainiþele
memoriei ºi-n amintirile tale, în lumea ta cea mai
ascunsã, ºtiutã numai de Bunul Dumnezeu.

Dac-aº emite pretenþii de critic literar, ceea
ce nu e cazul, ºi m-aº încumeta sã scriu o exegezã
doctã ºi subtilã, exprimatã prin judecãþi apo dic -
tice, despre aceastã carte, aº bate... câmpii. Aºa cã
pre fer sã aºtern pe hârtie impresiile unui cititor
fascinat de Variaþiunile... poetei. Cu toate cã
aproape în fiecare poem Ana Blandiana nu se
sfieºte sã ne prezinte o admirabilã declaraþie de
dragoste post-mor tem „cãtre R”, ºi cu toate cã
aproape în fiecare poezie este evocatã moartea, în
fapt, cartea este o frumoasã ºi tulburãtoare apo -
logie a iubirii adevãrate.

Pesemne cã tainele, întrucât sunt taine, se
leagã unele de altele. Dacã e aºa, atunci taina
morþii nu poate fi separatã de cea a dragostei. De
ce? Pentru cã dacã dragostea înseamnã viaþã,
atunci ea se opune morþii. Mai mult, dacã iubirea-i
în suflet, iar sufletul este veºnic, atunci moartea,
ca opus al dragostei ºi al vieþii, nu existã decât sub
forma descompunerii fizice a pumnului de þãrânã,
care-i trupul nostru. ªi acesta îmi pare a fi mesajul
esenþial al poemelor: în raport cu sufletul, moartea
nu existã! Ori ce poate fi mai tonifiant ºi mai
fascinant decât sã ºtii cã numai dragostea existã?!
Cã numai ea e veºnicã ºi absolutã! ªi-aºa îmi pare
cã dezleagã poeta aceastã mare tainã, cãci dupã
cum ea însãºi mãrturiseºte într-un interviu acordat
Cristinei Hermeziu, publicat în „Adevãrul” din 14
ianuarie 2019: „Ce poate fi mai luminos decât
descoperirea cã moartea nu existã, care-i de fapt
ideea principalã a cãrþii”. Aºa cã musai trebuie sã
mã întorc la taina iubirii.

Fãrã putinþã de tãgadã, ca oameni, pe mulþi
dintre noi misterul iubirii, la fel ca cel al morþii,
ne-a fascinat din totdeauna. O sumedenie de minþi
strãlucite, de la filosofi ºi teologi, pânã la scriitori
ºi oameni de ºtiinþã, de la Socrate, Platon ori
Aristotel, pânã la Balzac, Stendhal, Freud ori Nae
Ionescu, s-au strãduit sã desluºeascã aceastã mare
tainã, lãsând posteritãþii formulãri ce le bre. Îndrãz -
nesc sã cred cã dacã s-ar încumeta cineva sã adune
într-o carte toate vorbele memorabile despre
dragoste, ar fi obligat sã þinã seama ºi de poemul
de la pagina 41 care sunã aºa: Ce e iubirea, dacã

nu imposibilitatea de a fi despãrþite douã fiinþe

care nu ele au hotãrât sã fie-mpreunã? Pur ºi

simplu, începând dintr-o clipã anume am simþit cã 

totul a fost decis pânã la moarte. Dar acest ultim

cuvânt e doar o convenþie, ca orice frontierã care

poate fi glisatã mai sus sau mai jos sau poate fi

desfiinþatã prin lege. ªi ce e iubirea dacã nu legea

universalã de desfiinþare a frontierelor? Dupã

gusturile ºi judecata mea, cred cã aceste cuvinte,

deopotrivã de profunde ºi emoþionante, pot sta

alãturi de cele scrise de Apostolul Pavel în

Epistola sa cãtre Corinteni... Ce îmi spune mie

poemul Anei Blandiana? Printre altele, cã IUBI -

REA E LEGEA UNIVERSALÃ DE DESFIIN ÞARE

A FRONTIERELOR! Aceastã formulare este

absolut memorabilã. ªi-mi mai spun încã un lucru

fun da men tal: CÃ IUBIREA E UNICA LEGE DIN

UNIVERS! CÃ EA E ABSOLUTÃ! IAR ABSO LU -

TUL ESTE DUMNEZEU, iar, dupã cum ne spune

Apostolul Ioan, DUMNEZEU ESTE IUBIRE...

Miºcat sufleteºte de calitatea, sensibilitatea

ºi profunzimea poemelor, nu pot sã nu mai sem -

nalez douã „variaþiuni” frumoase ºi del i cate pe

aceeaºi temã. Prima poate fi gãsitã la pagina 11 ºi

sunã astfel: Ca între spirit ºi trup/ Între sens ºi

cuvântul care-l ascunde/ E o mare confuzie,/ Ca ºi 

când ar fi un singur miracol/ De nedespãrþit,/

Când miracolul e chiar despãrþirea,/ Clipa când

carnea cuvântului cade/ De pe oasele albe, us -

cate/ Ale înþelesului,/ ªi descoperim/ Cã întot -

deauna sufletul ne-a legat/ Mai mult decât sân -

gele. Acelaºi mesaj al unitãþii ºi iubirii conjugale

l-am regãsit ºi în extraordinarul poem de la pagina

9: Þin minte cã m-am întrebat odatã/ Dacã noi

avem doi îngeri pãzitori,/ Pentru cã, fiind mereu

împreunã/ Ar fi fost o risipã./ Unul singur ne-ar fi

fost de ajuns./ Nu-mi trecuse prin minte/ Cã am

putea sã ne despãrþim/ ªi-atunci îngerul/ Sã fie

obligat sã opteze/ Sau poate unul dintre noi sã

renunþe./ Spune drept,/ Nu-þi pare rãu cã mi l-ai

lãsat/ Numai mie?
Aºadar, cu toate cã în încercarea mea abso -

lut gratuitã de a vã convinge de farmecul, gin -

gãºia, frumuseþea ºi substanþa celor 59 de poeme

am fost ispitit sã ilustrez calitatea acestora, dacã

nu cu alte poeme, cel puþin cu unele versuri ori

strofe de aceeaºi valoare, mã opresc aici, nutrind

speranþa cã cititorul acestei cãrþi îmi va da dreptate 

despre cele scrise în aceste rânduri.
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Vasile Bele, Gelu Dragoº, Nelu Danci, Antologie de
texte. Recenzii de cãrþi. Personalitãþi ale literaturii con -
tem porane, vol. IV, Editura Mircea cel Bãtrân, Olãneºti,
2021, 514 p.

Dr. ªtefan VIªOVAN
Baia Mare

Proiectul Antologie de texte. Recenzii
de cãrþi. Personalitãþi ale literaturii
contemporane iniþiat de domnii

Vasile Bele, Gelu Dragoº ºi Nelu Danci, în ca -
drul cãruia apare acest al patrulea volum, este
unul ambiþios, generos ºi plin de res pon sa bi -
litate faþã de cuvântul scris ºi faþã de autorii care
ºi-au încredinþat aici, spre publicare, creaþii ori -
ginale, în care se regãsesc teme majore ale exis -
tenþei, tratate cu sensibilitate ºi tal ent. Harnici ºi
modeºti, iubitori de bine ºi de frumos, dis pu -
nând de o tenacitate de invidiat, cei trei coor -
donatori, în ciuda unor adversitãþi de breaslã,
fireºti pânã la un loc, s-au dedicat unui scop
realmente nobil, reuºind sã ofere multor creatori 
din toate colþurile þãrii posibilitatea de a-ºi
vedea operele cuprinse în antologii consistente,
care se bucurã de aprecierea oamenilor de bunã
credinþã ºi în care se simte optimismul ºi buna
intenþie ale coordonatorilor, care – creatori ei
înºiºi – iubesc binele ºi frumosul, îºi iubesc þara,
sunt aproape de semenii lor ºi, di rect sau in di -
rect, prin aluzii elegante, prin îndemnuri, chiar
nerostite pe de-a-ntregul, te determinã pe tine –
cititor al volumului – sã-þi reconsideri anumite
pãreri despre om ca gestionar – uneori in fi del,
adeseori nepriceput ºi, din când în când, chiar
rãu intenþionat ºi incapabil – al minunatei creaþii 
a Atotputernicului. De altfel, coordonatorul de
drept ºi de fapt al proiectului – distinsul ºi plinul
de neastâmpãr cre ator Vasile Bele se prezintã în
scrierile numeroase din volumul de faþã – peste
cincizeci (Gelu Dragoº – ºase; Nelu Danci –
trei …) – ca un bun creºtin, neezitând nicio clipã 
sã aducã mulþumiri lui Dumnezeu pentru reu -
ºitele de pânã acum ºi sã-ºi exprime nãdejdea cã
nu va fi uitat nici de acum încolo. Iatã-l, aºadar,
pe etnologul, jandarmul, folcloristul împãtimit
ºi poetul Vasile Bele procedând an ces tral,
aidoma omului din popor, care îºi începe orice

lucrare însemnatã cu o rugãciune adresatã
Creato rului ºi îºi încheie ziua de lucru cu alese
gânduri ºi mulþumiri direcþionate cãtre aceeaºi
entitate supremã. 

Parcurgând volumul de faþã, constaþi cu
plãcere cã Vasile Bele adaugã cu tot mai multã
siguranþã însuºirilor enu mer ate mai sus o ca -
litate rarã, selectã ºi pretenþioasã: aceea de critic
literar, de estetician, de in ter pret-judecãtor al
creaþiei literare a confraþilor Domniei Sale. ªi
face acest lucru cu delicateþe, eleganþã, cu înþe -
legere superioarã, cu bucurie ºi dragoste cole -
gialã. Exersându-ºi abilitãþile din acest do me -
niu, Vasile Bele se dovedeºte a fi posesorul unui
acut spirit de observaþie, a unei francheþi a
judecãþii, susþinute, în permanenþã de o politeþe
a aprecierii. ªtie unde sã se opreascã cu
interpretarea, accentuând elementele esenþiale,
reprezentative pentru fiecare creaþie în parte.
Textele Domniei Sale – veritabile cronici de
întâmpinare –, ca, de altfel, ºi cele ale celorlalþi
doi coordonatori, sunt sin cere, pline de preþuire
ºi admiraþie, evidenþiind cu nedisimulatã bu -
curie reuºitele literare ale colaboratorilor, apre -
ciind-le munca ºi talentul, îndemnându-i sã con -
tinue sã creeze, sã-ºi exprime sentimentele alese 
care sãlãºluiesc în sufletul lor. 

Critica operatã de Vasile Bele este dis -
cretã, uneori chiar galantã, lãsând de cele mai
multe ori „sã vorbeascã” înseºi creaþiile în cau -
zã. Este de subliniat, totodatã, delicateþea inter -
pretãrii, strãdania de a gãsi „cuvinte potrivite”,
entuziasmul nedisimulat, încurajãrile ºi ad mi -
raþia, plãcerea de a rosti cuvinte frumoase,
evitarea formulãrilor drastice, chiar dacã – nu de 
puþine ori – identificã (suntem siguri) stângãcii
de ordin prozodic, naivitãþi, copilãrii etc. Se
accentueazã de fiecare datã ceea ce este valoros,
unic, recenzentul procedând ca un adevãrat pe -
dagog. Scrisul lui Vasile Bele pare grãbit, sa -
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cadat, presãrat cu afirmaþii bruºte, directe, cu
avalanºe de determinãri, dar în aceastã con den -
sare epicã se ascund de fiecare datã idei pro -
funde, judecãþi perene, reflecþii bine cumpãnite
– toate îmbrãcând haina unei sinceritãþi de bor -
dante ºi a unei atitudini extrem de calde ºi bine -
voitoare faþã de textele luate în discuþie.

În acest con text, þinem sã subliniem – fãrã
a op era, însã, cu nominalizãri – cã am identificat 
în paginile antologiei de faþã, care cuprinde poe -
zie, prozã scurtã, amintiri, literaturã ºtiinþi fico-
 fan tasticã, pseudojurnal, texte paremiologice,
creaþii de o frumuseþe aparte, în care talentul
face casã bunã cu sensibilitatea, cu gingãºia
expresiei, cu o dexteritate lexicalã specificã
inte lectualului cultivat, excelent cunoscãtor al
limbii române. Nu o datã nos tal gia locurilor
dragi, natale, îmbracã haina unui autoreproº, de
altfel, suav ºi plin de lirism, al unei vinovãþii
aparente, de ter mi nate de trecerea tot mai rarã
prin locurile fermecãtoare ale copilãriei, toate
acestea provocând cititorului o stare plãcutã,
greu de definit, un fel de copãrtãºie la senti -
mentele autorului. Alteori te surprinde bogãþia
termenilor tehnici, care, de cele mai multe ori,
departe de a deranja, accentueazã ideea poeticã,
conferind un plus de expresivitate demersului
liric, prin îmbinarea reuºitã a unor elemente
lexicale neologice cu sintagme specifice lim -
bajului comun. 

Unele texte se referã la manifestãri cultu -
rale majore, ce afirmã ºi accentueazã identitãþi
româneºti, evidenþiind perenitatea noastrã cul -
tural-folcloricã, punând în luminã aspecte fun -
damentale ale mentalitãþii populare ºi ale spi -
ritualitãþii tradiþionale româneºti sau mar când
cu eleganþã date ce comemoreazã mo men te cru -
ciale în devenirea noastrã ca neam ºi na þiune.
Sunt prezente teme majore ºi subiecte ce vi -
zeazã existenþa, natura umanã, relaþia om-Dum -
nezeu etc.

Nu lipsesc nici versurile de dragoste, une -
le dintre acestea cu evidente inflexiuni stã nes -
ciene sau eminesciene, altele purtând „dulcea
povarã” a folclorului sau „excelând” printr-o
naivitate aproape adolescentinã. Ne întâmpinã,
nu de puþine de ori, înduioºãtoare declaraþii de
iubire, e drept, uneori na ive ºi rostite cam … la
sfârºit de traseu, dar, oricum, dragostea este
veºnicã, iar binefacerile acestei stãri sunt de
necontestat. Câþiva autori par a deþine o ex -
perienþã apreciabilã în domeniu, neezitând sã-ºi

clameze fericirea produsã de starea de iubire,
având pe ici, pe colo chiar puseuri de sen zua -
litate. Îi vezi arzând în flacãra unei iubiri – reale
sau închipuite – izvor de bucurie ºi spe ranþã, de
fericire ºi încântare, de puritate ºi dãruire, dar ºi
de nesiguranþã ºi confuzie, de re proºuri ºi
tristeþe sau de … înþelepciunea de pe urmã …
Am identificat, de asemenea, stãri de neliniºte,
de aºteptare, de dorinþã, de frãmântãri ºi visuri,
de îmbrãþiºãri ºi destãinuiri, dar ºi momente de
nesiguranþã, de incertitudine, de teamã cã firul
iubirii nu va rezista unor posibile încercãri
dificile.

Impresionante sunt, de asemenea, pa sa -
jele în care este exprimatã cu intensitate maximã 
dragostea filialã, sen ti ment ales, care se îmbinã
cu o duioasã nostalgie, cu un re spect profund
faþã de realizãrile înaintaºilor, dar ºi cu nemul -
þumirea ºi îngrijorarea gen er ate de direcþia ciu -
datã pe care a luat-o societatea noastrã în ul tima
vreme. 

În ciuda unei imaginaþii fecunde ºi a re -
constituirii – uneori cu surprinzãtoare detalii – a
unui timp revolut, autorii rãmân în permanenþã
în con tact cu realitatea, sunt impresionaþi de
tragedii, de evenimente care schimbã cursul
lumii, asistã cu durere la depopularea satelor,
sunt apãsaþi de singurãtatea cauzatã de epidemia 
secolului, îi neliniºteºte nesiguranþa în lupta cu
temutul vi rus ºi nu-ºi ascund bucuria ºi speranþa
într-o reaºezare normalã a lucrurilor atunci când 
aflã cã a fost lansat vaccinul mult aºteptat. Îi
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doare imposibilitatea de a-i ajuta pe cei aflaþi în
suferinþã. Unii scriu sub imperiul fricii, al do -
rului de celãlalt, suportând greu izolarea impusã
ºi nu-ºi reprimã o pornire de revoltã vizavi de
autoritãþi, afirmând, parcã, cu resemnare, cã scã -
parea este doar la Dumnezeu ºi la îngerii pãzi tori.

Asistãm chiar la un anumit fel de literaturã 
religioasã, în care lumea este îndemnatã la cre -
dinþã, la iubirea de semeni, evidenþiind cu mare
profunzime importanþa armoniei familiale ºi ex -
primând convingerea cã cei dragi nu dispar pur
ºi simplu în neant, nu pier, ci – plecaþi dincolo,
în cer, în stele –, îi vegheazã cu grijã pe cei
rãmaºi, încã, pe pãmânt. 

Lectura volumului este reconfortantã ºi
prin faptul cã autorii, dincolo de un tal ent ev i -
dent, îºi exprimã dragostea de viaþã, au trãiri
înalte, dovedesc un op ti mism raþional, ro bust, dar 
temperat, îºi afirmã decizia de a nu ceda în faþa
obstacolelor – oricare ar fi acestea –, do vedesc
tenacitate ºi spirit de luptã, sunt sinceri în rostire
ºi neinhibaþi, cred în artã ºi în puterea cuvântului,
promoveazã sentimente ºi atitudini alese. 

Unele dintre scrieri, rememorând anii feri -
ciþi ai copilãriei, recompun lumea minunatã,
plinã de farmec a satului de odinioarã, readuc în
memorie obiceiuri ºi tradiþii de demult, educã ºi
instruiesc totodatã, toate acestea conferindu-le
ºi un statut de im por tant doc u ment etnografic,
pe alocuri prezentându-se ca o veritabilã cer -

cetare etnologicã, scoþând în evidenþã fru mu -
seþea ºi unicitatea folclorului nostru în ansamblu.

Am lecturat cu plãcere texte care ne in -
troduc în laboratorul intim al creaþiei artistice ºi
care, accentuând menirea ºi responsabilitatea
scriitorului, învedereazã capacitatea – magicã
uneori – a acestuia de a vedea altfel lumea, de a o
transfigura ºi recrea dupã cum ºi-o închipuie el.

Fãrã îndoialã cã, deºi mai puþin cunoscuþi
(nouã), scriitorii antologaþi se bucurã de un grup 
con sis tent de receptori care-i agreeazã, le pã -
trund uºor semnificaþia mesajului creaþiilor ºi,
nu de puþine ori, se regãsesc în trãirile lor.

Volumul de faþã, alãturându-se cu distin c þie
celorlalte patru ale antologiei, face, pe de o
parte, dovada unei lãudabile activitãþi creatoare, 
cu re prezentanþi din multe regiuni ale þãrii, con -
sti tuiþi într-o veritabilã miºcare literarã dedicatã
fru mo sului, binelui, iubirii ºi demnitãþii, iar pe
de altã parte pune în luminã efortul uriaº de
selectare, asamblare, armonizare ºi valorizare
depus de cei trei antologatori. Tuturor li se cuvin 
laude ºi re spect pentru implicare responsabilã,
devoþiune ºi vrednicie.
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Autorul, Dumitru Chiº, vorbind la lansarea cãrþii în Sãliºtea de Sus, 
au gust 2021. Foto Mina Stan-Lascu



Dumitru Chiº, Sãliºteni de seamã de ieri ºi de azi, 
Editura Aska Grafica, Sighetul Marmaþiei, 2021, 364p. 

Dr. ªtefan VIªOVAN

Iatã un distins profesor de matematicã
de un neastâmpãr cre ator de invidiat,
care s-a dedicat cu generozitate pro -

movãrii localitãþii natale – Sãliºtea de Sus, aºe -
zare celebrã a Maramureºului Istoric, care a dat
câteva sute bune de specialiºti în cele mai dife -
rite domenii, toþi oameni de aleasã simþire,
devotaþi profesiei, cu performanþe remarcabile,
rãspândiþi peste tot prin þarã, ducând cu ei dorul
ºi dragostea faþã de baºtina lor, dar ºi mândria ºi
demnitatea de coborâtori dintr-un neam de voie -
vozi, descãlecãtori de þarã. Despre urmaºii
acestor voievozi vorbeºte cartea de faþã. Aceºtia,
la rândul lor, au „descãlecat” în toate marile cen -
tre economice ºi culturale ale României, con -
ducând in sti tute de nivel naþional sau zonal,
creând bunuri materiale ºi spirituale de certã
valoare, afirmându-se ex em plar, fãcân du-se
cunoscuþi ºi apreciaþi, atât în cercurile ºtiinþifice
naþionale, cât ºi în cele internaþionale.

Cartea lui Dumitru Chiº – o veritabilã
istorie a elitelor sãliºtene, este scrisã cu pri -
cepere, implicare, dãruire ºi simþ civic. Ea con -
þine aproape o sutã de microbiografii, adunate
cu grijã ºi aºezate magistral într-un veritabil
doc u ment ce va rãmâne mãrturie peste veacuri
înþelepciunii sãliºtenilor, care au înþeles, poate
mai repede ºi mai profund decât alte comunitãþi,
cã se pot salva de tãvãlugul comunist prin învã -
þãturã, prin ºtiinþã de carte. De aceea, nu de
puþine ori, prin mari sacrificii, ºi-au trimis copiii 
la ºcoli înalte, unde aceºtia – beneficiind de
inteligenþa lor nativã ºi de tenacitatea specificã
maramureºenilor adevãraþi – s-au for mat ca spe -
cialiºti de mare clasã. Iar Dumitru Chiº are mare
dreptate atunci când afirmã cã „personalitãþile
din aceastã carte, întitulatã – nu întâmplãtor –
Sãliºteni de seamã de ieri ºi de azi, conferã
comunitãþii din care s-au ridicat o identitate ad -
mi rabilã, unicã, cartea plasând Sãliºtea de Sus
într-o companie selectã – cea a localitãþilor care
au dat foarte mulþi oameni de seamã þãrii, fãrã a
socoti ce ºi cât au primit de la ea”, oameni care,

acolo unde-ºi desfãºoarã activitatea se ilustrea -
zã nu doar „pe sine, ci ºi comunitatea din care
provin”.

Sãliºteni de seamã de ieri ºi de azi, îm -
preunã cu o monografie de excepþie a învã -
þãmântului sãliºtean, pe care Dumitru Chiº a
publicat-o în anul 2019, sunt rodul unor preo -
cupãri constante ale acestuia pe linia promovãrii 
aºezãrii sale natale – proiect generos ºi ambiþios
în care s-a investit cu spirit de rãspundere ºi
iubire de semeni, reuºind sã-i confere Sãliºtei de 
Sus o identitate exemplarã, fãcând-o cunoscutã
ca o comunitate ale cãrei realizãri în planul
educaþiei ºi instrucþiei pot concura lejer cu cele
ale marilor oraºe. Pe de altã parte, avem de-a
face cu o veritabilã istorie culturalã a localitãþii,
cu o microistorie a neamurilor cu inserþii spec -
taculoase în genealogie ºi în mentalitatea po -
pularã, iar faptul cã toþi cei prezentaþi în lucrare
sunt consemnaþi dupã criteriile de nominare ale
locului, respectându-se specificul sistemului
pop u lar de denominaþie personalã (care atrage
în procesul de identificare a individului, numele
înaintaºilor chiar pânã la a treia generaþie,
precum ºi alte elemente, cum sunt toponimele,
poreclele ºi supranumele) conferã lucrãrii un
plus de naturaleþe ºi de veridicitate. De altfel,
veridicitatea ºi caracterul profund autentic ale
demersului la care s-a angajat Dumitru Chiº
sunt admirabil susþinute de faptul cã Domnia Sa
îi cunoaºte în detaliu pe majoritatea prota go -
niºtilor, cu unii fiind con ge ner, alþii i-au fost
dascãli, iar la formarea ºi instruirea celor mai
mulþi ºi-a adus cu dãruire, dragoste ºi respon -
sabilitate contribuþia în cei cincizeci de ani pe
care i-a dãruit învãþãmântului maramureºean
din postura de profesor, di rec tor de ºcoalã sau
din cea de in spec tor ºcolar.

Parcurgând textele – unele redactate chiar
de personalitãþile în cauzã – recompui o superbã
lume a satului, o viaþã cvasipatriarhalã, evocatã
cu nostalgie ºi gingãºie, cu oameni de o hãrnicie
proverbialã – unii muncind pe câmp ºi noaptea,

IANUARIE 2020-DECEMBRIE 2021 237

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

II
Z

N
E

C
E

R



alþii fiind mari meºteri, confecþionându-ºi sin -
guri, nu doar toate uneltele necesare gos po dã -
riei, ci ºi mijloacele de trans port specifice. Este,
de asemenea, impresionantã solidaritatea ce s-a
constituit la nivel comunitar, graþie cãreia pã -
rinþii, bunicii ºi, în gen eral, strãmoºii distinºilor
intelectuali cuprinºi în lucrare au fãcut mai uºor
faþã vicisitudinilor vieþii, conservându-ºi tra di -
þiile ºi obiceiurile, pãstrându-ºi nealterat minu -
natul port pop u lar ºi întãrindu-se în credinþa lor
statornicã în Dumnezeu, cãci – e bine sã se ºtie – 
sãliºtenii sunt un neam nobil ºi credincios. Ei au
servit pentru fiii lor drept modele de moralitate,
drept exemple de statornicie, tenacitate, ambiþie
ºi devotament – însuºiri pe care generaþiile de
intelectuali sãliºteni le-au moºtenit, le-au dat
strãlucire, devenind, la rândul lor, repere pentru
cei de azi ºi, mai ales, pentru cei de mâine.

Fiecare micromonografie este o poveste
de viaþã impresionantã, un destin unic, de cele
mai multe ori, ex em plar, demn de avut în ve -

dere, demn de urmat, iar toþi cei nominalizaþi în
paginile acestei cãrþi au contribuit la conectarea
Sãliºtei de Sus la circuitul naþional ºi uni ver sal
al valorilor lumii contemporane.

Faptul cã actualul oraº Sãliºtea de Sus se
remarcã printr-o dinamicã aparte a vieþii cul -
tural-ºtiinþifice, cã anual are loc acolo un sim -
pozion naþional la care participã personalitãþi de
prim rang: academicieni, cadre didactice din
învãþãmântul preuniversitar ºi din cel su pe rior,
cercetãtori ºtiinþifici etc. se explicã, întâi de toa -
te, prin deschiderea cãtre ºtiinþã ºi culturã a
vrednicilor intelectuali ai locului, deschidere ale 
cãrei baze le-a pus ºcoala de acolo prin dascãlii ei 
devotaþi, între care trebuie amintit cu distin c þie
Dumitru Chiº. Cartea însãºi, prin reacþiile mul -
tora dintre „sãliºtenii de seamã”, ºi prin notaþiile 
încãrcate de profesionalism ºi re al ism ale auto -
rului, se constituie într-un el e gant elogiu adus
dascãlului, de care, în ultimã instanþã, depinde
progresul societãþii.
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Virusarea limbii: dubla articulare

Dr. Viorel HODIª
Cluj-Napoca

PREAMBULAR
Nu demult, într-o iarnã grea, mã aflam în tratament la celebrele bãi de ape minerale Olãneºti

(Vâlcea). Bunã ocazie de a-l întâlni cu bucurie pe unul dintre cei mai buni absolvenþi ai Facultãþii
noastre de Litere clujene, Gheorghe Voica, profesor de limba ºi literatura românã la o ºcoalã din
zonã, poate chiar în Surpatele-Frânceºti, satul sãu na tal.

— Mã bucur sã vã revãd, zice, ºi, profitând de fericita ocazie, vreau sã vã propun o emisiune
de – sã-i spunem „popularizare” ca universitar clujean pe meleaguri vâlcene – la o televiziune din
Râmnicul nostru, cu care colaborez spo radic. Cât timp rãmâneþi în Olãneºti?

Stabilim ziua, ora ºi „obiectul popularizãrii”. Obiectul, la propunerea lui, era sã improvizãm
– în chip de „lansare” – o discuþie pe vreo temã a unuia dintre volumele mele din seria „Articole ºi
studii” (III), pe care tocmai i-l dedicasem.

Sosit-a ziua. Începem. Cum experienþa mea „televizisticã” era zero, n-am formulat nicio
cerinþã, nu le-am recomandat nicio „pregãtire” înaintea… „gongului”. Stând þeapãn încadrat între
profesorul Gh. V. ºi moderatorul emisiunii televiziunii lo cale – toþi trei în fotolii masive – eu
cãutam cu privirea, prin tot studioul, sã vãd un ecran menþionând un titlu al emisiunii noastre, spre a 
avea o idee despre ce vãd privitorii noºtri…

— Ce cãutaþi?, întrebã gazda.
— Un mon i tor, o „burtierã” cu titlul/ subiectul emisiunii, ca sã vãd ºi eu ce vãd ce aºteaptã

telespectatorii, ce ºi despre ce vom „cuvânta”. Ce scrie-n ecranele lor?
— Burtiera, da: „VIRUSAREA LIMBII”, spune gazda. 
— Da? Scuze… Foarte vag. Expresia mi se pare foarte „strãinã” de publicul telespectator.

Foarte ab stract. S-o concretizãm. Sã pornim de la definirea termenilor. Cred cã cei mai mulþi (ba
chiar toþi!) dintre Dvs., distinºi telespectatori, aveþi o idee despre ce înseamnã un vi rus, în ce constã
o aºa-zisã virusare. E vorba, desigur, de termeni medicali referitori la sãnãtatea noastrã trupeascã
(ºi chiar sufleteascã!). ªi nu numai a noastrã, a fiinþelor umane, ci ºi a oricãror altor fiinþe (plante ºi
animale)/ organisme vii, dotate de Creatorul Universului/ al Universurilor! cu ceea ce numim
metaforic atât de frumos: fiorul vieþii. Mai puþinã lume, însã, cred c-a auzit de vreun „vi rus al”, de
vreo „virusare a limbii”. Cu asta cred cã trebuie sã începem.

Ca orice fiinþã (umanã sau extraumanã), care posedã viaþã – în sensul propriu al cuvântului –,
ºi limba, orice limbã naturalã omeneascã, posedã, în sens metaforic, viaþã: se „naºte” în anumite
condiþii so cial-istorice, se dezvoltã, atinge un apogeu al maturizãrii sale, dupã care (în secole ºi
milenii) „îmbãtrâneºte”, de cade ºi moare. Sunt sigur cã, mulþi dintre Dvs., aþi auzit vorbindu-se
despre „limbile moarte” europene greaca veche (paleo-elena) ºi strã-strãmoaºa românei noastre
(latina clasicã). 

Dar sã revenim: cum orice vieþuitoare este „pânditã” de unul sau mai mulþi viruºi (nu
zãbovim asupra faptului cã unii preferã pluralul vi rusuri!, referindu-se la multiplele „tulpini”,
precum aflãm chiar în zilele noastre!) care o pot îmbolnãvi, ºi limba poate ajunge, la un anumit mo -
ment, virusatã, respectiv bolnavã.

Apreciez cã totul pânã aici vi s-ar putea pãrea vag ºi prea ab stract. Iatã un exemplu concret. ªi 
nu unul ba nal, din vorbirea omului simplu, din aºa-numitul „limbaj al strãzii” – în care viruºii/
virusarea colcãie! –, ci din vorbirea cea mai aleasã, din limbajul ac a demic, unde nu te-ai putea
aºtepta la prezenþa niciunui vi rus. ªi, totuºi… De curând, la cea mai prestigioasã editurã din þarã,
Editura Academiei (EA), a apãrut un su perb dicþionar (o enciclopedie de peste o mie de pagini)
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intitulat Membrii Academiei Române. Asta înseamnã: toþi membrii Academiei, de la primii
(fericiþii numiþi „membri fondatori”) pânã la zi. În Prefaþa acestui mon u ment ed i to rial (sub -
semnatul consultând un ex em plar din a III-a ediþie), Preºedintele de-atunci al Academiei scrie
(citãm din memorie):

„Misiunea cea mai importantã a uneI academieI este de-a veghea la puritatea ºi sãnãtatea
limbii naþionale…” etc. etc.

Aceastã dublã articulare a unui cuvânt la un anume caz, genitiv (ce pretinde articulare!), ºi
cu articol nehotãrât antepus (UNEI + academie), dar ºi cu articol hotãrât enclitic postpus
(academie + -I) – dublare inacceptabilã sistemului morfologic românesc – reprezintã (numit,
desigur, metaforic) un asemenea vi rus, care „îmbolnãveºte” limba românã actualã, care acceptã,
condiþionat de împrejurãri contextuale, numai un singur articol, ori nehotãrât (unei academii), ori
hotãrât (academieI). Multiplicarea articolului ne impune analogia cu definirea celei mai înspãi -
mântãtoare (pânã acum) boli (în sens propriu) a omului, numitã în limbaj nepretenþios (nemedical)
can cer: „tumoare malignã provocatã de multiplicarea anarhicã a celulelor” (a se vedea orice
dicþionar explicativ al limbii, orice ediþie).

De ce am luat acest exemplu de „virusare” din limbajul academicienilor? Ev i dent, ca sã ne
dãm seama cu cât mai mulþi viruºi, cu cât mai multã virusare ne vom putea întâlni în vorbirea
simplã, mult mai puþin (sau deloc) îngrijitã a „omului strãzii” mai puþin instruit, respectiv
„analfabet funcþional” sau chiar analfabet.

Dublarea articulãrii reprezintã doar unul dintre viruºii limbii. Sunt cunoscuþi pânã acum sute
de asemenea viruºi, sute de asemenea „îmbolnãviri” ale limbii vii, doar cã pânã la ora actualã
studiile ded i cate fenomenului au fost ignorate, multe taxând viruºii drept sim ple, inofensive
„greºeli de limbã”, ori, altele, trecute de gramatici la un vag conturat ºi confuz definit capitol, numit 
agramatisme.

Ora televiziunii vâlcene s-a prelungit cu microdiscursuri ale celor doi companioni care mi-au
„popularizat”, astfel, cartea, învederând telespectatorilor capitole mai mult sau mai puþin definitorii 
ale volumului care, deschis, stãtea cuminte pe „masa prezidiului”, arãtându-ºi copertele I ºi IV:

�virusarea articolelor/pronume numite genitival-posesive: al, a, ai ale; alor: *elevi A
ºcolii, *studente A Facultãþii de Litere, *elevi ALE claselor primare etc.;
�aspecte ale ºablonizãrii limbii: *cEtEþEni ai RomInIeI, *prOpOgandã

*RepeRcuRsiune,„*Dan MAhAlAche”, meSaj cãTRe CoTRoceni > „*meTRaj cãTRe
CoTRoceni” etc.
�eliminarea cacofoniei din toate textele : „*potop de aPE PE PÃmânt”, *se juCA CA

COpiii cu foCU’ (prea mult) CA CASA SÃ nu ia foc, *„Doamna ªoºoaCÃ CU CUraj îºi
revendiCÃ CAlitatea DE DEmolator a-ntreg sistemul…” 
�ur ban ism ºi hiperurbanisme în limbã: *piftea (pentru „chiftea”), *oprobiu („oprobriu”),

*transversare („traversare”) etc. etc.
Seara vâlceanã a „deschis” interesul pentru cea mai frapantã („academicã”) virusare („dubla

articulare”), care impune o cercetare documentatã extinsã. 
ªi care, astfel, chiar ar putea începe. 
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Contaminaþia – Un virus al limbii 

Dr. Viorel HODIª

Cluj-Napoca

DEFINIÞIE: „Contaminaþie, contaminaþii f 1. contaminare, molipsire; 2. Modificare a unui
cuvânt sau a unei construcþii gramaticale sub influenþa altor cuvinte sau construcþii [din fr.
con tam i na tion, lat. contaminatio-onis; germ. Kontamination]1.

Se ºtie cã viruºii, orice vi rus patogen, atacã numai fiinþe. Fiinþe vii. Limba, orice limbã
naturalã2, este o fiinþã vie. Deci vulnerabilã.

Contaminaþia este, ºi ea, printre mulþi alþii, un vi rus al limbii, cãruia ºi cãrora gramaticile
limbii române ºi gramaticienii ei nu-i/ nu le acordã suficientã atenþie. Unele ºi unii chiar deloc.

Încercãm noi în cele ce urmeazã. Vã prezentãm pentru început contaminaþia unor cuvinte
frecvente.

§ 1. SUBSTANTIVE
Renunþând la orice teorii gramaticale, aici, de prisos, dãm un prim set de exemple. Spre a

scurta, însã, cât mai mult comentariile ce, volens-nolens, vor urma (plictisitoare, ºtim, ºi
indezirabile cititorilor nespecialiºti într-ale limbii) preluãm din domeniul aritmeticii elementare –
adaptându-l specificului limbii – un model de operaþiune simplã, înmulþirea, cu terminologia
aferentã: 

– deînmulþitul (numãrul iniþial propus „de înmulþit”, ex. anul revoluþiei: 1989); 
– × (semnul convenþional al operaþiunii);
– înmulþitorul (numãrul secund, „care înmulþeºte” deînmulþitul, ex.: 30, numãrul anilor

„scurºi” de-atunci) obþinând drept rezultat/ „producând”, deci (=) un al treilea numãr, numit chiar
aºa: produs (5.9670)3. 

Avem, deci:
– Modelul aritmetic: 
1989 (deînmulþitul) X 30 (înmulþitorul) = 59.670 (produsul).

– Modelul tipic lingvistic, acceptabil aleatoriu drept exemplu reper:
mostrã (contaminatul) ¤4 *monstru (contaminantul) = *monstrã (contaminaþia)5.
Folosit în limbajul diurn de o seamã de vorbitori, cuvântul mostrã-mostre, fiind ºi foarte

asemãnãtor fonetic cu monstru-monºtri, apare adeseori contaminat de acesta la vorbitorii cu
educaþie sumarã (unii, aºa-numiþi analfabeþi funcþional, sau alþii, fãrã nicio educaþie):*monstrã –
*monstre, dupã cum remarcam, avant la lettre, într-un articol din Revista Românã (sigla pe care
ne-o propunem: RR) din Iaºi cu mulþi ani în urmã6. De altfel, (simþim nevoia precizãrii)
asemãnarea foneticã, uneori ºi semanticã, este – în cele mai multe contexte – cauza principalã a
contaminaþiei.

Alte exemple:
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1 Ioan OPREA, Carmen-Gabriela PAMFIL, Rodica RADU, Vic to ria ZÃSTROIU, Noul dicþionar uni ver sal al
limbii române, Ediþia a III-a, Editura Litera Internaþional, Bucureºti-Chiºinãu, 2008, 1872 p., 19 x 26 cm. (în cont.
NDUR/08).

2 Nu ne vom referi, aici, la limbile artificiale (gen es pe ranto), la limbajele tehnice de cal cu la tor etc.
3 Vezi atestarea termenilor în NDUR/80. Numãrul „produs” ne poate servi – conotativ – cui doreºte sã afle cam

ce-am „produs” pentru þarã în acest rãstimp!
4 Semn convenþional, preluat ad-hoc în lipsa unuia specific, semnificând (pentru noi) contaminaþie.
5 (*) reprezintã „produsul”, rezultat alterat, neatestat lingvistic, dar frecvent.
6 RR, an. XVI(2010), nr. 4(62), p. 18/2/5.



a) obstinaþie ¤ abstinenþã = *obstinENÞÃ:

„Ceea ce mi s-a pãrut de necrezut a fost *obstinenþa cu care unii arhitecþi au susþinut proiectul
park ing-ului [substradal] sau variante ale lui” (internet);

b) protestatari ¤ protestanþi = *protestataNÞi: 

„Revolta de la Iaºi [din 1987] a fost înãbuºitã încã din faºã, când prezenþa trupelor [Securitãþii]
în Piaþa Unirii i-a descurajat pe *protestatanþi sã mai înceapã ceva”1;

c) definiþia ¤ definirea = *definiþiEa:

„[S-a] modificat, ieri, legea privind statutul magistraþilor, printre principalele schimbãri fiind
*definiþiEa ‘erorii judiciare’”2.

§ 1.1. Ne-am aºtepta ca unii cititori – fãcând cunoºtinþã abia de curând cu domeniul virusãrii
limbii, în gen eral, ºi abia acum cu cel al contaminaþiei, în spe cial – sã fie tentaþi a nega însuºi
obiectul cercetãrii, punând totul în socoteala tiparului: comoda sintagmã, frecvent invocatã,
„greºealã de tipar”! ªi ne aºteptãm fiindcã ne-am mai confruntat cu o asemenea îngustime de
vedere – refuz al analizei – ºi-n alte probleme. Mai ales la acest ultim exemplu (c), care oferã – între
definiþia („contaminatul”) ºi *definiþiea („produsul” contaminãrii) – cea mai mica diferenþiere în
„terminaþiile” lor: un singur fonem (- e -).

Nu intrãm, nici aici, în vaste teorii asupra problemelor atât de speciale ale limbii3. Doar datele 
minimale. Precum se ºtie, substantivele fem i nine s-au îmbogãþit enorm cu infinitivele lungi
(substantivizate prin derivare cu sufixul -re) ale tuturor verbelor limbii române, alcãtuind gruparea 
specificã de sub stan tive numite deverbale, con sid er ate, tocmai de aceea, „ac tive”, în paralel cu cele 
„primare” de la care s-au obþinut (prin infinitivele lor scurte) ºi care pot fi numite, prin opoziþie,
„pasive”. Iatã o ilustrare a celor douã coloane, în paralel:

– sub stan tive „pasive”: alarmã, bandaj, cenzurã, dor…, pânã la finele alfabetului: zvon...; 
– (in fin i tive scurte: alarma, bandaja, cenzura, dori..., zvoni...);
– sub stan tive „ac tive”: alarmare, bandajare, cenzurare, dorire…, zvonire etc.
Aºa se pune, ev i dent, ºi problema cuplului definiþie – defini – definiRE (ar tic u late hotãrît,

ca-n text: definiþiA – definiREA), de unde se poate de duce fãrã greº cã ultimul -E- (din definiþiEA)
nu poate fi justificat ac ci den tal, ca „greºealã de tipar”, ci numai sistemic, prin contaminaþie, con -
form întregului set de exemple.

Mai considerãm necesarã o scurtã precizare vizând „comoda sintagmã greºealã de tipar”.
Suntem de pãrerea cã nu e nimic ºtiinþific în refuzul analizei „slãbiciunilor” noastre privind
deficitul „simþului limbii”4, punându-l în cârca „Universului Gutenberg” (cum este, pe bunã
dreptate, omagiat mai nou). „Univers...” care îºi face cu cea mai mare onoare datoria faþã de
întreaga omenire de aproape ºase secole. Tiparul – o putem afirma fãrã nicio ezitare – este pentru
cultura, civilizarea ºi umanizarea planetei cea mai mare invenþie tehnicã a mileniului II dupã
Cristos5. Unei atât de mari ºi îndelungi glorii e cel puþin incorect ºi meschin a-i macula strãlucirea
prin „întunecimea” neputinþelor noastre în materie de limbã!

Cel mai interesant ºi regretabil lucru de pânã aici ni se pare faptul cã fenomenul conta -
minaþiei, atât de frecvent în limbajul comun, s-a „strecurat” pânã ºi-n op era celor mai mari creatori
de limbã, marii clasici ai literaturii române, printre care Ion Creangã. Iatã un exemplu grãitor:

d) cherestea ¤ fereastrã = *fereSTRea:

„[Pe fata Irinucãi] de luni dimineaþa ºi pânã sâmbãtã seara n-o mai vedeai; se ducea cu tatã-sãu
în munte la fãcut *ferestrea ºi lucra toatã sãptãmâna ca un bãrbat pentru nimica toatã: doi
oameni cu doi boi, la vreme de iarnã, abia îºi puteau scoate mãmãliga”6.
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1 Google, interviu semnat de Otilia Iosub.
2 România liberã, nr. 8127/11 V 2018, p.4/3/4. (În continuare: Rolib).
3 De mii de ani e cunoscutã celebra maximã grammatici certant: Quintus HORATIUS Flaccus (65-8 î.e.n.), Ars

po eti ca.
4 Vezi serialul nostru de articole intitulat „Simþul limbii... (I)”, în RR, an. XVII (2011), nr. 4 ºi anii urmãtori.
5 Iohann Gutenberg (1400-1468), inventatorul tiparului cu litere mo bile (1440), a editat, în latinã, în condiþii tehnice

remarcabile, „Biblia” (1450-1455).
6 I. Creangã, Opere – Oeuvres, Editura „Meridiane” – Editions „Meridiane”, Bucureºti – Bucarest, 1963, (703 p.),

p. 68/3.



§ 1.2. S-ar putea sã aparã vreun inutil „apãrãtor” al clasicului citat aici, con tra-argumentând
cã „nu el a sãvârºit virusarea”, cã-n graiul consãtenilor sãi humuleºteni „chiar aºa i s-ar ºi zice
cherestelei”, iar genialul autor – doar din re spect pentru „limba locului” – a onorat regionalismul
ferestrea, înveºnicindu-l. Acceptabil! Dar problema, ºi-n acest caz, rãmâne. Rãmâne ºi se mutã-n
limba popularã localã, cãci mai mare cre ator de limbã, chiar „virusatã”, ca poporul nu-i nimeni,
nici mãcar cel mai ge nial scriitor. ªi-ntr-un caz, ºi-n altul, însã, limba literarã trebuie sã facã peste
tot ºi „serviciul sanitar” al devirusãrii, al „imunizãrii”, distingând termenul „de contaminat”
cherestea (< turc. keresté), cu semnificaþia „ma te rial lemnos brut”, de numele obiectelor fi nite
fãcute din acel ma te rial: „contaminantul” fereastrã (< lat. fenestra), cãruia-i putem adãuga multe
altele: laviþã (< bg. lavica), scaun (< lat. scamnum), masã (< lat. mensa) º.c.l1. Distingându-le,
devirusându-le, nicidecum eternizându-le aºa „întrepãtrunse”, aºa „împleticite” prin virusare!

 Este ceea ce ne propunem noi prin prezenta lucrare.
§ 1.3. Cel mai interesant as pect la acest capitol îl reprezintã categoriile gramaticale

specifice pãrþilor nominale de vorbire: GEN, NUMÃR, CAZ, antrenate, ev i dent, ºi ele, în procesul
virusãrii.

§ 1.3.1. GENUL. Exemple:
 e) „Certificatul autopsiei [trupului neînsufleþit al poetului N. Labiº] reprezintã ultimul episod al

*unui [MASCULIN/NEUTRU} tragedii [FEMININ] învãluite pânã astãzi în mis ter […]”2;

 f) „Cum se face cã firmele unei (F) afacerist (M) [securistul milionar (sau miliardar?!) fugar
Sebastian Ghiþã] judecat într-un dosar pe nal încã din 2002 au încheiat contracte cu statul de
peste un miliard de lei din 2010 pânã în prezent?”3.

Gânditã, cu siguranþã, în douã momente succesive distincte ale „anchetãrii” (literare a) crimei,
propoziþia autorului (ex. e) s-a axat pe doi termeni pi lot eterogeni: asasinat (N) ºi tragedie (F):

– ... ultimul episod al unUI asasinat (pol i tic); 
– ... ultimul episod al unEI tragedii învãluite în mis ter ...,

ambele formulãri fiind preconcepute per fect valide gramatical.
Asamblarea, însã, a acestora, a celor doi termeni pi lot eterogeni, în propoziþia finalã a

reþinut doar articolul nehotãrât (fãrã substantivul asasinat), din primul mo ment de gândire, ºi
doar substantivul tragedie (fãrã articolul nehotãrât aferent, unei), din al doilea mo ment, obþi -
nându-se ceea ce vedem: indezirabila contaminaþie a genurilor N ¤ F = *unui tragedii.

La fel se explicã ºi inadvertenþa genurilor din exemplul (f). Gazetarul de investigaþie îºi
formuleazã „fracturat” interogaþia retoricã vizând „firmele unei afaceri...[F]”, respectiv ale „unui
afacerist [M] judecat într-un dosar pe nal”, obþinând douã variante eterogene:

– „... firmele unei afaceri [penale a lui S. Ghiþã]”... 

– „... firmele unui afacerist judecat într-un dosar pe nal...”,

variante concepute con form sistemelor limbii, neputând renunþa in te gral la niciuna dintre ele în
favoarea celeilalte. Preluând selectiv, doar articolul (F) din prima ºi doar substantivul (M) din a
doua, rezultã (=) contaminaþia genurilor : F ¤ M =?*unei afacerist. 

§ 1.3.2. NUMÃRUL. Exemple:
Studiind problemele României postcomuniste (perioadã în care ºi standardele de acurateþe

ale limbii române au fost coborâte de agramaþi nepermis) prodigiosul istoriograf ºi scriitor clujean
Ovidiu Pecican o citeazã pe brava gazetarã postdecembristã Sabina Fati (în scopul unor proprii
„analize istorice”, desigur!), citare pe care cerem permisiunea a o folosi aici, gãsind-o interesantã ºi 
dezbaterii noastre privind contaminaþia. 

Iatã mostra: 
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1 Pentru etimologii, NDUR/08.
2 A. Sasu, Cum mor scriitorii români, Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2017, (304 p.), p. 190/6. Vom utiliza în

continuare siglele din ºcoalã arhicunoscute: M., N., F.
3 Rolib., nr. 7791/ 13 I 2017, p. 8/6/3.



g) „Monica Macovei a fost unul [SINGULAR] dintre puþinii miniºtri [PLURAL] autohtoni care [?]
nu aveau [PLURAL] cu ce fi ºantajat [SINGULAR] […]”1. 

ªi aici, ca-n exemplele conþinând genurile con tam i nate2, gazetara trebuia sã mizeze doar pe
unul dintre cele douã al ter na tive privind, de astã datã, categoria gramaticalã de NUMÃR, al ter na -
tive conforme, fiecare, standardelor limbii:

– ori SG: … unul [SG] dintre… miniºtri… care [SG] nu avea [SG] cu ce fi ºantajat [SG]…,
– ori PL: … unul dintre… miniºtri [PL]… care [PL] nu aveau [PL] cu ce fi ºantajaþi [PL].
Amalgamând pãrþile de propoziþie exprimând categoria de numãr SG (unul… nu avea…

ºantajat) cu cele aflate la PL (miniºtri… nu aveau… ºantajaþi) gazetara obþine involuntar, desigur,
agramata contaminare a numerelor SG & PL. 

Cheia problemei puse de acest exemplu, este, precum uºor se poate vedea, pronumele relativ
CARE (subiect al subordonatei atributive), al cãrui ref er ent3, aici, este ambiguu: unul (SG) ºi,
respectiv, miniºtri (PL). Ieºirea din ambiguitate o poate oferi verbul (avea) care, în calitate de
predicat al propoziþiei, va selecta – prin acordul obligatoriu cu subiectul – odatã cu persoana, ºi
NUMÃRUL ambiguului pronume/ subiect, care îºi va identifica, astfel, „referentul”: sau unul, sau
miniºtri. O exprimare mai stufoasã, dar neambiguã, ar uza, profitabil, de apoziþia numitã de noi
„reflexivã” (ori ministru, ori miniºtri) aplicatã ambiguului pronume care4:

– Monica Macovei a fost unul dintre puþinii miniºtri autohtoni, care ministrU nu aveA 
cu ce fi ºantajaT;

– Monica Macovei a fost unul dintre puþinii miniºtri autohtoni, care miniºtrI nu aveAU 
cu ce fi ºantajaÞI.

§ 1.3.3. Un ultim as pect demn de elucidat aici se referã la „solidaritatea” în procesul de
contaminaþie, solidaritate de care dau dovadã categoriile gramaticale, genul ºi numãrul, tratate în
paragrafele anterioare (2.1. ºi 2.2.). 

„Disecãm” un asemenea exemplu:                                 
h) „Serialul nostru despre casele memoriale începe cu Lucian Blaga [M/SG], una [F/SG] dintre

*cei [M/PL] mai importante [F/PL] personalitãþi [F/PL] care [?] a trãit [SG] o mare parte
din viaþã la Cluj”5. 

Distingem, ºi aici, ca valide ºi conforme sistemelor limbii române, douã preconcepute
variante:

– serialul... începe cu Lucian Blaga, unul (M/SG) dintre cei (M/PL) mai importanþi (M/PL)
scriitori (M/PL) care (SG) a trãit (SG)... în Cluj-Napoca;

– serialul... începe cu Lucian Blaga, una (F/SG) dintre cele (F/PL) mai importante (F/PL)
personalitãþi (F/PL) care (PL) au trãit (PL)... în Cluj-Napoca,

asupra cãrora gazeta clujeanã – nereuºind sã se decidã „100%” pentru care dintre cele douã al ter na -
tive „sã voteze dârz ºi hotãrât”6 – comite to tal agramat, de douã ori, indezirabila contaminaþie, atât
între cele douã (din trei posibile) genuri (M/F), cât ºi între cele douã numere (SG/PL).

Se ºtie cã-n România postcomunistã – odatã cu dictatura – a fost abolitã orice formã de
cenzurã, inclusiv cea privitoare la „standardele de acurateþe ale limbii”, despre care pomeneam mai 
sus. Apãreau, imediat dupã zisa revoluþie, ziare, reviste, buletine de ºtiri – pe hârtie, pe suport mag -
netic, pe unde hertziene ºi pe toate „unde”-le posibile – ca ciupercile dupã ploaie. Oricine putea þine 
un pix în mâna dreaptã sau stângã devenea „jurnalist”. Unii, mai puþini, desigur, chiar „jurnaliºti
100%”! 
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1 Ovidiu Pecican (coordonator), România postcomunistã: istorie ºi istoriografie. Analize istorice, Editura „Limes”,
Floreºti-Cluj, 2014 (247 p.), p. 40/1. (În cont.: Postcomunism). Vom utiliza în continuare siglele ºcolãreºti
arhicunoscute: SG, PL.

2 v. supra, 2.1.
3 Cuvântul la care „se referã” ºi pe care – ca orice pronume – îl înlocuieºte.
4 Pentru „apoziþia reflexivã”, V. Hodiº, Apoziþia ºi propoziþia apozitivã, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1990 (200 p),

p. 73 º. u. . 
5 „Cluj 100%”, an. II (2017), nr. 48, p. 10/1/2.
6 Ca-n „limba de lemn” a totalitarismului comunist.



Afirmam cu un alt prilej cã respingem orice formã de dictaturã, în afara dictaturii legii1. 
Afirmãm acum cã respingem orice formã de cenzurã în afara celei care „dicteazã” res -

pectarea tuturor legilor, inclusiv a tuturor înaltelor standarde lingvistice, estetice ºi mo rale. 
„ªi împãratul se supune gramaticii!”2, ne-au lãsat moºtenire strã-strãbunii noºtri latini. 
Fãrã alte comentarii 
§ 1.4. CAZUL
Rezervãm categoriei gramaticale a CAZULUI întreagã secvenþa a II-a a prezentului studiu,

prevãzând aici o diversitate de aspecte mai importante, datoritã naturii mai abstracte a acestei
categorii. Spre a nu risca o supradimensionare a explicaþiilor teoretice, ne propunem o suitã de
exemple elocvente puþin teoretizate, pentru a putea interveni, apoi, cu minime explicaþii doar acolo
unde vom considera absolut necesar:

§ 1.4.1: NOMINATIV - GENITIV3:
a) „Cei mai mulþi *imigranþilor au fost prinºi în vestul þãrii (proveniþi din Libia, Siria, Pa ki stan,

Afganistan)”4;

b) „Am [sic] rugat pe domnul profesor Iovcev sã scrie un eseu despre ce înseamnã pentru
domnia-sa [sic] Marii Uniri de la 1918”5;

Echivalând corect sintagma cei mai mulþi cu „majoritatea”, variantele presupus corect
preconcepute ale moderatorului tv. vor fi fost, desigur:

– cei mai mulþi imigranþi (N) au fost prinºi...;

– majoritatea imigranþiLOR (G) au fost prinºi...

Echivalând, la fel, mintal corect, îmbinarea ce înseamnã (ex. (b)) cu însemnãtatea ºi
transformând, astfel, verbul în substantiv (prin derivarea radicalului comun, - însemn - , cu sufixul
sub stan ti val -ãtate = însemnãtate), gazetarul/ gazetara României libere „obligã” sintagma (Marea) 
Unire (N) sã „accepte” cazul (G), Marii Uniri, rãmânând, însã, în cadrul aceleiaºi funcþii sintactice: 
atribut. Aºa s-a ajuns la contaminaþia despre care vorbim aici

– … un eseu despre ce înseamnã Marea Unire (N) ¤ 

– … despre însemnãtatea MariI Uniri (G) =

– … un eseu despre ce înseamnã *Marii Uniri (G) !

§ 1.4.2.: NOMINATIV-DATIV:
c) „Meniul este, aºa cum îi place sã spunã *prietenul Nae, […]: «varzã»!6.

Variantele necontaminate, valide, conforme, sunt, fãrã-ndoialã:
– ... aºa cum spune cu plãcere prietenUL (N) Nae (N)...;

– ... aºa cum ÎI (D) place prietenuLUI (D) Nae (N) sã spunã...

Contopindu-le, contaminaþia nu mai poate fi evitatã.
§ 1.4.3. GENITIV –ACUZATIV
Oferim mai multe ºi mai variate (dar nu abuziv!) exemple, întrucât aici contaminaþia este cu

mult mai „productivã” decât la celelalte, comentate mai sus:
d) „Regele Mihai I era ºantajat cu chestiunea Transilvaniei de Nord. Aceastã parte *de þãrii,

ocupatã de Ungaria în 1940 fusese eliberatã, dar sovieticii alungaserã autoritãþile româneºti
reinstalate dupã recucerirea ei în toamna lui 1944, condiþionând restituirea teritoriului cãtre
România de instalarea unui guvern prosovietic”7;
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1 Non est princeps supra leges, sed leges supra principem.
2 Caesar non super grammaticos”.
3 Vom uza în continuare de siglele (iniþialele) arhicunoscute în desemnarea cazurilor: (N), (G), (D), (A), (V).
4 DIGI 24 tv./ 20.02.2017, h. 14,00
5 Rolib nr. 7586/ 25.o3.2016, p. 6/1/2. Facem, evident, abstracþie de agramatismul sintactic privind complementul

direct dublu (scurt ºi lung) al numelor de persoane: L-am rugat pe domnul profesor... La fel vom proceda ºi-n alte
abateri, din afara obiectivului studiului, marcate prin [sic].

6 „Sãptãmâna Financiarã” din 26.01.2009, p. 38/1/1.
7 V. Rolib. nr. 7950/ 25.08,2017, p. 14/6/3.



e) „Guvernul Statelor Unite a adoptat un nou chestionar pentru solicitanþii *de vizei din întreaga
lume”1;

f) „Dupã eliminarea ei din sistemul ju ridic [românesc, doamna Monica] Macovei a fost invitatã *de
premierului macedonean, Nikola Gruevski, sã-l consilieze pe probleme de corupþie”2;

g) „Potrivit rapoartelor, Curtea Supremã [a Indiei] a interzis minorilor sã participe la formarea de
piramide umane ªI a ordonat sã fie limitatã înãlþarea *de piramidelor umane la 6 m.”3;

h) „Dacã ne uitãm cu atenþie la cei 10 ani *DE domniei ai lui Elþin, observãm cã sunt douã perioade 
ale acestei conduceri”4; 

i) „Boc cheltuie 63.000 [de] euro din bugetul lo cal pentru stãvilare care opresc *peturilor de pe
Someº”5 etc.

Câteva COMENTARII:
§ 1.4.3.1. Datã fiind concurenþa acestor douã cazuri (G ºi A) la exprimarea uneia ºi aceleiaºi

funcþii sintactice în propoziþie: atribut genitival (G)/ aribut prepoziþional (în A)6, contextele în care 
acestea se contamineazã sunt foarte frecvente. Iatã: ex. (d), (e) ºi (f):

– … aceastã parte A þãriI (G)   ¤ … aceastã parte DE þarÃ (A)  =  … aceastã parte *DE þãriI;

– … solicitanþii vizeI (G)       ¤ … solicitanþii DE vizÃ (A)    =  … solicitanþii *DE vizeI;

– … invitata premierULUI (G) ¤ … invitatã DE pre mierUL (A) =  … invitatã *DE premierULUI.

§ 1.4.3.2. Cea mai simplã analizã a ex. (g) ne pune în faþã condiþia neonorantã pentru orice
vorbitor/ scriitor de românã care – deºi dovedeºte cã are resurse – nu-i capabil a menþine ºtacheta
exigenþelor limbii la cel mai înalt nivel. Coordonând douã sintagme construite pe acelaºi „tipar”
gramatical, ori cea din stânga conjuncþiei coordonatoare (ªI), ori cea din dreapta ei, „se pierde”:
una din sintagme (formarea DE piramide) este conformã exigenþelor, cealaltã („formarea *DE
piramideLOR”) – agramatã, contaminatã cazual: G ¤ A.

§ 1.4.3.3. Ex. (h) ne „obligã” a lua în considerare cã sintagma ani de domnie s-a contaminat în 
ani *de domniei, virusându-ºi cazul A (regizat de prepoziþia DE) în G, poate cã ºi graþie contactului
nemijlocit cu G-ul imediat urmãtor (ai lui Elþin). Fenomenul de „adaptare foneticã”7 pare cã se
manifestã ºi-n acest domeniu morfo-sintactic al contaminaþiei:

– … 10 ani (DE) domnie (N/A) ¤ 

– … 10 ani … AI LUI Elþin (G) = 

– … 10 ani (DE) *domnieI AI LUI Elþin.

§ 1.4.3.4. Sesizând exprimarea pleonasticã8 (în ex. (i)), corespondentul/a „Clujului 100%”
s-a simþit îndreptãþit/ã (chiar 100%!) a re duce la un substantiv (oprirea sau stãvilirea) „perla”
printr-un efort de gând, din pãcate nedus pânã la capãt, substantiv care „cere” legic, logic (ºi…
morfologic!) cazul G:

– … stãvilare care opresc peturiLE (A) ¤ 

– … pentru stãvilireA peturiLOR (G) = 

– … stãvilare care opresc *peturiLOR. 

§ 1.4.4. DATIV– ACUZATIV. Exemple:
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1 Ibid., nr. 7890/ 2.06.2017, p. 11/2/2.
2 V. supra, nota 16 (Postcomunism, p. 41/2).
3 Rolib, nr. 7693/ 26.08.2016 (subtitrare foto).
4 „22”, an. XXIX (2018), nr. 35, p. 10/1/4.
5 „Cluj 100%”, an. I (2016), nr. 19, p. 9/ col. 1-4.
6 Distingem un acuzativ 1, propriu-zis, al complementului (numit direct, adicã subordonat direct, „fãrã prepoziþii”,

PE fiindu-i, numai pentru persoane ºi pentru pronume, „morfem” specific) ºi un acuzativ 2 (numit, mai nou
„prepoziþional”, întrucât nu se poate construi decât cu prepoziþiile cu regim cazual specific).

7 Prefixul ÎN- (variantã: ÎM-) este selectat de consoana iniþialã a radicalului: consoana bilabialã a acestuia acceptã
numai varianta ÎM-, deoarece ºi M este consoanã bilabialã: a ÎMBãrbãta, a ÎMBuna, a ÎMPuternici etc. Celelalte
iniþiale consonantice ºi, respectiv, toate iniþialele vocalice ale radicalelor acceptã numai varianta ÎN-: a ÎNDulci, a
ÎNFlori, a ÎNTurna, a ÎNNopta; a ÎNota a ÎNAinta, a ÎNAvuþi, etc.

8 „stãvilare care opresc”, cãci toate stãvilarele asta fac: opresc!



j) „Sesizarea la CCR a fost înaintatã *DE AvocatULUI Poporului, care a reclamat neconsti -
tuþionalitatea trecerii institutului [Cul tural Român] în subordinea Senatului”1;

k) „Dupã Braun 1, dacã o lucrare [ºtiinþificã] primeºte 5 – 10 citãri […] este foarte probabil ca sã
[sic] fie integratã *ÎN domeniuLUI respectiv de cercetare” (internet);

l) „La 14 februarie 2012, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie [CCJ] *I-a recunoscut *PE tatãl sãu,
Carol Mircea, *calitatea de fiu legitim al regelui Carol al II-lea, iar Paul a fost recunoscut,
astfel, drept moºtenitor al lui Carol al II-lea”2 etc.

§ 1.4.4.3. Duplicitatea de gândire a gazetarului (ex. j), ºi-n D, ºi-n A, ne impune a reconstitui
preconceputele propoziþii suprapuse:

– sesizarea la CCR ... înaintatã AvocatULUI (D) Poporului... ¤

– sesizarea la CCR ... înaintatã DE AvocatUL (A) Poporului... =

– sesizarea la CCR … înaintatã *DE AvocatULUI Poporului (*A +D)…,

care conduc (=), precum se vede, di rect spre contaminare.

În lipsa exigenþelor de care gazeta ºi gazetarul dau dovadã, contaminaþia ilustreazã ºi aici, ca
mai sus3, fenomenul „adaptãrii” morfo-sintactice, pe calapodul „adaptãrii fonetice”, mai ales cã
aceste douã cazuri, D (Avocatului) + G (Poporului) par a fi – for mal, nu se man tic ºi nicidecum
funcþional-sintactic – „unul ºi acelaºi”4.

1.4.4.4. Cât priveºte ex. (k), reþinem dubla „forþã” a regimului cazual exercitatã de verbul a
integra/ a fi integrat(ã) care poate impune cuvintelor urmãtoare, atât D-ul, cât ºi A-ul: 

– … este foarte probabil sã (nu: *ca sã!) fie integratã domeniuLUI…;

– … este foarte probabil sã fie integratã ÎN domeniuL respectiv…

E foarte vizibilã aici „concurenþa” între aceste douã regimuri cazuale, concurenþã ce duce, de
regulã – dupã opiniile unor cercetãtori, respectiv simpli „observatori” ai evoluþiei sintaxei ro -
mâneºti – la „vic to ria” A-ului, ceea ce se va putea vedea ºi din analiza exemplului ultim (l) din acest 
set. Dar, desigur, autorul textului n-are dreptul de a-l lãsa pe cititor în incertitudinea contaminaþiei
cazuale5.

1.4.4.5. Exemplul (l) complicã ºi mai mult contaminaþia cazualã în discuþie prin aceea cã –
ignorând D-ul:

– …i-a recunoscut tatãLUI sãu, Carol Mircea, calitatea de fiu legitim al lui Carol II…– ;

ajunge la douã A:
– … *l-a recunoscut pe tatãl sãu, C.M., *calitatea de fiu legitim…, 

creând, astfel, „succesul” pretenþiei lui Paul ca nepot/ moºtenitor le gal al Regelui Carol al II-lea:
– ÎCCJ i-a recunoscut lui C. M. calitatea de fiu l legitim al lui Carol al II-lea…;

– C. M. este tatãl lui Paul;

– Paul este recunoscut, astfel, drept nepot/ moºtenitor le gal al Regelui Carol al II-lea6.

* * *

La-nceputul acestui articol prevedeam nevoia rezervãrii unui spaþiu mai extins categoriei
gramaticale a CAZULUI (1.4.), întrucât aceasta este cea mai abstractã categorie, operând cu relaþii 
între cuvinte, asigurând enunþului acea inefabilã „þesãturã” pe care o numim structura limbii.

IANUARIE 2020-DECEMBRIE 2021 247

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

E
T

ª
E

N
Â

M
O

R 
T

C
E

R
O

C 
M

EI
R

C
S 

Ã
S

1 Rolib nr.6639/ 29.06,2912, p. 5/1/3.
2 Ibidem, nr. 7515/ 15.12.2015, p.5.
3 supra, nota 38.
4 Abundã studiile care susþin cã, pro forma, româna – simplificându-ºi cazurile, ºi ea, precum limbile-surori

neolatine din Occident – ar avea doar douã cazuri: „cazul drept” (N/A) ºi „cazul oblic” (G/D), vocativul fiind
acceptat doar ca o relicvã cu „statut special”, nonfuncþional din punct de vedere sintactic.

5 În cele mai multe gramatici româneºti, indiferent de nivelul ºcolar/ universitar gãsim ilustratã aceastã „decãdere” în 
A a D-ului prin exemple, ca: „dã(-i) apã LA cal”; „adu(-le) mîncare LA copii”. Dar nu lipsesc dovezile nici în
limba pretenþioºilor: „Flãcãrile cu care s-a luptat 22 de ani, [sic!] nu i-au stins elanul ºi pasiunea *pompierul
clujean, Iosif Vasile Pop” („Cluj 100%”, an. II (2017), nr. 28. P. 10/3-4.

6 Dacã sentinþa a rãmas sau nu definitivã nu-i obiectivul limbii, ci, evident, al întortocheatei Justiþii româneºti.



Cine încalcã „þesãtura”, structura textului – cu sau fãrã a
sãvârºi contaminaþii – se cheamã cã-i „jertfeºte”sintaxa, cel
mai im por tant com po nent al structurii de rezistenþã a limbii. 

Într-un articol despre genialul Eminescu, G. Cãlinescu
oferea poeþilor contemporani ce se considerau liberi de orice
constrângeri (chiar libertariani!) marea lecþie a genialului
poet, „[care trecea] fraza dintr-un vers într-altul ca pe o aþã prin
mãrgele, fãrã s-o încurce, […], fãrã jertfirea sintaxei”.

Inspirat de metafora cãlinescianã afirmam în urmã cu
mulþi ani cã „«Jertfirea» sintaxei […] îºi are, desigur, cauzele
sale, printre care în frunte se situeazã ignorarea relaþiilor
dintre elementele con sti tu tive ale mesajului lingvistic, relaþii
ce constituie, ele înseºi, elementul fun da men tal al comunicãrii.

O anume ºcoalã lingvisticã, cea de la Copenhaga, con -
siderã chiar cã «relaþiile sunt mai importante decât relatele»”1.
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Viorel Hodiº (în centrul imaginii) la o prezentare de carte 
la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, mai 2014

1  V. Hodiº, Articole ºi studii. vol. 2. Varia, Editura „Risoprint”, Cluj-Napoca, 2006, (coperta IV).



De la iluminismul evreiesc prin Imperiul
Habsburgic pânã la Dualismul Austro-Ungar

O istorie a evreilor din Ungaria,
respectiv Transilvania în secolul al XVIII-lea

Drd. BALÁZS-SZÉLES Enikõ

Oradea

Mo ses Men dels sohn ºi iluminismul evreiesc

Emanciparea evreilor pânã la Primul
Rãzboi Mondial a fost pregãtitã de
ideile iluministe ºi de miºcãrile so -

ciale ale vremii. În ultimele decenii ale secolului 
al XVIII-lea, evreimea a început sã se apropie de 
noua culturã europeanã. Reprezentantul evreilor 
în aceastã perioadã a fost Mo ses Men dels sohn
(1729-1786). Ca un proeminent filozof ºi un
credincios evreu, Men dels sohn, în mod nat u ral a 
devenit un reprezentant al evreilor ºi al iudais -
mului. S-a confruntat în numele comunitãþilor
evreieºti cu autoritãþile pe care deseori le-a
influ enþat. A fost con sul tant în materie de legi
evreieºti. A trasat teoria politicã a emancipãrii,
una dintre lucrãrile de acest gen este Je ru sa lem:
or on Religios Power and Ju da ism, în care
abordeazã relaþia comunitate-stat într-o so cie -
tate secularizatã. În acelaºi timp, el a servit gu -
vernul prusac. Men dels sohn a fost una dintre
figurile foarte rare, a devenit simbol al a unei
ere. Integreazã ºi promoveazã cultura în care
trãieºte ca ºi cetãþean; prietenia lui cu Lessing a
servit ca model al integrãrii; reprezintã avan -
tajele emancipãrii sau nenorocirea asimilãrii1.
Este personajul cen tral al iluminismului evre -
iesc numit Haskala. Scopul lui a fost integrarea
evreilor în statul-naþiune, integrare care doar
acum îºi începea apariþia. Din acest motiv a
încercat sã apropie comunitãþile evreieºti de
cele neevreieºti ºi a popularizat în cadrul

cercurilor evreieºti cultura germanã. În acelaºi
timp, s-a strãduit sã armonizeze tradiþiile evre -
ieºti cu cerinþele timpurilor moderne2.

Influenþa lui Men dels sohn poate fi ob ser -
vatã în trei domenii, în mod spe cial: în legile
care promoveazã emanciparea evreiascã, în via -
þa socialã evreiascã ºi în cadrul învãþãmântului
evreiesc3.

Cei care au aderat la Haskala sunt numiþi
„haskilim”. Cuvântul „hascala” înseamnã „înþe -
lepciune”, „înþelegere” iar în limba ebraicã nouã 
înseamnã „iluminism”, „lib er al ism”.

O cunoaºtere exactã a limbii ger mane a
fost necesarã, desigur, pentru intrarea în cercurile 
germanilor învãþaþi. O excelentã cale a fost tra -
ducerea Pentateuhului în germanã de cãtre Mo -
ses Men dels sohn. Pentateuhul, pentru multe de -
cenii, a servit ca man ual în ºcoli, în etapele
ante rioare ºcolii rabinice, iar acum a devenit un
pod peste care tinerii evrei ambiþioºi puteau
trece în lumea uriaºã a cunoaºterii seculare4.

Mo ses Men dels sohn scrie astfel despre
tra ducerea Bibliei: „Nici nu mi-a trecut prin
minte, nici nu am sperat vreodatã sã obþin avan -
taje financiare ori prestigiu de pe urma acestei
cãrþi. Nici n-am vrut sã-mi pun numele pe ea ºi
nici n-aº fi fãcut-o dacã domnul Dubno („per -
ceptorul”, adicã învãþãtorul copiilor lui) nu m-ar 
fi îndemnat sã fac acest lucru pentru a creºte
numãrul cumpãrãtorilor ºi pentru a obþine
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1 Encyiclopedia of Mod ern Jew ish Cul ture, Books.google.ro, p. 575.
2 Mo ses Men dels sohn, https://www.wikiwand.com/hu/Mo ses_Men dels sohn
3 Ibi dem.
4 Haskalah, Jew ish En cy clo pe dia. The unedited full-text of the 1906 Jew ish En cy clo pe dia. p. 256. on line la

https://www.jewishencyclopedia.com



sprijinul unor mecena înstãriþi, deoarece cos -
turile de publicare sunt foarte mari, ridicând-se
la câteva mii”. Iar în alt loc, Men dels sohn scrie
cã a fãcut aceastã traducere a Bibliei pentru ca
„odraslele cu care m-a binecuvântat Dumnezeu
sã se foloseascã de ea”1. 

În acelaºi timp, Mo ses Men dels sohn avea
o speranþã cã traducerea Bibliei în germanã „sã
serveascã pentru a rãspândi cultura germanã
printre cititorii evrei”2.

La Berlin a fost fondatã Juedishe
Freischule, în anul 1778, de Da vid Friedländers ºi
Dan iel Itzic, ºcoala privatã pentru copii sãraci,
preluând ideile despre educaþie ale lui Mo ses
Men dels sohn. Materiile pre date cuprindeau
scri e rea, aritmetica, contabilitatea, desenul, ci -
tirea în germanã ºi francezã, de asemenea geo -
grafia. Ebraica biblicã a fost predatã doar între o
mãsurã foarte limitatã, cea mai mare perioadã de 
timp fiind acordatã cursurilor comerciale3.

Bi’ur-ul sau comentariul gramatical, pre -
gãtit sub supravegherea lui Men dels sohn, a fost
conceput pentru a contracara influenþa me to dei
exegezei talmudice sau rabinice ºi, îm preunã
cu traducerea, a devenit, oarecum, te melia
Haskalei4.

Miºcarea Haskala a început sã se rãspân -
deascã în Germania în ultimul sfert al secolului
al XVIII-lea. Evreii bogaþi, precum Da vid
Friedländers ºi Dan iel Itzic, au fost sponsorii
acesteia, Men dels sohn a fost prototipul ei, iar
Hartwig Wessley i-a fost profet. Hartwig
Wessely scrie o epistolã Dibre Sha lom veEmet
cãtre evreii austrieci în care aceºtia erau sfãtuiþi
cu privire la cea mai bunã modalitate de a utiliza
avantajele oferite de împãratul Iosif al II-lea în
Edictul de toleranþã, devenit programul Haska -
lei. Atacurile asupra acestei broºuri au fost mult
mai se vere decât cele fãcute la adresa traducerii
Pentateuhului de cãtre Men dels sohn ºi existã
dovezi aproape concludente cã Dibre Sha lom
veEmet a fost ars pub lic în Vilnius, prin ordinul
lui Eli jah Gaon sau, cel puþin, cu acordul lui.
Aceste persecuþii a avut ca efect sistarea
miº cãrii. Wessely a gãsit apãrãtori printre
savanþii liberali, judeo-germani ºi printre rabinii 
italieni, iar scrierile sale apologetice au întãrit
mâinile adepþilor sãi. Prietenii literaturii ebraice
au for mat în curând o societate numitã „Hebrat
Doreshe Leshon Eber” în scopul editãrii primei
publicaþii  literare lunare ebraice, care a apãrut
în 1783 sub numele „Ha-Meassef”5.

Evreii în Imperiul Habsburgic în secolul al XVIII-lea,
în Ungaria ºi Transilvania

Evreii în timpul împãrãtesei 
Maria Tereza. Taxa de toleranþã

În timpul împãrãtesei Maria Tereza, fiica
lui Carol al III-lea, evreii au fost expulzaþi din
Buda în anul 1746, iar „taxa de toleranþã” a fost
impusã evreilor maghiari. În anul 1749, re pre -
zentanþi ai evreilor maghiari s-au întâlnit cu o
comisie regalã la Pressburg, care i-a informat
cã, dacã nu vor plãti acest impozit, vor fi expul -
zaþi din þarã. De spaimã, au fost de acord. Dupã
mai multe negocieri aceastã sumã a fost scãzutã
la 20.000 de guldeni pe o perioadã de 5 ani6.

Tot în aceastã perioadã, evreii mai aveau
ºi alte poveri. Nu le era permis sã locuiascã în

Croaþia sau Slavonia, în judeþele Baranya ºi
Heves ºi în mai multe oraºe ºi localitãþi libere ºi
nu aveau voie sã viziteze pieþele de acolo. Tre -
buia sã plãteascã taxe mai mari pentru poduri ºi
feriboturi decât creºtinii7.

Deºi reprezentanþii evreilor au depus plân -
geri pentru a fi uºuraþi de aceste poveri, rareori li 
se ameliora situaþia. Împãrãteasa i-a scutit pe
evrei de taxa de toleranþã doar în Ungaria
Superioarã, iar în restul Ungariei dupã cei cinci
ani, împãrãteasa a tot mãrit taxa pe ri odic, în anul
1813 ajungând la 160.000 de gul deni8.

În secolul al XVIII-lea, sarcina fiscalã su -
portatã de evreii bãnãþeni – Arad, Lipova - cât ºi 
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1 Moshe Carmilly-Weinberger, Cenzurã ºi libertate de expresie în istoria evreilor, Bucureºti, Hasefer, 2003, p. 170.
2 Ibi dem.
3 https://www.en cy clo pe dia.com/re li gion/en cy clo pe dias-al ma nacs-tran scripts-maps/juedische-freischule
4 Herman Rosenthal, Pe ter Wiernik, Haskalah, https://www.jewishencyclopedia.com/ar ti cles/7318-haskalah, p. 256.
5 Ibi dem.
6 Gotthard Deutsch, Al ex an der Büchler, Hun gary,https://jewishencyclopedia.com/ar ti cles/3487-boleso, p. 497.
7 Ibi dem, p. 498
8 Ibi dem.



în Transilvania istoricã, darea pe cap de lo cuitor
era de 2 florini anual. În 1743, Viena dispune ca
toate cele 84 de familii evreieºti care locuiesc în
Banat sã plãteascã o dare extra or dinarã de cel
puþin 100 de florini, iar „ne plat nicul” sã fie
alungat din þarã. Darea anualã a unui singur
evreu, în afarã de dãrile orãºeneºti ºi de altã
naturã, era de aproximativ 100 de florini. Astfel, 
spre exemplu, un evreu din Arad plãtea 110
florini taxã de toleranþã, 120 florini cãtre
Camera regeascã ºi 60 florini cãtre comitat. Este 
nor mal cã ei se adreseazã autoritãþilor comi -
tatului cu cererea „sã-ºi îmbunãtãþeascã situaþia
ma terialã”, deoarece, altfel nu vor putea face
faþã obligaþiilor de platã1.

Existã o situaþie a dãrilor de platã dintre
anii 1780-1786, semnatã ºi de rabinul-ºef din
Arad, – Aron Chorin (Aaron Chorin, rabin teri -
torial – landes rabiner – la Arad ºi devine ra -
bin-ºef din 17892), în care figureazã numele a
12-a evrei rãmaºi în restanþã cu 158 florini ºi 20
creiþari contribuþie, iar la observaþii se aflã notat
„morþi de sãrãcie”. Unul dintre aceºti evrei,
Iacob Kurtitsch a fost ucis de tâlhari3.

ªi evreii „nerezidenþi” plãtesc aceste dãri,
un procent din venitul lor, li se spunea cã ºi ei
sunt obligaþi sã contribuie la sarcinile publice
ale comitatelor, dar, totuºi, cea mai bunã soluþie
ar fi ca sã nu mai fi admiºi în þarã. Mai mult de
atât, ar trebui sã se recurgã la reducerea numã -
rului de evrei aflaþi deja pe teritoriul þãrii „fãrã
ca din aceasta sã rezulte, însã, o pãgubire a
statului”4.

„Toate acestea au culminat prin „taxa de
toleranþã”, „malke-geld” – banii reginei5.

Împãratul Iosif al II-lea ºi atenuarea
asupririi evreilor. Edictul de toleranþã

Împãratul Iosif al II-lea (între anii
1780-1790 rege al Ungariei), fiul ºi succesorul
împãrãtesei Maria Tereza, încã de la începutul
domniei lui ºi-a arãtat intenþia de atenuare a
asupririi evreilor. Aceastã intenþie a lui a ºi fost
comunicatã cancelarului maghiar, contele
Esterházy Ferenc, la data de 13 mai 1781. Ca
urmare a acestui lucru, guvernul maghiar a ºi

emis, la 31 martie 1783 un decret cu numele de
„Systematica gentis Judaicae regulatio”, care a
anulat acele decrete care i-au asuprit pe evrei de
secole. Oraºele re gale au fost deschise evreilor,
cu excepþia oraºelor miniere ºi de la aceastã datã 
evreilor li s-a permis sã se stabileascã în toatã
þara dupã propria lor plãcere. Con form acestui
decret, documentele legale ale evreilor nu tre -
buiau editate în ebraicã, sau în varianta iudeo-
 ger manã, ci în latinã, germanã sau maghiarã.
Aceste trei lim bi erau utilizate în Austro-
 Ungaria. Totodatã, tinerii evrei a fost obligaþi sã
înveþe aceste trei lim bi în termen de 2 ani. Do -
cumentele elab o rate în ebraicã sau în forma
iudeo-germanã nu erau valabile. Cãrþile scrise în 
ebraicã trebuiau folosite doar la închinare. Ca
urmare acestui decret, s-au înfiinþat ºcoli ele -
mentare evreieºti. În aceste ºcoli materiile erau
la fel ca ºi în ºcolile naþionale. Toate ºcolile
elementare foloseau aceleaºi manuale6.

În Edictul de Toleranþã sunt reglementate
multe lucruri, din diferite domenii. În primii ani, 
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Sinagogã la Miskolc, cca 1900.
Sursa  https://yivoencyclopedia.org

1 Moshe-Carmilly-Weinberger, Istoria evreilor din Transilvania (1623-1944), Bucureºti, Editura Enciclopedicã,
1994, p. 77-78.

2 Aaron Chorin, https://www.en cy clo pe dia.com/re li gion/en cy clo pe dias-al ma nacs-tran scripts-and-maps/chorin-aaron
3 Moshe-Carmilly-Weinberger, Istoria evreilor  …, p. 78.
4 Ibi dem.
5 Ibi dem.
6 Gotthard Deutsch, Al ex an der Büchler, loc. cit.



în ºcolile evreieºti erau angajaþi profesori
creºtini, dar aceºtia nu aveau nimic de-a face cu
treburile religioase ale acestor instituþii. Dupã
10 ani, un evreu putea sã îºi înfiinþeze o afacere
sau sã se angajeze în comerþ dacã putea dovedi
cã a terminat o ºcoalã în domeniu. Inspectorii
ºcolari trebuia sã supravegheze ºcolile evreieºti
ºi sã raporteze guvernului activitatea acestora.
Tinerii evrei erau acceptaþi în academii ºi puteau 
studia la universitãþi în orice domeniu, cu ex -
cepþia teologiei. De asemenea, puteau închiria
ferme, dacã în activitatea lor nu apelau la aju -
torul creºtinilor. Le era permis sã circule ºi sã se
angajeze în diferite ocupaþii industriale, sã
graveze sigilii, sã vândã praf de puºcã dar exclu -
derea lor din oraºele miniere a rãmas valabilã.
Purtarea tuturor semnelor dis tinc tive a fost
desfiin þatã. Evreii puteau sã poarte chiar sãbii.
Dar, pe de altã parte, li s-a cerut sã arunce
semnele dis tinc tive prescrise de religia lor ºi sã
îºi radã barba. Împãratul Iosif al II-lea nu a
permis nimãnui sã încalce acest decret1.

Evreii, printr-o petiþie, ºi-au exprimat re -
cunoºtinþa faþã de împãrat pentru favorurile sale. 
Petiþia a fost înaintatã la data de 22 aprilie 1783.
În aceastã petiþie, evreii, de asemenea, au amintit
împãratului de propriul sãu principiu, anume cã, 
religia nu trebuie amestecatã cu celelalte do -
menii ale vieþii ºi au cerut permisiunea de a
purta barbã. Împãratul a acceptat cererea petiþio -
narilor2.

Evreii au înfiinþat ºcoli la Pressburg,
oraºul Buda Veche, Vág-Ujhely, Nagy-Várad
(Oradea Mare)3.

În schimb, în luna iunie 1781, împãratul
Iosif al II-lea publica un pat ent prin care con -
centra la Alba Iulia pe toþi evreii care se aflã pe
teritoriul Transilvaniei de cel puþin 30 de ani,
aceastã relocare având un termen de un an.
Ceilal þi evrei urmând a fi expulzaþi în þinuturile
lor de baºtinã. Între timp, evreii din Alba puteau
sã înveþe diferite meserii, puteau deschide o
ºcoalã dupã modelul „ºcolilor normale” cu con -
diþia prezentãrii manualelor în prealabil auto -

ritãþilor ºcolare superioare pentru aprobare. De
asemenea, ei puteau frecventa ºi ºcolile de stat4.

În octombrie 1781, evreii din Alba Iulia
înainteazã o petiþie împãratului ,,în numele a o
mie de evrei” locuitori în afara oraºului Alba
Iulia, cerând salvarea acestor evrei pe baza pri -
vilegiului acordat în anul 1727 ºi suspendarea
proiectului de „concentrare” la Alba Iulia. În
luna noiembrie 1781 împãratul Iosif al II-lea
comunica amânarea provizorie a proiectului
Alba Iulia ºi cere, în acelaºi timp, lista evreilor
care locuiesc în Transilvania de peste 30 de ani,
cu specificarea locului de domiciliu ºi a stãrii lor 
materiale. Autoritãþile încã în aceeaºi lunã
comunicã împãratului cã numãrul evreilor este
de 682 ºi cã ar fi vorba de strãmutarea a 340 de
evrei, ceea ce nu reprezintã o problemã, aceºtia
putând fi aºezaþi în alte oraºe ale Transilvaniei.
Autoritãþile cer ºi o amânare de 3 ani a planului,
pânã în 1784, dar succesorul împãratului,
Leopold al II-lea, a dispus ca pânã când situaþia
evreilor nu va fi dezbãtutã la dieta viitoare, ei sã
rãmânã pe loc, iar cei care au fost strãmutaþi
între timp sã aibã dreptul de a reveni la fostul lor
domiciliu5.

Împãratul Iosif al II-lea, în anul 1784 a
schimbat sistemul administrativ, împãrþind
Transil vania în 11 comitate, ºi a introdus limba
oficialã germanã, iar între anii 1784-1787 face
recensãmântul populaþiei din Ungaria ºi din
Transilvania6.

În 1787, la data de 23 iulie, împãratul a
emis o nouã patentã, prin care ordona ca fiecare
evreu sã îºi aleagã un nume de familie ger man.
O altã patentã a fost ordonatã în anul 1789, în
care se prevedea cã evreii trebuie sã înde pli -
neascã serviciul militar7.

Evreii sub domnia regelui 
Leopold al II-lea

Dupã moartea împãratului Iosif al II-lea,
oraºele libere re gale au avut un comportament
ostil faþã de evrei. Cetãþenii din Pesta au solicitat 
Consiliului Mu nic i pal ca, dupã data de 1 mai
1790, evreilor sã nu li se mai permitã sã lo -
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1 Ibi dem.
2 Ibi dem.
3 Ibi dem, p. 499.
4 Moshe-Carmilly-Weinberger, Istoria evreilor …, p. 28-30.
5 Ibi dem, p. 29-30.
6 Ibi dem, p. 40.
7 Gotthard Deutsch, Al ex an der Büchler, op. cit., p. 499.



cuiascã în oraº. Guvernul a intervenit, iar evrei -
lor li s-a interzis sã treacã prin oraº. Cu 7 zile
înainte de aceastã datã, a fost emis un decret de
expulzare a evreilor la Târnavia (sau cum i se
mai spunea Sâmbãta Mare, un oraº care se aflã
în vestul Slovaciei). Evreii din nou au apelat la
Guvern, iar în luna decembrie, autoritãþile
oraºului în cauzã, au fost informate cã Dieta
confirmase fostele drepturi al evreilor, motiv
pentru care aceºtia nu pot fi expulzaþi1.

Evreii din Ungaria au înaintat o petiþie
regelui Leopold al II-lea (care a domnit între
1790-1792) la Viena, în care au cerut egalitate în 
drepturi cu ceilalþi cetãþeni. Regele, a doua zi, a
trimis-o mai departe la cancelariile din Ungaria
ºi Moravia. Dieta a decis în favoarea evreilor ºi
aceastã decizie a fost înaintatã regelui. Dieta
spunea clar cã evreii din Ungaria ºi din teri -
toriile care îi aparþin, incluzând pãrþile apusene
ale Transilvaniei actuale ºi Banatul2, bene fi cia -
zã de aceleaºi condiþii care a fost stabilite la data
de 1 ianuarie 1790, iar în cazul în care au fost
expulzaþi vor fi rechemaþi3.

Astfel a intrat în vigoare legea intitulatã
De Judaeis, care a fost primitã cu recunoºtinþã
de cãtre evrei, deoarece le oferea, atât protecþie,
cât ºi siguranþa cã afacerile lor vor fi regle -
mentate. Deºi, Dieta numise la data de 7
februarie 1791 o comisie pentru studierea pro -
blemei, uºurarea situaþiei evreilor maghiari s-a
realizat doar dupã o jumãtate de secol, în cadrul
Dietei din 1834-1840, sub conducerea lui
Ferdinand al V-lea (1835-1848). În petiþia de -
pusã, anterioarã acestei Diete, este menþionat
faptul cã, dacã evreii sunt dispuºi sã adopte
limba maghiarã, atunci trebuie sã li se acorde
aceleaºi drepturi ca ºi celorlalþi cetãþeni4.

Dezbateri pentru emanciparea evreilor

Dietele din timpul lui Francisc I (1804-
1835) ºi Ferdinand al V-lea (1835-1848) aveau
ca temã principalã criza politicã ºi economicã,

respectiv unirea Transilvaniei cu Ungaria. Evreii
îºi revendicau ºi ei dreptul la libertatea umanã5.

Comitatele au cerut, în primul rând, ºter -
gerea taxei de toleranþã ºi drepturi civile pentru
evrei. De exemplu, comitatul Timiº, în 1839,
cere deputaþilor sã se lupte pentru realizarea
drepturilor cetãþeneºti ale evreilor: „Naþiunea
israelitã, privatã de drepturile civile, care înde -
plineºte cu sârguinþã neobositã un rol esenþial în
promovarea comerþului þãrii ºi a industriei na -
þionale” este vrednicã de ºtergerea taxei de tole -
ranþã ºi de „recunoaºterea statutului cetãþenesc a 
confesiunii sale”. Pentru aceste lucruri, în
schimb, s-a cerut evreilor „ca în scrierea lor sã
foloseascã exclusiv caracterele ºi limba ma ghia -
rã, iar sabatul (sâmbãta) sã-l celebreze dumi -
nica”. În anul 1848, când reapare tema eman -
cipãrii, oraºul Timiºoara de cide se acorde
drep tul de cetãþean doar evreului „care meritã
acest lucru ... ªi e dispus sã se adapteze obi -
ceiurilor creºtine”6.

Atitudinea duºmãnoasã a germanilor din
Timiºoara s-a mai arãtat în 1848, când ei nu au
fost dispuºi sã facã serviciul militar împreunã cu 
evreii. Alexandru Petõfi (Petõfi Sándor) se mâ -
nie ºi noteazã în jurnalul sãu: „Cetãþeni germani, 
vã acuz în faþa naþiunii ºi a posteritãþii ... De ce îi
persecutaþi pe evrei, cum îndrãzniþi sã îi pri -
goniþi aici, la noi? Sã aveþi mãcar atâta onoare,
ca, dacã nu iubiþi naþiunea pe pãmântul cãreia
va-þi îngrãºat, cel puþin sã n-o murdãriþi”7.

Serviciul militar ale evreilor „era un punct 
sensibil ºi în ochii maghiarilor”. Ei nu a fost
dispuºi sã respecte dispoziþia împãratului Iosif
al II-lea din anul 1788, care obliga la satis -
facerea serviciului militar. Consiliul aulic de
rãzboi vienez dispune în 1789 ca Ungaria sã
recruteze 80 de evrei, iar Transilvania 20 pentru
serviciul militar auxiliar. Prezenþa evreilor în
armata maghiarã devine mai accentuatã în anii
1848-1849 ºi ostilitatea faþã de evrei scade treptat8.

Si mon Dumbraviczky, delegatul zonei
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1 Ibi dem.
2 Ladislau Gyémánt, Istoria evreilor pânã la crearea României Mari, Editori Anca Filipovici, At tila Gidó, Trecutul

prezent: Evreii din România: istorie, memorie, reprezentare, Cluj-Napoca, Editura Colecþia Minoritãþii, 2018,
p. 32.

3 Gotthard Deutsch, Al ex an der Büchler, Hun gary, https://jewishencyclopedia.com/ar ti cles/3487-boleso, p. 499.
4 Ibi dem. 
5 Moshe-Carmilly-Weinberger, Istoria evreilor  …, p. 41.
6 Ibi dem, p. 41-42.
7 Ibi dem, 42.
8 Ibi dem.



Pesta, la data de 9 martie 1840, îºi exprimã
dorinþa, în faþa electorilor sãi, ca evreii sã se
bucure de toate drepturile cetãþenilor plãtitori de 
impozite. A fost adoptat un proiect de lege, care
se considera cã trebuie sã fie foarte bine gânditã. 
S-a socotit cã trebuie recolectatã taxa de tole -
ranþã ºi sã se acorde urmãtoarele privilegii
evrei lor: permisiunea de a închiria moºiile no -
bililor, de a se stabili în orice parte a þãrii, de a fi
admiºi în societãþile comerciale ºi de a avea
dreptul de a cumpãra bunuri ºi din oraºele re gale 
libere ºi privilegiate. Astfel, a fost anulat arti -
colul 29 din legea Dietei, pe care Kossuth Lajos
l-a numit, pe drept, „micul rezultat al cuvintelor
mari”. În fi nal, aceastã lege a acordat doar liber -
tatea de ºedere, oraºele miniere fiind excepþii,
tuturor evreilor nativi sau celor de bunã re pu -
taþie ºi li s-a permis sã fie angajaþi în fabrici ºi sã
studieze pentru a avea o profesie1.

Maghiarizarea evreilor

Aceastã lege nu a satisfãcut speranþa
evreilor, dar atitudinea favorabilã a Dietei i-a
determinat sã se îndrepte ºi mai mult spre limba
maghiarã. De aici începând, au acordat multã
atenþie predãrii acestei lim bi în ºcoli; Móricz
Ballagi a tradus Pentateuhul în maghiarã, iar
Móritz Rosenthal a tradus Psalmii ºi Perke
Avot. Unele comunitãþi evreieºti au înfiinþat
cer curi de literaturã maghiarã. Vestimentaþia ºi
limbajul maghiar au fost tot mai mult folosite.
De asemenea, mai multe comunitãþi au început
sã foloseascã limba maghiarã pe sigiliile ºi do -
cumentele lor, iar rabinii liberali au început
chiar sã predice în aceastã limbã2.

În acelaºi timp, Dieta din 1839-1840 a
condamnat în unanimitate taxa de toleranþã, aºa
cum se numea ea încã de pe vremea împãratului
Iosif al II-lea sau „Kummertaxe”. Influenþat de
Dietã, regele era dispus sã renunþe la aceastã
taxã dacã evrei plãtesc restanþele acumulate de
câþiva ani, care au ajuns la o sumã de 2.554.293
de guldeni. În fi nal, evreii l-au determinat sã
accepte 1.200.000 de guldeni. Reprezentanþii
comunitãþilor evreieºti din Ungaria s-au adunat
în 1846 ºi s-au oferit sã plãteascã aceºti guldeni

în termen de 5 ani pentru a asigura ºtergerea
taxei de toleranþã. Oferta a fost acceptatã ºi, ca
urmare, regele Ferdinand al V-lea a ºters aceastã 
taxã pentru totdeauna la data de 24 iunie 18463.

Perioada anterioarã Dietei din 1839-1840
precum ºi reacþia diferitelor oraºe au pus în
evidenþã clarã o antipatie hotãrâtã, uneori activã
iar alteori pasivã, faþã de evrei. În con trast cu
aceastã antipatie este atitudinea baronului
Eötvös József (Iosif Eötvös) – scriitor ºi om
politic, cel care, în anul 1848, adevãrat, pentru o
perioadã de câteva luni, urma sã devinã mi -
nistrul Religiei ºi Educaþiei Publice din Ungaria, 
iar între anii 1866-1871, preºedintele Acade -

miei de ªtiinþe, Maghiare4 - a publicat în 1840
în revista culturalã, „Budapesti Szemle”, pe
vremea aceea, ºtiinþifico-politicã (1840 era anul
de apariþie a revistei, care a fiinþat doar un an,
dupã care a urmat o pauzã lungã de 17 ani, iar
când îºi face din nou apariþia, îºi lãrgeºte do -
meniile)5 un apel puternic pentru emanciparea
evreilor. Aceastã cauzã ºi-a gãsit prieten pe con -
tele Károly Miksa Zay (1797-1871), pol i ti cian
lib eral6, in spec tor bisericesc, ºef al luteranilor
maghiari, care cu o deosebitã cãldurã a susþinut
interesele evreieºti în 18467.

Sesiunea dietei din 7 noiembrie 1847 a
fost nefavorabilã din nou evreilor, dar aceºtia nu 
au renunþat sã dezvolte limba maghiarã. Ba
chiar mai mult, au fost dispuºi sã îºi sac ri fice
viaþa ºi bunurile în timpul Revoluþiei din
1848-1849. Ei ºi-au manifestat patriotismul,
chiar dacã au fost atacaþi de populaþie în mai
multe locuri, la începutul Revoluþiei. La data de
19 martie, cetãþenii din Pressburg, vãzând cã
evreii ºi-au pãrãsit ghetoul din jurul castelului  ºi 
se stabileau chiar în oraº, au început sã ma -
nifeste o atitudine duºmãnoasã, plinã de urã.
Aceste manifestãri au mai conti nuat dupã câteva 
zile, iar apoi au fost reînnoite mai aprig în apri -
lie, mo ment în care se cerea expulzarea evreilor
din Sopron, Pécs, Székes fehérvár ºi Szom -
bathely. În ultimele douã oraºe amintite, evreii
au fost atacaþi ºi, din pãcate, nici evreii din Pesta
nu au scãpat. Cuvinte amare împotriva evreilor
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1 Gotthard Deutsch, Al ex an der Büchler, op. cit., p. 499.
2 Ibi dem, p. 500
3 Ibi dem.
4 József Eötvös, https://hu.wikipedia.org/wiki/ Eötvös_József_(író)
5 „Budapesti Szemle”, Revistã, https://adt.arcanum.com/hu/col lec tion/BudapestiSzemle/?de cade=1840
6 Zay Károly, https://hu.wikipedia.org/wiki/Zay_Károly
7 Gotthard Deutsch, Al ex an der Büchler, op. cit., p. 500



s-au auzit ºi în Dietã. Unii evrei au preferat
emigrarea în Amer ica ca mijloc de salvare ºi a
fost înfiinþatã o societate la Pesta în acest scop,
cu o sucursalã în Pressburg. ªi, într-adevãr,
evreii într-un numãr redus au pãrãsit Ungaria,
cãutând o nouã casã peste mare, dar majoritatea
au rãmas în þarã1.

Evreii în armata maghiarã în 1848

Evreii au intrat în Garda Naþionalã încã
din martie 1848. Cu toate cã evrei au fost excluºi 
din anumite oraºe, de îndatã ce pericolul pentru
þarã pãrea mai mare decât ura cetãþenilor, au
reintrat în aceste oraºe. În oraºul Pesta, Garda
Naþionalã evreiascã a for mat o divizie separatã,
iar în momentul în care Gãrzile Naþionale din
Pápa a fost mobilizate împotriva croaþilor, rabi nul
lo cal, Leopold Löw (Löw Lipót) (1811-1875),
s-a alãturat rândurilor maghiare ºi ºi-a încurajat
tovarãºii de luptã. Evreii se gãseau, atât în corpul
voluntarilor, cât ºi în cadrul armatei maghiare ºi, 
de asemenea, în cadrul ,,landstrum”-ului2. În
ceata ,,landstrum” erau recrutaþi cei care nu fã -
ceau parte nici din armata terestrã, nici din ma -
rina militarã ºi care, în cazul unui atac inamic,
erau folosiþi ca forþã de apãrare3.

Numãrul evreilor a reprezentat o treime
din divizia de voluntari de la Pesta care au mãr -
ºãluit de-a lungul râului Dráva, pentru a învinge
croaþii. Au fost binecuvântaþi de rabinul Schwab 
la data de 22 iunie 1848. Au fost mulþi evrei care 
s-au alãturat armatei, printre care Adolf Hübsch
– cel care devenise rabin la New York; Schiller-
Szinessy, ul te rior la Uni ver sitatea din Cam brid ge
– ºi Ignatz Einhorn, care, sub numele de Eduard
Horn, devenise secretar de stat la Ministerul
Comercial Ungar4.

Sârbii rebeli, care simpatizau cu Ungaria,
au ucis evreii din oraºul Zenta. Printre cei uciºi
au fost rabinul Is rael Ullmann ºi Iacob Münz,
fiul lui Mo ses Münz, din oraºul Buda Veche5.

Comportamentul soldaþilor evrei a fost
apre ciat de generalii Klapka ºi Görgey. Ignatz
Einhorn a apreciat cã numãrul soldaþilor evrei

care au participat în Revoluþia Maghiarã din
1848 a fost de 20.000. Cu probabilitate acest
numãr este exagerat, fiindcã Béla Bernsten nu -
mãrã doar 755 de luptãtori evrei, în lucrarea sa
Az 1848-49-iki Mag yar szabadságharcz és a
zsidók, apãrutã în 1898, la Budapesta6.

Evreii din Ungaria au servit þara, nu numai 
cu sabia, ci ºi cu fonduri contribuind, atât in di -
vid ual, cât ºi ca ºi comunitate. Printre societãþi
s-a numãrat Chevra Kaddisa ºi altele societãþi
evreieºti. Au contribuit cu aur, argint, arme,
provizii. De asemenea, au îmbrãcat ºi hrãnit
soldaþi, au aprovizionat cu medicamente la gã -
rele maghiare7.

Reforma religioasã în speranþa 
câºtigãrii emancipãrii

În acord cu pãrerile rostite în diete ºi în
presã cã evreii nu ar trebui sã beneficieze de
drepturi civile egale pânã când nu-ºi reformeazã 
religia, mulþi dintre evrei s-au gândit sã deschidã 
calea spre emancipare printr-o reformã radicalã
a vieþii lor religioase. Cerinþa acestei reformãri
apãruse prima datã în sesiunea Dietei din
1839-1840, când nevoia unei reforme a cultului
evreiesc a fost susþinutã în presã ºi în adunãrile
gen er ale, într-un spirit de prietenie. În mai multe 
judeþe, reprezentanþii au fost instruiþi sã nu vo -
teze pentru emanciparea evreilor pânã când
aceºtia nu renunþã la practicarea acelor pãrþi a
religiei lor care vizeazã îndeosebi exteriorul8.

Cu mare probabilitate, Kossuth Lajos,
atunci când a declarat în „Pesti Hírlap”
(1841-1944, ziar moderat, con ser va tor)9 cã este
nevoie sã se convoace un San hed rin evreiesc
pentru a institui reformele în rândul evreilor, a
exprimat în mare mãsurã, dorinþa naþiunii ma -
ghiare. Dar evreii nu erau dornici de aceastã
schimbare în acest mo ment, cei mai dornici erau 
cei din oraºul Pesta. În acest oraº, doritorii re -
formei erau din rândul studenþilor, profesorilor,
medicilor ºi al unor negustori care au organizat
o societate de reformã similarã cu cea din Berlin
la data de 8 mai 1845, de cãtre Sam uel
Holdheim. Aceºtia îºi rãspândeau viziunea prin
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1 Ibi dem.
2 Ibi dem.
3 Landstrum, https://ro.wikipedia.org/wiki/Landsturm
4 Gotthard Deutsch, Al ex an der Büchler, op. cit., p. 500.
5 Ibi dem, p. 501.
6 Ibi dem.
7 Ibi dem.
8 Ibi dem.
9 Pesti Hirlap, Revistã, https://adt.arcanum.com/hu/col lec tion/PestiHirlap/?de cade=1880.



sãptãmânalul ger man „Der Ungarische Israelit”
(Israelitul Maghiar), fondat de Ignatz Einhorn la 
data de15 aprilie 1848. Se avea în vedere nu
doar emancipare evreilor ºi reforma cultului, ci,
de asemenea, a promovat apropierea de cetãþenii 
maghiari ºi de cultura maghiarã. S-a încercat ºi
propagarea reformei în provincii, dar rãspun -
surile au fost minime, cu excepþia Aradului,
Oradiei, a oraºelor Pécs ºi Nagy-Becskerek1.

Rabinul teritorial al societãþii de reformã
de la Oradea, doctorul Leopold Rockenstein, a
ajuns la gradul de sublocotenent în timpul Revo -
luþiei, iar Moise Bruck din Nagy-Becskerek a
participat la Revoluþie ca ofiþer2.

Înfiinþarea societãþii de reformã

Reformatorii de la Pesta, încurajaþi de
Holdheim ºi de presa maghiarã, au convocat o
Adunare Generalã la data de 8 iulie 1848 în care
au hotãrât înfiinþarea definitivã a „Ungarischer
Israelitischer Cen tral-Reformverein” (Asociaþia 
Reformei Centrale Is ra el ite Maghiare). Sâm bã -
tã, la data de 23 septembrie, societatea refor -
mistã a informat congregaþia din Pesta cã l-au
ales pe Ignatz Einhorn rabin teritorial. El a fost

trimis la Berlin pentru a cerceta instituþiile ºi
obiceiurile societãþii de reformã localã. Toto -
datã, Ignatz Einhorn ºi-a preluat sarcinile pas to -
rale odatã cu începerea marilor sãrbãtori3.

Emanciparea evreilor a fost acordatã de
Adunarea Naþionalã de la Szeged, sâmbãtã, la
data de 28 iulie 1849. Proiectul de lege a fost
foarte repede dezbãtut ºi devenise lege. Evreii
au obþinut cetãþenia deplinã. Ministerul de Inter -
ne a primit ordin de a convoca o convenþie a
miniºtrilor evrei ºi a evreilor laici, pentru a re -
dacta o mãrturisire de credinþã ºi pentru a-i îndem -
na sã îºi organizeze viaþa con form cu cerinþele
vremii4.

Proiectul de lege includea ºi clauza refe -
ritoare la cãsãtoriile mixte, idee care a fost sus -
þinutã, atât de Kossuth, cât ºi de reformiºti5.

O nouã tragedie, libertate civilã
doar douã sãptãmâni

Evreii s-au bucurat de libertatea lor civilã
doar douã sãptãmânii. Armata maghiarã s-a pre -
dat la Világos (localitatea ªiria din judeþul
Arad)6 trupelor ruseºti, care au venit sã îi ajute
pe austrieci în suprimarea luptei, iar evrei au fost 
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Elevi ºi profesori în faþa seminarului evreiesc (ye shiva) din Sãcueni, Bihor, 1925.
Sursa  https://yivoencyclopedia.org

1 Gotthard Deutsch, Al ex an der Büchler, Hun gary,https://jewishencyclopedia.com/ar ti cles/3487-boleso, p. 501.
2 Ibi dem.
3 Ibi dem.
4 Gotthard Deutsch, Al ex an der Büchler, op. cit., p. 501.
5 Ibi dem.
6 Világos, https://hu.wikipedia.org/wiki/Világos.



aspru pedepsiþi pentru cã au participat la Re -
voluþie1.

Capitularea a avut loc la 13 au gust 1849 ºi
a pus capãt Revoluþiei. Tratatul de pace a fost
semnat de generalul maghiar Arthúr Görgey,
reprezentantul revoluþionarilor maghiari, ºi de
contele Theodor von Rüdiger, el fiind re pre -
zentantul Armatei Imperiale Ruse. Dupã capi -
tulare, generalul austriac Jul ius Jakob von
Haynau a fost numit guvernator im pe rial al Un -
ga riei, înzestrat cu puteri depline, putere de care
s-a ºi folosit cu brutalitate2.

Haynau a impus despãgubiri grele de rãz -
boi evreilor, în spe cial comunitãþilor din Pesta ºi 
Buda Veche, care deja a fost amendate de prin -
þul Al fred Windischgrätz la intrarea lui trium -
falã în capitala Ungariei, la începutul anului
1849. Haynau tot aºa a pedepsit comunitãþile din 
Kecskemét, Nagykõrös, Cegléd, Irsa, Szeged ºi
Szabadka, ba chiar mai mult, a pus mâna pe
evrei, pe unii i-a executat, pe alþii i-a închis. Au
fost evrei care º-au gãsit refugiul în emigrare3.

Unele comunitãþi au solicitat sã fie scutite
de acest impozit, dar în ciuda acestui fapt, mi -
nistrul de Rãzboi a decis ca urmãtoarele co -
munitãþi din Pesta: Buda-Veche, Kecskemét,
Cegléd, Nagykõrös ºi Irsa sã plãteascã acest
impozit în monedã, în valoare de 2.300.000 de
guldeni ºi nu în naturã. Dar, pentru cã co mu -
nitãþile nu au putut colecta aceastã sumã, au
cerut guvernului sã o ºteargã. Rezultatul a fost
cã nu numai aceste comunitãþi în cauzã, ci ºi
comunitãþile din întreaga þarã au primit ordine
sã participe la colectarea acestor sume, pe mo -
tivul cã cei mai mulþi evrei din Ungaria au spri -
jinit Revoluþia. Excepþie au fost comunitãþile
din Temesvár (Timiºoara) ºi Pressburg, fiindcã
acestea au rãmas loiale guvernului ex is tent4.

Mai târziu, Comisia militarã a introdus o
clauzã în care se specifica cã în cazul în care o
persoanã sau o comunitate poate dovedi, prin
documente sau martori, cã nu a participat la
Revoluþie, aceste persoane sau comunitãþi vor fi
scutite de pedeapsã. Evreii au refuzat acest mij -

loc de a fi scutiþi de impozit. În fi nal, evreii a fost 
dispuºi ca în locul impozitului sã strângã fon -
duri pentru o ºcoalã naþionalã. Prin urmare, îm -
pãratul Franz Iosef (Ferenc József) a ºters
aceastã taxã de rãzboi, la data de 20 septembrie
1850, dar, în acelaºi timp, a ordonat ca evreii din 
Ungaria, fãrã excepþie, sã participe la un fond
ºcolar evreiesc de 1.000.000 de guldeni. Aceastã 
sumã a fost strânsã de evrei în câþiva ani5.

De îndatã ce pacea a fost restabilitã, gu -
vernul austriac a distrus toate semnele Revo -
luþiei, iar societatea de reformã din Pesta a fost
dizolvatã în anul 1852. Ignatz Einhorn a emi -
grat, iar succesorul sãu, Da vid Einhorn a plecat
în Amer ica6.

Reînvierea miºcãrii de emancipare

În perioada în care Casa de Habs burg de -
þinea conducerea absolutã în Ungaria, lupta pentru
emancipare nu s-a mai continuat. În schimb, când
trupele austriece au fost înfrânte în anul 1859 în
Italia, cabinetul, având în frunte pe împãratul
Franz Iosef, a decretat ca statutul evrei lor sã fie
reglementat în concordanþã cu vremurile ºi cu
condiþiile obþinute în diferite localitãþi ºi provincii. 
Împãratul, la data de 2 aprilie 1861, a convocat
Dieta, dar aceasta a fost dizolvatã ºi, din acest
motiv, împãratul nu a mai putut lua mãsuri7.

Perioada absolutismului din Ungaria
(1849- 1859) a fost beneficã evreilor, deoarece
i-a obligat sã înfiinþeze ºcoli unde era nevoie de
profesori instruiþi. Guvernul, împreunã cu ºcolile
evreieºti, a creat fonduri ºcolare în lo calitãþile
Sátoralja-Ujhely, Temesvár (Timi ºoa ra), Pécs ºi
Pesta. La Pesta a fost înfiinþat în 1859, Seminarul
de Stat al Profesorilor Israeliþi  la care au parti -
cipat persoane ca: Abra ham Lederer, Henrich
Deutsch ºi József Bánóczi. Absolvenþii acestei
instituþii au prestat servicii de valoare, datoritã
patriotismului ºi educaþiei religioase8.

Perioada dualismului Austro-Ungar

Sub domnia împãratului Franz Iosef ia
fiinþã dualismul austro-ungar în anul 1867, iar
Transilvania este inclusã din nou Ungariei. Se
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1 Gotthard Deutsch, Al ex an der Büchler, op.cit., p. 501.
2 Pacea de la ªiria, https://ro.wikipedia.org/wiki/Pacea_de_la_ºiria.
3 Gotthard Deutsch, Al ex an der Büchler, op. cit., p. 501-502.
4 Ibi dem, p. 502.
5 Ibi dem.
6 Ibi dem.
7 Ibi dem.
8 Ibi dem.



deschide o nouã epocã în viaþã evreilor. Baronul
Eötvös József, ,,om de stat cu gândire liberalã”,
convoacã în 1868 liderii evreilor din Ungaria la
un congres în Budapesta, unde se iau decizii
privind reorganizarea comunitãþilor evreieºti ºi
structurarea vieþii interne. Baronul Eötvös pu -
blicã în anul 1840 o lucrare cu titlul Eman -
ciparea evreilor în periodicul „Budapesti
szemle”, în care se pronunþase pentru eman -
ciparea evreilor, emancipare care va fi legiferatã 
în Parlament în anul 18671.

An te rior, în anul 1866, între 10-14 mai ºi
7-8 iulie, ºi reprezentanþii comunitãþilor evre -
ieºti din Transilvania decid sã þinã adunare la
Cluj pentru a discuta propunerile iniþiate de
Baronul Eötvös ºi pentru a lua o decizie în raport 
cu acestea. Pentru a alege delegaþii la adunarea
de la Cluj ºi pentru a determina numãrul lor a
fost necesarã conscrierea evreilor din Transil -
vania. Principatul a fost împãrþit în 8 districte cu
centrele: Deva – 703 suflete; Alba Iulia – 2.237
suflete; Braºov – 741; Me diaº – 1.410; Târgu-
 Mureº – 2.232; Nãsãud – 2.394; Dej – 4.521 ºi

Cluj - 2.821. În aceste districte erau 3.646 de
familii evreieºti cu 17.029 suflete. Din aceastã
statisticã lipseºte populaþia evreiascã numeroasã 
a comitatelor Maramureº ºi Satu Mare2.

Decretele elab o rate de József Eötvös în
anul 1868, referitoare la organizarea co mu ni -
tãþilor ºi ºcolilor evreieºti au fost discutate ul te -
rior la Congresul Gen eral Evreiesc convocat de
împãratul Franz Iosef (14 decembrie 1868-23
februarie 1869). Preºedintele Congresului a fost
medicul Ignatz Hirschler, el fiind preºedintele
Congregaþiei de la Pesta în 1861. El a fost foarte
apreciat pentru activitatea sa, pentru studiile sa -
le ºi curajul sãu. Vicepreºedinþii Congresului de
la Budapesta au fost Leopold Pop per ºi Moritz
Wahrmann. Moritz Wahrmann a fost primul
delegat evreiesc în Parlamentul Maghiar3.

Din pãcate, Congresul nu a dat roadele
dorite, dimpotrivã, a creat neînþelegeri amare ºi
o divizare a evreimii maghiare. Regulile ºi re -
gulamentele elab o rate de congres ºi aprobate de

rege urmau sã fie puse în aplicare de comisarii
comunali, dar care nu au reuºit acest lucru din
cauza opoziþiei multor comunitãþi provinciale.
Societatea ortodoxã „ªomer Hadat” a încurajat
multe comunitãþi sã cearã Camerei Inferioare sã
suspende aceste reglementãri, cãci erau ostile
spiritului an tic al iudaismului. Parlamentul a
decretat la data de 18 martie 1870, având în
vedere libertatea religioasã, cã petiþionarii nu
sunt obligaþi sã se supunã unor reglementãri
care erau contrare convingerilor lor4.

Separarea în acest mod, a evreilor orto -
docºi, nu era uni ca problemã din cadrul iu dais -
mului maghiar în acele vremuri. Erau co mu nitãþi
care nu acceptau nici decretele Con gresului ºi
nici punctul de vedere al evreilor ortodocºi,
adop tând o poziþie neutrã. Ba zân du-se pe ve -
chile lor statuturi comunale, au for mat gruparea
sta tus quo ante5.

Aceste discordanþe au slãbit iudaismul ºi
i-au afectat prestigiul. Seminarul Teologic de la
Budapesta (aºa cum se numea acum, deoarece,
au fost încorporate oraºele Buda ºi Pesta) a fost
deschis la data de 4 octombrie 1877, în ciuda
opoziþiei comunitãþii ortodoxe. Faptul cã în cor -
pul de profesori erau numeroºi cãrturari evrei
importanþi ºi studenþi care au beneficiat de pre -
gãtirea acestei instituþii a justificat aºteptãrile
fondatorilor sãi6.

Dupã ce evreii maghiari, în cele din urmã,
au obþinut emanciparea, s-au strãduit ca credinþa 
lor sã fie recunoscutã în þarã în mod le gal.
Aceastã dorinþã a mai fost exprimatã de Congres 
în anul 1848 de cãtre Leopold Löw. La data de
26 aprilie 1893, ministrul Cultelor ºi Educaþiei,
contele Albin Csáky (1841-1912)7, trimite un
proiect de lege în acest sens, la Cam era In -
ferioarã, fiind acceptat aproape în unanimitate.
Cam era Superioarã acceptã proiectul de lege
doar în 16 mai 1896. Legea spunea: „Prin pre -
zenta, religia evreiascã este declaratã o religie
recunoscutã le gal”8.

Dupã emancipare, evreii au participat
activ la viaþa politicã, industrialã, ºtiinþificã,
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1 Moshe-Carmilly-Weinberger, Istoria evreilor din Transilvania …, p. 43.
2 Ibi dem.
3 Gotthard Deutsch, Al ex an der Büchler, op. cit., p. 502.
4 Ibi dem.
5 Ibi dem, p. 501-502.
6 Ibi dem, p. 502. 
7 Csáky Albin, https://hu.wikipedia.org/wiki/Csáky_Albin
8 Gotthard Deutsch, Al ex an der Büchler, op. cit., p. 503.



artis ticã a Ungariei ºi în toate aceste domenii au
ajuns apreciaþi1. 

Tot astfel, au fondat mari instituþii re li -
gioase. Progresul lor nu a putut fi oprit nici
mãcar de antisemitismul care a început sã ia
amploare în anul 1883 – momentul acuzaþiei de
crimã ritualã de la Tiszaeszlár2.

Istoricul ger man Imanuel Geiss (1931-
 2012) scrie urmãtoarele: „Una dintre monstru -
ozitãþile pe care le-a comis naþiunea ilu minatã în 
iluziile sale deºarte este anti se mi tis mul – ura
faþã de evrei ca nouã miºcare de masã apãrutã
dupã industrializare. Dialectica Luminilor
(Hork heimer/Adorno) nu a oprit proiectul mo -
dernitãþii (Habermas) în faþa evreilor, ci le-a
pregãtit acestora catastrofe inimaginabile: eman -
ciparea, asimilarea, antisemitismul, Auschwitz,
sionismul. Statul Is rael ºi conflictul din Orientul 
Apropiat sunt le gate între ele printr-o serie com -
plexã de cauze ºi efecte dialectice (care inte rac -
þioneazã neintenþionat), niciun fac tor neputând fi
explicat fãrã ceilalþi. Istoria evreilor dupã 1789
trimite, mai mult decât oricare alta, la anumite
tonalitãþi de un tragism aparte ale isto riei
universale. Dialectica progresului i-a arun cat pe
evrei peste procesul de emancipare, de asimilare
ºi peste antisemitism spre monstru ozitatea cri -

melor în masã, comise la scarã in dustrialã, mon -
stru ozitate întruchipatã de Auschwitz”3.

Revoluþia industrialã ºi naþionalismele noi 
vor gen era tensiuni explozive. Evreii prin suc -
cesul înregistrat în plan eco nomic, câºtigã res -
pectul celor din jur, dar acest lucru duce la extin -
derea treptatã ºi tot mai rapidã a resentimentelor
antievreieºti. Aceste resentimente ajung la mo -
delul de urã ideal, respectiv, la lupta de clasã:
evreul bogat, cap i tal ist, speculant la bursã ºi
antreprenor era vãzut ca duºmanul de clasã
înnãs cut ºi „sabotor al poporului”, tonul anti -
semit fiind întãrit ºi de tradiþionalele re proºuri
de „camãtã”4.

Accentuarea antisemitismului ger man a
fost generatã de Primul Rãzboi Mondial ºi de
criza economicã mondialã din anul 1929. Iu -
daismul ºi socialismul internaþionalist secu la -
rizat, numite împreunã „complotul mondial al
iudeo-bolºevicilor”, reprezentau pentru na þio -
nal-socialiºti rivali la scarã mondialã, într-o luptã
pentru supremaþia absolutã asupra lumii. Hit ler,
dupã anul 1933, rãspândeºte anti semi tismul tra -
diþional pânã la nivelul genocidului la scarã in -
dustrialã simbolizat prin Auschwitz, el for mân -
du-ºi despre sine imaginea celui care a izbãvit
umanitatea de rãul „evreimii mondiale”5.

IANUARIE 2020-DECEMBRIE 2021 259

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

AI
R

A
V

În Cimitirul Evreiesc din Viºeul de Sus, Maramureº, 1930. 
Sursa https://yivoencyclopedia.org

1 Ibi dem.
2 Ibi dem.
3 Imanuel Geiss, Istoria lumii. Din preistorie pânã în anul 2000, Bucureºti, All Ed u ca tional, 2002, p. 455.
4 Ibi dem, p. 458.
5 Ibi dem, p. 259.



Timpul marilor transformãri
 Dr. Vlad I. BONDRE

 Baia Mare

Sub clepsidra timpului, vectorul de -
finitoriu al întregii lumi, singurul
adevãr necuprins de raþiune rãmâne

veºnicia. Ea cuprinde eternitatea lui Dumnezeu,
miºcarea spaþialã a lumii, transcenderea tim -
pului sau, altfel spus, sfera tuturor celor vãzute
ºi al celor nevãzute, freamãtul ºi bucuria lumii,
energia ºi lu mina Universului.

Potrivit referatului biblic, se poate consta -
ta cã veºnicia ºi lu mina sunt dintr-un început
inseparabile. Elementul lor comun este dat de
Energia Necreatã care le-a însufleþit în aºa mã -
surã, încât omul sã-ºi doreascã sã trãiascã veºnic 
în luminã. Pentru aceasta, chipul celui zidit dupã 
poruncã a fost ridicat la gradul cel mai înalt al
îndumnezeirii prin dragostea Preasfintei Treimi. 
Contextul acesta a determinat ca omul sã fie
pãrtaº vederii luminii celei neapropiate, primind în 
dar calitatea de moºtenitor al Împãrãþiei Ce ruri lor.
Dar odatã cu acest atribut fiinþial, Dumne zeu a
sãdit în inima omului responsabilitatea de a
transmi te prin propria-i purtare toate elementele 
necesare chivernisirii acesteia de cãtre ge ne -
raþiile viitoare. Pe baza acestui considerent,
omul trebuia sã pãstreze în mod nealterat cali -
tatea sa de chip ºi asemãnare, pentru a nu ºtirbi
integritatea raiului în care a fost pus.

Mãiestria creaþiei acestei lumi, inco men -
surabilitatea frumuseþii cerului ºi a pãmântului
nu putea fi socotitã o manifestare a dragostei lui
Dumnezeu, dacã nu era desãvârºitã de coroana
creaþiei, de cãtre om. În acea stare în care „toate
erau bune foarte” (Facere 1,31), armonia era
criteriul gen eral al guvernãrii. Fericirea nu pri -
mise fundamente ideatice, þinte ºi scopuri, ci era
un dat, un principiu static ºi hieratic. Omul se
împãrtãºea neîncetat din Izvorul vieþii ºi al ne -
muririi, iar viaþa lui era simbolul tuturor daru -
rilor ºi harurilor. Ceea ce este cu adevãrat para -
doxal este maniera în care omul le-a guvernat pe 
toate acestea ºi, în spe cial, cum s-a raportat

asupra timpului veºniciei sale. Potrivit exe ge -
þilor creºtini, Adam a murit spir i tual în ziua în
care a pãcãtuit. În cartea Psalmilor 89,4 se afir -
mã cã pentru Dumnezeu o zi este echivalentul a
o mie de ani, fapt întãrit de concepþia epocii
antediluviene în care longevitatea umanã se
apro pia de un mileniu. Deºi Septuaginta tra duce
cuvântul „zi” prin Z:XD" (hemera), adicã tim -
pul celor 24 de ore, limita superioarã geneticã a
lui Adam a fost de 930 de ani, ceea ce de -
monstreazã cã moartea lui Adam a fost mai întâi
spiritualã ºi mai apoi materialã sau fizicã.

Prin pãcatul neascultãrii, Adam ºi Eva
trans formã într-un spaþiu tem po ral veºnicia, nu
în sensul în care ea nu ar mai exista pentru
Dumnezeu, ci în sensul în care ea devine un eon, 
un efort al timpului pe care omul trebuie sã-l
con sume prin sãvârºirea faptelor bune care i-ar
putea garanta starea cea dintâi. Dacã Sfântul
Vasile cel Mare de fineºte veºnicia ca o „per -
manenþã în sfinþenie”1, este clar cã prin izgo -
nirea sa din grãdina Edenului, omul a pierdut
starea haricã în care a fost creat. Sub avertizarea
„în ziua în care vei mânca, vei muri negreºit”
(Facere 2,17), existenþa întregii lumi ºi a gene -
raþiilor viitoare de care Adam era rãspunzãtor,
ºi-a început declinul. Prin încãlcarea poruncii de 
cãtre Adam, abuzul ab surd al libertãþii, trans -
formã la nivel en er getic 6"4D`H (kairos-ul),
adicã cali tatea timpului, în PD`<@H (chronos), o 
flui ditate a vieþii care di vide structura telo me -
rului determinând, astfel, moartea fizicã.

Textul de la Facere 3,23 lãmureºte ra -
portul fizic pe care omul l-a avut cu veºnicia
dupã cãderea sa în pãcat: „Iatã, Adam a devenit
ca unul din Noi, cunoscând binele ºi rãul. ªi
acum, ca nu cumva sã-ºi întindã mâna ºi sã ia
roade din pomul vieþii, sã mãnânce ºi sã trã iascã
în veci…”. Dumnezeu i-a dat omului po runcã sã 
nu mãnânce din „pomul cunoºtinþei binelui ºi
rãului” (Facere 2,17), dar nu s-a referit ºi la

260 IANUARIE 2020-DECEMBRIE 2021

AI
R

A
V

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F
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pomul vieþii care-i garanta lui Adam ne murirea.
Dacã Adam gusta din pomul vieþii dupã cãderea
sa în pãcat, el nu fãcea altceva decât sã pre -
lungeascã în veºnicie pãcatul neascultãrii. În
acest sens, Sfântul Ioan Gurã de Aur spune:
„Pentru cã omul a dat dovadã de mare neîn -
frânare, cãlcând porunca ce i s-a dat, a ajuns
muritor; de aceea ca omul sã nu mai îndrãz -
neascã iarãºi sã mãnânce ºi din pomul celãlalt,
care îi dãdea viaþã veºnicã, ºi deci sã pãcãtuiascã 
veºnic, e mai bine sã fie scos din Rai”1. Dar în
marea sa iubire de oameni, Dumnezeu nu l-a
izgonit pe om în adâncul cel mai întunecos, ci l-a 
aºezat în faþa raiului ºi „heruvimi a pus, ºi sabia
de parã rotitoare sã pãzeascã drumul cãtre po -
mul vieþii” (Facere 3, 24). Oportunitatea de a sta
în preajma raiului, de a trãi dorul paradisiac a
aprins inima omului, transformându-o într-un
al tar al rugãciunii ºi într-un foc al pocãinþei, cãci 
în descoperirea cunoaºterii sale prin gustarea
din pomul binelui ºi al rãului, omul a realizat cã
fericirea vieþii este reprezentatã de legãtura indi -
solubilã dintre Cre ator ºi creaþie.

Deºi indisolubil, dialogul dintre om ºi
Dumnezeu a fost supus într-o oarecare mãsurã
distructibilitãþii prin pãcatul neascultãrii. Alar -
mantã ºi de neînþeles este modalitatea în care
nesupunerea ºi-a fãcut simþitã prezenþa în struc -
tura internã a omului pri mor dial ºi inexplicabil
este modul în care se raporteazã omul contem -
poran asupra neascultãrii. Încãlcarea de cãtre
Adam a poruncii lui Dumnezeu a avut ca efect
izgonirea lui din rai, dar el a rãmas fi del dorului
paradisiac ºi nãzuinþei de a-L privi încã odatã
„faþã cãtre faþã” pe Ziditorul sãu. Spre deo sebire
de Adam, omul contemporan, în propria-i ab -
surditate, refuzã a cãuta raiul veºniciei sale,
trans cenderea timpului fizic, miºcarea lumii ºi
im plicit eternitatea lui Dumnezeu. Având la în -
de mânã cunoaºterea supremã, ºtiinþa ºi puterea,
omul mod ern se aratã incapabil a coborî raþiu -
nea în inimã, a transforma plãcerea Carpe
Diem-ului în trãirea conºtientã a firescului Nihil
sine Deo. Cunoaºterea de cãtre omul contem -
poran a tainelor lumii în care acesta îºi desfã -
ºoarã activitatea i-a transformat conºtiinþa,
astfel, încât el nici nu mai posedã calitatea de
trãitor al timpurilor sale, ci transfigureazã vec -
torii existenþei în formule postmoderne. Cu alte

cuvinte, omul nu se mai aratã interesat a expe -
rimenta fizica timpului prezent, cãci pentru el
ziua de astãzi este trecutul de ieri. Gândirea sa
exploreazã noi orizonturi de cunoaºtere pentru a 
întregi ceea ce-i caracterizeazã fiinþa – slava sa
deºartã. Aceastã atitudine a primit un nume:
antropocentrism. Gravitatea acestei ati tudini nu
constã neapãrat în faptul cã omul se considerã
pe sine mãsura tuturor lucrurilor, te meiul ºi me -
canismul guvernator al palpa bi li tãþii, ci în faptul 
cã Dumnezeu, principiul abso lut al lumii vãzute
ºi nevãzute, este ignorat ºi negat. Prin antro -
pocentrism, omul capaciteazã centrul vieþii ºi al
universului pentru a sluji plã cerii, periclitãrii ºi
pãcatului. Chiar ºi narci sismul, acea conjuncþie a
teoriei psihanalitice care se raporteazã la pro pria
persoanã ca la un principiu absolut al fru mo -
sului, pãleºte în faþa atitudinii antro po cen triste.
Postmodernul omite elementul antropocen tris -
mului teocentric. Deºi omul este coroana
creaþiei, având un rol privi legiat între fãpturile
zidirii lui Dumnezeu, el nu poate concura cu
Creatorul datoritã limitelor sale. Încercarea
omu lui de a se numi pe sine un vrednic cu -
noscãtor a tainelor lumii acesteia este sinonimã
cu deºertificarea naturii sale spiri tua le, cãci în
cunoaºtere, elementul esenþial nu este de ter mi -
nat de capacitatea cognitivã, ci de aura ener -
geticã ce metamorfozeazã nucleul existenþei.

Secole de-a rândul cercetãtorii au dorit sã
surprindã prin formule mecanismele de funcþi -
onare a Universului, demonstrând celor nea -
vizaþi cã prin ºtiinþã, utopicul nu are niciun
fundament solid. Teoria conflictului a sãrãcit
raportul dintre ºtiinþã ºi religie, divizând prin
conceptele prezentate pe adepþii tezei natu ra -
lului. Pentru aceºtia, Dumnezeu era principiul
absolut al ºtiinþei ºi puterii, fapt oglindit prin
mãreþia creaþiei Sale. Într-o notã prezentã, acest
principiu poate fi regãsit în comportamentul
generaþiilor de pânã în anii 80’ care ºi-au asumat 
responsabilitatea de a pãstra în mod nealterat
frumuseþea credinþei. Aceste generaþii au înþeles 
cã pribegiile vremilor, greutãþile ºi ispitele sunt
focul curãþitor al sufletului lor, de aceea ele
trebuie depãºite prin puterea credinþei ade vã -
rate. În gestul plecãrii genunchilor ºi al su pu -
nerii prin rugãciune, strãmoºii au cuprins întrea -
ga dogmã a credinþei creºtine – ascultarea ºi
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iubirea, „cãci dragostea de Dumnezeu aceasta
este: Sã pãzim poruncile Lui; ºi poruncile Lui nu 
sunt grele” (I Ioan 5,3). Principiul ascultãrii este
cheia veºniciei. Ascultarea deschide porþile Ra -
iului ºi-l umple pe om de luminã: „au doarã
arderile de tot ºi jertfele sunt tot aºa de plãcute
Domnului, ca ºi ascultarea glasului Domnului?
Ascultarea este mai bunã decât jertfa ºi su pu -
nerea mai bunã decât grãsimea berbecilor” (I
Regi 15,22).

Orice formã de neascultare ºi pro test in -
dicã un mod de comunicare ºi relaþionare de -
fectuos. Dacã sub raportul tatã-fiu, Dumnezeu
se vãdeºte ca un bun ascultãtor al nevoilor oa -
menilor, atunci, oamenii ar trebui sã exprime
aceeaºi supunere. Dar iatã, cã prin supunere,
omul mod ern nu înþelege smerirea sinelui ºi
înãlþarea virtuþilor, ci deºertificarea propriei
per sonalitãþii. El trãieºte cu senzaþia cã aceastã
formã de postire sau de ascultare îl va transpune
în imaginea fanaticului religios, în a cãrui viaþã
culoarea ºi forma socialã este opacã, seacã, izo -
latã. Reversul acestei concepþii este redat de
chipul acelor oameni care, fãcându-se pe sine
ascultãtori fideli ai Împãratului Hristos, se bu -
curã de toate darurile ºi harurile care vin peste
ei. Dacã ascultarea fiilor este rãsplãtitã de cãtre
pãrinþi, atunci ºi ascultarea de Dumnezeu va
aduce omului câºtig. Dar cu toate acestea, se
observã uneori cã viaþa fiilor ascultãrii este
supusã procesului de oþelire, de trecere prin apã
ºi prin foc. Dumnezeu îngãduie aceasta pentru a
elimina ºi cele mai mici particule de impuritãþi
care ar putea altera stâlpul ºi temelia Adevãrului 
din inima lor. Sub imaginea dreptului Iov, a
cãrui viaþã a fost fortificatã prin încercare, tre -
buie sã se regãseascã ºi aceia care încã nu au
înþeles sensul raportului dintre disproporþie ºi
rãsplatã, cãci, în fond, „Domnul a dat, Domnul a 
luat. Fie numele Domnului binecuvântat!”
(Iov 1,21).

Cu siguranþã, ideologiile societãþii trecute
au vizat în mod di rect exteriorizarea omului sau
nãzuinþa spre frumos, direcþionându-i senti men -
tele spre religios, de aceea generaþiile anterioare 
au privit cu suspiciune orice formã de abatere de 
la contextul practicilor liturgice. Astãzi, sin cre -
tismul religios face parte din sfera omului post -

modern, având la bazã o nouã ideologie a valo -
rilor, o compilaþie a datelor istorice. Aºa se face
cã postmodernismul se adreseazã omului tehnic
ºi noilor generaþii de tineri, în spe cial, cerân -
du-le apartenenþa la o nouã culturã sau în terme -
ni ºtiinþifici New-Age. Acest stil impune fãrã
nicio urmã de libertate emoþionalã, idei religi -
oase desprinse din contexte diferite, având capa -
citatea de a-l forma pe tânãr dupã nevoile sale
personale, angrenându-l în di verse domenii de
interes uzual pentru generaþiile tehnice. Pus în
faþa unor maºinãrii care vor sã simplifice modul
de existenþã a omului, tânãrul devine el însuºi o
maºinãrie a intereselor diferitelor grupuri.

Societatea contemporanã trãieºte cu frica
faþã de trãirea sentimentului religios de cãtre
om, de aceea face eforturi am ple pentru a in duce 
posibilitatea excluderii religiosului din viaþa lui. 
Vãzutã prin alþi ochi, lupta societãþii post mo -
derne cu slujirea Dumnezeului celui Adevãrat a
produs, con form lui Dan iel Corbu, „destule
rãstur nãri, între care deconstrucþia ºi pul ve ri -
zarea riturilor … se simte nevoia agãþãrii de
brandul numit Dumnezeu”1. Acest dezechilibru
poate fi înþeles mai bine dacã se iau în calcul
acele scrieri cu conþinut religios, în care
Dumnezeu poartã chipul unei legende, al unui
mit sau, cel mult, al unei puteri, aºa cum este
Codul lui Da Vinci, de Dan Brown; Evanghelia
Vagabonzilor, de Brennan Man ning; A Cincea
Evanghelie, de Philip. Vandenberg sau unele
filme, precum Noe, de Darren Aronofsky; Îngeri 
ºi Demoni, a lui Ron Howard; The Last Temp -
ten tion of Christ, a lui Mar tin Scorsese etc., în
care autorii au încercat sã redea chipul divinului
într-o notã uºor acceptatã de societatea desa -
cralizatã.

Un alt as pect pus în evidenþã de societatea
postmodernã este raportul dintre res-extensa ºi
res-cogitans, sau, altfel spus, raportul dintre
subiect ºi obiect, deoarece uneori nu se face
diferenþa dintre cele douã, atunci când este vi -
zatã viaþa religioasã a omului. Adulþii ºi, în mod
spe cial, tinerii, se lipsesc în mod cert de dreptul
ºi valoarea eclezialã, deoarece nãzuinþa acestora 
stã în puterea umanitãþii, ca una care reprezintã
valoarea prin excelenþã2. În acest con text, se
poate observa o decadã a spiritului mod ern sau o 
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nouã viziune în ceea ce priveºte latura edu -
caþionalã sau pedagogicã. Tinerii sunt educaþi
într-un spirit contemporan, fapt ce deschide per -
spec tive diferite de înþelegere ºi cunoaºtere ale
aceluiaºi mesaj, trãit ºi închegat de predecesori.

S-a spus în numeroase rânduri cã secolul
XXI va fi un secol religios sau nu va fi deloc.
Ceea ce se poate constata este, în schimb, pa -
ralela dintre efortul societãþii postmoderne de
a-i acorda omului posibilitatea de a experimenta 
toate realitãþile lumii ºi efortul Bisericii de a-l
conºtientiza cã orice abatere de la poruncile lui
Dumnezeu înseamnã o înstrãinare faþã de Ade -
vãr ºi de sinele per sonal. Atitudinea omului faþã
de sine se identificã cu dorinþa de a trãi în ton cu
moda vremii, de a cunoaºte toate caracteristicile
tehnologiei, de a palpa elementele din sfera vii -
torului. Pe baza acestor fapte au apãrut o serie de 
consecinþe îndreptate spre sãnãtatea lui spi ri -
tualã, psihicã ºi fizicã, care rareori au fost re -
cunoscute ca fiind dezastroase. Lipsa de discer -
nãmânt este specificã perioadei formãrii sinelui
en er getic, de aceea Biserica ºi-a îndreptat ºi mai
mult atenþia spre om, nu doar pentru a-ºi exer cita
misiunea ei responsabilã, ci pentru a forma o gene -
raþie de oameni sãnãtoºi spir i tual, psihic ºi fizic.

Rãspunsul em piric al misiunii Bisericii
con tribuie în contextul vremilor actuale la starea 
de echilibru a societãþii. Dacã natura ei posedã
un caracter misionar prin fiinþa Întemeietorului,
atunci, în calitatea de fii duhovniceºti, toate per -
soanele sunt chemate la împãrtãºirea cu tainele
Sfintei Treimi.

Smerenia misionarã a Bisericii este, de
fapt, actul prin care aceasta îi ridicã pe oameni la 
cunoºtinþa adevãratei credinþe, cãci odatã cu in -
te grarea acestora într-un sistem spir i tual, moral
ºi psihic, Biserica îºi începe misiunea de resta -
urare a fiinþei lor. Poziþia Bisericii faþã de mem -
brii ei atestã faptul cã ea dintotdeauna a purtat
sarcina responsabilitãþii cu demnitate, încercând 
prin mijloacele pas to rale sã deschidã orizontul
aperceptiv al celor ce mai posedã o fideitate a
credinþei. Natura ºi profilul ei misionar nu în -
cearcã o abolire a celorlalte forme instituþionale, 
ci contureazã ideea con form cãreia, în cadrul
comunitãþii ecleziale, membrii pot deveni cu
uºurinþã moºtenitori ai Împãrãþiei Cerurilor.
Întrea ga misiune a Bisericii sub diversele ei
forme poate fi consideratã de bun au gur, moti -
vul fiind determinat de scopul urmãrit de
aceasta, adicã propovãduirea Cuvântului lui

Dumne zeu, ca astfel toþi sã cunoascã slava Lui,
chiar dacã deschiderea unor culte spre aceastã
misiune nu este di rect proporþionalã cu auten -
ticitatea dogmelor.

Încorporarea oamenilor în fiinþa lui
Dumnezeu prin întreitul act al întrupãrii, jertfei
ºi învierii duce în mod con stant la perma nen -
tizarea sentimentului religios în om, ca astfel el
sã redevinã domn al universului. Acest proces se 
face prin grija Bisericii, care este extensiunea
Mântuitorului Iisus Hristos ºi care cheamã la
Sine pe toþi care doresc a se împãrtãºi din iz -
vorul harului.

Consolidarea caracterului or ganic al Bi -
sericii deschide spaþiul nevãzutului care poartã
nãzuinþa unei comuniuni permanente. Din acest
considerent, noile generaþii sunt percepute ca
fiind viitoarea generaþie de creºtini, care, puºi în
slujba lui Dumnezeu, vor putea ca prin simpla
lor purtare sã facã din lumea aceasta Raiul cel
gãtit tuturor spre veºnicie. Puterea acestora stã
în practica credinþei, motiv pentru care, prin atri -
butul ei ap os tolic, Biserica se îngrijeºte sã aibã în
permanenþã adevãraþi slujitori ai altarelor. Fru -
museþea conslujirii clericilor ºi a mirenilor atestã
faptul cã Biserica îºi îndeplineºte fãrã cusur
responsabilitatea socialã faþã de membrii ei.

Împlinind funcþiile misionare ale în cor -
porãrii Împãrãþiei Cerurilor pe pãmânt, ale
evan ghelizãrii, mãrturiei ºi slujirii, Biserica se
îngrijeºte ca mesajul pe care îl transmite sã
resta bileascã în omul decãzut starea paradisiacã. 
Implicarea organicã în misiunea Bisericii cu -
prinde în acest sens prefacerea omului ca mesa -
ger al Adevãrului. Impermeabilitatea misiunii
Bisericii cautã sã arate cã ea nu este compusã ca
o definiþie având note de subsol, ci reprezintã
fapta în sine, adicã lupta cea bunã pentru câºti -
garea sufletelor membrilor ei.

Sfânta Scripturã învaþã cã misiunea poartã 
fundamentul ap os tolic bazat pe împlinirea cu -
vântului lui Dumnezeu. Aºadar, misiunea este
acþiunea Mântuitorului Iisus Hristos, iar El este
acþiunea iubirii. Mesajul misionar impus în acest
con text poate avea sensuri mul ti ple, pornind de la 
salvarea lumii prin Jertfa Mântuitorului pânã la
iertare.

În relaþia pe care Biserica o are cu
ideologia noii societãþi, se observã cã aceasta nu 
acceptã mereu adevãrul, dar se gãseºte obligatã
sã îl verifice. Membrii societãþii contemporane
sunt înfometaþi pentru implicare în diversitate,
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de aceea, Biserica, prin misiunea ei, îi îndrumã
spre implicarea personalã în relaþia cu Sfânta
Treime, spre scopul pe care Evanghelia îl pro -
pune. Acceptarea misiunii Bisericii de cãtre
noua generaþie face posibilã introducerea misio -
narismului în societate, studierea ºi apro fun -
darea lui prin practica exemplului. Prin aceastã
caracteristicã, se pot consolida ºi crea noi relaþii
la nivel so cial.

Contribuþia educativã a Bisericii oferã
toate premisele necesare dezvoltãrii, instruirii ºi
îndrumãrii noii generaþii de tineri, ca, astfel,
învã þãtura Sfinþilor Pãrinþi ºi a Sfintei Tradiþii sã 
fie împlinitã prin puterea exemplului. Exigenþa
rãspun derii faþã de membrii Bisericii determinã
o extensiune socialã a acesteia. Desigur, ea
poate începe din cadrul fa mil ial ºi se poate am -
plifica pânã la mãsura instituþionalã determinatã 
de multitudinea programelor cul tural-filan tro -
pice ºi so cial-misionare. O astfel de implicare
socialã începe întotdeauna prin cuvântul pe care
Biserica îl adreseazã lumii, ca mai apoi, aceasta
sã descifreze tainele cunoaºterii prin propria
trãi re. Caracterul or ganic al Bisericii ca model al 
educaþiei religioase exprimã legãtura dintre via -
þa comunitãþii ºi întreita slujire a Mântuitorului.
În acest sens, ea se continuã ca o respon sa -
bilitate, fiind un spaþiu al credinþei, fapt ce atestã 

cã se oferã ca dar spre metacunoaºtere. Im -
portanþa credinþei în viaþa membrilor Bisericii
indiferent de vârsta lor, creioneazã ideea con -
form cãreia ea simbolizeazã un limbaj comun cu 
cel al Creatorului. Dialogul purtat va oglindi
ceea ce lipseºte societãþii de astãzi – ascultarea.
Din acest considerent, nãzuinþa Bisericii este de
a conºtientiza cã educaþia nu reprezintã trãirea
sinelui, ci deschiderea spre celãlalt.

A cuprinde erga omnes întreaga fiinþã a
aproapelui poate reprezenta o analogie a mi -
siunii Bisericii care se deschide spre întreaga
lume pentru a o cuprinde în energia sa ziditoare.
Oamenii sunt îndemnaþi a se lãsa absorbiþi de
puterea sfinþitoare a Bisericii, ca astfel ei sã
devinã moºtenitori ai Împãrãþiei Cerurilor.
Pentru realizarea acestui ideal, ei trebuie sã fie
convinºi cã realitatea societãþii postmoderne în
care îºi desfãºoarã activitatea nu este altceva
decât un câmp de luptã care are ca perso naje-
 simbol: sufletul ºi provocãrile lumii contem -
porane. De aceea, responsabilitatea pe care
Bise rica o poartã faþã de noua generaþie socialã
nu reprezintã doar o sarcinã misionarã, ci
expresia dragostei in fi nite a trupului tainic faþã
de întreaga zidire, ca astfel toþi oamenii sã se
mântuiascã ºi la cunoºtinþa adevãrului sã vinã
(I Timotei 2,4).
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Preasfinþitul pãrinte Justin în mijlocul copiilor, la sãrbãtoarea lor 
–  1 Iunie 2021, Catedrala „Sfânta Treime” Baia Mare. 

Sursa www.episcopiammsm.ro



Amintiri din totalitarism.
Coada la benzinã

V. BREBANU
Cluj-Napoca

MOTTO: Di a log „la înãlþime” (în helicopterul prezidenþial):
— Ia, uite, Nicule, ce frumoase sunt râurile patriei!
— Taci, proasto, cã nu-s râurilii!
— Nu? Da’ ce-s?!
— Cozilii patriei”1. (Din folclorul pol i tic românesc antitotalitarist)

Ev i dent, ºi cozilii – mai ales, ele! – erau
„ale patriei”. ªi „pat ria” – a lui. ªi a ei. Ca „tot ce 
miºca-n þara asta, râuri, ramuri”. Nu ne-o spunea 
el rãspicat mereu: „totu’?! Sã facem totu’, dragi
tovarãºi!”.

Prin anii ’80 de tristã glorie a apogeului
dictaturii ceauºiste (care a durat, nu glumã:
1965-1989), fabricilii ºi uzinilii atât de dragi lui, 
energofagele ºi to tal depãºitele moral din start
(din anul/ luna/ ziua tãierii panglicii de inau -
gurare!) ajunseserã sã lucreze – 7 zile-n sãptã -
mânã, 365 de zile pe an! – cam în gol, producþie
mai mult „pe stoc”, expresie-ncetãþenit-atunci.
Câmpuri enorme în jurul lor deveneau „baze de
stocare ºi desfacere”, (pe cinstite, mai mult sto -
care decât desfacere!). Serii întregi de „Dacii”
(ºi nu numai) rugineau în aceste „baze” în aºtep -
tarea unor comenzi mari dinafarã, care s-aducã
þãrii valutã, dar care întârziau... Din Occidentul
cap i tal ist („putred ºi muribund”, în concepþia
întregului „lagãr so cial ist”; adevãrat „lagãr”!) al 
Europei – nici vorbã! Se mai vindeau, e-ade -
vãrat, ici-colo prin vecini, pe pieþe din „þãrilii
socialiste frãþeºti” întolocate din voinþa
Moskovei în zisul „Tratat de la Varºovia” (re -
plicã militarã la NATO!), dar nu cine ºtie ce. ªi
asta, din cauza cã nu rezistam concurenþei, mai
ales a firmei „Škoda” cehe, cunoscutã din pe -
rioada interbelicã, recunoscutã ºi acceptatã ºi-n
Apus. Se mai exportau prin þãrile africane, prin
unele þãri arabe, subdezvoltate, prin unele þãri
bananiere ale lumii a treia, dar marii co man -
ditari întârziau ...

Se miza mult pe marea Republicã Po pu -

larã Chinezã, cu peste miliardul ei (atunci) de
populaþie, mult mai sãracã decât noi la acel
timp. China de dinaintea marelui reviriment din
acest secol XXI, cãreia-i fãceam adânci ple -
cãciuni, temenele ºi lobby pol i tic în Europa ºi nu 
numai, dorindu-ne-o, pe bunã dreptate, cu toatã
puterea, partenerã comercialã. Cicã noi, Ro mâ -
nia Socialistã, am fi fost „mediatorii” prin cipali
în câteva conflicte po lit ico-ideologice, chiar
teri toriale (de frontierã) ale chinezilor cu so -
vieticii, soldate, din fericire, cu pace, graþie, se
zicea, „marii diplomaþii a micii Românii”. ªi,
recunoaºtem cu toþii, acesta era un real motiv de
mândrie naþionalã, în mãsura în care era ºi realã.
Cel puþin asta era autoflatarea noastrã ºi „linia”
propagandei naþionale ºi internaþionale a re -
gimului pol i tic al þãrii, a cãrui credibilitate ºtiam 
cât valora. Atâta ni se „servea” nouã, celor din
þarã, care n-aveam – exceptând popularul „Ra -
dio-ªanþ” („Europa Liberã”, „Vocea Americii”
ºi alte „voci” din Vest), ascultat pe-ascuns de
teama Securitãþii – nicio altã sursã credibilã de
informare dinafarã. Iar din in te rior, tot ce
puteam accesa era „Scânteia”, organul oficial de 
presã al partidului/ stat, ºi toatã mincinoasa pro -
pa gandã comunistã pe toate canalele. („Iepocã”
mai sinistrã ca-n „lumea jivinelor orwelliene2

fãcea zilnic, televiziunea naþionalã, de fapt, pri -
vatã, a casei Ceauºescu: cu doar douã personaje
centrale, ea ºi el...!, în doar douã ore pe searã!)

Ca atare, sosea din când în când câte o
delegaþie a marii Chine, cu comenzi uriaºe, nu
de mii, ci zeci de mii de unitãþi, la Uzinele
„Dacia”. Dar ºi cu niºte pretenþii ºi condiþii!
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1 Cursivele redau pronunþia incultã, specificã preºedintelui Ceauºescu.
2 A se revedea G. Or well „fabula satiricã Ferma animalelor (An i mal Farm, 1945) ºi romanul pol i tic 1984 (1949)”;

cf. Encyclopaedia Bri tan nica, Editura Litera, Bucureºti, 2010, vol. 11, p. 268 -269.



Pretenþii privind calitatea, preþul pe unitate ºi
altele. Chiar ºi condiþii mai speciale, privind,
spre exemplu, carburantul aferent exploatãrii pe
câþiva ani înainte pentru fiecare automobil vândut.

Pretenþii privind calitatea ... Se ºtia doar
cã muncitorimea românã era începãtoare în
acest pretenþios domeniu; nefiind robotizatã,
pro ducþia noastrã auto, la tot ce-nseamnã stan -
darde ºi precizie stãtea foarte mod est. „Dacia”
încorpora multã muncã manualã. La montajul
pieselor se ajustau din baros multe nepotriviri ºi
imprecizii, astfel încât producþia de serie aproa -
pe devenea producþie de „unicate”, motiv pentru 
care pe poarta uzinei ieºeau zilnic doar sute, nu
mii, necum zeci de mii de unitãþi, ca la „alþii”.

Chinezul, cu fineþea-i multisecularã arhi -
cunoscutã, cu simþul acurateþei în sânge, cu -
noºtea acest spe cific naþional românesc – em -
ble maticul „mere º-aºa, mere oricum”!, care
fã cuse deja înconjurul globului – ºi ni-l scotea
ingenios în evidenþã la testarea fiecãrui lot co -
mandat, mizând, desigur, pe scãderea preþului,
negociat cât mai jos. Unul din procedeele (am
putea zice: „ºmecheroase”, dar eficace ale) chi -
nezului: pretindea demontarea, sã zicem, a uºi -
lor unor maºini ºi remontarea lor, inversându-le, 
încruciºându-le: uºa stângã/ faþã a maºinii cu
numãrul 1 din lot „trece” la maºina numãrul
1001 ºi invers. ªi aºa, cu multe alte piese com -
ponente supuse acestui „test aleatoriu” ... Nu-i
greu de înþeles cã – asamblate mai mult sau mai
puþin din baros, rareori (ºi doar întâmplãtor) la
milimetru, sau zecimi de milimetru (cãci de mi -
li micron, pe-atunci, se vorbea doar pe-acolo,
prin „putreda lume capitalistã, aflatã într-un
avansat grad de descompunere” din Vest!) –
remontarea pretindea alte multe „ajustãri din
baros”, ridicând preþul de cost pe unitate,
respec tiv scãzând dra matic preþul de vânzare al
întregului lot. Pagube peste pagube!

Condiþii mai speciale... Printre acestea fi -
gura carburantul, cum afirmam mai sus, dar ºi
altele. Chinezul, deºtept, condiþiona importul

uriaºului lot comandat ºi de livrarea „la pachet”
a benzinei aferente consumului pe un numãr de
ani de exploatare a maºinii. Noi, ca sã nu pier -
dem clientul „cel mai gras”, mult aºteptat, nea -
vând încotro, acceptam.

De aici venea marea crizã de benzinã pe
piaþa noastrã internã, de aici – respectiv, ºi de
aici, dar ºi din alte cauze, desigur – raþio nali -
zarea „la sânge” a cotei de benzinã la 20 de litri/
lunã/ maºinã; de aici cozilii (comparabile ºi con -
fundabile cu râurilii) de kilometri la pompele de 
livrare.

Raþionalizarea benzinei era, de altfel,
efec tul tot atât de „firesc” ca ºi raþionalizarea
alimentelor, respectiv a tot ce se-nþelegea prin
„bun de consum” – coada la benzinã, ca ºi inter -
minabilele cozi la orice, „coada la ouã, coada la
lânã” ale unui cuplu fabulos (din cupletul sa tiric
al unui mare ac tor comic, Vasilache, mi se pare)
– toate erau „râurilii patriei”, care izvorau din
aceeaºi inconturnabilã cauzã obiectivã: fali men -
tul real eco nomic ºi pol i tic al socialismului
„ºtiinþific triumfãtor”!

Dar de aici venea ºi incredibila întârziere a 
livrãrii automobilului cãtre cumpãrãtorul din
þarã: pânã la ºapte ani dupã achitarea integralã a
celor 70.000 de lei, care era preþul in tern pe
unitate. Fatidicul an 1989 i-a prins pe mulþi
cumpãrãtori români cu banii in te gral plãtiþi, dar
fãrã maºina livratã1.

În acest rãstimp, deie-ºi seama fiecare
citi tor cam cât avea de suferit (ºi de ruginit!) nu
numai caroseria mult aºteptatei sale maºini, care 
– spunea acelaºi „Ra dio ªanþ”, ceea ce ºtiam
bine cu toþii – era, oricum, finisatã ºi vopsitã de
mântuialã. Tab la, ridicatã di rect dintr-un de -
pozit (în aer liber!) trecea, absolut neprelucratã2

(ceea ce-nseamnã ruginitã de tot!), di rect la am -
butisare, la banda de montare ºi la cea de vopsire 
cu un singur strat de vopsea româneascã. Ro -
mâneascã, desigur, din mo ment ce in du stria
noastrã chimicã, „patronatã ºtiinþific” de însãºi
„tovarãºa A.D.I.”3, era „în plin avânt” dupã lim -
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1 Mii de români s-au judecat cu statul român dupã „loviluþia” decembristã, care n-au mai primit „Dacia” plãtitã cu
mulþi ani înainte, în iepoca „glorioasã” ceauºistã!

2 Ca termen de comparaþie – doar ca termen de comparaþie pentru înþelegerea noþiunii „prelucrare”! –, caroseria
automobilului „Rolls-Royce” primeºte, dupã „baia” de deruginire, 14 straturi de diferite chituri înainte de vopsirea
cu mai multe straturi din cea mai bunã calitate de vopsele.

3 Sigla cu care o „onorau” (doar în par tic u lar!) colaboratorii pe ºefa lor, di rec tor al Institutului de Chimie al
Academiei Republicii Socialiste România, tovarãºa A(cademician) D(octor) I(nginer), Elena Ceauºescu, „sa vant
de renume mondial”, membru tit u lar al Academiei Republicii Socialiste România (alãturi de soþul sãu –
preºedintele de onoare” al acesteia!), precum ºi al Academiilor tuturor þãrilor lumii a treia cu care România avea



bajul de lemn al propagandei de partid (respec -
tiv „în vânt”, într-o „traducere liberã” în limba
realitãþii!). Cât priveºte arderea acestei vopsele
în cuptoare speciale pentru a se realiza osmoza
vopsea-metal putem doar de duce cum se fãcea,
respectiv dacã se mai fãcea ...

Meritã ilustratã prin câteva exemple
aceastã dureros de realã stare de fapt în iepocã,
aproape imposibil de imaginat pentru cititorul
de azi.

Dupã ani de aºteptare, un bun prieten ºi
vecin, îºi primi, în fine, „Dacia”. Preferã cu -
loarea albã. Albã ca laptele. De dragã ce-i era, o
spãla în propria parcare din curtea casei dupã
fiecare drum („drumurile noastre toate...”, pre -
cum le ºtiam: noroioase, cum nu se mai putea!),
adicã aproape zilnic. Pânã a observat cã apa,
dupã spãlare, bãltea albã ... ca laptele!

În perioada de-nceput, motoarele „Daciei”
erau importate din Franþa, noi preluând fa bri -
carea caroseriei ºi montajul. Primii români po -
sesori ai unor asemenea exemplare s-au dovedit
cei mai fericiþi: motoarele erau fãrã cusur. Chiar
dacã piesele de caroserie, sistemele de sus pen -
sie, de frânare, de lumini, semnalizatoarele etc.
fãceau multe probleme, nu era cine ºtie ce, cãci
la ºurubãrit ºi „ajustat cu barosul” vãzurãm cã
românu-i „mare meºter”. Sub aceastã stare de
spirit – favorabilã, în gen eral! – s-a „împicio -
rogat” (dupã originala expresie a unuia din mi -
niºtrii vremii) in du stria noastrã auto „în plin
avânt”!

A venit, însã, momentul preluãrii fa bri -
cãrii ºi a motorului, când acest „avânt” a luat-o
razna. Atunci s-a deschis „gloriosul” drum al
implementãrii multor „inovaþii româneºti”, la
care partenerul francez (care ne vânduse licenþa, 
dar care abia acum ne-a „dat-o pe mânã” in te -
gral) nici n-a visat. Doar una din aceste
„inovaþii”: montajul motorului cu piese noi la un 
loc cu piese vechi, ruginite, „re cu per ate din dez -

membrãri” ale celor accidentate, unele chiar de -
fecte – la grãmadã.

În sfertul de veac ceauºist („Epoca de Aur”
a României, dupã V. C. Tu dor ºi alþi „aplau -
daci”, poeþi de curte, mult prea mulþi ºi-n ghe -
suiþi!) mi-au trecut prin mânã pe puþin zece
„Dacii”1. Pânã la „loviluþia”2 decembristã, dupã
care, ca-n toate þãrile „scãpate” din lagãrul co -
munist, ºi noi, românii, am fãcut cunoºtinþã cu
„instituþia sec ond-hand”-ului ger man, care ofe -
rea la preþuri derizorii exemplare – cele mai
multe con sid er ate de nemþi „ter mi nate”! – cu
sute de mii de kilometri parcurºi la bord, dar
real mente mai bune decât ale noastre „nou-nou -
þele”. Dovadã cã soseau în þarã, de-atunci ºi
pânã azi, nu cu miile, ci cu zecile de mii anual!
Pânã azi Polonia e consideratã „cimitirul maºi -
ni lor ger mane”.

Meritã a ilustra pe scurt, cu câte un
exemplu, unele triste „pãþanii” din cele trãite
per sonal (de mine, dar ºi de mulþi alþii!) cu
„Daciile” pe care le-am avut ºi le-am condus,
mai pre cis (la ce costuri) „m-au condus” ele pe
mine. Cãci, dacã la prima n-am dat deloc dovadã 
de bun „man ager” al cheltuielilor prin auto -
service-urile pe la care am fost obligat sã trec, la
a doua „Dacie” mi-am propus sã fiu, deschi -
zându-mi un registru al defecþiunilor-inter ven -
þiilor-preþurilor ºi-un dosar/ plic de „stocare” a
facturilor ºi chitanþelor tuturor reparaþiilor ce
s-au impus. ªi am constatat cã încã nu par -
cursesem in te gral echivalentul legendarului eta -
lon („cercul ecuatorial”: 40.000 de km.) pânã
am totalizat (la cei 70.000 de lei – preþul
„Daciei” noi), alþi 70.000, cu chitanþele pe masã, 
de la toate autoservice-urile þãrii!: îmi plãtisem,
astfel, în câþiva ani, a doua oarã maºina! A se
reþine cã („autoservice-urile) þãrii” nu-i deloc o
precizare futilã (superfluã): maºinile de care
vorbim n-au pãrãsit „drumurile noastre toate...”, 
(vorba ºlagãrului arhicunoscutului Dan Spãtaru),
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relaþii diplomatice. Numai pentru cã, noi, românii, „am ajuns” astãzi în cel mai ruºinos top naþional ºi mondial al
doctoratelor plagiate (având câþiva miniºtri la Învãþãmânt, la Interne, la Externe, la Justiþie etc., ba chiar ºi un
prim-ministru, V. V. Ponta – toþi dovediþi oficial plagiatori!), adãugãm cã to tal analfabeta „tovarãºã A.D.I.” a fost,
în lumea nomenclaturii comuniste, prima care deþinea aceastã „onoare”, deschizându-se, astfel, apetitul multor
VIP-uri din aparatul conducãtorilor partidului/ stat comunist, „nedezinfectat” pânã-n zilele noastre, ale aºa-zisului
„stat de drept”, mai pre cis, stat de „Drepþi!”.

1 De unde bani? Din prima „Dacie”! Dezamãgit, i-o vindeai unuia care nu mai avea rãbdare sã-ºi aºtepte rândul. ªi
tot aºa.

2 „lovi(turã de stat) + (revo)luþie”, perlã folcloricã satiricã vizând activitatea lui I. Iliescu în revoluþia decembristã.
Vezi Gr. Cartianu, Crimele revoluþiei. Sângeroasa diversiune a KGB-iºtilor din FSN, Editura Adevãrul Hold ing,
s.l., s.a., 544 p.



fiind extrem de puþini românii care puteau, atun -
ci, vedea un paºaport... ªi ºtim cauza: organilii
Securitãþii ºi vigilenþa! Deci, nu era vorba de
lungi „drumuri europene” (continentale), ci doar
aºa, „p-ici pe-aproape”, de colea pânã colea!

Zic „pãþanii personale”, pentru cã nimic
nu poate fi mai credibil – nu-i aºa?! – pentru
cititorul de azi ca relatarea unui eveniment trãit,
vãzut, bine cunoscut, „pãþit” de tine însuþi sau
de-ai tãi. 

Iatã „debutul” istoric al primei.
Ridicatã din „baza de desfacere” din Baia

Mare, centru pentru aprovizionarea mai multor
judeþe din N-V-ul Transilvaniei, „Dacia” câºti -
gatã la „CEC-ul/LOTO de 5.000 de lei” („libret
de economii cu câºtiguri”) – opritã dupã 2 km la
o trecere de nivel CFR – nu mai porneºte. Nu
mai avea curent în instalaþie, bateria era „pe
zero”. Remorcare. „Dacia-ser vice”. Demontare. 
Di ag nos tic: instalaþia electricã – to tal învechitã,
alternatorul neavând niciun electrod. Prima din
iubitele mele „Dacii”! Prima facturã ºi prima
chitanþã plãtitã, cãci aºa-numita „garanþie” urma 
abia dupã. Prima intervenþie dupã cca 2 km
parcurºi!

A doua maºinã. Am ridicat-o de la „baza
bazelor” de desfacere (din Bucureºti), ev i dent
„nou-nouþã”, ºi am adus-o acasã, la Cluj. Tre -
când Carpaþii era sã-ngheþãm cu toþii-n habi -
taclu: sistemul cel mai primitiv de încãlzire (nu
ceea ce-nseamnã azi „climã/ aer condiþionat”!)
lipsea cu desãvârºire.

A treia. O distinsã doamnã, juristã a unei
instituþii judeþene, cu relaþii la Ministerul de
atunci al Comerþului In te rior (dar cu mai mo -
deste deprinderi la volan) mã roagã s-o însoþesc
la Baza de Desfacere din Timiºoara, de unde
urma sã i se ofere un ex em plar de „Dacie” de
excepþie, la care s-a „meºterit” douã sãptãmâni:
din „lotul min is te rial”, ce mai! De unde, ev i -
dent, urma sã i-o aduc acasã.

Ora predãrii: apare „excepþionala”, super -
verificata, „ministeriala”! Prima cheie. Motorul
porneºte, dar cutia de viteze, manualã, nu „pri -
meºte” treapta de vitezã-ntâi. Cerem o alta. ªe -
ful Bazei se codeºte. Nu ni se oferã. Motivul:
toate celelalte existente-n Bazã au mult mai
mari „hibe” ca aceasta. „Asta, mãcar, poate
merge! Vã sfãtuim s-o acceptaþi: se poate cir -
cula ºi fãrã treapta de pornire, ni se spune.

Demaraþi di rect dintr-a doua; dacã doriþi, chiar
dintr-a a treia, ca la raliuri!”!?

Poate c-am fost mai ghinionist. Poate cã
alþii au fost mai norocoºi. Nu ºtiu. Dar câte
„mi-au trecut prin mânã”, cum spuneam mai
sus, toate-ºi aveau „poveºtile” lor foarte ase -
mãnãtoare cu cele de mai sus. Sunt sigur cã ºi ale 
altora. Cum se rezolvau „poveºtile” altora? Ca-n 
cazul alor mele, bãnuiesc: „cu barosul” la auto -
service. Cu cheltuieli suplimentare. Doar nu de -
geaba erau toate autoservice-urile tot timpul
arhi pline! Ne vom opri, însã, cãci ne paºte gân -
dul de a deschide, printre viitoarele „amintiri din 
totalitarism”, ºi un titlu mai adecvat: „Daciile”
mele, toate...”1. De aceea o scurtãm.

Dãm, totuºi, spre rotunjirea temei, înc-un
esenþial detaliu, cu un caz mai spe cial.

Se spunea cã exemplarele ce se cumpãrau
pe valutã Vest (care pe-atunci, spre „umilirea”
monedei noastre naþionale, se numea „valu tã-
 forte”!) erau mult mai bine lucrate, mai îngrijit
montate, mult mai aproape de perfecþiune. Ca-n
Vest! Iatã o „dovadã” în acest sens.

Lucra de câþiva ani buni la o universitate
din Germania de Vest ca lector de limba românã
unul din foºtii mei profesori (cãruia i-am de -
venit între timp coleg de catedrã). Putea, deci, sã 
vinã-n „Mercedesul” lui per sonal, nou-nouþ,
cum au procedat alþi norocoºi ca el. Dar cred cã-l 
„chinuia” mult un fel de „dragoste de patrie”,
recurgând la gestul pe care l-a fãcut. ªi anume,
ºi-a cumpãrat la sfârºit de mandat di dac tic
vest-ger man, ca niciunul altul, în þarã, o „Dacie” 
din va luta-forte economisitã acolo. Era, desigur, 
dreptul lui, opþiunea lui.

Se instalase la noi, ce-i drept, la un anumit
mo ment, cu un anumit scop, o interesantã con -
cepþie mercantilã (mai mult securistã/ protec -
þionistã, dupã opinia mea) cum cã „e bine sã ai
maºina þãrii tale”, ca sã nu depinzi de strãi -
nãtatea producãtoare pentru orice defecþiune,
pentru orice piesã de schimb, gãsibilã doar pe
valutã-forte! Opinie cãreia bunul meu dascãl ºi
coleg com pa triot (ºi bun pa triot!) îi devenise
partizan. Poate cã prin aceasta, bãnuim doar,
profesorul nostru a vrut ºi sã ne dea nouã, mai
tinerilor lui colegi – care-am fi putut avea
norocul sã-i urmãm parcursul di dac tic vestic –
chiar o veritabilã „lecþie de pa tri o tism”, spre a
încuraja „in du stria noastrã socialistã în plin

268 IANUARIE 2020-DECEMBRIE 2021

AI
R

A
V

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

1 Pe ºablonul vestitului ºlagãr „Drumurile noastre, toate...!”



avânt”, cum ne îndoctrina toatã pro pa ganda ie -
pocii. Posibil ºi de admirat exemplul dat!

Zis ºi fãcut. El o cumpãrã ºi era tare mân -
dru s-o aducã în parcarea Facultãþii, ca s-o ad -
mire toþi. Dar n-apucã sã facã un drum ceva mai
lunguþ ºi-l vedem fãrã „Dacie”. Ce se-ntâm -
plase? Ambele roþi din dreapta ale maºinii se
blocaserã. Ce era de fãcut? Simplu: platformã de 
remorcare, „Dacia-ser vice”, demontarea tuturor 
roþilor. Di ag nos tic: griparea rulmenþilor roþilor
din dreapta, cãrora le lipsea banala unsoare
(vazelina), ermetic închisã (capsulatã), care, de
regulã, „trãieºte” cât maºina.

Iatã „dovada irefutabilã” a perfecþiunii „
Daciei” cumpãrate-n þarã pe valutã de-afarã!.

Dacã tot ne-am propus sã vorbim numai
despre ce cunoaºtem sigur!!

   * * *
Aºa era ºi cu piesele de schimb ale „ma -

ºinii þãrii”: nu se gãseau în magazinele de spe -
cialitate, nu se gãseau în „ser vice”-uri1. Adicã
nu se gãsea totdeauna piesa ce-þi trebuia!

În schimb, de-a lungul drumului de cen -
turã al oraºului-fanion „Dacia”, Piteºti, mun -
citorii ce produceau „Dacia” vindeau ca prazul,
di rect de pe trotuar, toate piesele maºinii (furate, 
desigur, din fabricã!) la preþuri derizorii!

Ajung odatã-n Bucureºti cu o a nu ºtiu
câta „Dacie” din câte-am condus. Nu-mi dau
seama dupã comportamentul sistemului de frâ -
nare de-a lungul drumului (afiºaj elec tronic la
bord in exist ent) dacã ºi unde voi fi pierdut vreo
componentã a acestui sistem. Un ac ci dent mor -
tal, vai!, putea surveni oricând. Intrând în
Capitalã pe unul din bulevarde, unde „zebrele”
te opresc des, menþinându-te la viteze mici – din
fericire, în cazul meu! –, simt o micã-ntârziere a
frânãrii la viteze mici, una mai mare la viteze
mai mari. Maºina mea era o veritabilã „bombã
pe patru roþi”. Numai Cel de Sus m-a ferit sã nu
devin crim i nal fãrã voie la vreo trecere de pie -
toni! Ajung la destinaþie cu chiu cu vai, în viteza
melcului. Împreunã cu inimosul meu prieten
Sãlãjan, al cãrui oaspete eram, imediat intrãm
sub maºinã sã vedem ce e: pierdusem pe drum
un ba nal ºurub de la sistemul de frânare. A doua
zi cutreierãm toatã Capitala, din magazin în
magazin de specialitate. Din taxi în taxi. ªuru -
bul cu pricina – nicãieri. Repetãm periplul, în

cãutarea unui „ser vice” care sã aibã acel ºurub.
Zadarnic. Nici cel mai mare ate lier din toatã
Capitala nu-l avea! Ni se spunea acolo: „nici
nu-l mai cãutaþi, cãci acesta-i un caz rarisim,
unul la un milion!”. Disperare! Urma ca maºina
sã ajungã pe platformã CFR la domiciliu, ba mai 
bine la Fabrica „Dacia” Piteºti, sã le-o lãsãm
„cadou” dracu’ s-o ia! Cu aceastã disperatã de -
ci zie dãm sã ieºim.

– Domnilor, staþi puþin, auzim o voce. O
voce a speranþei. Numai fiindcã sunteþi sãlãjeni
ca mine, vã rog sã veniþi puþin în atelierul meu.
Eram pe-aproape: am ascultat toatã tevatura. Nu 
sunteþi primul caz de acest fel. Aºa-i la noi!
Luaþi loc sã vã servesc cu-n pahar „de Zalãu”
pânã-mi fac puþin de lucru.

 ªi-ºi porneºte strungul. Sau raboteza,
ce-o fi fost. N-ajungem noi la al doilea pahar
pânã el – al treilea din „triumviratul” nostru
sãlãjean (ad-hoc constituit între „mitici”) – îmi
pune, cald încã, în mânã un ba nal ºurub cu un
ba nal fi let.

– Ãsta-i!
Uimire totalã. Dau sã scot un „Bãlcescu”

(suta de lei ceauºistã), dar sunt refuzat:
– Sunt foarte bucuros sã v-ajut, dar n-am

nicio pretenþie ... Ba, scuzaþi, am una: mai serviþi 
ºi cu mine un pãhãrel! Aºa, simbolic. Ca sãlã -
jeni. ªi s-ajungeþi sãnãtoºi acasã!

Mulþumiri. Îmbrãþiºãri. Schimb de adrese. 
Promisiuni de revedere!

Minunat prilej de meditaþie: oricât de
mare era dezastrul ma te rial ºi moral comunist,
acesta nu reuºea sã distrugã spiritul „omeniei
omeneºti”, solidaritatea frãþeascã româneascã,
ardeleanã – ºi mai, iar cea sãlãjeanã ºi mai ºi! –
speranþa renaºterii noastre spir i tual-naþionale.

În toatã perioada totalitaristã mã miram –
ºi mã mir ºi astãzi – cum de-a putut funcþiona
aceastã þarã în asemenea condiþii, cu asemenea
conducãtori. Dar, despre aceste aspecte, mai încolo.

   * * *
Revenim, dar, la oile noastre: cozilii la

benzinã.
Aceastã stare de fapt, a cozilor, „invenþie

comunistã” de im port (de la „fratele mai mare”,
sovietic) era una din probele „genialului sistem
de dezorganizare” a producþiei ºi a co mer cia -
lizãrii carburanþilor, ca ºi a oricãrei forme de
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energie, ca ºi a oricãrui bun de consum. Cota
lunarã pe maºinã, de 20 de litri, însemna mai
puþin de 1 l./ zi! Practic, o puteai consuma într-o
cãlãtorie de o jumãtate de zi, respectiv în douã
ieºiri cu fa milia la aer, duminica. De altfel, nici
n-aveai drept de a circula mai mult de douã
duminici pe lunã, instituindu-se, la un mo ment
dat, acea inimaginabilã interdicþie ce înju mã -
tãþea lotul de maºini în circulaþie dupã numãrul
de înmatriculare: par – impar: în prima du mi -
necã nu circulã numerele pare, în urmãtoarea
– nu circulã numerele impare. Incredibil! Nu
cunosc pe-ntregul mapamond o asemenea am -
putare a dreptului elementar al omului: dreptul
de a circula, de a se miºca!

 La slujbã nu-þi puteai permite sã „na -
vetezi” cu maºina, rãmânându-þi numai mijloace 
publice, întotdeauna arhipline (pânã la suta de
suflete înghesuite într-un autobuz de 20 de lo -
curi pe scaune. Scaune julite, jerpelite ºi rupte
din cauza supraîncãrcãrii ºi „rãfuielii” re vol -
taþilor, care le crestau cu bricegele ºi le dez -
membrau. Niciun controlor de bilete nu-ºi mai
putea exercita funcþia. Niciun miliþian. Raiul
hoþilor de buzunare!). „Ciorchine” cãlãtoreau
bieþii pasageri atârnaþi cu un braþ de-o barã, dar
cu trupurile afarã, fie varã, fie iarnã, cu uºile larg 
deschise, adeseori scoase din balamale; acci -
dentele se þineau lanþ; vehiculele se degradau, se 
rupeau de-a dreptul, într-un timp re cord ...

Dar cota benzinei de 20 l./ lunã nu puteai
sã þi-o consumi toatã. 2 l., cel puþin, trebuia sã-i
„cruþi” ca sã ai cu ce-þi duce maºina la pompa de
distribuire pentru cota aferentã lunii viitoare. La
fiecare staþie de PECO (acesta era numele com -
paniei distribuitoare)1 se adunau zeci, uneori
sute de maºini. Fiecare stãtea zile, uneori sãptã -
mâni în coadã. Multe zile-n sãptãmânã pompa
nu distribuia nimic, stând în aºteptarea cisternei
de alimentare cu car bu rant, despre care nimeni
nu putea ºti dacã ºi când va apãrea. Atunci tu o
închideai, o lãsai acolo ºi plecai acasã fãrã ma -
ºinã, care trebuia sã-ºi pãstreze „locul la coadã”, 
ºi fãrã tine. Veneai zilnic sã þi-o vezi, rupându-te 
din cozilii formate foarte de dimineaþã la alte
bunuri de consum (la alimente, de exemplu), la
care-þi rezervai locul punându-þi copilul, soacra, 
sau soþia, sau „prin înþelegere amiabilã” cu cel

din spatele tãu ca sã nu pierzi rândul nici acolo.
A-þi pierde rândul era bai mare, fiindcã, în acest
caz, reîncepeai de la „coada cozii”, riscând sã
stai degeaba, deoarece coada putea dispãrea
când nu mai era nimic de distribuit... ºi-atunci
n-aveai ce pune pe masã copiilor în seara aceea,
ba ºi-n ziua urmãtoare.

Astfel, „omul muncii” îºi investea tot tim -
pul liber, al lui, al soþiei ºi al copiilor lui, în cozi.
Noþiunea de „timp liber” n-avea altã accepþiune
decât aceasta: „statul la cozi”!

Revenind la maºina din coadã, era absolut
necesar sã þi-o vezi zilnic: dacã-i acolo, dacã-i
întreagã2, dacã a sosit cisterna ºi dacã a început
distribuirea. Nu puteai sta liniºtit acasã. Riscai
sã-þi pierzi preþiosul, ºi aici, „loc la coadã”.
Pierzându-l, riscai sã ajungi la pompã când
aceasta era, din nou, „moartã” pânã la cealaltã
cisternã, care putea întârzia oricât, pân-n luna
urmãtoare. Iar când se distribuia, tu cu locul tãu
în coada de 1 kilometru (sau mai mulþi) îþi pier -
deai ziua ºi cei doi litri „cruþaþi pentru coadã”
absolut iraþional pornind/ oprind motorul pentru 
fiecare 8-10 metri parcurºi o datã cu toatã coada, 
respectiv împingând-o ca sã mai cruþi câteva
picãturi de benzinã. Împingând-o unde o puteai
împinge, desigur, pe loc orizontal sau puþin în -
clinat (în rampã uºor urcãtoare). Dar „unde-i
unul nu-i putere” dacã rampa e puþin mai
urcãtoare. Atunci „colegii de coadã”3 îºi uneau
puterile, dând dovadã cu toþii cã înþelegeau
„Hora Unirii”, al cãrei sens pol i tic le era mai
accesibil decât cel al... „cozii” în sine ºi al
„înaintãrii glorioase a þãrii spre comunism”!

Puteai, desigur, muta maºina în coada
altei pompe din localitatea ta sau din oricare
alta, care încã mai avea ceva de distribuit. Statul
so cial ist îþi dãdea acest drept. Dar nu-þi putea da
ºi siguranþa cã þi-a mai rãmas în rezervor (din cei 
doi litri de benzinã „cruþatã”) atâta cât sã nu
rãmâi în panã, numitã cu o altã perlã folcloricã a
vremii, „pana prostului”. Dovadã cã românul
are simþul umorului! Mai puþin metaforicã, dar
adevãratã ar fi fost o alta, sã zicem: „pana lui
Ceauºescu”! Dar românul nu era chiar prost de
tot. Era doar ... îngenunchiat!

Sigur cã – în scopul economisirii ultimei
picãturi de benzinã – ar fi fost mult mai logic ºi
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mai util sã vii cu canistra de 20 de litri goalã în
mânã ºi s-o duci plinã la maºina de acasã. Dar
era ordin sã nu se dea în canistrã, ci numai di rect
în rezervorul maºinii. Pentru a se înlãtura orice
ten ta tive de „fraudã”, se spunea. Fraudã, care se
derula, bineînþeles, într-o veselie, în „cealaltã
Românie”, a „nomenclaturii” partidului, a secu -
riºtilor, a miliþienilor ºi a tuturor colabora þio -
niºtilor ºi lingãilor ce se-nvârteau în jurul
acestora, care – indiscutabil – aveau toatã „þara
pe mânã”. Aici era „pãºunea mãnoasã” a actua -
lilor ziºi „nostalgici”, câþi au mai rãmas! Cum sã 
nu regrete ei acele vremuri?! Când la maga -
zinele, hanurile ºi restaurantele lor – unele chiar
se crete (fãrã firmã) – procurau/ chefuiau la pre -
þuri derizorii, respectiv gra tis (se zicea „pe ve -
resie”!) orice avea þara! Acestora þara li se
„oferea” gra tis! Acesta ºi doar pentru aceºtia era 
zisul „rai comunist”!

Dar coada ne aºteaptã. Având, se vede,
IQ-ul mai dezvoltat, clujenii „daciºti” au fructi -
ficat aºezarea colinarã a muncipiului1 lor ºi s-au
îndreptat, cei mai mulþi, în amonte de staþia
PECO din Calea Turzii, aºezându-ºi maºinile
„pe dru mul de costiºã” cu botul în pantã. Scopul
vizibil ºi ingenios era ca, la orele distribuirii
carburan tului, „daciºtii” sã nu fie nevoiþi sã ºi le
tot por neascã/opreascã pentru fiecare avans mi -
nuscul de 8-10 metri, nici sã ºi le-mpingã, din
mo ment ce ele „alunecã” atât de el e gant (ºi
silen þios!) la vale ºi... gra tis, fãrã mo tor! Astfel,
aici cozile deve neau enorm de lungi, cât þine
versan tul (vreo 8-9 kilometri), pânã-n vârful
dealului ºi al satului Feleacu, sat istoric, în care
ªtefan cel Mare ºi Sfânt a zidit o catedralã. Fie-i
iertate toate pãcatele!

Privit din he li cop ter, acest cârnãþoi de ma -
ºini inerte „bot în fund”, cu multele lui meandre, 
chiar cã-i putea sugera „Sinistrei” soþii a „Odio -
sului” preºedinte, la „înalta”-i culturã, imaginea
schizoidã de „frumuseþe a râului patriei”! Cred
cã aici s-a creat perla folcloricã anti pre zi den -
þialã citatã ca MOTTO, noi, clujenii, având ºi
acest motiv de mândrie ºi de „pa tri o tism lo cal”,
cã am îmbogãþit cu ceva folclorul pol i tic al patriei.

* * *
Doamne, prin ce vremuri i-a fost dat

acestui blând popor român sã treacã! Mã tot mir

cum am putut supravieþui! Dintre tinerii de
astãzi – pentru care mã strãdui sã scriu aceste
„amintiri”, dacã s-ar întâmpla sã-ºi propunã sã
citeascã pagini precum acestea – nu ºtiu câþi ar
înclina sã creadã cã asemenea lucruri s-au chiar
putut întâmpla! Mult mai sigur ar fi ca unii
dintre ei, poate cei mai mulþi, sã le califice drept
„stranii fantezii, bolnave închipuiri” sau, în cel
mai bun caz, „literaturã s.f.”.

Cred cu tãrie cã una din condiþiile su -
pravieþuirii noastre o constituie sãnãtoasa mo -
ralitate româneascã. ªi credinþa: „nu-i da,
Doamne, omului cât poate duce!” O alta: simþul
umorului sãnãtos, fortificant, de nezdruncinat,
cum s-a vãzut, cu care e dotat acest popor.

Mã gândesc – în încheierea acestei sec -
venþe – la sindrofiile noastre de familie. Fa -
milie în cadrul cãreia gradul de încredere a
oricãrui membru în toþi ceilalþi era ºi este
maxim, iar „dezlegarea limbilor” ducea la o
vâlvãtaie de bancuri politice de o forþã de
inspiraþie ºi de o violenþã greu de descris. Toate 
îndreptate îm potriva „odiosului” ºi a „si nis -
trei” sale soþii, despre care unii-alþii credeau cã
ea, numai ea, e capul tuturor atrocitãþilor pe
care le trãiam!

Unul dintre înþelepþii clanului nostru fa -
mil ial, uncheºu’ sau bãdiucu’ Vãsãlie – luân -
du-le, aparent, „odioºilor”, apãrarea – tare ne
probozea în stilul lui pãrintesc, subtil ironic:

– „Mã, prunci, mã, daþi-vã de rând cum
voroviþi, mã, doarã aiºtia-s oameni de samã, nu-s 
feºtecine. Aiºtia stau amu în capu’ þãrî, mã!”.

– Cum, tatã/ bunicule/ unchiule/ bãdiu -
cule …, dumneata ce altceva le-ai putea dori la
unii criminali ca ãºtia?

– „D-api, drajilor, io nu le-aº dori nicion
rãu; numa’ sã nu ‘bãtrâneascã. Mãi rãu
mnicã!”

* * *
„Api, mintenaº s-o ºî ‘tâmplat ptiar aºa:

n-o trecut mult tîmp, c-o ºî vinit „loviluþia” ‘ceie 
c-on tovarãº de la ruºî la cârmã, bag samã, Ion
Ilici, care-o ºî dus la-mplinire urarea bãdiucului
Vãsãlie în sfânta Zî de Crãciun. De-atunci ãi doi 
n-o mãi ‘bãtrânit nicî batãr c-o zî!”2.
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„Hoþi de biciclete”
V. BREBANU

Cluj-Napoca

MOTTO: „Între noul SRI ºi vechea Securitate vãd un cor don ombilical cât o autostradã. 
Între Poliþie ºi vechea Miliþie, la fel”! (Roºca-Stãnescu. Antena 3)

Ce titlu de rãsunet al filmului neorealist
ital ian! Din nostalgie, desigur, acordãm arti -
colului acest titlu în speranþa cã nu ni se va
considera „plagiat”. 

Existã, precum ºtim (de 28 de ani!), un
sãptãmânal intitulat cifric, semnificativ, desi -
gur: „22”, considerat de aproximativ toþi co -
men tatorii drept „revistã a intelectualilor im -
plicaþi”! 

Citim în „22”, nr. 42/2017 cum „doi de -
tec tivi/ poliþiºti olandezi au venit la Bacãu pe
urmele unei biciclete furate din þara lor [þara
cicliºtilor; ambasadorul Olandei la Bucureºti
refu za, în favoarea bicicletei, limuzina di plo -
maticã (blindatã!), chiar ºi-n anii ºi-n zilele tul -
buri ale „loviluþiei” tovarãºului I. Iliescu, 1989/
90], bicicletã care avea încorporat un cip uºor
detectabil prin GPS, iar poliþia noastrã s-a fãcut
cã plouã” (re porter: P. Tomegea, p. 15). 

Fapt ba nal, veþi spune. ªi veþi avea drep -
tate. S-au furat de cãtre „specialiºtii” noºtri cu
miile, nu rable, ci maºini de mare lux, s-au furat
averi! ªi „din þara lor”, ºi dintr-ale altora; din
toatã Uniunea. O, dar din þara noastrã?! ªi-ncã
cum: munþi de pãduri, bucãþi de þarã, zeci de mii
de ha de pãmânt, sate-ntregi, insule/ peninsule
(istmuri ºi golfuri, oare, încã nu?). ªi poliþia
(=miliþia) noastrã în continuare „se face cã
plouã”! Avem „eroii” noºtri de talie mondialã-n
domeniu: Drãgneºti, Popoviceºti, Becãleºti…!
ªi mulþi-mulþi alþii, care-ºi vor crea-n curând
chiar „paradisuri fiscale” proprii. DNA-ul nu
mai „joieºte” (nu mai rãzbeºte) a-i depista, an -
cheta ºi deferi Justiþiei. Ajunºi la putere, hoþii se
dovedesc „mai hotãrâþi” ca oamenii Dreptãþii,
Procurorii, Judecãtorii, mai hotãrâþi ca toatã
Justi þia, în lupta „care pe care”. Zadarnic
avertizeazã Consiliul UE ºi ambasadele „þãrilor
de-afarã”, de pomanã-ndurã frigul, strigã ºi
scriu pancarte protestatarii strãzii: „Nu suntem
toþi/ O þarã de hoþi!”: „Vrem o þarã/ ca afarã!”,
„Vã rugãm sã ne iertaþi/ Nu producem cât

furaþi!” Precum uºor observãm, se evidenþiazã –
spre sublimã, dar naivã cinstea lui – cã poporul
român iubeºte… rima. ªi cam cu-atâta rãmâne!
ªtim, doar, de peste un secol ºi jumãtate, cã
„românul e nãscut poet”, precum a zis-o marele
cântãreþ al Unirii!

    * * *
Dar sã nu pãrãsim „pista”; modesta

noastrã „pistã de biciclete”.
A fost o vreme când – în urma lecturilor

despre Olanda ºi Þãrile Nordice (pe unele le-am
chiar vizitat ca turist) – mi-am dorit ºi eu o
bicicletã (prin anii de vârf ai „epocii de aur”) ca
sã merg la serviciu fãrã a mã-nghesui în auto -
buzele – rar aºa autobuze! – ale „epocii”.

— Aºteaptã pânã la toamnã, îmi zise prie -
tenul meu Sãcarã, ºeful „Fierului”, magazin
vân zãtor pe-atunci a tot ce-i fãcut din metal, din
orice metal. Se anunþã un lot de im port din
„Ukraina”; bicicleta „ukraineanã”, e-hei…!, e
„cea mai tare din parcare”!

Dar, urlând patriotismul în mine, îl
surprind cu întrebarea:

— Româneºti, la ora actualã,  n-aveþi?
— Cum nu, dar…
— Dar ce?, i-am retezat-o scurt. Cât mã

costã una?
— Vrei „de curse”, cu cinci viteze?
— Cinci? Fan tas tic! (maºinile noastre

n-aveau pe-atunci decât patru). O, desigur, cum
nu?!

Mã ºi vedeam schimbând, mândru, vite -
zele la urcuº, lãsând în urmã fumegândul auto -
buz. De ce sã cobor, când pot sã-l depãºesc?!.

O plãtesc pe loc. O-ncalec. Dus am fost,
ca din puºcã! Fluturându-mi bluza subþire, sim -
þeam un straniu, dar foarte plãcut „vânt de li -
bertate”! Nu mã-ntrecea nicio maºinã. Urcând
panta spre cartierul meu, dau sã schimb, þanþoº,
viteza. Dar sistemul se blocheazã. De tot. Încerc
în fel ºi chip o redresare, dar nu reuºesc: conicul
butuc al vitezelor se jimbase (cum se spune pe la 
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noi), discurile dinþate se deformaserã (ce oþel de
c…!). Neavând ce-i face, o iau „la umãr” ºi –
înapoi la Sãcarã! 

— Þi-am spus. Las-o aici. Nicio pro ble -
mã. Nu-i singura cu probleme. Doar cã banii
nu-i mai pot returna. Þi-i pãstrez pentru „ukrai -
neanca” ce vine. Pãstreazã chitanþa, factura ºi mai
ec ono miseºte de-o diferenþã de preþ. Cunos cân -
du-l ºi, mai ales, neavând alternativã, mã supun.

„Ukraineanca” mea a venit, desigur, dar
mult prea târziu. Intrasem deja într-o iarnã grea:
zãpezile „de-altãdatã!”, vorba ceea. N-o mai
puteam încãleca. O puteam, însã, admira: era o
frumuseþe. Îmi fugea gândul aiurea, la câteva
studente din Kiev, pe care le cunoscusem în
studenþie într-o excursie fãcutã la universitatea
de-acolo (dar ºi la cele din Moskova, Le nin grad
ºi Riga). Ucrainencele bãteau toate recordurile;
mi s-au pãrut de-o frumuseþe rarã. Reve nin -
du-mi – pânã ºi ambalajul bicicletei mele, actele
însoþitoare, „pass port”-ul ei, gresarea/ con ser -
varea ei pentru trans port, toate m-au im pre sio -
nat atât de tare, încât am decis ca – spre a
„petrece” iarna mai în siguranþã – sã nici n-o
despachetez/ deconservez decât la primãvarã,
când voi putea circula cu ea. Aºa cã (eu neºtiin -
du-mã feri, toatã viaþa, de hoþi!) o depusei pentru
iarnã sub scara blocului (la noi în sat numele i-ar
fi: „gârliciul pivniþei”!), un „garaj” numai po -
trivit pentru aºa un minunat „vehicul”. Îi cum -
pãrai ºi un lanþ de blocare chinezesc, „cu cifru”,
strãlucitor, sã nu mi-o poatã „vi ola” ni meni: o
bijuterie! De dragã ce-mi era, coboram zilnic
sã-mi vãd „iubita ukraineancã” ºi-abia aºtep tam
primãvara s-o-ncalec! ªi-o vãzui azi, o vãzui mâi -
ne, vorba Poetului nepereche… Iarna, luuungã…!

Între timp, la „îndemnuri” din Vest (cam
ca ºi-n vremea de-acum cu „drepturile” uma -
nitare ale tâlharilor ºi criminalilor încarceraþi!)
Ceauºescu tocmai „liberase” un con tin gent ma -
siv de deþinuþi „de drept comun” („politicii”
fuseserã eliberaþi toþi de Dej în 1964!), printre
care se aflau, desigur, mari „specialiºti” în tot
felul de vehicule (ºi nu numai!), mai ales,
noi-nouþe. Aºa cã „ukraineanca” mea-ntr-o
noapte a fost, nu „sedusã”, ci pur ºi simplu
„dusã”: „ºi-a gãsit naºul” ºi mirele. ªi-ntr-o ur -
mãtoare „bunã dimineaþã” n-o mai vãzui ºi n-o
mai admirai! Profundã tristeþe!

Reclamai furtul la Miliþie, nor mal, pre -

dând toate actele (inclusiv „pass port”-ul ei, scris 
frumos „pe ruseºte”).

A doua zi chiar, sosind acasã, mama-mi
spune c-a primit vizita a doi miliþieni care-l
cãutau pe „tov. profesor” (care aram eu!), „sã
vinã la sediul nostru din Karl Marx sã-ºi ridice
bicicleta ucraineanã ºi actele ei”.

Mare bucurie mare! Felicitãri Miliþiei
noastre populare pentru eficienþa ºi prompti -
tudinea dovedite!

Ajung a doua zi la sediul din K. Marx. Mã
legitimez, aducând laude Miliþiei. Ofiþerul de
serviciu neagã tot: 

— Ce miliþieni, tovarãºe?! Numele, pro -
numele, gradul! Cum îi cheamã? N-avem nicio
bicicletã ukraineanã aici. În cartierul dvs. nici
n-avem afectaþi doi miliþieni, numai unu! La
revedere!

Vina noastrã: nu le ºtiam, nici numele,
nici pronumele”!

(ªtia vreun român pe-atunci c-ar fi având
el, „civilul”, dreptul sã-l legitimeze pe-un mili -
þian, pe-un securist, pe-un mahãr, oricare? Sau
c-ar fi având vreun drept, orice drept?! „Dreptul 
la muncã”, da, ºtiam. ªi cam atât!).

Fine il primo tempo!

     * * *
Secondo tempo! Ceva mai „con sis tent”…
Eram deja în anii de dupã decembrie 1989. 

Miliþia devenise „poliþie”. Tovarãºii, toþi, de -
veniserã „domni”. Tovarãºul I. Iliescu devenise, 
ºi el, „Domnul Preºedinte”, ales cu peste 80%
din voturi. 

Germania (cea Federalã, desigur!, dar ºi
tot „putredul” Vest eu ro pean; „putred de bogat”, 
poate!) ne deschisese nouã, „sãrãntocilor” co -
muniºti ai Europei paradisul automobilului
„sec ond hand/ zweite Hand”. Automobilul la
care un bugetar român (ºi pân-atunci toþi eram
bugetari ai statului comunist, respectiv ai
partidului/ stat!) nici nu putea visa. Îþi trebuiau
economiile (!) a sute de salarii lunare ca sã faci
70.000 de lei (preþul unei rable de „Dacie”) pe
care puteai s-o primeºti cam dupã 7 ani de la
depunerea sumei integrale la CEC!1. Cu preþul a
douã biciclete ca nou-nouþa ºi virgina (ne des -
pachetata, nedegresata) mea „ukraineancã”, din
„Federalã” te-ntorceai pe patru roþi, maºinã care
– la noroc! – te putea servi cât „Dacia” nouã! O
puteai gãsi în Schrot („vechiturã”; „cimitir de
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1 Prin „economiile (!)” înþelegem, nu salariul, ci „pãrticica”aceea, „procentuþul” acela ce putea fi „pus(ã) la o parte”
din salariul unui „om al muncii socialiste”!



maºini”) cu cheia-n broascã ºi cu benzinã-n re -
zer vor cât s-ajungi la prima „alimentare”. Erau,
desigur, de vânzare ºi din alea mai pretenþioase,
germanul „din Vest” schimbându-ºi, de regulã,
maºina o datã la patru ani. ªi, cum ºtim, maºina
germanã, robustã, te „duce” zeci de ani! Aºa se
explicã concurenþa „Dacia”– maºina germanã1.

ªtiind cã printre studenþii noºtri de la sec -
þia „fãrã frecvenþã” îi aveam ºi pe unii miliþieni
deveniþi poliþiºti, inginerul C.V. îmi dãdu o
întâl nire ºi iatã ce-mi relatã.

— Puneþi-mã-n legãturã cu un grad mai
mare dintre ei ca sã mã poatã ajuta c-un sfat.
Cãci sunt la ananghie! Iatã ce-am pãþit. Cumpãr
mai deunãzi de la unul (sã-i zicem „geambaº” de 
maºini sec ond hand) un VW de la „Piaþa de
maºini” ce se þine-n fiecare sâmbãtã ºi du mi -
nicã. Maºina aratã per fect, actele, aparent, în
regulã. Banii – pe loc, în palmã!, cu contractul
încheiat ad-hoc, acolo, cum se face. La R.A.R.2

specialistul constatã cã maºina-i furatã din Ger -
mania ºi seria-ºasiu (cel mai im por tant detaliu
dovedindu-i identitatea) – falsificatã. Nu se-n -
ma triculeazã. Apelez la vânzãtor sã-l informez,
sã-i predau „op era”, sã-mi recuperez banii. Nu
recunoaºte nimic, refuzã cu seninãtate: „Târgu-i 
fãcut, contractu-i semnat. N-am ce vã face. Sa -
lut!”. Cer sprijinul poliþiei, fãrã a-l înºtiinþa pe
„geambaº”. În dimineaþa zilei urmãtoare,
deschid garajul. Maºina – nicãieri. Niciun
semn sus pect: nici lacãt spart, nicio urmã de
violenþã – nimic. Lucrat per fect, vorba ceea:
„ca la carte”!

Întâmplarea are, ºi ea, un rol în viaþa
noastrã. Printre cunoscuþii mei de-acolo îl ºi
„selectez” în gând pe unul, proaspãt „uns” ma -
ior, chiar de la „Serviciul circulaþie”, pe care-l
cunoºteam prin fa milia sa originarã dintr-un sat
al comunei noastre sãlãjene. Îl pun pe pãgubitul
inginer în legãturã cu proaspãt „unsul maior” de
la „Circulaþie”, rugându-l sã binevoiascã sã...
Acesta promite cã se va ocupa de „caz”, ordo -
nând o „anchetã”. Rezultatul acesteia – cum ºi
era de aºteptat – zero! Pãgubaºul rãmâne cu
paguba, iar VW-ul, („corp de lict”, confiscat,
evident) rãmâne în parcarea Poliþiei. Dar nu
pentru mult timp. Era ºi „pãcat”! De ce sã
rugineascã degeaba acolo, o aºa frumuseþe de
„volvaghen” (dupã „germana” poliþieneascã)?! 

Se poate uºor presupune – din mo ment ce
maºina a dispãrut el e gant din parcare – c-a ºi
apãrut (uºor sau mai grosier „pomãdatã”), tot
aºa de el e gant, în „circulaþie”. Cã între Poliþie ºi
R.A.R. (rar aºa poliþie!) existã  relaþii mai „inti -
me” (precum toatã lumea ºtie: s-au adeverit la
tv. atâtea!) decât între cetãþean ºi respectivul
Registru! C-aºa-i la noi!

   * * *
Concluzia ce se desprinde de la sine din

ambele tempo-uri (cel pe 2 ºi cel pe 4 roþi!) este
cã „logistica” poliþiei, ca ºi a miliþiei, e, în fond,
aceeaºi. Poliþistul, ca ºi miliþianul, face „blatul”
cu hoþul, pe care deja îl are „în mânã” (ev i dent,
ales dintre cei mai „rãsãriþi”, mai ºcoliþi în puºcã -
riile prin care „s-a calificat”, n-a trecut  degeaba!; 
ales dintre cei mai „de cuvânt”, pe care tu, po -
liþist, sã te poþi baza!): eu îþi asigur „spatele”, iar
tu „operezi” în siguranþã. ªi-mpãrþim!”.

E-ntr-un fel ºi „nor mal”, ºi „logic”: dintre
cei doi actanþi ai jafului, pãgubaºul ºi hoþul, cu
primul tu, poliþist detectiv, n-ai ce „discuta”.
Chiar dac-ai reuºi sã-þi faci cinstit datoria, dupã 
Regulament, rãmâi cu cinstea. Even tual, feri -
citul pe care l-ai repus în posesia bunului recu -
perat de la hoþ te pofteºte, bãrbãteºte, „la o
bere”, adresându-þi mii de mulþumiri. Pe când,
cu al doilea (cu hoþul, pe care-l ai „la mânã”!)
discuþi altfel, îl „instrumentezi” cum vrei: în loc
de mii de mulþumiri (cu care n-ai ce face) te poþi
alege doar cu mii, mai multe sau mai puþine,
dupã caz. Poate – dacã „afacerea-i groasã” – 
chiar cu milioane, cum aflãm zilnic de la har -
nicele noastre televiziuni pe urmele „harnicei”
noastre Poliþii.

* * *
„Revenim la oile noastre”, adicã la mo -

desta noastrã „pistã de biciclete”. 
„E clar cã în veci-pururea Olanda (ºi nu

numai ea) nu va fi de acord cu admiterea Ro -
mâniei în spaþiul (mult râvnitului) Schengen”
încheie reporterul nostru, P.T. Câtã vreme –
vorba „preacinstitului” comentator pol i tic demn 
de „Antena 3”, dl. Roºca-Stãnescu – cordonul
ombilical ce leagã Poliþia de Miliþie e cât au to -
strada. Cor don pe care n-avem acum „scula” cu
care sã-l tãiem, ca „sã-i înnodãm buricul”.
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1 N-o lungim, având în vedere dezvoltarea acestei probleme în articolul pre ce dent, intitulat Coada la benzinã.
2 Registrul Auto Român.



Cãlãtori prin meleaguri româneºti 
din Banatul Sârbesc (Voivodina, Serbia)

Dr. Ioan GOGOTA
Baia Mare

În perioada 5-7 noiembrie 2021, o
delegaþie mixtã (poeþi, scriitori, bibli o -
tecari), reprezentând Consiliul Ju de -

þean Maramureº, Centrul Judeþean pentru
Con servarea ºi Promovarea Culturii Tradiþio -
nale „Liviu Borlan” Maramureº, Biblioteca Ju -
deþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare ºi Uniunea
Scriitorilor din România, Filiala

Cluj - Reprezentanþa Mara mureº a
efectuat o deplasare în Ser bia, pro -
vincia Voivodina (Banatul Sârbesc)
în localitãþile Marmorac ºi Uzdin în
vederea intensificãrii le gãturilor
cul turale cu comunitãþile de români
de acolo ºi a afirmãrii identitãþii ºi
conºtiinþei de neam a acestora. Din
delegaþie au fãcut par te: poetul
Gheorghe-Mihai Bârlea, consilier
judeþean, poetul Nicolae Scheianu,
cercetãtor în cadrul Cen trul Ju de -
þean pentru Conservarea ºi Pro mo -
varea Culturii Tradiþionale „Liviu
Borlan” Maramureº, prof. dr. Delia
Munteanu, dr. Ioan Gogotã, bibliotecar, poetul
Vasile Morar. Toþi ºi-au exprimat soli daritatea
vizavi de românii din satele Uzdin ºi Marmorac,
im plicaþi în afirmarea ºi propãºirea culturii ºi
spi ritualitãþii noastre din acest spaþiu.

 Cu aceastã ocazie, au fost transportate,
pentru a fi do nate, un numãr de 4 troiþe din lemn
de stejar, op era artistului pop u lar, cioplitor în
lemn, Alexandru Perþa-Cuza1 ºi o donaþie de
cãrþi, pusã la dispoziþie de prof. dr. Teodor

Ardelean, directorul Bibliotecii Judeþene „Petre
Dulfu” Baia Mare, care au fost primite cu mult
entuziasm. Facilitãþile privind trecerea graniþei
româno-sârbe au fost in ter me di ate de omul de
culturã Vasile Barbu2 (fiica acestuia stabilitã în
Timiºoara a asigurat toatã mentenanþa docu -
men telor necesare acestui demers).

La sosirea în satul Marmorac, grupul de
maramureºeni a fost aºteptat de o delegaþie nu -
meroasã, reprezentând comunitatea ro mâ neas cã 
din localitate, printre care reprezentanþii So cie -
tãþii Literar-Artistice „Tibiscus” din Uzdin, în
frunte cu poetul Vasile Barbu a cãrui conºtiinþã
vie este dedicatã cauzei naþionale a tuturor
românilor din localitãþile de sorginte româ -
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Delegaþia maramureºeanã alãturi de membri ai
comunitãþii româneºti din Voivodina, nov. 2021

1 Alexandru Perþa-Cuza, meºter pop u lar, sculp tor în lemn care trãieºte în oraºul Târgu-Lãpuº, legendã vie a
meºterilor populari din Maramureº ºi autor a peste 4.000 de troiþe împrãºtiate prin toatã Europa.

2 Vasile Barbu – poet, pub li cist ºi ed i tor, preºedintele Societãþii Literar-Artistice „Tibiscus” din Uzdin ºi preºedinte
al Uniunii Scriitorilor în Grai Bãnãþean. Este fondatorul Festivalului Internaþional de Poezie „Drumuri de spice” de 
la Uzdin, al Simpozionului Internaþional „Oameni de seamã ai Banatului”, precum ºi al altor manifestãri culturale
româneºti din Ser bia. Este re dac tor-ºef al publicaþiei „Tibiscus” (fondatã în anul 1990) ºi redactorul-ºef al revistei
„Floare de latinitate”, editatã de Consiliul Naþional al Românilor din Ser bia.



neascã din Ser bia, bibliotecarul Vic tor Simu,
preoþi ºi alþii.

La masa rotundã, cele douã delegaþii au
realizat un bogat schimb de idei privind cul tura
ºi identitatea româneascã, con text în care ne-au
fost prezentate datele ºi informaþiile referitoare
la convieþuirea etnicilor români pe teritoriul sâr -
besc ºi parteneriatele culturale dintre instituþiile
de culturã din România ºi Ser bia. În semn de
recunoºtinþã pentru implicarea acestora pe pa -
lierul culturii ºi identitãþii româneºti, Bibli oteca
Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare (prin dr.
Teodor Ardelean), ºi-a propus sã sprijine toate
demer surile iniþiate de reprezentanþii comu ni -
tãþii ro mâneºti din Banatul Sârbesc pe linia pro -
movãrii patrimoniului cul tural ºi a conservãrii ºi 
afir mãrii identitãþii etnice, lingvistice, culturale
ºi religioase a românilor de pretutindeni, oferind 
donaþii de cãrþi, facilitând tipãrirea de publicaþii, 
manuscrise etc. Ca o recompensã moralã pentru
sprijinirea comunitãþii româneºti din Ser bia,
poe tul Vasile Barbu, preºedintele Societãþii Li -
te rar-Artistice „Tibiscus”1 din Uzdin a acordat
Premiul „Mecena Românilor”, prof. dr. Teodor
Ardelean, respectiv dr. Ioan Gogota, bibliotecar. 
Totodatã, am reîntâlnit operele unor oameni de
culturã maramureºeni (poeþi ºi scri itori) care au
participat la diferite festivaluri sârbeºti ºi care
au fost onoraþi cu premii, di plome ºi distincþii.

Satul Marmorac2 este o localitate mixtã
din Banatul Sârbesc situatã în preajma Dunelori
Deliblãþii ºi aparþine administrativ comunei
Cuvin (Kovin). Pânã la cel de-al II-lea Rãzboi
Mondial, satul Marmorac a fost locuit de ro -
mâni, sârbi (din Konak ºi Srpska-Neuzina) ºi
germani (din Provincia Hesse ºi Baèka). Ul te -
rior, cetãþenii germani s-au repatriat în Ger ma -
nia, locul lor fiind ocupat de sârbii din sudul
Serbiei, regiunea Sangeak. Prima menþiune a
localitãþii dateazã din anul 1358, când era înre -
gistratã sub numele de Bercheº, din comitatul
Caraº aflat sub autoritatea unui comite re gal. În
anul 1660, în Catastiful Patriarhiei din Peæi

(când cãlugãrii au organizat colecte), apare sub
denumirea de Marmorac.

Între anii 1902-1903, în localitate a fost
ridicatã Biserica Ortodoxã Românã cu hramul
„Pogorârea Duhului Sfânt”, care a necesitat pe
parcursul anilor mici renovãri. Rel e vant este
faptul cã, pânã în anul 1873, serviciile bise -
riceºti pentru locuitori s-au fãcut în ambele lim -
bi, românã ºi slavã, în vechea bisericã, care ul te -
rior a fost revendicatã de sârbi, locul ei fiind luat 
de o construcþie nouã în care a slujit primul preot 
român Sim eon Popovici (cu o contribuþie sub -
stanþialã la construirea noii biserici). De ase -
menea, cetãþenii de sorginte germanã au avut
propria bisericã care a fost demolatã când
aceºtia au pãrãsit localitatea. În anul 2017, la
Marmorac, pe lângã casa parohialã, se constru -
ieºte o salã încãpãtoare pentru anumite mani -
festãri (de circa 80 de persoane), binecuvântatã
de Preasfântul pãrinte Siluan, episcopul Epar -
hiei Ortodoxe din Ungaria ºi ad min is tra tor al
Episcopiei Daciei-Fe lix din Vârºet, cu ocazia
vizitei din 13 mai 2018 la parohia Marmorac.

În cadrul bibliotecii din Marmorac au loc
lansãri de carte, conferinþe ºi serate literare.
Filosoful stoic ro man Lucius Annaeus Sen eca
spunea: Nu importã cât de multe cãrþi ai, ci cât
de bune. În momentul înfiinþãrii bibliotecii sã -
teºti din Marmorac, au existat 2.500 de cãrþi, iar în
prezent peste 6845 de exemplare (foarte puþine
din ediþii vechi), dintre care 1725 în limba ro -
mânã, iar restul în limba sârbã. Este frecventatã
de circa 187 de cititori, majoritatea fiind elevi.
Biblioteca a fost înfiinþatã în anul 1888 pe lângã
Biserica Ortodoxã Românã. De la despãrþirea
celor douã biserici, în anul 1873, cãrþile sârbeºti
rãmân în Biserica Ortodoxã Sârbã, iar cele
româneºti sunt preluate de învãþãtorul Adam
Bojin, care, împreunã cu preotul Nicolae Bojin
(fondatorii Societãþii „Bisericeºti ºi Lumeºti a
Românilor din Marmorac”, transformatã în anul 
1945 în „Romanþa”), au înfiinþat, în 1916, ºi
Biblioteca Româneascã. Aflatã sub îngrijirea
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1 Societatea Literar-Artisticã „Tibiscus” din Uzdin are o importantã contribuþie la afirmarea culturii, limbii ºi
spiritualitãþii româneºti din Republica Ser bia.

2 Marmorac (pe harta lui Mersy din 1723 este trecutã Mramorak, iar între anii 1770-1773, din ordinul împãrãtesei
Maria Teresa, satul este cedat grãnicerilor de sorginte germanã ºi sârbã veniþi în aceasta zonã. În anul 1717, în
localitate erau înregistrate 12 case, iar un an mai târziu figura ca un loc pustiu. Localitatea Marmorac este datatã
mai re cent, între anii 1805-1819, când acolo are loc o afluenþã de familii de români veniþi din localitãþile Dejan,
Fizeº ºi Bocºa. În registrele stãrii civile se regãsesc 110 familii numai din comuna Dejan, care întãresc elementul
românesc din zonã. La ultimul recensãmânt din Ser bia, numãrul cetãþenilor sârbi de naþionalitate sârbã din
localitate s-a ridicat la circa 300 de persoane.



preoþilor, biblioteca din Marmorac a avut un rol
însemnat în dezvoltarea spiritualã ºi culturalã a
românilor din localitate. La sfârºitul anului
1928, în bibliotecã se aflau un numãr de 437 de
vol ume, fiind vizitatã de peste 360 de cititori. În
anul 1958, în localitate are loc unificarea socie -
tãþilor culturale române ºi sârbe ºi, im plicit, a
celor douã biblioteci. Din 1966, biblioteca din
Marmorac a intrat în componenþa Bibliotecii
„Vuk Karadžic” a Centrului Cul tural Comunal
Cuvin, unde funcþioneazã ºi în prezent, de ve -
nind centrul evenimentelor culturale din lo ca -
litate. În cadrul discuþiilor purtate, bibliotecarul
din localitate, Vic tor Simu, a vorbit despre con -
ceptul eu ro pean de dezvoltare a satului, care,
raportat la localitatea Marmorac, vizeazã asi -
gurarea ºi menþinerea comunitãþilor naþionale,
pãstrarea ºi cultivarea tradiþiilor ºi, în acelaºi
timp, dã posibilitatea tineretului sã avanseze
pro fesional fãrã a fi nevoit sã trãiascã la oraº. În
prezent, satul sârbesc ºi cel voivodinean ro mâ -
nesc au fost suspuse unei depopulãri siste matice,
care a dus la „îmbãtrânire”, iar des trã marea co -
munitãþii româneºti din aceastã loca litate – ºi nu
numai –, înseamnã „slãbirea en ti tãþii minoritare
ºi dispersarea forþelor crea toare care au þinut vie
cultura, tradiþia, ºco la rizarea ºi creaþia în limba
românã, iar actele de generozitate pentru comu -
nitãþile de români re prezintã o importanþã deo -
sebitã, deoarece con tribuie la pãstrarea iden titãþii
noastre culturale ºi naþionale pe teritoriul sârbesc”.

În satul Uzdin, o altã localitate aflatã pe
agenda vizitei delegaþiei din Maramureº, se aflã
„Casa Româneascã1“ un veritabil centru cul tural 
românesc, unde, în permanenþã, se succed acþi -
uni ºi manifestãri din calendarul spir i tual al ro -
mânilor de pe aceste binecuvântate plaiuri.

Poetul Vasile Barbu vorbeºte cu plãcere despre
„Casa Româneascã” de la Uzdin, care funcþi -
oneazã la nivelul comunei Uzdin (Banatul
sârbesc), unde se deruleazã mul ti ple evenimente 
culturale, majoritatea dintre ele cu o îndelungatã 
tradiþie, la care au fost prezenþi de-a lungul
anilor poeþi, scriitori ºi oameni de culturã din
România ºi, im plicit, din Maramureº. În scopul
pro mo vãrii folclorului ºi a tradiþiilor – deoarece
cu noaºterea ºi pãstrarea folclorului, precum ºi
valo rificarea sa sub diferite forme devine o pre -
ocupare importantã în lumea artisticã –, în pro -
gramul organizatorilor de la „Casa Româ -
neascã” din Uzdin este prevãzut, pentru luna
decembrie a.c., ºi un fes ti val de colinzi la care
sunt invitate cete ºi grupuri de colindãtori din
Maramureº. Totodatã, pe ri odic, aici se orga -
nizeazã mai multe manifestãri culturale, pre -
cum: Concursul de Recitatori „Buna Vestire“,
Simpozionul Internaþional „Oameni de seamã ai 
Banatului”, Festivalul de Creaþie Literarã în
Grai Bãnãþean etc.

Itinerarul a cuprins ºi vizitarea bisericii
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Uzdin2

de sorginte ortodoxã, care „ne apropie de Dum -
nezeu prin prezenþã ºi prin rugãciune”. Bi serica
aparþine canonic Episcopiei Daciei Fe lix a Bi -
sericii Ortodoxe Române ºi se aflã pe lista mo -
numentelor culturale de importanþã deo se bitã
ale Republicii Ser bia. Statul român a fi nanþat,
pânã la sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mon -
dial, atât ªcoala Primarã Româneascã Mixtã, cât 
ºi Biserica Româneascã din Uzdin, în calitate de
obiective culturale ale comunitãþii româneºti din 
Ser bia, pentru cã „nimic nu este întâmplãtor în
viaþã în ce priveºte situarea omului ºi clãdirilor
în spaþiu”. În arhiva bisericii se aflã un manu -
scris în limba românã intitulat Protocolul
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1  „Casa Româneascã” de la Uzdin, din str. Mihai Eminescu nr. 104 a fost inauguratã oficial la 21 mai 2005 de
cãtre consulul României la Belgrad, Radu Bãjenaru ºi este prima casã naþionalã româneascã din afara graniþelor
patriei mame. „Casa Româneascã” a fost donatã în scopuri culturale Societãþii Literar-Artistice „Tibiscus”, în
memoria tatãlui lor, dr. Petru Dimcea, pictor ºi scriitor, de cãtre fraþii dr. Dorel Dimcea, medic spe cial ist cardiolog
din Nicosia (Cipru) ºi Dan Dimcea, cercetãtor ºtiinþific la marele con cern IBM din Paris (Franþa) în domeniul
inteligenþei artificiale. Obiectele expuse aici reprezintã o valoare spiritualã deosebitã, fiind le gate de sufletul
românului de o viaþã întreagã. În incinta „Casei Româneºti” se aflã: Biblioteca „Petru Mezin”, cu un fond de circa
4.000 de cãrþi, Galeria „Torna, torna, fratre”, Terasa poeþilor „Târgoviºtea”, Cam era muzealã „Sportul la Uzdin
prin veacuri”, precum ºi o bogatã colecþie de piese muzeale folosite, cândva, în viaþa ºi activitatea þãranului
uzdinean de zi cu zi, o colecþie de port pop u lar românesc ºi tradiþionala „sobã” (camerã) uzdineanã.

2 Biserica „Sfântul Gheorghe” din Uzdin a fost construitã în stil baroc în perioada 1800-1801. Nava bisericii are
formã dreptunghiularã ºi este prelungitã în partea de est cu absida semicircularã a altarului. Faþada de pe latura de
vest are un fronton sprijinit de pilaºtri monumentali, este decoratã cu stuc ºi conþine mai multe niºe. Deasupra ei se
aflã un turn-clopotniþã. Iconostasul este for mat din 69 de icoane de dimensiuni mici, pictate în perioada 1833-1836
de pictorul bãnãþean sârb Constantin Dan iel (Konstantin Danil); icoanele se înscriu prin tematica ºi aranjamentul
lor neobiºnuit în tradiþia iconograficã din secolul al XVIII-lea.



morþilor, care dateazã din 1779 ºi conþine, la
pagina 2, o însemnare fãcutã în 1833 de Nestor
Onciul cu privire la înte meierea localitãþii
Uzdin de cãtre þãranii români. Dupã 1990,
biserica ºi-a revendicat patrimoniul de 3,7 ha.
Datoritã condiþiilor de mediu ºi, mai ales, gra -
dului mare de poluare, exteriorul bi sericii este
supus pe ri odic unor operaþiuni de de gra dare ce
necesitã operaþiuni de restaurare.

Vizita acestei delegaþii ºi a celor pre ce -
dente, derulate de-a lungul anilor anteriori, prin
troiþele pe care le-a dãruit, prin schimbul de
cãrþi, de idei ºi, mai ales, prin prieteniile sta -
tornicite între oamenii de culturã din Mara mu -
reº ºi cei din satele româneºti din Voivodina
(Banatul Sârbesc), întãresc „punþile” necesare
susþinerii valorilor culturale ºi spirituale ale
neamului românesc din acest spaþiu.
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Aspecte din vizita delegaþiei maramureºene în Voivodina, 5-7 noiembrie 2021



Patrimoniul in dus trial minier ºi metalurgic
din Regiunea minierã Baia Mare

Ing. Lazãr-Aurel PANTEA
Baia Mare

Conservarea ºi protejarea valorilor de 
patrimoniu in dus trial este o obli -
gaþie a tuturor cetãþenilor þãrii, spre

folosul generaþiilor actuale ºi viitoare. România
se înscrie printre þãrile cu un bogat patrimoniu
tehnic. Cu multe secole în urmã, mineritul a
constituit ocupaþia de bazã a locuitorilor din
nord-vestul þãrii. În anul 1748, în urma mã -
surilor pentru sporirea producþiei de aur ºi de
argint, este înfiinþat Inspectoratul Su pe rior
Minier Baia Mare, în subordinea cãruia se aflau: 
Monetãria din Baia Mare, Oficiul Minier din
Baia-Sprie, Oficiul Minier ºi al Topitoriei din
Cavnic, Oficiul Minier ºi al Topitoriei din
Nistru, Oficiul Minier Lãpuºul Românesc, Ofi -
ciul Minier din Borºa, Oficiul Topitoriei ºi al
Pãdurilor din Ferneziu, Oficiul Topitoriei de
Cupru ºi al Pãdurilor din Bãiþa, patru la bo ra -
toare de analize, fierãriile din fostul Comitat
Solnocul In te rior, teritoriile Cetãþii Chioarului,
precum ºi judecãtoriile rurale miniere din Baia-
 Sprie, Cavnic ºi Borºa.

Regiunea minierã Baia Mare, având for -
ma unui pen ta gon neregulat cu vârfurile la
Halmeu, Ilba, Rãzoare, Rodna, Borºa, cuprinde
în interiorul sãu localitãþile miniere din judeþele
Satu Mare, Maramureº ºi Bistriþa-Nãsãud, cu
centrul de grav i tate Baia Mare, unde, indiferent
de orânduirile politice ºi ad min is tra tive, s-a aflat 
Direcþia Minelor ºi Uzinelor Statului în di verse
denumiri ºi structuri organizatorice, azi Com -
pania Naþionalã REMIN S.A., deþinãtoare a unui
bogat patrimoniu in dus trial. Din pãcate, dupã
anul 1989 ºi, mai ales, dupã 31 decembrie 2006,
data încetãrii activitãþii miniere în nord-vestul
þãrii, patrimoniul in dus trial minier a început sã
se degradeze, înstrãinat ºi în mare parte demolat
sau devenit „fier vechi”. Prin Legea nr. 73/1974, 
au fost înfiinþate Oficiile Judeþene pentru Patri -
moniul Cul tural Naþional. Protecþia patri mo niu -
lui in dus trial este reglementatã prin Legea nr.
422/2001 privind protejarea monumentelor isto -

rice ºi Legea nr. 182/2004 privind protejarea
patrimoniului cul tural mobil. În sensul legii,
prin patrimoniu in dus trial se înþeleg mãrturii ale
culturii industriale, de la primele manifestãri
preindustriale pânã în prezent, având semni fi -
caþie istoricã, tehnologicã, socialã, arhitecturalã
sau ºtiinþificã.

Despre protejarea minelor, a carierelor, a
lucrãrilor vechi (galerii, puþuri, plane înclinate)
ºi cele care mai erau în funcþiune în anul 2004,
m-am referit detaliat în prelegerea la al patrulea
Ate lier internaþional de arheologie industrialã,
pe tema „Protejarea valorilor de patrimoniu in -
dus trial”, organizat la Baia Mare de cãtre Mi -
nisterul Culturii ºi Cultelor, la care REMIN S.A.,

alãturi de Direcþia Judeþeanã pentru Culturã,
Culte ºi Patrimoniul Cul tural Naþional, Muzeul
Judeþean Maramureº, Muzeul de Mineralogie,
Muzeul Satului Maramureºean din Sighetul
Mar maþiei, Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”
Baia Mare, R. G. Holz, a participat în calitate de
coorganizator. Programul a cuprins ºi vizitarea,
în perioada 29 septembrie-3 octombrie 2004, a
expoziþiei „Istoria mineritului maramureºean”,
organizatã la Muzeul Judeþean de Arheologie ºi
Istorie, apoi vizitã de studiu la minele ºi flotaþia
din Cavnic ºi la Muzeul de Mineralogie Baia
Mare. Atunci, împreunã cu colegi de la Exploa -
tarea Minierã Cavnic, am prezentat vizitatorilor
din þarã ºi strãinãtate: Flotaþia Cavnic – con -
strucþie în cascadã, realizatã în anul 1954; Obe -
liscul „Piatra Tãtarului”, ridicat în amintirea
lup telor cu tãtarii, pe care în limba latinã este
inscripþionat „Anno 1717 usque hic fuerunt tata -
ris”, adicã „Anul 1717 pânã aici au ajuns tãta -
rii”; Galeria Ferdinand; galeria de acces în minã
din colonia de muncã a foºtilor deþinuþi politici;
clãdirea care a fost sediul minelor din Cavnic, cu 
sigla 1717, cea mai veche clãdire din localitatea
Cavnic; incinta suprafeþei minei Bolduþ, Puþul
Kuemburg, 127 m adâncime, turnul metalic ºi
maºina de extracþie; staþia de compresoare; clã -
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direa veche ºi pompele de cãldurã, precum ºi
ruinele Topitoriei Logolda. Experþii în arhe o -
logie industrialã, strãini ºi români, prezenþi la
timpul respectiv în Cavnic, au apreciat cã ase -
menea obiective, în cazul în care nu vor mai fi
utilizate în producþie, ar putea constitui un mu -
zeu de arheologie industrialã inclus în circuitele
turistice. Din anul 2006, la Baia Mare s-a iniþiat
proiectul „Studiu de potenþial privind patri mo -
niul in dus trial minier al judeþului Maramureº ºi
al oportunitãþilor de valorificare a acestuia în
scopuri muzeal-turistice”, ai cãrui parteneri sunt 
Consiliul Judeþean Maramureº, Consorþiul Co -
mu nitar Minier Maramureº, Compania Na þio -
nalã REMIN S.A., Centrul Universitar Nord Baia 
Mare, Muzeul Judeþean de Arheologie ºi Istorie, 
Muzeul de Mineralogie, Clubul de Speologie
Montana Baia Mare, Direcþia Judeþeanã pentru
Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cul tural Naþional.
Lucrarea a demarat de mai mulþi ani, dar se bate
pasul pe loc, ºtiut fiind cã încã nu a fost aprobatã 
„Strategia industriei miniere pe perioada
2017-2035”, precum nici cea a modificãrii ºi
com pletãrii Legii minelor. Dupã 12 ani de la
înce tarea activitãþii miniere în nord-vestul þãrii,
mi nele fiind în curs de închidere, multe in un -
date, unele cariere fiind avute în vedere spre
reintroducere în circuitul productiv, nicio minã
sau lucrare magistralã nu mai pot fi atrase în
circuitul turistic sau muzeal. De la data respec -
tivã, am scris ºi publicat trei cãrþi privind isto -
ricul mineritului ºi al metalurgiei din nord-
 vestul României, privind zestrea subsolului

Mara mu reºului ºi, im plicit, despre patrimoniul
in dus trial minie ro-metalurgic, care cuprinde:

Construcþii, clãdiri, coºuri de fum
O serie de construcþii, clãdiri vechi sunt în

funcþiune ºi la aceastã datã: clãdirea Monetãriei
Baia Mare, fost sediu al Cãmãrii, Ofi ciului Mi -
nier, Inspectoratului Su pe rior Geo logic Minier
ºi al Direcþiei minelor pânã în 1940, iar dupã
anul 1945 Direcþiunea minelor ºi me ta lur giei
neferoase Baia Mare, din 1949 Combinat al Me -
talurgiei Neferoase, apoi din anul 1952 Trust
Minier, Com binat Minier, Centralã a Mi ne re -
urilor ºi Metalurgiei Neferoase. În clãdire, la
par ter, s-a amenajat din anul 1925 ºi a funcþionat 
pânã în 1970 Secþia de afinare a aurului ºi argin -
tului. O parte din clãdire (aripa dreaptã), în -
cepând din 1956, a servit ca sediu so cial al Între -
prinderii de Ex plorãri Geologice Baia Mare –
Maramureº ºi al Inspectoratului Geo logic Mi nier
zonal Baia Mare- Satu Mare, pânã la transfe rul
întregului imobil la Consiliul Ju de þean ºi ame -
najarea actua lului Muzeu Judeþean de Arheologie
ºi Istorie.

Clãdiri deosebit de vechi mai sunt: fostele
birouri ºi vestiare ale minelor Valea Roºie, sit u -
ate la gura Galeriei Cuza-Vodã ºi Dealul Crucii
din Baia Mare; Brainer-Bãiuþ; Secþia I.P.E.G.
Baia-Borºa; clãdirea fostei ªcolii miniere Baia
Sprie (1873); ªcoala de Conductori Tehnici Mi -
nieri Baia Mare (1929), devenitã sediu al Insti -
tutului de Subingineri Baia Mare, apoi al Cen -
tralei, Regiei, Companiei REMIN Baia Mare,
imobil neutilizat în prezent.
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„Centrala minelor” Baia Mare în anii '70 (pe atunci Centrala Minereurilor ºi Metalurgiei
Neferoase Baia Mare). Foto: colecþia Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare



Casa maºinii de extracþie ºi turnul puþului
la mina Lãpuºna-Galbena – E. M. Nistru (1986). 
Staþia de compresoare elicoidale a E. M. Baia
Sprie (2000).

Uzina electricã Baia Borºa (1952-1962),
cu 4 grupuri generatoare tip SKODA de 240 CP, 
un grup MAN de 500 CP ºi un grup Schultzer de
2.850 CP.

Uzina electricã veche Baia Mare, din stra -
da Mihai Eminescu, având douã agregate funcþi -
onale cu gaz cu o ca pac i tate totalã de 400 CP
(1908) ºi Uzina Electricã Nouã din Baia Mare,
strada 8 Martie, cu generatoare de 3.200 CP.
Pânã în anul 1960, uzinele electrice din Baia
Mare ºi alte 15 uzine de mai micã ca pac i tate
care alimentau minele ºi uzinele metalurgice din 
regiunea Maramureº ºi iluminatul pub lic au
apar þinut de Trustul Minier Baia Mare. Atunci,
Întreprinderea de Reþele Electrice din subor -
dinea Trustului Minier a devenit unitate inde -
pendentã, Întreprinderea de Reþele Electrice
Ma ramureº în structura Ministerului Minelor ºi
Energiei Electrice.

Clãdiri ºi instalaþii ale Uzinelor de
Preparare a Minereurilor ºi Metalurgice

ªteampuri ºi topitorii au existat în toate
localitãþile miniere, dar urme se mai vãd doar la
Ruinele de la Logolda din Cavnic. Prezintã im -
portanþã, din punctul de vedere al patrimoniului
in dus trial, toate uzinele de preparare a mine -
reurilor (clãdiri, instalaþii) puse în funcþiune la
Dealul Crucii-Baia Mare (1931), Baia-Sprie (1931)
– amplificatã pentru linia de preparare Cavnic
(1936), aºezatã foarte aproape de staþia de cale
feratã Baia-Sprie, flotaþia în Cavnic (1954),
Bãiuþ (1935), Sãsar (1937), Baia-Borºa (1954),
Flotaþia Centralã Tãuþii de Sus (1962), Flotaþia
Nistru (1937-1965), Flotaþia Bãiþa (1938-1963), 
Rodna Veche (1973), judeþul Bistriþa-Nãsãud ºi
Uzina de Preparare Fãget din comuna ªanþ, fostã
Rodna Nouã (1984). Cele douã flotaþii au funcþi -
onat în paralel pânã în anul 1992, când a încetat
activitatea la mina Valea Vinului. Instalaþia de
sfãrâmare, granulare de fier-mangan de la Rã -
zoa re-Târgu-Lãpuº (1988). În decursul anilor,
toate uzinele de preparare au fost dotate cu uti -
laje moderne, au fost aplicate noi tehnologii de
prelu crare ºi amplificate capacitãþile de pro duc -
þie, ceea ce a necesitat noi construcþii. Este inex -
pli cabilã graba de demolare a unora ºi transfor -
marea în fier vechi a utilajelor. Flotaþia Cen tralã,

aflatã în conservare, a fost ºi încã este apreciatã
ca cea mai modernã din sud-estul Europei.

Prezintã interes staþiile de epurare chimicã 
a apelor de minã de la exploatãrile Baia-Sprie,
Herja ºi Nistru, puse în funcþiune în perioada
1966-1969. Uzina Metalurgicã Romplumb S. A. 
Baia Mare, proprietate a statului, se aflã în
conservare, Uzina Metalurgicã Cuprom S. A.,
cu instalaþiile aferente, acum proprietate pri -
vatã, se aflã într-o stare avansatã de degradare ºi
dezafectare, cu excepþia coºului de dispersie a
gazelor. Coºul de dispersie a gazelor de la
Cuprom, înalt de 351,5 m, cu diametrul de 70 m
la bazã ºi 6 m la coronament, cea mai înaltã
construcþie din þarã, pus în funcþiune în anul
1995, elogiat la timpul respectiv în Europa ºi
Amer ica de Nord, meritã sã constituie obiectul
unui proiect de amenajare în scop turistic. O
realizare tehnicã ºi istoricã pentru comunitatea
bãimãreanã.

Strâmbu-Bãiuþ, Lãpuºul Românesc, 
centru de topitorii ºi uzine metalo-chimice

Primele date despre extragerea minereului 
la Bãiuþ sunt cunoscute din secolul al XIV-lea,
când, prin anii 1327-1328, guvernatorii Tran -
silvaniei au luat mãsuri de cãutare ºi exploatare
a bogãþiilor subsolului. Din punct de vedere
administrativ, la timpul respectiv Bãiuþul apar -
þinea de comuna Lãpuºul Românesc, unde se
afla ºi sediul Oficiului Minier Lãpuºul Ro mâ nesc.
La Bãiuþ existau mine, ºteampuri, precum ºi
topitoare pentru minereul neferos, iar la Strâm -
bu-Bãiuþ ºi Poduroi-Lãpuºul Românesc to pi toa -
re pentru minereul de fier (azi amplasatã
Mãnãstirea „Naºterii Maicii Domnului” Ruoaia), 
perioadã în care a început o exploatare intensivã
a minereurilor. Datoritã creºterii extracþiei de
metale neferoase ºi insuficienþei apei pe vãile
Bãiuþului, în anul 1822 topitoarele de la Bãiuþ au 
încetat sã funcþioneze, utilajele au fost mu tate la
Strâmbu-Bãiuþ ºi o parte, în anul 1850, la to -
pitoria de fier de la Poduroi-Lãpuºul Românesc,
topitorie care a fost scoasã din func þiune în anul 
1892.

Topitoarele de la Strâmbu au fost mo -
dernizate ºi transformate pentru metale nefe -
roase; astfel, din anul 1850 Strâmbu-Bãiuþ a
devenit unul dintre cele mai mari cen tre de to -
pitorii ºi uzine metalo-chimice de acest gen din
Transilvania, care au funcþionat pânã în luna
mai 1933, când, prin decizia Direcþiei Minelor ºi 
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Metalurgiei Baia Mare, au fost scoase din
funcþi une. La 1 au gust 1933 a fost pusã în
funcþiune Flotaþia din Bãiuþ, an în care s-a dat în
funcþiune ºi funicularul pentru trans port de mi -
nereu de la mina Vãratec.

Materia primã pentru topire provenea de
la minele Bãiuþ, Vãratec ºi Cavnic. Din do -
cumentele vremii rezultã cã producþia anualã a
topitoriei era de 16 mii chintale, din care 76%
provenea din con cen trate sulfuroase de la Bãiuþ,
7% din minereu cuarþos-piritos Vãratec ºi 17%
din minereu de plumb ºi con cen trate de la Cav -
nic. Topitoria avea 16 cuptoare de calcinat tip
„Bode” cu alimentare manualã cu lopata, un
cuptor înalt, douã cuptoare mai mici, un ciu -
ruitor de plumb, instalaþie de dezargintare, un
furnal pentru separarea seleniului, precum ºi un
laborator de analize pirometrice ºi chimice.

Pentru cãptuºirea cuptoarelor de ardere
(prãjire) se foloseau marne argiloase de culoare
roºie-violacee, din zãcãmântul Poiana Botizii,
situat pe versantul stâng al Vãii Botizului. Drept 
combustibil pentru topire se utilizau cãrbunii de
lemn. ªi azi, cei care circulã pe drumul Cavnic-
 Bãiuþ, în apropriere de Strâmbu, pot vedea boc -
ºele fumegând sau mangalul rezultat, graþie
mun cii ºi tradiþiei unor familii de localnici,
mangal utilizat doar în atelierele de fierãrie ºi cu
ocazia serbãrilor câmpeneºti „ieºirea la iarbã
verde”, bar be que ºi nelipsiþii mititei, mai nou
pat ent românesc etc.

În Strâmbu-Bãiuþ a existat ºi o fabricã de
cãrãmizi, un ate lier de fierãrie ºi unul de tâm -
plãrie. Aici existã un zãcãmânt de argilã re -
fractarã, un silicat de aluminiu hidratat care con -
þine 7-8% oxid de potasiu. Zãcãmântul de la
Strâmbu-Bãiuþ, deschis în Dealul Ro tunda, poa -
te fi folosit în in du stria materialelor refractare,
decoloranþilor ºi pentru lucrãrile de artã plasticã, 
iar argilele din zona Lãpuº, unsuroase la pipãit
ºi cu as pect lucios, pot fi întrebuinþate în in du -
stria ceramicã ºi a materialelor refractare. De
altfel, Lãpuºul Românesc, aºa cum se denumea
pânã prin 1968, anul desfiinþãrii regiunilor ºi
raioanelor, este un strãvechi centru ce ramic. În
Lãpuºul Românesc a funcþionat ºi o fabricã pentru
sobe din fontã ºi un ate lier de pipe pentru fumat.

Lucrãri miniere magistrale

Dupã anul 1955, ca urmare a per fec þio -
nãrii tehnologiilor de sãpare ºi susþinere ºi a
creºterii con tinue a capacitãþilor de producþie,

au fost executate ºi unele lucrãri miniere ma -
gistrale (galerii, tuneluri) – catalogate, prin
lun gime, secþiuni, legãturi, scop –, lucrãri pentru
trans port de minereu, materiale ºi de per sonal,
aerajul minelor, evacuarea apelor de minã etc.,
printre care: tunel de 8,5 km Baia-Borºa–Novãþ, 
pentru hidrotransport ster ile de flotaþie la Iazul
Novãþ, pus în funcþiune în anul 1994, leagã
Valea Novãþului-Vaserului cu Valea Cisla din
Baia-Borºa; Gura BãiiMãcârlãu; Vãratec–Bo -
tiza; Bãiuþ-Cisma-Poiana Botizei; galeria ma -
gistralã (tunel) Baia-Sprie–ªuior–Cavnic, dat în 
funcþiune în anul 1972; Galeria Bulat între Siloz
Puþ extracþie mina Herja ºi Flotaþia Centralã
Tãuþii de Sus, având pe întreaga lungime trans -
portor de minereu cu bandã pe cabluri de trac -
þiune; în anul 1974 s-a dat în funcþiune tunelul
rutier de 4,5 km lungime pentru transportul
mine reului din subteranul minei ªuior la su -
prafaþa minei cu autobasculante de mare tonaj,
unic în mineritul din România.

Funiculare de minã, pentru trans port 
de minereu ºi materiale

În anul 1918, s-a construit, pentru tran -
spor tul peste munþii Rodnei a piritei bulgãri de
la mina Anyeº (Rodna), judeþul Nãsãud, la
insta laþia de sfãrâmare de lângã Gara Borºa,
judeþul Maramureº, un fu nic u lar în lungime de
18,2 km. Fundaþiile din beton se mai vãd ºi
astãzi. De aici, minereul sfãrmat (concasat) se
transporta pe calea feratã cu ecartament nor mal, la
fabrica de produse chimice din Bocicoiul Mare.

La Baia-Borºa a funcþionat, în perioada
anilor 1919-1924, un fu nic u lar pentru trans port
de minereu de la mina Gura Bãii la Platforma
din Baia-Borºa, unde minereul se încãrca în
vagoane de cale feratã îngustã ºi se transporta la
instalaþia de concasare din Borºa–Garã. Între
mina „Socolescu” ºi Flotaþia Baia-Borºa, în pe -
rioada 1954-1965, a funcþionat un fu nic u lar în
lungime de 3.310 m, cu o diferenþã de nivel de
458 m, iar între Mina Cota 1300 ºi incinta „Eme -
rik” un fu nic u lar cu o diferenþã de nivel de 300 m.

Alte funiculare pentru trans port de mi -
nereuri au funcþionat: între anii 1928-1962, de la 
mina Herja la Flotaþia Herja din incinta Uzinei
Chimico-Metalurgice din Baia Mare; un fu nic u -
lar între mina Vãratec–Flotaþia Bãiuþ în lungime 
de 4 km; între mina Sãsar (So fia) ºi Uzina de
preparare Sãsar, un fu nic u lar cu o ca pac i tate
mare de trans port, însã de lungime micã, 800 m;
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funicular Nistru–Bãiþa (1948-1963) pentru trans -
port minereu de la mina Nistru la flotaþia Bãiþa.

Funicularul Bãiuþ–Cavnic–Baia-Sprie–U -
zi na chimico-metalurgicã Firiza transporta mi -
nereu ºi alte produse pânã la cuptoarele din
Firiza. Dupã punerea în funcþiune a Flotaþiei din
Bãiuþ, s-a renunþat la funicularul Bãiuþ-Cavnic.
În perioada 1936-1972, de la mina Cavnic la
Flotaþia Cavnic din Baia-Sprie, minereul se
transporta cu un fu nic u lar în lungime de 9 km,
an în care s-a trecut la transportul minereului
prin magistrala Cavnic-ªuior-Baia Sprie.

Odatã cu punerea în funcþiune, în anul
1984, a Uzinei de Preparare Fãget, în prima fazã
pentru trans port de minereu de la mina Valea
Blaznei la flotaþia Fãget (zonã muntoasã aco -
peritã cu pãdure de foioase), s-a amenajat un fu -
nic u lar forestier (arbori-stâlpi de susþinere
cabluri), apoi s-a trecut la transportul cu au to -
basculante prin finalizarea drumului modernizat 
Valea Blaznei-comuna ªanþ-Uzina de preparare
Fãget.

Pentru trans port de persoane, în 1963, în
premierã în mineritul din þarã, s-a construit ºi a
funcþionat un tele fer ic din incinta Secu Baia
Borºa la incinta minei Toroiaga, care, în 1968, a
fost dezafectat ºi transferat pentru agrement la
Lacul Herãstrãu-Bucureºti.

Cãi ferate înguste destinate activitãþii
miniere, acum dezafectate

Cãile ferate înguste au avut un rol esenþial
pentru transportul de sare, iar dupã încetarea
activitãþii salinelor numai pentru transportul a
di verse mãrfuri, materiale lemnoase ºi de per -
soane, între: Cãmara Sighetul Marmaþiei–Rona
de Jos–Rona de Sus–Sa lina Coºtiui; Cãmara Si -
ghe tul Marmaþiei–Vadul Izei–Berbeºti–Fe -
reºti–Sa lina Ocna-ªugatag, dezafectate în pe -
rioa da 1971-1973. În anul 1916, odatã cu
reîn ceperea exploatãrii zãcãmântului din Valea
Cufoaia, s-a construit calea feratã cu ecartament
îngust pentru trans port de mangan, mãrfuri ºi
persoane Rãzoare–Cufoaia–Cerneºti–Dum brã -
vi þa–Baia Mare–Fabrica Phoe nix, cale feratã
aban donatã ºi dezafectatã dupã Primul Rãzboi
Mon dial. Calea feratã îngustã Firiza–Ferne -
ziu–Baia Mare (staþia ter mi nus fiind în spatele
clãdirii Trustului Minier din str. Bicaz nr. 1-3
Baia Mare) pentru trans port persoane la mina
Herja ºi Uzina Ferneziu a funcþionat pânã în
anul 1962. Odatã cu începerea lucrãrilor pentru

amenajarea lacu lui de acumulare Strâm to ri–Fi -
riza ºi construcþia barajului, calea feratã a fost
demolatã.

Calea feratã îngustã din incinta 9 Mai-Ari -
nieº a Minei Burloaia-Flotaþia Baia Borºa-Baia
Borºa Centru-Rotundu-Borºa Centru-Borºa Garã,
însumând 27 km, a fost utilizatã pentru trans port 
de minereu, con cen trate, de materiale pentru
minã ºi flotaþie, trans port de persoane ºi cir -
culaþia unui tren forestier pe zi, pentru trans port
de buºteni la Întreprinderea Forestierã Borºa. A
fost dezafectatã în anul 1968, odatã cu trecerea
la transportul auto al minereului, concentratelor
ºi al personalului din minerit.

Calea feratã industrialã pentru trans port
de minereu incintã Tunel Baia-Sprie–ªuior–
 Cavnic la Flotaþia Centralã Tãuþii de Sus a fost
dezafectatã împreunã cu calea feratã cu ecar -
tament nor mal Baia-Sprie–Triaj Flotaþia Cen -
tra lã–Baia Mare Sud, în perioada 1998-2000.
Parte din terasamentele acestor cãi ferate sunt
vizi bile, alte porþiuni au fost re date foºtilor pro -
prietari sau transformate în poteci, drumuri co -
munale etc.
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Minã de pe Valea Borcutului, Baia Mare, la început
de secol XX. În dreapta, Alexiu Pocol (1872-1935),

proprietar de mine. Fotografie din colecþia
Bibliotecii Judeþene Petre Dulfu” Baia Mare.



Amenajãrile pentru captare, acumulare
de ape industriale. Obiective turistice ºi
de agrement

Barajul ºi lacul de acumulare Strâm to -
ri-Firiza, destinat alimentãrii cu apã industrialã
a minelor, uzinelor de preparare a minereurilor
ºi uzinelor chimico-metalurgice din municipiul
Baia Mare, cât ºi pentru alimentarea cu apã
potabilã a municipiului Baia Mare ºi a oraºului
Baia-Sprie, în urma tratãrii în Uzina de Apã
Ferneziu (proprietate a municipalitãþii), a fost
dat în folosinþã în anul 1965 de cãtre Trustul
Minier. Barajul constituie o lucrare de artã, lacul 
cu o ca pac i tate de acumulare de peste 19 mi -
lioane mc de apã prezentând interes ºi din punct
de vedere turistic ºi prin practicarea de sporturi
specifice. Din anul 1971, întregul obiectiv a fost
transferat la Apele Române.

Lacul Bodi-Mogoºa asigura apa necesarã
minei ºi flotaþiei Baia-Sprie, transportatã fiind
printr-o conductã construitã din doage. Azi, lacul
prezintã interes doar din punct de vedere turistic.

Lacul Bodi-Baia Mare a deservit cu apã
industrialã mina ºi flotaþia Dealul Crucii, pânã la 
sistarea activitãþii acestora. Pe alocuri ºi în pre -
zent se mai pot vedea pãrþi din canalul care avea o 
lungime totalã de 14 km prin care apa curgea prin 
cãdere liberã spre flotaþia de la Dealul Crucii.

A fost pusã în funcþiune priza de captare
apã din râul Lãpuº în zona Cãtãlina cu reþeaua
de conducte, staþii de pompe, bazine de stocare a 
apei pentru alimentarea cu apã industrialã a
Flotaþiei Centrale Tãuþii de Sus ºi, în caz de
secetã, a municipiului Baia Mare.

De asemenea, s-a construit un sistem de
captare, acumulare ºi aducþiune a apei in dus -
triale din râul Cisla la flotaþia Baia-Borºa, pre -
cum ºi captarea de apã industrialã la Nistru,
Sãsar, Cavnic, Bãiuþ (1974).

Localitãþi miniere devenite staþiuni
balneare ºi climaterice

În urma lucrãrilor executate de Re gia
Monopolurilor Statului ºi Casa Autonomã a
Monopolurilor Statului (canalizãri, trotuare, îm -
prejmuiri, plantaþii de arbuºti, o salã de cine -
matograf, un club cul tural, precum ºi instalaþie
de bãi sãrate cu cabinele necesare), din anul
1924, comunele Ocna-ªugatag ºi Coºtiui au fost 
ridicate la rangul de staþiuni balneare ºi cli -
materice. În acest mod s-a dat posibilitate lo -
calnicilor de a realiza venituri pe timpul verii, de 
la vizitatorii staþiunilor, prin servicii de cazare ºi 
masã. În anul 2018, Primãria din Ocna-ªugatag
a reuºit sã obþinã din nou statutul de staþiune
balneo-climatericã a comunei ºi, prin atragerea
de fonduri europene în valoare de 5 milioane de
euro, în cadrul Programului Operaþional Re gio -
nal 2014-2020, s-a trecut la execuþia lucrãrilor
de investiþii în scopul creºterii potenþialului tu -
ristic. Consiliul Lo cal al comunei Rona de Sus,
în anul 2011, anunþa concesionarea unui teren
din satul Coºtiui pentru reabilitarea ºi ame na -
jarea bazei de tratament ºi agrement, precum ºi
construirea unei fabrici de produse naturale pe
bazã de nãmol ºi sare, în Coºtiui. Ar fi interesant 
sã vedem finalizarea!

La Cãmara-Sighetul Marmaþiei a funcþi -
onat o instalaþie de mãcinat sare, cu capacitatea
de 54 tone/8 ore; o instalaþie de brichetat sare cu
ca pac i tate de 12 tone/8 ore, precum ºi depozitul
cen tral de sare ºi liniile de triaj cale feratã, care
deserveau Salinele Ocna-ªugatag, Ocna Ro na-
 Coºtiui ºi, pânã în 1920, ºi Sa lina Ocna-Slatina
situatã în partea dreaptã a Tisei. Cele trei sa line
aparþineau de Direcþiunea Salinelor Ro mânia.
Instalaþiile au fost scoase din funcþiune în anul
1952, odatã cu încetarea activitãþii de extracþie a 
sãrii la Ocna-ªugatag.
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Caliban ºi Gãman – spirite chtonice primordiale

Li ana POGÃCIEª
Baia Mare

Cele douã personaje din Furtuna de
Shake speare ºi respectiv Meºterul
Manole de Lucian Blaga au în comun

mai multe trãsãturi, ce per mit tratarea lor într-o
paralelã.

Ambii au vârste neprecizate, dar care su -
gereazã existenþa lor din timpuri mitice. Dacã la
Caliban se cunoaºte mama: „ticãloºita cotoroanþã
Sycorax” ºi posibil, tatãl „Setebos, zeul”, Gãman
pare a fi venit de nicãieri ºi din strãvechi timpuri. 

Sunt niºte troglodiþi, prin aspectul lor ºi prin 
viaþa pe care o duc. Spre deosebire de Ariel, spirit
eteric ºi parþial ignic, cãruia Prospero îi zice cu
infinitã dragoste, „spiriduº” ºi „eºti aer, o boare”,
Caliban îi prilejuieºte magicianului exprimarea
unei avalanºe de in vec tive: „jigodie bãlþatã”, „un
prostãnac”, „robul care nu aratã nici strop de bu -
nãtate niciodatã”, „slugoi mincinos”, „os de zgrip -
þuroaicã”, „mãtrãgunã”, „sãlbatecule”, „otravã de
rob ce eºti”, „Mã pãmânt, mã”; în plus, îl socoteºte 
„Un diavol nãscut diavol, natura lui/ Nu îngãduie
creºtere, nici îndreptare”. Triuculo, mãscãriciul, îl
vede ca pe un peºte, „monstru”, „pocitanie”, mi -
rosind îngrozitor. 

Gãman beneficiazã de un portret chiar din
începutul piesei: „figurã ca de poveste, barba lun -
gã împletitã, haina lungã ca un cojoc”. Manole îl
denumeºte cu duioºie „zmeul nostru bãtrân”,
„zmeul meu nebun ºi sfânt”. Îl îndeamnã patern sã
se întoarcã în locurile de baºtinã: „Întoarce-te, iar,
de unde-ai venit. În pãdurile cu bãrbi ºi cu iezere –
e locul tãu, unde sãlbãteciuni îºi bagã botul în
siciul apelor. În bruma ochiului vârsta þi-e scrisã
ºi-n glas! Numeri mult peste o sutã de ani?
Zmeule, pãdurosule, bunule ...” Pentru Manole,
Gãman e un simbol al eternitãþii, dar ºi, prin com -
paraþie, al efemeritãþii fiinþei uma ne, al zãdãrniciei 
vãzute ca praf ºi pulbere. „E din cojocul lui Gãman 
(nisipul). Când se scuturã, ies din el colb ºi nisip ca 
dintr-o vânturãtoare”. Bogumil, nemilos: „Pãcat
cã are doi ochi în loc de unul la rãdãcina nasului,
altfel cãpcãunul ar fi întreg ºi fãrã meteahnã!”.

Manifestãrile lor verbale sunt pline de inter -
jecþii, strigãte, suspine, imprecaþii. Caliban înjurã,
ameninþã, blestemã: „Sã vã loveascã/ Broaºte, li -

bãrci, lilieci …”, „O-ho, O-ho!”. „M-ai învãþat
vorbirea ºi eu ce-am câºtigat/ ªtiu sã înjur …”. E
plin de rãutate, violenþã ºi resentimente; de n-ar fi
fost împiedicat de Prospero, ar fi violat-o pe
Miranda: „Umpleam eu insula de Calibani”.
Pentru alcool îºi vinde stãpânul ºi pune la cale
asasinarea lui Prospero. Are, totuºi, un puternic in -
stinct de conservare când îºi dã seama cã trebuie sã 
se supunã pentru a nu fi pedepsit. Stãpânul îºi re -
proºeazã cã toate eforturile sale civilizatoare sunt
în van: „ … doar mugeai ca o dihanie/ Þi-am dat
cuvintele pentru gândurile tale,/ Prin care sã le faci 
ºtiute. Neam rãu ce eºti,/ Deºi ai învãþat, aveai în
tine – acel ceva/ Nepotrivit cu o naturã bunã”.

Gãman e un spirit bãtrân, captiv între douã
lumi: cea veche, pãgânã, cu care e consubstanþial,
ºi cea nouã, creºtinã, pe care nu o poate reconcilia
cu prima. Miºcãrile lui spasmodice reproduc cu -
tremurele pãmântului ce refuzã o nouã lume, strãi -
nã de valorile strãvechi, animiste. Manifestãrile
lui exprimã revolta unei întregi lumi arhaice: Mira
îl provoacã: „Scuturã-te, Gãmane, voiniceºte, ca
zmeii tãrâmului celuilalt, încã o datã – aºa – scu -
turã-te! Tu eºti pãmântul marele, eu sunt biserica,
jucãria puterilor”. Indicaþiile scenice evidenþiazã
miºcãri telurice transmise prin zbaterile lui
Gãman: „sare dintr-o datã în picioare, cuprins de
panicã…”; „se scuturã enorm”, „sare în panicã”,
„agitat” etc. Interjecþiile folosite încearcã sã re -
producã sunetele subterane, numai de el auzite:
„A-j, a-j, a-j!!! Râcâie sub pãmânt, a-u, departe
subt munte!!! ªi în împãrãþia de subt picioare, vr-
vr, vr-î-î-î!” etc. În plus, foloseºte, singurul, ex -
presii în limba slavã/bulgarã, ca semn al noii lumi
ce stã sã se nascã: „Pomilui nas, Bbje moi!”; „O, o, 
o! Izbóvi nas, Gbspodi!”; „Gbre mi, gbre nam!”;
„PreblBghi, gbspodi!” etc.

Ambele entitãþi folosesc somnul ca o eva -
dare dintr-o lume conflictualã ºi potrivnicã lumii
dinlãuntrul lor. Aici identificãm afirmaþia lui
Heraclit, potrivit cãreia aezii ºi mistagogii „se
comportã în starea lor de veghe, ca oamenii ador -
miþi, care privesc fiecare cãtre lumea lor per -
sonalã, în timp ce oamenii treji au o singurã lume,
care le e comunã”. „Oamenii treji” sunt extro -
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vertiþi; privind în afara fiinþei lor, câtã vreme „cei
adormiþi sunt introvertiþi, privind înlãuntrul lor,
spre un univers cu cir cuit închis”, impenetrabil,
simþind ºi judecând realitatea dupã criterii onirice.
Somnul, simbol al izolãrii, permite luarea de con -
tact cu izvoarele vieþii ca sursã a creaþiei, a re -
culegerii, a concentrãrii pe esenþe, ca modalitatea
de acces la zonele arhetipale, profunde ºi defi -
nitorii ale fiinþei umane. Nu degeaba Lucian Blaga 
îºi intituleazã unul dintre vol ume Laudã Som -
nului. Dacã stãrii de veghe îi corespund undele
beta, stãrii de visare, hipnogogicã, generatoare de
inspiraþie ºi sensibilitate, îi corespund unde al pha,
având între 14-7 cicli/s. Undele theta (7-4 cicli/s)
marcheazã o profundã stare a percepþiei extra -
senzoriale, caracteristicã somnului cu vise (REM). 
Nivelul deplinei sugestibilitãþi este datorat un de -
lor delta, ce definesc nonrezistenþa (to tal re call),
eliberarea de orice legãturã cu lumea fizicã ºi
accesul în plan spir i tual.

Aºadar, somnul e un por tal spre o întoarcere 
la unitatea organicã primordialã, spre starea para -
disiacã a increatului, spre originile arhetipale. În
egalã mãsurã, el permite aflarea soluþiilor la pro -
blemele cotidiene, prin accesul la un de ter min ism
divin ce poate fi treptat dezvãluit, pe mãsura
crista lizãrii sensurilor dezvãluite prin simboluri;
cel ce acceseazã aceastã cunoaºtere o dezvãluie
prin azvârlirea privirilor în afarã, scrutând spaþiul
ºi timpul ºi prevestind marile evenimente istorice.

Pentru Caliban insula e plinã de „sunete ºi
dulci melodii”, gen er ate de Ariel ºi spiritele ete -
rice pe care acesta le coordoneazã, încât „chiar ºi
trezit dintr-un somn bun,/ Mã adorm la loc: atunci
vãd în vis/ Cum norii se deschid ºi-aratã bogãþii/
Gata sã cadã peste mine – ºi când mã trezesc/
Plâng de dorul sã mai visez”.

Gãman e într-o cvasistare de somn neli -
niºtit, de coºmaruri revelatoare de sensuri adânci:
„Gãman … doarme într-un colþ miºcându-se neli -
niºtit în somn, când ºi când scoate sunete ca un
horcãit ºi ca un suspin în acelaºi timp” (indicaþii
scenice – Actul I). Manole însuºi îl îndeamnã
„Cul cã-te sau întoarce-te iar … de unde ai venit”,
„Culcã-te ºi dormi”. Gãman e tolerat în pro -
ximitatea lui Manole pentru originalitatea fiinþei
sale ºi unicitatea sa, dar ºi pentru cã, alãturi de
Manole ºi Bogumil completeazã o trinitate deter -
minantã pentru fiinþa umanã: Manole reprezintã
raþiunea, luciditatea, calculul sec; Bogumil – cre -
dinþa incipientã ºi etericã de secol X, importatã din 
sudul Dunãrii, iar Gãman – iraþionalul ºi instinctul
primar ºi profund, ce leagã fiinþa umanã de lumea
organicã, interioarã. Prin somn Gãman are acces

la lumea subteranã ºi la cea celestã simultan, sim -
bolizând omul ce e presat nu numai de jos, ci ºi de
sus. I se dezvãluie, treptat ºi simbolic, soluþia la
problema lui Manole: „Se deschid porþile fãrã de
chei … Tãria albastrã a lumii plesneºte, bul-bul-
 bul se suge balta! Iatã stihii frecate una de alta ºi
pietre sfãrâmate în fãlci subpãmântene. Huruie
moara smintelilor dedesubt ºi se învârte. De acolo, 
în pofida noastrã, ºi de mai departe se dã drumul
sorþilor. Ce staþi? Ce întrebaþi? Puteri fãrã noimã
n-au de lucru ºi macinã din stâncã fãinã pentru
gurile morþilor. E o învârtire. E un vârtej. ªi auie
trist, cu ameninþare, ca în noapte de început, ca în
noapte de sfârºit! Pomilui nas, Boje moi”. Deºi
încã criptat, mesajul e receptat de Manole: „Zmeul 
nostru bãtrân viseazã rãu ºi ghiceºte faptele de -
pãrtãrilor”. Deºi dupã ºapte ani de încercãri ne -
reuºite, biserica tot nu se înalþã, meºterul se încã -
pãþâneazã sã dovedeascã faptul cã raþiunea umanã, 
matematica purã trebuie sã învingã forþele ob scure 
ale iraþionalului.

Manole ºtie cã alegerea locului a fost, din
start, o provocare la adresa puterilor pãgâne, întru -
cât orice zidire presupune întemeierea unei lumi
noi, „act de creþie ºi organizare sim i lar ac tului prin 
care haosul a fost transformat de zei în Cos mos”
(Mircea Eliade). Primul con tact e fa tal, pentru cã
obiectul îºi trage energia din sol, dar atunci când
energiile telurice refuzã acordul, construcþia tre -
buie sã absoarbã un spirit din viaþã, pentru a-ºi
asigura durabilitatea. Actul de construire imitã
arhetipul cos mic al creaþiei lumii, acesta trebuind
sã aibã loc în „centrul lumii” – timp ºi spaþiu mitic
validat metafizic, pentru cã nimic nu poate fi în -
fãptuit în real, decât dacã e în conformitate cu
arhetipul cos mic al Creaþiei. Deci, construirea e un 
act demiurgic ce presupune reite rarea acþiunilor de 
la începuturi, înfãptuite de zeii ce aduceau sa -
crificii menite sã le asigure dura bilitatea. Aceste
începuturi sunt asociate haosului, iar orice nouã
construcþie, cu atât mai mult o bisericã, reprezintã
un act ordonator, civilizator; de aici lupta con -
trariilor. O bisericã reprezintã nu doar „imago
mundi”, ci are ºi un scop apotropaic (sã þinã afarã
duhurile rele), sã asigure un loc propice teophaniei 
sã ofere apãrare împotriva mor þii, opunându-i
acesteia ideea de durabilitate, o întoarcere la cen -
tru, revenire adicã în inima rea litãþii limpezind
drumul cãtre mântuire ºi con tact nemijlocit cu
sacrul. Drumul cãtre „centru” pre supune difi cul -
tãþi, suferinþe ritualice ºi inevitabili „monºtri” care 
pãzesc comoara.

Gãman este cel care exprimã toate aceste
idei într-o stare de transã, folosind un limbaj me -
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taforic, aluziv, menit sã punã în gardã meºterul,
asupra unicei cãi de urmat: „Cã sunt puteri fãrã
grai … fãrã mãsurã. Le alungi cu crucea, ele rãs -
pund cu urã”; „Râcâie subt pãmânt…, departe,
subt munte!!! ªi în împãrãþia de subt picioare …”;
„ … ªi nu sunt friguri de nãscare, ci friguri de
prãbuºire”. Dupã o descriere a lumilor chtonice
ad verse, Gãman, epuizat, îºi reia ºedinþele de
somn: „Dorm, dorm. Cu urechea pe sorbul pã -
mântului”, pentru a dezvãlui apoi, orac u lar, paºii
urmãtori: „Biserica ta astãzi încã nu e nimic – dar
cineva ne numãrã paºii”. Îi cere meºterului sã nu
respingã ideea sacrificiului la care toþi se gândesc,
dar pe care nimeni nu o formuleazã ver bal: „Ce
gânduri, Manole? Cu adevãrat de niciun folos nu
este sã ne tot întrebãm. Meºtere, sã nu mai tâl -
cuim …”. Îºi presimte sfârºitul: „Manole, sunt mai 
bãtrân decât… Manole, de sfârºit nu sunt de par -
te”. Se oferã jertfã el însuºi: „Meºtere – biserica ta, 
mã vreau clãdit în ea, eu! Sufletul meu s-o tot
ocoleascã, abia ºoptind ºi abia miºcându-se, ca o
boare bãtrânã ºi fãrã de moarte”.

Spirit ludic, Mira închipuieºte transfor ma -
rea ei în bisericã: „Dar cel puþin turlele, turlele s-ar 
ridica atunci mai subþiri, cerându-mã înapoi ce -
rului. Pe urmã, mare pãcat n-ar fi, dacã cerul nu
þi-ar da niciun rãspuns. Tu þi-ai avea în veºnicã
frumuseþe – bisericã”. Femeia ºtie cã moartea ri -
tualicã e creatoare când e sacrificiu ºi nu ac ci dent,
pentru cã sacrificiul declanºeazã o forþã ce asigurã
transmiterea vieþii în perenitatea creaþiei. Îndâr -
jirea lui Manole exprimã doar ideea cã e conºtient
de iminenþa sacrificiului. Continuarea jocului
Mirei se face cu Gãman, pe spatele cãruia se urcã;
acesta dezvãluie orac u lar ºi persoana ce urmeazã a 
fi sacrificatã: „În vãzduh a crescut pe spatele meu
– o bisericã. Vino fiinþã tânãrã, viaþã fãrã pereche,
la zmeul nostru, vino”. Regretul pentru cele dez -
vãluite se exprimã prin cuvintele: „O, o, o, de ce
nu m-ai luat, Doamne, un ceas mai devreme? ...
Mare durere simt ºi obosealã ca de sfârºit”. Bã -
trânul anticipeazã sfârºitul confruntãrii, accep -
tând, resemnat, soarta: „Mersul întâmplãrilor nu
se poate schimba … Lasã-mã sã-þi sãrut picio -
ruºele tu înger, tu copil, tu piatrã … Sã tãcem, sã
tãcem. Visul se izbândeºte, dar liniºtea, liniºtea
n-o mai gãsim”. Indicaþiile scenice subliniazã

acal mia sfârºitului:  „(Gãman) Recade cu capul la
pãmânt într-un sughiþ ºi plâns bãtrân”, pentru ca
mai apoi „(Se liniºteºte de tot)”.

Când zidarii vor sã renunþe la munca sisi -
ficã, Mira îi cere ajutorul, pentru ca nu cumva
destinul sã nu se îndeplineascã: „Zmeule, tre -
zeºte-te, cã oamenii vor sã se lapede”. Gãman
renunþã la somn, pentru a se implica decisiv în
concret „(oftând ºi ºuierând, se ridicã, se scuturã
sinistru)”: „Cu glas tare pânã la cer, cu lacrãmi
mari pân’la pãmânt, lângã zid sã staþi …”. Bã -
trânul, îndurerat, se solidarizeazã cu Manole: „Vai 
nouã, meºtere”, anticipându-ºi ºi propria dis pa -
riþie, odatã cu acceptarea jertfei de sânge ºi liniºtea 
entitãþilor chtonice. Prin clarviziune, Gãman, deºi
plecat pe perioada zidirii Mirei, ºtie tot ce s-a
întâmplat ºi, la fel ca Manole, aude „sunetul înalt
ºi lung, depãrtat ca o chemare”, ce continuã sã
vinã din zid. Potolit definitiv, Gãman nu mai e
entitatea rãzvrãtitã dinainte, ci un om învins, cã -
ruia i s-ar potrivi citatul shake spear ian: „The rest
is si lence”, când spune „Alt nimic”.

Tot lui Gãman îi revine sarcina de a rezuma
soarta lui Manole: „Cântecul din zid te cheamã
spre alt tãrâm, unde lumea e albastrã ºi unde se duc 
toate vieþile. Dintre turle priveºti ºi þi se pare
jalnicã lumea ºi toatã frumuseþea”. Fãrã a privi,
descrie moartea meºterului: „Sufletul tãu se des -
prinde din trup, lu mina se învârte, cerul îþi pare jos
ca un scut. Gândul tãu zboarã, trupul tãu cade ca o
hainã care te-a strâns ºi mult te-a durut”. O ultimã
tresãrire a puterilor telurice marcheazã instaurarea 
liniºtii sinonime cu moartea pentru entitãþile pã -
gâne primordiale: „(s-a scuturat sinistru, pe urmã
se liniºteºte tot mai mult). În zid un cântec a
contenit. Slava tebe, Gospodi, slava tebe! Pri meºte-l
de-a dreapta puterii!”. O nouã erã s-a instalat.

Caliban îºi gãseºte ºi el liniºtea în eterna
posturã de sclav: „Da, se executã; ºi mã fac mai
cuminte pe urmã,/ Sã-l iau pe beþivanul acesta drept 
dumnezeu/ ªi sã mã-nchin la un aºa do bitoc!”.

Cele douã personaje de aceeaºi speþã, aduc
în literaturã bogãþia ºi complexitatea spiritelor
chto nice atât de aproape de structura primarã,
nealteratã a fiinþei umane, capabilã, altãdatã, de
profunde conexiuni cu Pãmântul.
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Faurul Pãmântului – divinitate providenþialã

Li ana POGÃCIEª
Baia Mare

Personaj secundar al basmului
Greuceanu, povestit de Mihalache
Constantin din Mahalaua Delea-

 Veche, Bucureºti 1876 ºi publicat pentru prima
oarã în „Calendarul Au rora”, Faurul Pãmântului 
este un personaj straniu ce îmbinã trãsãturi a -
min tind de zeitãþile htoniene Vul can/Hefaistos,
precum ºi de elemente specifice Fârtatului din
mitologia dacã.

În calitate de zei ignici, atât Vul can, cât ºi
Hefaistos, precum ºi vedicul Tvástar, stãpânesc
deopotrivã focul ceresc (me te or itic), cel htonic
al vulcanilor, precum ºi cel artizan ºi tehnic
drept mijloc eficient de modelare a metalelor.
Fierarul apare cu semnificaþii simbolice mul ti -
ple, datorate importanþei pe care a avut-o în
istoria omenirii descoperirea prelucrãrii me ta -
lelor, în spe cial a fierului. Acest metal e socotit
am biv a lent, întrucât creeazã unelte de fier fo -
losite pentru modificarea materiei inerte (plug,
cuþit, ciocan etc.), dar ºi instrumente satanice ale 
rãzboiului ºi ale morþii. Din acest motiv, fierul e
socotit un metal impur, vul gar, dur, agresiv,
sumbru, di a bolic, asociat morþii în credinþele
pãgâne. În consecinþã, în mitologiile lumii, cu
prelucrarea fierului se ocupã, de regulã, di vi -
nitãþi secundare, intermediare între divinitatea
majorã ºi om, variind între geniu benefic ºi de -
mon ma lefic, întotdeauna, însã, temut de simplii 
muritori ºi respectat de eroi.

Forja la care lucreazã „fãurarul” are un as -
pect cos mo gonic ºi cre ator, asuric ºi in fer nal,
precum ºi unul iniþiatic; stãpânirea focului ce resc
ºi a apei, douã dintre elementele funda mentale
ce se unesc în prelucrarea fierului, re prezintã
Marea Operã alchimicã, ducând la refa cerea
uni tãþii primordiale ce asigurã întoarcerea la sta -
rea edenicã ºi dobândirea nemuririi.

Fierarul are, totuºi, puteri supraomeneºti.
În afarã de capacitatea de a crea fãpturi vii din
materie nonvie, mai poate isca generaþii spon -
tane din substanþe semiorganice (plasmogenie). 

Astfel, Faurul Pãmântului „porunci cal -

felor sã facã lui Greuceanu o cãruþã cu trei cai,
cu totul ºi cu totul de fier. Dupã ce furã gata,
suflã asupra lor ºi le dete duh de viaþã”. La fel
Vul can crease femeia, pe Pan dora (Pan = toþi/
tuturor + Dora = dar), ca o scuzã pentru lipsa de
vigilenþã în pãzirea focului furat de Prometeu ºi
cãreia Mi nerva, zeiþa înþelepciunii i-a dat suflet.
El a executat, de asemenea, cutia de zestre a
primei femei, în care a pus toate relele pã mân tului.

Fierarul are, de obicei, un as pect de temut, 
in fer nal, deoarece activitatea lui e înruditã cu
magia ºi vrãjitoria. Din acest motiv e exclus din
societate, trãind departe de aºezãrile omeneºti,
iar activitatea lui e însoþitã de ritualuri de puri -
ficare (întrucât arta prelucrãrii focului e socotitã
un se cret re gal sau sac er do tal), de interdicþii se -
xuale sau exorcisme. În plus, în multe situaþii,
pãzeºte ºi comori subterane. Faurul Pãmântului,
fierar prin excelenþã, trãieºte într-un spaþiu uto -
pic, accesibil doar celor aleºi. Doar când sunt
împreunã, cei doi fraþi au acces în acest loc:
„Greuceanu luã cu dânsul ºi pe fratele sãu ºi
merse, merse cale lungã, depãrtatã, pânã ce
ajun se la Faurul Pãmântului; cu care era frate de
cruce… Aici se oprirã ºi poposirã”. Atât spaþiul
în care trãieºte fierarul, cât ºi tãrâmul zmeilor
asigurã contacte limitate cu omenirea, acce si -
bilitatea acolo fiind permisã în condiþii excep -
þionale ce presupun contacte nemijlocite ºi doar
persoanelor ce intrã în rezonanþã cu ele: „Fratele 
Greuceanului, umblând, umblând mai multã
vreme în sec, se întoarce la locul de des pãrþire.
Iar Greuceanu se duse, se duse pe o potecã care-l 
scoase tocmai la casele aºezate unde-ºi înþãrcase 
dracul copiii”.

Fierarul participã, deopotrivã, la op era
cos mogonicã ºi la civilizarea lumii, de obicei în
calitate de ajutor al zmeului – demiurg sau al
eroului civilizator ºi e capabil sã creeze cos -
mosul, dar nu e Dumnezeu. Fiind deþinãtorul
unor se crete cereºti, are darul de a aduce sau opri
ploaia, de a vindeca bolile ºi de a ajuta la vrãjile
de dragoste cu obiecte din fier. (De aici folosirea 
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fierului în scop apotropaic prin punerea unei
bucãþi de fier în faºa copilului sau plasarea unor
obiecte de fier în leagãn pentru a-l feri de deochi
sau boli).

Sursa puterilor fizice neobiºnuite, inex -
plicabile doar prin exercitarea meseriei, este
dez vãluitã ºi eroului care este capabil la rândul
sãu sã ia „în mâna dreaptã soarele ºi în cea
stângã luna” pe care „le aruncã pe cer ºi se
bucurã cu bucurie mare …”. Îºi mãsoarã puterile 
fizice ºi cu zmeii, învingându-i. Grad ual, cei trei 
zmei au puteri din ce în ce mai mari; dacã primii
doi preferã trânta „lupta, cã e mai dreaptã”, cu
cel de-al treilea se înfruntã cu sãbii ºi suliþe ºi
doar când acestea devin inutilizabile: „în sãbii
se bãturã ºi se rupserã sãbiile; în suliþe se lovirã
ºi se rupserã suliþele; apoi se luarã la luptã”,
recurg la luptã: „în sãbii sã ne tãiem, în suliþe sã
ne lovim ori în luptã sã ne luptãm”, propune
Greuceanu. Lovitura de graþie se dã în toate
cazurile cu paloºul: „îi tãie capul cu paloºul”.
(Se observã inconsecvenþa povestitorului în fo -
lo sirea termenilor sabie ºi paloº).

Capacitatea de premoniþie îl ajutã sã anti -
cipeze faptul cã zmeoaica bãtrânã îl va urmãri
pe Greuceanu, motiv pentru care „îndatã dupã
plecarea Greuceanului, Faurul Pãmântului se
apu cã ºi fãcu chipul lui Greuceanu numai ºi
numai din fier, apoi porunci sã arzã cuºniþa ziua ºi
noaptea ºi sã þinã chipul acesta fãrã curmare în foc”.

Glosolalia, capacitatea de a înþelege ºi
vor bi o limbã pânã atunci necunoscutã, în cazul
acesta, graiul pãsãrilor, se manifestã într-un mo -
ment cru cial al luptei cu tatãl zmeilor: „Corbule, 
corbule, mie sã-mi aduci un cioc de apã dulce,
cãci eu þi-oi da de mâncare trei leºuri de zmei ºi
trei de cal. Auzind corbul aceste cuvinte, aduse
lui Greuceanu un cioc de apã dulce ºi îi astâm -
pãrã setea …”. În mod ev i dent, aceastã însuºire
extraordinarã i-a fost transmisã eroului de cãtre
Faur.

Tot el îi dezvãluie lui Greuceanu taina
metamorfozei, stãpânitã doar de forþele male -
fice; „Dacã ajunse aici, Greuceanu se dete de
trei ori peste cap ºi se fãcu un porumbel”, trã -
dându-l doar ochii; apoi „Greuceanu nu mai de -
cât se dete iarãºi de trei ori peste cap ºi se fãcu o
muscã ºi intrã în cãmara zmeilor”. În afarã de
fiinþe, eroul se poate transmuta ºi în obiecte;
„Atunci Greuceanu se dete de trei ori peste cap,
se fãcu un buzdugan cu totul ºi cu totul de fier ºi
unde începu, nene, a lovi în stanã de se cu -

tremura pãmântul”. Zmeoaicele se meta mor fo -
zeazã, la rândul lor, într-un „pãr plin de pere de
aur”, o „grãdinã foarte frumoasã cu flori ºi flu -
turei ºi cu apã limpede ºi rece”, iar „muma
zmeoaicelor” devine „un nor … ca un vârtej”,
ca, mai apoi, sã arate „ca o flãcãraie”, valenþã a
„focului-fiinþã, capabil sã se deplaseze ºi sã de -
voreze tot ce-i iese în cale”.

Fierãria pare aidoma unei cetãþi inex pug -
nabile, întrucât ea oferã o deplinã protecþie celor 
din in te rior, fiind în egalã mãsurã un loc de
tainicã iniþiere în mistere: „Trei zile ºi trei nopþi
au stat închiºi într-o cãmarã Greuceanu cu
Faurul Pãmântului ºi se sfãtuirã. ªi, dupã ce se
odihnirã câteva zile ºi mai plãnuirã ceea ce era
de fãcut, Greuceanu ºi fratele sãu o luarã la
drum”. Dovada cã fierãria e un spaþiu sacru,
inviolabil de forþe malefice o avem în inca -
pacitatea zmeoaicei de a-i penetra zidurile: „Ai -
ci, cum descãlecarã, se închiserã în fãuriºte…”,
„De-i ajungea, îi prãpãdea. Acum, însã, (zme -
oaica) n-avea ce le mai face”.

Focul iniþiatic sacru e, probabil, cel folosit 
de Faurul Pãmântului în „cãmara” în care se
închide cu Greuceanu pentru a-i transmite puteri 
ºi cunoºtinþe esenþiale în îndeplinirea sal va toa -
rei misiuni cãreia îi este destinat; efectul asupra
eroului e rad i cal, capacitãþile lui supraomeneºti
fiind detectate în plan subtil de zmeoaice care-i
percep lu mina/aura protectoare numindu-l pe
parcursul misiunii sale „Greuceanul de Aur”.
Intuiesc, totodatã, cã sfârºitul lor nu e departe:
„Pânã aici ne-a fost ºi nouã! D-aici înainte nu -
mai Dumnezeu sã-ºi facã milã de noi ºi d-ai
noºtri”; la fel zmeii afirmã „Pe lumea asta nu
mi-e fricã de nimeni; numai de Greuceanul de
Aur …”.

Focul artizan/tehnic de origine htonianã
este cel ce dã fierarului atributele „fãurarului”
de obiecte magice, prin unirea lui cu focul ce -
resc, me te oric. Astfel, Tváshtri ºi Ptah fãuresc
zmeilor lor Indra, respectiv Horus, trãsnetul ºi
tunetul, arme reprezentând „unealtã” cos mo go -
nicã prin excelenþã. Piticii fãuresc ciocanul lui
Thor, iar pãpãluda, securea lui Konas. Hefais -
tos, cea mai complexã întruchipare a va len þelor
mito-simbolice ale fierarului, fãureºte arme
pentru cei mai mari dintre eroii legendari greci:
sceptrul pentru Zeus, tridentul pentru Po sei don,
scutul pentru Heracles ºi platoºa pentru Ahile,
arme ce le confereau invulnerabilitate desti na -
tarilor. Vul can, locuitor al adâncurilor vul ca -
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nului Etna, unde îºi avea ºi atelierul, a fãurit
arme de luptã lui Enea. Fiind destinat unui
anumit erou, obiectul pare sã fie intim legat de
persoana acestuia, primind un nume, în cazul

sãbiilor - Excalibur - ºi pierzându-ºi puterile
odatã folosit de alþi indivizi, fapt pentru care, încã 
din epocile preistorice, aceste arme se pu neau în
mormânt cu deþinãtorul, alãturi de unel tele ºi
podoabele ce-i aparþinuserã rãz boi ni cu lui. Le -
gãtura dintre Faurul Pãmântului ºi Greuceanu
pare sã fi fost pecetluitã de trei obiecte magice:
un cuþit care, înfipt în pãmânt ºi gãsit ruginit, ar
fi semn al morþii celuilalt frate, (la fel ca bas -
malele rupte la mijloc) ºi, mai ales, un paloº
magic ce-i permite sã învingã zmeii ºi sã dez -
vãluie adevãrata identitate a zmeoaicelor meta -
morfozate în vegetale ºi obiecte.

Al treilea obiect magic e un buzdugan ce
apare dupã ce diavolul ºchiop ºi „un mangosit
de sfetnic de-ai împãratului Roºu” (acolit de -
monic al primului), furã paloºul în speranþa pri -
mirii recompensei pentru salvarea umanitãþii, în
persoana fiicei împãratului. Fie ca starea de gra -
þie indusã de Faurul Pãmântului lui Greuceanu
în vederea confruntãrii cu zmeii dispãruse, fie cã 

ea era întreþinutã de posedarea paloºului, cert e
cã „împieliþatul ºtia cã Greuceanu fãrã paloº era
ºi el un om ca toþi oamenii. Puterea lui în paloº
era; fãrã paloº era necunoscut”; ºi într-adevãr,
împãratul, confuz, „nu ºtia între care sã aleagã.
Credea cã acesta sã fie Greuceanu, darã nu-ºi
putea da seama de cum paloºul lui Greuceanu se
aflã în mâna sfetnicului”. ªi totuºi, in con sec -
venþa povestitorului face ca paloºul sã fie supus
bilocaþiei, fiind în acelaºi timp în mâna „sfet -
nicului celui pãlãvatic”, ºi în acelaºi timp în
pulberea drumului dupã distrugerea necuratului
metamorfozat teriomorfic în stanã de piatrã; ori,
prin capacitatea fiinþelor supranaturale de a crea
materie nonvie din materii semiorganice, diavo lul
fãurise o replicã fãrã valoare a pa lo ºului miraculos. 

Paloºul realizat de Faurul Pãmântului are
uimitoarea ca pac i tate de a transforma totul în
praf, aidoma unei arme contemporane cu la ser
ce aneantizeazã obiectele atinse. Paloºul trans -
formã pãrul, ce era fiica micã a zmeoaicei, în
„praf ºi cenuºã”, ceea ce-l mirã pe fratele ero -
ului: „iar frate-sãu încremeni de mirare, neºtiind 
ce sunt toate acestea”; fata cea mare, meta mor -
fozatã în fântânã ºi grãdinã, deveni „praf ºi þã -
rânã”. Greuceanu îl ameninþã pe dracul meta -
morfozat în stanã de piatrã, cu transformarea lui
în praf, dar de data aceasta prin folosirea forþei
fizice: „dã-mi paloºul ce mi-ai furat, cã de nu,
praful nu se alege de tine”, ameninþare ma te -
rializatã în cele din urmã: „ºi dete, ºi dete, pânã
ce o fãcu pulbere”, doar paloºul rezistã lovi -
turilor buzduganului ce pare cã nu avea aceleaºi
puteri ca arma creatã de fierar: „ºi-ºi gãsi Greu -
ceanu paloºul ce-i furase Satana”.

Cãlãtoria spre tãrâmurile Faurului Pã mân -
tului ºi ale zmeilor se face pe jos, doar la în -
toarcere Greuceanu cumpãrã (?!) doi cai ce mer -
geau „ca sãgeata de iute” ºi „repede ca vântul”
cu care fuge din faþa zmeoaicei ce zbura „ca
vântul ºi lin ca gândul” câtã vreme luase forma
unui nor, pentru ca mai apoi sã arate „ca o
flãcãraie”. Fãrã a se face nicio referire la viteza
cu care puteau cãlãtori caii fãuriþi de fierar ºi
înzestraþi cu viaþã, nu putem, totuºi, sã nu ob -
servãm cã, indiferent de mijlocul de locomoþie,
acesta aduce izbitor în deplasarea sa cu des -
crierile contemporane ale O.Z.N.-urilor – vitezã
supersonicã, luminã puternicã, camuflaj în nor,
lipsã de zgomote.
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Greuceanu, bandã desenatã de Adrian Barbu. 
Sursa ilustraþiei: graph ite-il lus tra tor.blogspot.com



O Enciclopedie ºi erorile ei
Dr. Florian ROATIª

Baia Mare

Apariþia unei Enciclopedii a iden ti -
tãþii româneºti (Editura Litera In -
ternaþional, Bucureºti, 2011), pro -

beazã astãzi un curaj mai rar întâlnit1, ºtiind cã,
de regulã, astfel de lucrãri sunt rodul unor co -
lective de cercetãtori, întrucât se cer acoperite
mai multe domenii.

Autoarea acestei temerare întreprinderi
este Ecaterina Þarãlungã, un istoric literar cu -
noscut prin monografiile consacrate lui Tu dor
Vianu (1984) ºi lui Dimitrie Cantemir (1989 ºi
2004), precum ºi prin îngrijirea celor trei vol -
ume de Opere ale lui Petru Dumitriu (2004)2.

Aceasta a riscat mult concepând o ase -
menea lucrare, fapt confirmat de cele aproape
200 de erori detectabile în cele 864 de pagini ale
cãrþii. Unele sunt erori grave, fla grante, altele
sunt mai puþin relevante, regãsibile ºi în alte
lucrãri, dar nu într-un numãr atât de mare.

Este vorba de nume ºi titluri greºite, con -
fuzii – unele regretabile –, ani de naºtere greºiþi,
inconsecvenþe ºi disproporþii în tratarea per so -

nalitãþilor ºi omisiuni - acestea din urmã ca
expresie a unei axiologii extrem de subiective.
ªi toate cele enu mer ate, în pofida unei biblio -
grafii impresionante, întinsã pe 15 pagini, alcã -
tuitã din dicþionare, enciclopedii, monografii ºi
sinteze. Anumite erori sunt preluate din chiar
aceastã bibliografie ºi ca atare per pet u ate, altele
au ca sursã Wikipedia, care ne oferã informaþii
neverificate3, iar unele nu pot proveni decât
dintr-o documentare deficitarã, superficialã, su -
plinitã uneori de imaginaþie!

Ne propunem, în cele ce urmeazã, evi -
denþierea ºi corectarea unor astfel de erori, nu
atât dintr-o pornire criticã (tardivã, dupã 10 ani), 
cât din dorinþa de a veni cu alte opinii, posibil de
luat în considerare la o nouã ºi necesarã ediþie a
cãrþii.

Trebuie sã remarcãm de la început ineditul

metodei de lucru promovate de autoare: ºi-a
propus sã evidenþieze contribuþiile aduse la
identitatea româneascã de familii ºi dinastii din
toate provinciile româneºti, fãcând trimiteri la
profesorii ºi, unde este cazul, la discipolii per -
sonalitãþilor abordate. Lãudabilã ºi interesantã,
metoda nu este aplicatã cu consecvenþã: în cazul 
unor familii cu rezonanþã culturalã sunt omiºi
reprezentanþi cu contribuþii deloc neglijabile.
Aºa este cazul familiei Ciorãnescu, din care nu
sunt amintiþi Ioan (poet ºi traducãtor din lirica
francezã) ºi George (poet, eseist, istoric, tra -
ducãtor). Din fa milia lui Duiliu Zamfirescu, au -
torul lui Tãnase Scatiu, lipsesc fiul acestuia,
Alexandru Duiliu, dip lo mat ºi scriitor ºi ne -
poata, Sanda Stolojan, cunoscutã reprezentantã
a exilului românesc, critic literar ºi traducãtoare
în limba francezã a unor vol ume de L. Blaga ºi
E. Cioran.

Apoi, este prezentat Horia Bernea, nu ºi
tatãl acestuia, Er nest Bernea (1905-1990), so -
ciolog ºi etnograf, reprezentant al ªcolii mo -
nografice de la Bucureºti, conduse de Dimitrie
Gusti, Theodor Sperantia, nu ºi fiul sãu Eugeniu
Sperantia (1888-1972), poet, estetician ºi socio -

log, profesor la Universitatea din Cluj - ºi exem -
plele ar putea con tinua.

Nu sunt omiºi doar cei pe care i-am
amintit, reclamaþi de însãºi metoda propusã, ci
ºi mulþi alþii recomandaþi de op era lor: Vasile
Bãncilã, Eta Boieriu, Iordan Chimet, Nina
Façon, Ionel Jianu, Al ice Voinescu etc.

În ceea ce priveºte spaþiul acordat unor
personalitãþi existã nedrepte disproporþii. La
une le avem câte o paginã, deºi nu s-ar impune
(Maria Filotti, Pop de Popa, Ioan etc.), la alþii
doar câteva jumãtãþi de rânduri (Sergiu
Al-George, Dan Bãdãrãu, Nicolae Filimon etc.).

Este de apreciat diversitatea promovatã –
actori, balerini, compozitori, cântãreþi, fotba -
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1 O precursoare celebrã ar fi Enciclopedia Cugetarea a lui Lucian Predescu din 1940.
2 Ecaterina Þarãlungã s-a manifesta ºi în criticã (Secvenþe critice, 1979) ºi în ro man (Misiunea de investigare, 1987).
3 E posibil ºi ca unele erori sã fi trecut din aceastã Enciclopedie pe Wikipedia!



liºti, oameni politici etc., dar credem cã se
exagereazã cu enumerarea de roluri, cântece,
filme1, funcþii, premii etc. Sigur, selecþia este
subiectivã, dar s-o omiþi pe Al ice Voinescu ºi
sã-l reþii pe Bogdan Olteanu (trebuia prezentatã
ºi bunica acestuia, Ghizela Vass, con form me -
todei!) ni se pare o micã…nedreptate! ªi aceasta 
în condiþiile în care la Antonie Plãmãdealã, Lu -
creþiu Pãtrãºcanu sau Ecaterina Andronescu nu
se aminteºte nici o lucrare (probabil din lipsã de
spaþiu!).

Dacã toate aceste pot fi ex pli cate prin con -
cepþia autoarei ºi nu sunt negreºit imputabile,
existã multe alte lucruri care deformeazã rea -
litatea ºi se cer corectate, pentru a nu fi per pet u -
ate.  Sunt de amintit, mai întâi, zeci de erori
„mãrunte”: ani de apariþie greºiþi, titluri greºite
la anumite vol ume, lucrãri atribuite altor autori
º.a, care puteau fi evitate printr-o documentare
mai serioasã. Sunt prea multe, aºa cã ne vom
opri doar la câteva.

Astfel, Nicolae Balotã, nãscut în anul
1925, nu putea debuta în 1929! Cartea lui Sergiu 
Al-George, Arhaic ºi uni ver sal a apãrut în anul
1981ºi nu 1971, iar teza de doctorat a lui Petru
Comarnescu, Kalokagathon, în 1946, nu în
1964, iar a doua ediþie în 1985! Cartea aceluiaºi,
intitulatã Chipurile ºi priveliºtile Americii nu a
vãzut lu mina tiparului în anul 1980, ci a cu -
noscut câteva apariþii anterioare. Dupã luarea
doctoratului amer i can în esteticã ºi revenirea
acasã, Comarnescu a publicat volumele Amer -
ica vãzutã de un tânãr de azi (1933) ºi Homo
americanus (1933). Aceste douã cãrþi le va reti -
pãri în anul 1940 într-un singur volum, cu titlul
Chipurile ºi priveliºtile Americii, reeditat în
anul 1947 cu alt titlu, Amer ica. Lume nouã-
Viaþã nouã . Postum, completatã cu pagini de
jurnal din 1968, aceasta va apare, sub îngrijirea
lui Mircea Filip, cu titlul Chipurile ºi priveliºtile
Americii la Editura Eminescu în 1974. Apoi, Ion 
Caraion a publicat Antologia orãºelului Spoon
River, traducere dupã Ed gar Lee Mas ters în anul 
1968 ºi nu în 1979, cum se afirmã la p. 153.

Este exagerat sã-l numim pe Eugen

Ionescu „studentul lui Nae Ionescu”, cãci el nu a 
urmat filosofia, ci ºi-a luat licenþa în limba ºi
literatura francezã. Probabil cã l-a audiat, era
ceva la modã atunci, dar nu a fãcut parte din
cercul studenþilor care au gravitat în jurul Pro -
fesorului (Vulcãnescu, Eliade, Noica, Haig
Acterian etc.). Dimpotrivã, el s-a distanþat de ei,
începând cu 1938, când unii dintre aceºtia s-au
lãsat cuceriþi de legionarism. ªi apoi, nu toatã
gen eraþia a fost subjugatã de fascinantul pro -
fesor2. E. Ionescu nu s-a stabilit în Franþa în anul 
1939 (p. 395), ci în iunie 1942, când a plecat ca
secretar de presã (ºi apoi cul tural) la Vichy,
rãmânând apoi la Paris.

Cartea lui Dumitru Stãniloae, Poziþia dlui
Lucian Blaga faþã de creºtinism ºi ortodoxie a

apãrut în anul 1942 - ºi a declanºat o polemicã
de amploare –, ea fiind reeditatã în anul 1993 la
Editura Paideia. Este vorba de o insuficientã
acribie. O abordare serioasã ar fi trebuit sã arate
întotdeauna ediþiile prime ºi apoi reeditãrile, ev -
i dent cele ºtiute, având în vedere cum circulã
astãzi cãrþile la noi, altfel cititorul poate con -
funda reeditarea cu prima ediþie! Spre exemplu,
cartea lui N. Bagdasar, Din problemele culturii
moderne apãrutã în 1998 este o reeditare a celei
din 1931, deci nu este postumã! În ceea ce pri -
veºte traducerea lui Kant Critica raþiunii prac -
tice. Întemeierea metafizicii moravurilor, ediþia
din 1999 vine dupã cea din 1972, iar traducerea
Criticii raþiunii pure (1969) de cãtre Bagdasar ºi 
Elena Moisuc, reeditatã în 1998, nu este
amintitã. Tot la N. Bagdasar se afirmã (p. 52) cã
acesta ar fi întemeiat Editura Filosoficã! O edi -
turã cu acest nume nu a existat la noi niciodatã.
Cãrþi de filosofie au apãrut în perioada inter -
belicã sub egida Societãþii Române de Filosofie, 
al cãrei secretar a fost N. Bagdasar. Aceluiaºi
harnic exeget ºi ed i tor al filosofiei româneºti i se 
atribuie cartea lui Da vid Hume Cercetare
asupra intelectului omenesc, carte tradusã de S.
Cãtuneanu (S. Katz), Bagdasar semnând doar
introducerea! În schimb este omisã lucrarea
aces tuia intitulatã Filosofia contemporanã a
isto riei, din 1930, iar la Teoria cunoºtinþei,
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1 La Nicolai Degetari, spre exemplu, sunt amintite 40 de filme, cu deosebire documentare, la care acesta a semnat
imaginea!

2 Se cunoaºte, din scrisoarea lui Eugen Ionescu cãtre Tu dor Vianu din 19 septembrie 1945, trimisã de la Paris, asprul
rechizitoriu fãcut colegilor de gen eraþie pe care îi considerã drept „victimele odiosului de funct Nae Ionescu”. Vezi
Scrisori cãtre Tu dor Vianu, II (1936-1949), Ediþie îngrijitã de Maria Alexandrescu Vianu ºi Vlad Alexandrescu,
Editura Mi nerva, 1994, p. 274.



ediþia a III-a din 1995, de la Editura Univers
Enciclopedic!

Cartea lui Alexandru Claudian, Anti se mi -
tismul ºi cauzele lui: schiþã sociologicã a fost
publicatã de acesta în anul 1945, deci nu a
apãrut postum, cum se afirmã la pagina 194.

Esteticianul clujean Liviu Rusu a murit în
1985 ºi nu în 1966, cum scrie autoarea la pagina
689, deci cele douã opere amintite nu sunt apa -
riþii postume. ªi exemplele de acest fel ar putea
con tinua ...

Sunt apoi titluri greºite, care pot deruta pe
posibilii cititori. Aºa este, spre exemplu, lu -
crarea aparþinând lui ªtefan Neniþescu, apãrutã
în trei vol ume în 1925 ºi într-un singur volum în
1985: ea se intituleazã Istoria artei ca filosofie a
istoriei ºi nu Istoria artei ca istorie a filosofiei !
Sau istoricul A. D. Xenopol a publicat Istoria
românilor din Dacia Traianã ºi nu „din Dacia
Romanã” (vezi p. 835)! Cartea lui Ion Cãlugãru
apãrutã în 1926 ºi reeditatã postum, în 1971, se
intituleazã Paradisul sta tis tic ºi nu Paradisul
static! 

Titlul cãrþii lui Vasile Pârvan este M.
Aurelius Verus (nu Ver sus!) Caesar ºi I.
Aurelius Commodus (p. 599). Iar cartea lui
Cioran este Istorie ºi utopie, iar nu Istoria
utopiei! (p. 184). În sfârºit, dar nu în ultimul
rând, la titlul cãrþii lui Andrei Bârseanu inter -
venþia autoarei schimbã to tal sensul ºi desti -
naþia, înlocuind denominaþia gr.or (greco-ori -
entalã, adicã ortodoxã, cum se scria în secolul al
XIX-lea) cu cea de greco-catolicã! Corect, titlul
este Istoria ºcoalelor centrale române gr. or.
din Braºov: scrisã din incidentul jubileului de
50 de ani al gimnaziului ºi a fost publicatã în
anul 1902 ºi nu 1912! A fost scrisã de viitorul di -
rec tor al Astrei cu ocazia serbãrii, în anul 1900,
a unei jumãtãþi de secol de la înfiinþarea, la
iniþiativa protopopului Ioan Popassu, în 1850, a
gimnaziului român, devenit apoi liceu, astãzi
Colegiul „Andrei ªaguna” din oraºul de la poa -
lele Tâmpei.

Un alt tip de eroare, dar mai puþin frec -
ventã, este atribuirea greºitã a unor lucrãri.
Astfel, cartea Cosmologia elenã din 1929, a lui
Mircea Florian este atribuitã lui Dimitrie Gusti,
iar Lo gos ºi ethos (1968) a lui Athanase Joja este 
consideratã drept operã a lui Dan Bãdãrãu. Iar
Viitorul trecutului. Utopie ºi literaturã, cartea
lui Alexandru Ciorãnescu apare la ...Cioran!

Ion Al. Lapedatu (1844-1878), tatãl fra -

þilor Alexandru ºi Ion Lapedatu, fost profesor la
gimnaziul român ortodox din Braºov, mai sus
pomenit, dar ºi re dac tor la revistele „Albina
Carpaþilor” ºi „Orientul latin” este, se afirmã la
pagina 432, autor al unui volum de Mélanges
d’Histoire Générale din 1927, în realitate scos
la Cluj în coordonarea istoricului Constantin
Marinescu.

Henri H. Stahl nu este autorul, ci coor -
donatorul volumului Dimitrie Gusti. Studii cri -
tice din 1986, care cuprinde 15 studii, semnate
de Traian Herseni, Ion Drãgan, Stanciu Stoian ºi 
alþii. Se confundã, apoi, cãrþi originale cu tra -
duceri. Cazul cel mai eclatant îl întâlnim la pa -
gina 779, unde antologiile Dialectica spiritului
ºtiinþific mod ern (2 vol., 1986) de Gaston
Bachelard ºi Filosofia deschisã (2 vol., 1995),
de Ferdinand Gonseth sunt atribuite lui Vasile
Tonoiu, acesta fiind, în realitate, traducãtorul
operelor antologate. Vasile Tonoiu este, în
schimb, autorul unor cãrþi omise de Ecaterina
Þarãlungã precum Idoneismul, filosofie a des -
chi derii. Studiu asupra gândirii lui Ferdinand
Gonseth (1972), Spiritul ºtiinþific mod ern în vi -
ziunea lui G. Bachelard. O viziune episte mo -
logicã (1974), Înþelepciune ver sus filosofie
(2007), Trei eseuri asupra imaginarului (2014), 
Reflecþii asupra meditaþiilor carteziene (2015)
ºi altele.

Sunt apoi o serie de erori punctuale. Luate
în mod aleatoriu, iatã câteva dintre ele: Pavel
Petru Aron s-a nãscut în Bistra, pe Valea
Arieºului (judeþul Alba, astãzi) ºi nu în
Maramureº; Ioan Lemeni nu a fost episcop de
Blaj, ci de Fãgãraº ºi Alba Iulia, cu reºedinþa la
Blaj; Alexandru Papiu Ilarian nu a avut un frate
Ioan, cum scrie autoarea la pagina 586, ci doar
trei surori; Dionisie Romano (prezentat de douã
ori, la literele D (!) ºi R) nu a fost membru
fondator al Academiei Române (p. 680), fon -
datorii fiind exclusiv din anii 1866 ºi 1867,
adicã de pânã când instituþia ºi-a început efectiv
activitatea, iar D. Romano a fost primit ca
membru de onoare în anul 1868, dupã ce a donat
Academiei colecþia de cãrþi (6000 de vol ume) ºi
manuscrise (400) a cãpitanului Constantin
Cornescu Oltelniceanu (ºi nu Olteneanu). La fel, 
nici Nicolae Kretzulescu nu putea fi membru
fondator în 1871! George Pop de Bãseºti nu a
murit la Arad, ci în conacul sãu de la Bãseºti
(Sãlaj atunci, Maramureº astãzi); ªtefan
Neniþescu nu a fost secretar eco nomic, ci
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secretar de presã ºi apoi consilier eco nomic la
Legaþia românã din Haga; Dan Pavel, autorul lui 
Urcan bãtrânul, nu a fãcut studii universitare la
Bucureºti, ci la Cluj, iar Lucian Blaga nu „a
absolvit Facultatea de Teologie din Cluj”
(p. 97), ci a urmat, de la distanþã (!), studii de
teologie la Oradea, unde s-a refugiat Facultatea
sibianã.

Barbu Slãtineanu nu a absolvit Ac a de mia
Militarã la Paris (p. 715), ci a început studiile la
Politehnica din München, la care a renunþat ºi a
urmat ªcoala de Ofiþeri de Artilerie în
Bucureºti, a luptat în Primul Rãzboi Mondial, ca 
sã devinã în 1941 profesor la ªcoala de Rãzboi,
iar din 1952 ºi la Institutul de Arte Plastice, unde 
a predat istoria ceramicii. Cartea sa, Ceramica
româneascã, din 1938, a luat Premiul Aca de -
miei Române. El a preluat ºi îmbogãþit colecþia
de artã adunatã de tatãl sãu, Alexandru
Slãtineanu (1872-1939), medic bacteriolog, fost 
profesor ºi rec tor al Universitãþii din Iaºi.
Postum, lui Barbu Slãtineanu i-au fost publicate
Studii de artã popularã (1972), romanul Sub
semnul paloºului (1989) ºi volumele de nuvele
ºi povestiri Coasta lui Adam ºi Oglinda, ambele
în anul 2004.

Alexandru Husar nu a urmat studii la Cluj, 
ci la Bucureºti, la Cluj a predat la Universitate,
înainte de a se transfera la Iaºi. Ioan P. Culianu
nu ºi-a dat doctoratul cu Mircea Eliade, ci la
ambele doc tor ate conducãtor i-a fost Michel
Meslin. Într-adevãr, la primul doctorat de la
Sorbona, din 17 iunie 1980 – cu lucrarea Expé -
riences de l’extase et symboles de l’Ascension
de l’Hellénisme B l’Islam – în comisie a fost,
alãturi de Michel Meslin, raporteur ºi prof. L.
Arnaldez ºi Jaques Flamant, Mircea Eliade, dar
în mod onorific1.

Ana Cantacuzino(?) ºi Ion Negoiþescu nu
au fãcut parte din lotul Noica-Pillat; Mihai ªora
nu a început filosofia în 1938, ci atunci a ab -
solvit-o. Alexandru Paleologu nu a avut domi -
ciliu forþat la Câmpulung Muscel, ca Noica, ci
s-a ascuns acolo sub numele de Ion Crãifãleanu,
câþiva ani, dupã care a intrat în legalitate etc.

Sunt apoi afirmaþii care dau naºtere la

dubii, ambiguitãþi. Se spune cã Titu Maiorescu a 
demisionat ºi se dã ºi motivul, dar nu se înþelege
când s-a petrecut plecarea sa din Academie.
Într-adevãr, Maiorescu, numit prin decret în
1867 membru al Societãþii Academice Române,
s-a retras în anul 1868, dar a fost rechemat în
1879, când, prin decretul din 29 martie/10
aprilie, Societatea Academicã a primit numele
de Ac a de mia Românã, iar anul urmãtor a de -
venit vicepreºedinte al acesteia. 

Cititorii vor fi derutaþi ºi de existenþa a
douã Societãþi Academice Române: denumirea
sub care a existat Ac a de mia Românã între anii
1867 ºi1879 ºi cea înfiinþatã în 1996, de cãtre
Alina Mungiu Pippidi, Sorin Ioniþã, Zoe Petre,
Andrei Pleºu ºi alþii. Derutaþi vor fi ºi de alte
afirmaþii fãrã acoperire. Astfel, la p. 63 aflãm cã
George Bariþiu „a editat colecþia Enciclopedia
României, 10 vol.”! Existã o asemenea colecþie? 
Sau la p. 54, se afirmã cã profesorul Constantin
Balmuº a „lãsat o Antologie latinã în 10 vol -
ume”! Nu ni se spune, însã,cã acesta a tradus
cartea lui Diogene Laertios, Despre vieþile ºi
doctrinele filosofilor, apãrutã la Editura Aca -
demiei în 1963, cu un studiu introductiv ºi co -
mentarii de Aram Frenkian! Necunoscuþi îi sunt
autoarei ºi cei doi fraþi Acterian, de vreme ce la
pagina 9 afirmã cã Marietta Sadova, actriþã ºi
regizoare, a fost soþia lui Arºavir, iar la pagina
690, a lui Haig Acterian! O confuzie nevi no -
vatã, dar ce va crede cititorul neinformat ? În
schimb, la pagina 295 ni se livreazã o gafã
impardonabilã când se spune cã op era „Oedip”
este dedicatã de George Enescu „Mariei
Tescanu Rosetti (nãscutã Cantacuzino, fiica lui
Gh. C. Nababul)”! În primul rând, numele co -
rect al prinþesei iubitã de Nae Ionescu ºi George
Enescu este Maria Rosetti-Tescanu, fiind fiica
lui Dumitru Rosetti-Tescanu, ju rist, deputat ºi
pre fect, cu studii la Paris, prietenul lui Vasile
Conta, traducãtor al unor lucrãri ale acestuia în
francezã. Deci nu este fiica lui Nababul! A fost
cãsãtoritã cu Mihai Cantacuzino (mort în anul
1928, într-un ac ci dent de automobil, pe traseul
Cãlimãneºti-Sibiu), fiul cel mare al lui Gh.
Grigore Cantacuzino, fost preºedinte al Partidului
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1 A se vedea Tereza Culianu-Petrescu, „O biografie”, în Ioan Petru Culianu. Omul ºi op era, Vol. coordonat de Sorin 
Antohi, Editura Polirom,Iaºi, 2003, p.73. Ioan Petru Culianu susþine al doilea doctorat, cel care îi conferã titlul de
Docteur d’État ès Let tres et Sci ences Humaines, la Sorbona (Paris IV) în 10 ianuarie 1987, cu teza având titlul
Recherces sur les dualismes d’Occident. Ana lyse de leurs principaux mythes, condusã tot de Michel Meslin. Vezi
Ibi dem, pp. 75-76.



Con ser va tor, ministru ºi prim mi nistru, supra -
numit Nababul din cauza averii sale fabuloase! 

Insuficienta informare, suplinitã de ima -
ginaþie o determinã pe autoare sã facã ºi alte
aprecieri eronate. Astfel, la pagina 586 afirmã
cã Ed gar Papu ar fi fost închis întrucât „pãstrase
legãturi epistolare cu Mircea Eliade, Eugen
Ionescu º.a”. Cu Eugen Ionescu a fost bun
prieten din 1931 pânã la plecarea la Paris a
acestuia (1942), dar cu Eliade n-a fost în relaþii
apropiate. Cum putea purta corespondenþã, în
obsedantul deceniu, cu „fugarii” de la Paris,
cum erau numiþi Eliade, Cioran, Ionescu ºi alþi
români care au ales exilul? Dupã cum se poate
constata din corespondenþa primitã de Mircea
Eliade publicatã de Mircea Handoca, Ed gar
Papu i-a trimis doar trei scrisori, în anii
1979-19801, deci mult timp dupã închisoare
(1961-1964). În aceeaºi notã, de unde a aflat
Ecaterina Þarãlungã cã soþul Margaretei Sterian
„a fost ucis ca legionar” (p. 731)? Margareta
Sterian (n. Wein berg) a fost cãsãtoritã, între anii
1924-1936, cu Paul Sterian (1904-1984), poet,

pub li cist, econ o mist - spe cial ist în statisticã - ºi
sociolog. Acesta a urmat simultan Facultatea de
Drept ºi cea de Litere ºi Filosofie, la Uni ver -
sitatea din Bucureºti (1921-1924) ºi a devenit
doc tor în ºtiinþe economice la Paris (1929) ºi în
filosofie la Bucureºti (1933). Nu a fost înscris în
miºcarea legionarã, dovadã includerea sa în al
treilea guvern condus de Antonescu, dupã rebe -
liunea legionarã (27 ian.-23 au gust 1944 ), con -
silier eco nomic ºi apoi secretar gen eral la
Ministerul Economiei Naþionale. Deºi a parti -
cipat la întâlnirile de la Antim între 1945 ºi
1948, el nu a fost inclus în lotul Rugul Aprins,
fiind închis în perioada 1959-1963. Dupã di -
vorþul din 1936, Margareta Sterian nu s-a
recãsãtorit, pãstrându-ºi numele.

Tot la capitolul imaginaþie trebuie trecutã
ºi afirmaþia cã C. Diaconovici Loga „a fãcut
Enciclopedia Românã (A-C), publicatã sub
egida Asociaþiunii pentru Literatura Românã ºi

Cultura Poporului Român”, de la pagina 256. Ca 
sã întãreascã aceastã eroare, pe pagina urmã -
toare se subliniazã cã Enciclopedia Românã în
trei vol ume, la care au colaborat „172 de perso -
nalitãþi din þarã ºi strãinãtate” este o „continuare
a muncii lui Constantin Diaconovici Loga”.

Dacã aceste mici erori pot fi ex pli cate fie
prin neatenþie2, fie prin insuficientã informare,
altele exprimã nu numai minusuri bibliografice,
ci ºi încercãri de a le compensa prin exces de
imaginaþie. Cel puþin atunci când se referã la
unii filosofi români, Ecaterina Þarãlungã face
dovada cã se aventureazã pe un teritoriu prea
puþin fa mil iar, recurgând la afirmaþii stridente ºi
ridicole, în care cititorul va recunoaºte ignoranþa 
autoarei în cele filosofice.

Astfel, deºi Ecaterina Þarãlungã este au -
toarea unei bune monografii despre Dimitrie
Cantemir3, unde nu aminteºte, deºi avea spaþiu
suficient, de relaþia principelui moldovean cu
G.W. F. Leibniz, în Enciclopedie (p. 147) ce -
deazã în faþa unei erori, susþinutã de mulþi isto -
rici, literari în primul rând, ºi afirmã cã primul
nostru ac a de mi cian a fost în corespondenþã cu
filosoful ger man! Ba merge mai departe cu fan -
tezia ºi ne spune cã din aceastã corespondenþã ar 
rezulta cã D. Cantemir a fost ºi iniþiator al fon -
dãrii Academiei Ruse! 

S-a susþinut în timp, mai ales în dicþionare, 
cã D. Cantemir a fost primit în Ac a de mia berli -
nezã (Societatea Literarã Brandenburgicã,
atunci) la propunerea lui Leibniz, întemeietorul
înaltei instituþii ger mane. Cei doi nu s-au cu -

noscut - probabil vor fi auzit unul de altul,
întrucât Cantemir avea o culturã enciclopedicã,
iar Leibniz era în strânse relaþii cu Petru cel
Mare, la curtea cãruia se gãsea în acei ani
principele exilat –, între ei n-a existat nici o
corespondenþã ºi nu savantul ger man i-a cerut sã 
scrie lucrarea despre principatul Moldovei. El
însuºi afirma cã a redactat lucrarea respectivã
(Descrierea Moldovei), la „cererea unor priatini
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1 Vezi Mircea Eliade ºi corespondenþii sãi, vol.3 (K-P), Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã, Bucureºti, 2003,
p. 253-255. Acum se poate consulta ºi Ed gar Papu, Memorii dintr-un secol. Ediþie îngrijitã ºi adnotatã de Vlad-Ion
Popa, Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2015, pp. 122-125 ºi 153-155.

2 Numai aºa putem explica apariþia unor poze inversate. Astfel, la pagina 285 avem câteva date despre balerina
Corina Dumitrescu, dar poza este a altei Corina Dumitrescu, rectorul perpetuu al Universitãþii Creºtine „Dimitrie
Cantemir” din Bucureºti, iar la pagina 500 apare numele lui Ioan Mihaly de Apºa sub poza fratelui sãu, mitropolitul 
Vic tor Mihaly de Apºa etc.

3 Vezi Dimitrie Cantemir : contribuþii documentare la un portret, apãrutã la Editura Mi nerva în anul 1989 ºi
reeditatã la Litera internaþional în 2004.



din Berlin”. Nu l-ar fi numit el pe Leibniz dacã
ar fi fost impulsionat de acesta?

Filosoful ger man, care înfiinþase Ac a de -
mia în 1700, nu a participat la deschiderea ei

oficialã din 1710 - deºi era preºedintele ei –, ºi
nici la ºedinþele ulterioare. Spre zenitul vieþii era 
bolnav, trãia retras – în ultimul an de viaþã este

imobilizat de gutã în fotoliu - iar moartea îi este
la fel de „discretã”: nici curtea regalã pe care a
slujit-o, nici Ac a de mia pe care o înfiinþase nu
i-au „observat-o”1.

D. Cantemir a fost cooptat în Ac a de mia
din Berlin la propunerea baronului Hein rich
Friedrich Hyssen, fost consilier de rãzboi, ju -
ridic ºi ºtiinþific al lui Petru cel Mare (ºi a urma -
ºilor sãi), care a informat pe fraþii Theodor ºi
Dan iel Jablonsky (primul fiind secretar per ma -
nent, celãlalt vicepreºedinte al instituþiei res -
pective) de dorinþa „hospodarului exilat al Vala -
hiei” de a fi primit în Societatea brandenburgicã.
Leibniz a fost informat ul te rior, de cãtre
Theodor Jablonski, într-o scrisoare din 28 iulie
1714, de cooptarea lui D. Cantemir.2, ca un gest
de po liteþe faþã de întemeietorul Academiei ger -
mane.

În privinþa lui Cantemir, uimeºte ºi afir -
maþia autoarei, de la pagina 773, potrivit cãreia
Grigore Tocilescu ar fi alcãtuit „prima ediþie – ºi 

singura completã - de Opere D. Cantemir, 7
vol ume, 1878-1900)”3.

Istoricul Grigore Tocilescu are meritul de
a fi cercetat manuscrisele lui D. Cantemir din
arhivele ruseºti, aducând în þarã copii ale aces -
tora, dar el a editat doar ultimul volum (VIII),
cuprinzând Hronicul vechimei a Roma -
no-moldo- vlahilor, în 1901. Celelalte vol ume au 
fost editate, sub egida Academiei Române, între
1872 ºi 1883, de cãtre Alexandru Papiu-Ilarian,
Iosif Hodoºiu4 ºi G. Sion. 

Titu Maiorescu nu ºi-a luat doctoratul în
drept (p. 464), ci doar licenþa, la Sorbona, în
1860, nu în 1859. Doctoratul în filosofie l-a

obþinut la Giessen, universitate micã, unde nu se 
cerea frecvenþã, dar cu o singurã tezã, cea despre
„Relaþie”. „Consideraþii filosofice în formã po -

pularã” - aºa-zisa a doua tezã - este un articol
publicat de Maiorescu la Berlin în anul 1860.

O altã afirmaþie frapantã o întâlnim la pa -
gina 288, unde se susþine –contrar unei logici

temporale - cã Petru Dumitriu a fost coleg de
facultate cu Mircea Eliade5, ºi ambii elevii lui
Nae Ionescu! Or, Petru Dumitriu, nãscut în anul
1924 ºi M. Eliade, nãscut în 1907, nu aveau cum
sã fie colegi! Eliade a absolvit Facultatea de
Filosofie în 1928, iar Dumitriu a devenit stu dent
la aceeaºi facultate în anul 1941, când Eliade
era, din aprilie 1940, la Londra, secretar cul -
tural, de unde va pleca la Lisabona, va reveni
pentru scurt timp în þarã în 1942, ca apoi sã
rãmânã definitiv în strãinãtate. Cât priveºte pe
Nae Ionescu, acesta decedase în martie 1940,
când P. Dumitriu nu-ºi dãduse bacalaureatul!
ªi-atunci cum sã credem afirmaþia autoarei cã
lui Petru Dumitriu i-a fost refuzatã cetãþenia
francezã „în urma denunþului fãcut de Mircea
Eliade cãtre Gallimard, la sugestia Monicãi
Lovinescu”? În 1960, când a avut loc defectarea
lui Petru Dumitriu, Eliade se afla de trei ani la
Chi cago. ªi apoi sã credem cã Eliade ºi Monica
Lovinescu aveau o asemenea putere de influenþã 
la Paris? Greu de conceput aºa ceva, cu atât mai
mult cu cât P. Dumitriu nu aminteºte un ase -
menea in ci dent în interviurile ºi în cãrþile sale!

Faptul este cu atât mai uimitor, cu cât
Ecaterina Þarãlungã a editat scrierile lui Petru
Dumitriu în 2004, fãrã aceste afirmaþii aiuri -
toare! 

La fel de puþin este cunoscut ºi Nae
Ionescu de cãtre autoare, devreme ce afirmã cã
„prelegerile sale universitare, strânse de stu den -
þi în volum, sub titlul Filosofia religiei sinte -
tizeazã bunã parte din ideile sale” (p. 397). Nae
Ionescu a predat la Universitatea bucureºteanã,
în perioada 1920-1938, cursuri de logicã, istoria
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1 Vezi cartea lui Wil helm Weischedel, Pe scara din dos a filosofiei, Editura Humanitas, Bucureºti, 1999, p. 127-128.
2 Vezi Werner Bahner, „Cantermir ºi Ac a de mia din Berlin”, în Secolul 20, nr. 11-12 (154-155), 1973, p.95. Despre

acelaºi subiect sunt binevenite alte douã studii: „Dimitrie Cantemir ºi Ac a de mia din Berlin”, în „Studii. Revistã de
istorie”, Bucureºti, 1969, tom 23, nr.5, pp.825-847 de Emil Pop ºi „Aspecte inedite privind relaþiile lui Dimitrie
Cantemir cu Ac a de mia din Berlin”, în „Fo rum”, Bucureºti, 1971, nr.10, p. 75-76 de Tiberiu Truþer. 

3 La pagina 147 vorbeºte, corect, de 8 vol ume!
4 Lui Iosif Hodoºiu îi revine meritul de a fi tradus din latinã Descrierea Moldovei (vol. II, 1875) începutã de Al.

Papiu-Ilarian ºi Istoria creºterii ºi descreºterii Curþii Otomane (vol. III-IV, 1876), fapt omis de cãtre Ecaterina
Þarãlungã, fiind probabil mai importante cântecele Irinei Loghin!

5 Eroarea este reluatã la paginile 291 ºi 397.



logicii, metafizicã ºi filosofia religiei. O mare
parte din cursurile acestuia au fost litografiate
de cãtre studenþi, Theodor Ionescu ºi Dumitru
C. Amzãr, mai ales. În martie 1940, imediat
dupã moartea profesorului, foºtii studenþi au
consti tuit un Comitet pentru Tipãrirea Operei lui
Nae Ionescu, în frunte cu Mircea Vulcãnescu,
Octav Onicescu, C. Noica, Constantin Floru
etc., care a pregãtit ºi publicat patru din aceste
cursuri, dupã cum urmeazã: Istoria logicii. Al
doilea curs, 1929-1930 (în 1941); Metafizica I.
Teoria cunoºtinþei metafizice 1. Cunoaºterea
ime diatã, 1925-1929 (1942); Logica I Logica
generalã. Ultimul curs, 1934-1935 (1943) ºi
Metafizica II. Teoria cunoºtinþei metafizice 2.
Cunoaºterea mediatã, 1929-1930 (1944)1. Cursul
de Filosofia religiei, la care face probabil refe -
rire Ecaterina Þarãlungã, þinut de Nae Ionescu în 
anul universitar 1925 a fost publicat de cãtre
Marta Petreu în anul 1993, cu titlul Prelegeri de
filosofie a religiei, la Editura Apostrof din
Cluj-Napoca (aceasta a repus pe tapet problema
plagiatului din Mistica Evelynei Underhill).

Un necunoscut este, pentru autoarea Enci -
clopediei, ºi savantul ªtefan Odobleja, care a
elaborat cu zece ani mai devreme decât cel con -
siderat pãrintele ciberneticii, Norbert Wiener,
principiile de bazã ale noii ºtiinþe, în lucrarea
Psychologie consonantiste, publicatã la Paris în
douã vol ume, în 1938 ºi 1939, iar nu în 1939 ºi
1978, cum se menþioneazã la pagina 565. În
limba românã, cartea a fost publicatã într-un
volum masiv (680 p. ), în anul 1982, la Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, reprodusã la Tipo
Moldova în anul 2012. În 1978, anul morþii sale,
a apãrut volumul Psihologia consonantistã ºi
cibernetica, la Editura Scrisul Românesc din
Craiova.

În acelaºi domeniu, al filosofiei, autoarea
mai face câteva pãguboase erori. Astfel, despre
D. D. Roºca, autorul Existenþei tragice (1934, în 
1968 este a doua ediþie), afirmã (la pagina 683)
cã a tradus, la Paris, pe Hegel, din germanã în
francezã! Într-adevãr, D. D. Roºca a fãcut studii
de doctorat la Paris, la Sorbona, unde ºi-a

susþinut, în anul 1928, cu Émile Bréhier teza
L’influence de Hegel sur Taine, théoricien de la
connaissance et de l’art2. Teza complementarã
a fost Vie de Jésus, traducerea în francezã a unei
lucrãri de tinereþe a lui Hegel, Das Leben Jesu,
însoþitã de o pertinentã introducere a lui D.D.
Roºca3. Filosoful clujean l-a tradus pe Hegel,
dar în limba românã, înzestrând cultura noastrã
cu 12 din cele 18 vol ume care alcãtuiesc ediþia
germanã de Opere a lui Hegel. Neinformatã în
acest sens, Ecaterina Þarãlungã atribuie lui D.D.
Roºca câteva dintre traducerile sale din Hegel:
Istoria filosofiei (corect Prelegeri de istorie a
filosofiei, 2 vol ume), Prelegeri de esteticã,
ªtiinþa logicii, Studii filosofice ºi Prelegeri de
filosofie a istoriei.

La alt mare filosof, Constantin Noica, au -
toarea gafeazã de douã ori. Mai întâi, când afir -
mã cã filosoful a fost închis între 1945 ºi 1961
(p. 559)! Ca ºi cum n-ar fi auzit de procesul
Noica-Pillat care a trimis la închisoare 23 de
intelectuali, primul arestat fiind Noica (de cem -
brie 1958) ºi ultimul N. Steinhardt (ianuarie
1960), amândoi fiind eliberaþi în au gust 1964.

În al doilea rând, afirmã ºocant cã Ru -
gaþi-vã pentru fratele Alexandru, carte apãrutã
în 1990 s-ar referi la fiul lui Noica, „cãlugãr
catolic aflat în Marea Britanie”(p. 559). De douã 
ori fals! Ecaterina Þarãlungã scrie dupã ureche
despre cartea prin care Noica, abia ieºit din
închisoare, ne cere sã ne rugãm pentru cei
puternici, începând cu Alexandru, comandantul
sovietic care a lãsat neatinsã o mânãstire din
Moldova la finalul rãzboiului. Iar Rãsvan, fiul
lui Noica, plecase din þarã cu mama sa, Wendy
Muston, în anul 1955 ºi, dupã nu puþine cãutãri,
devenise cãlugãr într-o mânãstire ortodoxã din
Essex, Anglia. În 1993 a revenit în þarã ºi este
cãlugãr, cu numele Rafail, într-o mânãstire,
orto doxã desigur, din Munþii Apuseni. 

Afirmând cã Noica a fost liber pro fe sio -
nist, autoarea omite sã spunã cã de la ieºirea din
închisoare (1964) ºi pânã la pensionare (1975)
el a lucrat la Centrul de Logicã al Academiei. Iar 
Despãrþirea de Goe the, de fapt trei capitole din
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1 Acestea aveau la bazã cursurile litografiate de D. C. Amzãr, aflat atunci în Germania.
2 Publicatã imediat, cartea sa a fãcut epocã, întrucât modifica optica în care fusese receptat Taine pânã atunci. În

limba românã va apare în 1968.
3 Cartea lui Hegel a fost tradusã în limba românã de cãtre Alexandru Boboc ºi publicatã la Editura Paideia în anul

1995, iar introducerea lui D. D. Roºca, în traducerea lui Dumitru Þepeneag a fost cuprinsã de Marta Petreu în
volumul Mitul utilului, Biblioteca Apostrof, 1999.



manuscrisul lui Noica „Anti-Goe the”, confiscat
de Securitate în anul 1958, a vãzut lu mina ti -
parului în 1976, nu 1975. ªi, în sfârºit, Noica a
tradus dialogul platonician Lysis ºi l-a publicat
în anul 1969, cu o consistentã introducere inti -
tulatã „Eseu despre înþelesul grec al dragostei
faþã de oameni ºi lucruri”, or Ecaterina Þarã -
lungã îl in clude printre lucrãrile nicasiene.

Câteva erori inexplicabile face Ecaterina
Þarãlungã ºi în prezentarea lui Camil Petrescu.
Acesta nu ºi-a luat doctoratul cu „o tezã despre
fenomenologie în op era lui Husserl”(p. 607).
Teza sa de doctorat, susþinutã la 9 aprilie 1937
s-a intitulat „Modalitatea esteticã a teatrului.
Principalele concepte despre reprezentaþia dra -
maticã ºi critica lor”. De ce sã inventezi o altã
lucrare? Doar pentru a epata cu cunoºtinþele de
filosofie? Puþina competenþã în domeniul „iu -
birii de înþelepciune” o duce pe autoare la afir -
maþii ºi mai grave, unele chiar rizibile! Mai jos,
pe aceeaºi paginã, considerã cã teza de doctorat

cu titlul„ Husserl - cu o introducere în filosofia
fenomenologicã” (titlu inventat!), a devenit un
capitol din Istoria filosofiei române (1938)! Ce
sã caute Husserl într-o Istorie a filosofiei ro -
mâneºti? Iar ca o completare, în fapt o altã
afirmaþie agravantã, peste câteva pagini, la tra -
tarea lui Ion Petrovici (p. 612), repetã enor -
mitatea: Camil Petrescu, admirator în materie de 
filosofie al lui Ion Petrovici „a publicat un stu -
diu despre fenomenologie în Istoria filosofiei
române, 3 vol. 19381, omagiu lui I(on) P(etro vici)”.

Într-adevãr, la iniþiativa lui Tu dor Vianu
ºi N. Bagdasar, în 1936, când Ion Petrovici, fost
ºi viitor ministru al Educaþiei Naþionale, Culturii 
ºi Cultelor, împlinea trei decenii de profesorat, a 
început pregãtirea ºi apoi publicarea unui oma -
giu, conceput iniþial în trei vol ume, cuprinzând
o necesarã Istorie a filosofiei moderne, realizatã
cu colaborarea unui mare numãr de specialiºti.
Primul volum, conþinând evoluþia gândirii filo -
sofice de la Renaºtere pânã la Kant a apãrut în
1937, iar volumul II în 1938, ducând istoria
filosofiei pânã la Kierkegaard. Volumul al trei -
lea, care trebuia sã prezinte filosofia con tem -
poranã, având ºi contribuþii ale unor filosofi
strãini care þineau sã-l omagieze pe Ion
Petrovici, s-a extins pe douã vol ume, publicate

în anii 1938 ºi 1939, iar capitolul de filosofie
româneascã, extins ºi el, întrucât cuprindea ºi
sociologia ºi pedagogia, a dat un volum în plus,
apãrut în anul 1941, cu titlul Filosofia româ -
neascã de la origini pânã astãzi. Deci, sub egida 
Societãþii Române de Filosofie a fost publicatã o 
Istorie a filosofiei moderne în cinci vol ume,
între anii 1937-1941. Camil Petrescu a parti -
cipat cu studiul consacrat lui Edmund Husserl,
publicat în volumul III, din 1938, în cadrul capi -
tolului dedicat Fenomenologiei (pp. 375-427),
alãturi de studiile lui Vir gil Bogdan despre Max
Scheler, Mar tin Heidegger ºi Nicolai Hartmann. 
Rezultã, cred, cu claritate erorile autoarei în
ceea ce priveºte prezentarea lui Camil Petrescu.

Nici Anton Dumitriu, marele nostru lo gi -
cian, nu are parte de o tratare corespunzãtoare,
începând de la nume, fiind grafiat Dimitriu!
Apoi, Soluþia paradoxelor (nu paradoxurilor!)
logico-matematice a apãrut în anul 1966, nu
1968. Lucrarea sa fundamentalã, Istoria logicii,
a cunoscut trei ediþii în limba românã: prima în
1969, a doua, revizuitã ºi adãugitã, în 1975 ºi a
treia, singura în trei vol ume, postum, între 1993
ºi 1997. În 1977 a fost publicatã în Anglia, în
traducerea lui Duiliu Zamfirescu, Dinu Giur -
cãneanu ºi Doina Doneaud.

Erori întâlnim ºi în prezentarea marelui
nostru clasicist Aram Frenkian. Acesta a ab -
solvit la Bucureºti doar liceul (Gheorghe Lazãr), 
nu ºi facultatea, studiile universitare urmându-le 
la Cernãuþi (1923-1926), dupã care s-a spe cia -
lizat la Paris în filosofie, lim bi clasice ºi orien -
tale. A obþinut doctoratul la Bucureºti, în 1931,
cu teza Cosmologia lui Heraclit din Efes. Îºi
începe cariera universitarã la Cernãuþi, ca asis -
tent, de unde se va transfera în 1945 la Uni -
versitatea din Bucureºti, conferenþiar ºi apoi
pro fesor de elinã. Nu are „numeroase studii ºi
articole” de matematicã, dar ca filolog ºi filosof
al culturii vechi se miºcã dezinvolt în multe din
ramurile acesteia. Altele sunt studiile sale care îi 
circumscriu erudiþia. Din pãcate, cu excepþia
lucrãrii Scepticismul grec ºi filosofia indianã,
publicatã de autor în 1958, cele mai consistente
ºi valoroase studii au rãmas fie în manuscris,
unele nefinalizate, altele publicate în reviste, fie
în ediþiile franceze din deceniul patru2. În 1969,
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1 Din pãcate nu avem nici azi o istorie a filosofiei româneºti în 3 vol ume!
2 Între timp, o parte importantã din ele au fost adunate în douã substanþiale vol ume: Aram M. Frenkian, Scrieri

filosofice. Vol. I. Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1988 ºi Aram M. Frenkian, Scrieri filosofice.



la Editura pentru Literaturã Universalã i-a fost
publicatã cartea Înþelesul suferinþei umane la
Eschil, Sofocle ºi Euripide, text despre cei trei
mari tragici greci pe care autorul îl pregãtise
pentru tipar încã din anul 1946. Aram Frenkian
nu a tradus din autorii menþionaþi de Ecaterina
Þarãlungã decât din Sextus Empiricus, un vo -
lum de Opere filosofice, apãrut ºi acesta postum, 
în anul 1965. În schimb a comentat ºi adnotat
diogene Laertios… ªi nu a fost ºeful sectorului
de istorie de la Institutul de Logicã din Bucu -
reºti, ci ºeful sectorului de logicã anticã de la
Centrul de studii logice al Academiei Române!

La sociologul clujean Vir gil Bãrbat, în
patru jumãtãþi de rânduri, descoperim douã
erori. Acesta a urmat studiile universitare la

Geneva - ºi nu în Genova!- luându-ºi licenþa în
ºtiinþe sociale în 1905, iar apoi doctoratul la
Berna în 1909, cu teza Nietz sche- tend ances et
problèmes, publicatã la Zürich în 1911. Profesor 
de sociologie ºi eticã la Universitatea din Cluj
(1921-1931), acesta nu a scris „un Curs complet
de sociologie generalã cu peste 3000 de pagini”, 
cum afirmã tranºant autoarea (p. 80). Cele 3000
de pagini sunt de fapt conspecte (note ºi fiºe)
conþinând citate ºi idei, cu adnotãri ºi comentarii 
ale lui Vir gil Bãrbat, utilizate la cursuri ºi se -
minarii1. În schimb, a publicat Premisele umane
ale culturii moderne (1925), Exproprierea cul -
turii (1926), Dinamism cul tural (1928) etc.

La un alt sociolog, de data aceasta din
ªcoala lui D. Gusti, ºi anume Alexandru Clau -
dian, creativitatea autoarei te poate stupefia! Cel 
care a fost scos de regimul comunist de la Uni -
versitatea ieºeanã, devenind un simplu cer ce -
tãtor la Institutul de filologie al Academiei
Române din Iaºi este declarat nici mai mult, nici
mai puþin decât „Membru fondator al Facultãþii
de Filosofie a Universitãþii din Bucureºti dupã al 
Doilea Rãzboi Mondial”! De ce fondare este
vorba? Mis ter! ªi cu cine? Cu „Mihai Ralea,
Petre Andrei ºi ªtefan Bârsãnescu”! Basme, de -
sigur. Al. Claudian nu a predat la Universitatea
bucureºteanã, unde a fost student, iar Petre

Andrei s-a sinucis în fatidica toamnã a anului
1941, Claudian preluând Catedra de sociologie
ºi eticã a acestuia, pânã va fi epurat. Iar ªtefan
Bârsãnescu a profesat numai la Universitatea
din Iaºi.

Rãmânând tot în domeniul filosofiei, sã
spunem cã prezentarea lui Constantin Rãdu les -
cu-Motru (p. 668) este superficialã ºi limitativã.
Este considerat „Gazetar ºi spe cial ist în psi -
hologie socialã”, deºi este unul dintre cei mai
mari filosofi români, cre ator al sistemului numit
„personalism en er getic”. Nu sunt amintite cãr -
þile sale fundamentale, precum Puterea su fle -
teascã (1908), Elemente de metafizicã (1912),
Personalismul en er getic (1927), Vocaþia. Fac -
tor hotãrâtor în cultura popoarelor (1932) ºi
Timp ºi destin (1940). Se omit cele douã reviste
conduse de Motru, „Noua Revistã Românã”
(1900-1916) ºi „Ideea europeanã” (1919- 1927)
ca ºi cele opt vol ume de Revizuiri ºi adãugiri,
apãrute între 1996 ºi 2001.

Dacã pentru enormitãþile din domeniul fi -
lo sofic am fi tentaþi sã-i acordãm autoarei cir -
cumstanþe atenuante, când este vorba de istoria
literarã, aceasta nu mai are scuze!

De exemplu, la pagina 437 afirmã cã
Grigori N. Lazu l-ar fi acuzat pe George Coºbuc
cã „l-a plagiat” în volumul Balade ºi idile! Este
adevãrat cã în vara anului 1893, dupã apariþia
primei cãrþi a lui Coºbuc, Grigori N. Lazu a
pornit o campanie de denigrare a acestuia, pu -
blicând broºura pompos intitulatã „Adevãrul
asu pra poeziilor dlui Gh. Coºbuc. Rãspuns
Românului literar”. Lazu tradusese din lirica
universalã ºi avea sub tipar douã vol ume cu
titlul 451 traduceri literare ºi imitaþiuni de poe -
zii antice ºi moderne din Ori ent ºi Occident, cu
o prefaþã de A. D. Xenopol, care aveau sã aparã
la începutul anului urmãtor, 1894. Deci Lazu nu
putea fi plagiat ºi nu aceastã acuzã i-a adus el lui
Coºbuc. Avocatul din Piatra Neamþ, fost coleg
de birou, ca practicant, cu M. Eminescu, la
Tribunalul din Botoºani avea ceva veleitãþi de
poet2, ca ºi de traducãtor, dar îºi credea
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Studii de filosofie greacã ºi comparatã. Editura Arafat, Bucureºti, 1998, ambele ediþii îngrijite de Gheorghe
Vlãduþescu ºi Dinu Grama, ambii semnând ºi traducerile ºi notele. Iar în anul 2012, la Editura Her ald, a apãrut, în
traducerea lui Nicolae Baltã, Lumea homericã. Eseu de protofilosofie greacã. 

1 Vezi în acest sens Emil Pop, „Vir gil I. Bãrbat - un reprezentant de seamã al sociologiei româneºti”, în Anuarul
Institutului de Istorie „George Bariþ” din Cluj-Napoca, Se ries Humanistica, tom. I, 2003, p. 224. Din pãcate ºi
acesta confundã universitatea din Geneva cu cea din Genova. Vezi, Ibi dem, p. 223. 

2 Va publica un volum de poezii intitulat Ultime raze în 1897, la Bucureºti, fãrã ecou însã, datoritã faptului cã
versurile sale n-au depãºit pragul diletantismului.



ameninþatã „glo ria”pe care o aºtepta de succesul 
de care s-a bucurat volumul tânãrului Coºbuc.
El contesta originalitatea idilelor lui Coºbuc din
volumul de de but, considerând cã acesta a tra -

dus ºi a adaptat poezii strãine - indiene, persane,

arabe, ger mane ºi slave, mai ales ruteneºti - pe
care le-a „românizat cu deosebit tal ent”, adu -
când „în sanctuarul poeziei noastre populare”
un ma te rial strãin de viaþa poporului român!1

Lui Lazu i s-au asociat Anton Bacalbaºa ºi
Alexandru Macedonski, iar mai târziu însuºi
Caion, acuzatorul lui Caragiale. Dupã o ex pec -
tativã de câteva luni, din cercul „Convorbirilor
literare” a intervenit Dumitru Evolceanu, ana -
lizând cu competenþã volumul lui Coºbuc ºi
devoalând falsitatea acuzelor lui Lazu2. Deci
esenþa polemicii declanºate de Gr. Lazu îi scapã
autoarei. Apoi, activitatea de traducãtor a lui
Lazu nu este chiar „copleºitoare’ (p. 437), cele
451 de poezii transpuse în limba românã ocupã
482 de pagini ºi sunt multe versificaþii libere,
uneori dupã poeþi minori ºi nu întotdeauna dupã
textul orig i nal. 

Nici în alte probleme de istorie literarã
aserþiunile doamnei Ecaterina Þarãlungã nu sunt 
întotdeauna corecte. 

Spre exemplu, geneza Asociaþiei de Li -
tere, Arte ºi Filosofie „Cri te rion” este plasatã
corect, în anul 1932 (p. 112), ca ul te rior sã
deruteze cititorul, avansând când anul 1930
(p. 204), când 1931 (p. 831). În acelaºi timp, îi
rãmâne strãinã esenþa simpozioanelor crite rio -
niste: dezbaterea contradictorie, confruntarea
unor puncte de vedere diferite de cãtre mai mulþi 
preopinenþi (4-5), despre anumite teme sau ido -
li, în faþa publicului adunat, la început, într-o
salã a Fundaþiei Universitare „Carol I”. În toam -
na anului 1932, când ºi-a început activitatea, sub 
egida Asociaþiei „Cri te rion” au debutat douã

cicluri: „Idoli” ºi „Cultura românã actualã”. Pri -
mul ciclu a durat din octombrie pânã în preajma
sãrbãtorilor de Crãciun3, fiind abordaþi ca
„idoli”4Le nin, Freud, Chap lin, Mus so lini, Gide,
Bergson, Valéry, Krishnamurti, Greta Garbo ºi
Gan dhi. Primul simpozion a avut loc în seara
zilei de 13 octombrie 1932, fiind moderat de
cãtre Constantin Rãdulescu-Motru. Despre Le -
nin, idol abordat de pe mai multe poziþii ideo -
logice, au vorbit: Mircea Vulcãnescu, pre zen -

tând teza ortodoxiei leniniste; Petre Viforeanu -

teza burghezã; H.H. Stahl - teza so cial-de mo -

cratã; C. Enescu - teza þãrãnistã ºi Mihail Poli -

hroniade - teza tacticei politice5. Potrivit lui
Mircea Eliade, la simpozionul despre Le nin au
fost invitaþi Belu Silber ºi Lu creþiu Pãtrãºcanu,
pentru a avea „doi marxiºti alãturi de Mircea
Vulcãnescu ºi Mihail Polihroniade care se pre -
gãteau sã critice comunismul în numele de mo -
craþiei ºi naþionalismului”6. Ce sã înþelegem din
afirmaþia doamnei E. Þarãlungã (p. 724) despre
H. H. Stahl cã „s-a fãcut cunoscut prin poziþia sa
marxistã, în 1932 având diferende cu Lu creþiu
Pãtrãºcanu, care susþinea o poziþie leninistã”?
Marx ism con tra le nin ism? Este vorba de o
discuþie liberã, de pe poziþii ideologice diferite,
în cadrul unui simpozion, între doi prieteni, foºti 
colegi de facultate! Polemica (diferendul!) a
avut loc doar cât cei doi ºi-au expus punctele de
vedere, Pãtrãºcanu intervenind din salã. Sau, ce
înseamnã cã „În 1938, contrar spiritului gen -
eraþiei sale, s-a declarat an ti fas cist”? Unde, în ce 
împrejurãri s-a declarat an ti fas cist? Sunt afir -
maþii gratuite, doar pentru a aduce ceva nou! Sã
fi luat aceste idei de pe Wikipedia, unde le gãsim 
aidoma?

Confuzie face autoarea Enciclopediei ºi
între Manifestul „Crinului Alb” ºi Manifestul
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1 Textul broºurii lui Gr. Lazu ºi polemica generatã de aceasta sunt reproduse în volumul Plagiatul la români.
Selecþie de Pavel Balmuº. Prefaþã Dan C. Mihãilescu, Editura Arc; Asociaþia Editorialã Noi, Chiºinãu, 2004,
p. 29-51.

2 Textul lui D. Evolceanu, intitulat Baladele ºi idilele d-lui George Coºbuc a fost publicat în douã numere ale revistei 
„Convorbiri literare”: nr. 10, 1 feb. 1894, pp. 817-838 ºi nr. 12, 1 martie 1894, p. 936-962.

3  Asociaþia a mai activat în anul 1933- cu mai puþin succes decât cel avut cu Idolii - cu ciclul „Tendinþe”, în perioada 
februarie-aprilie, iar în toamnã cu „Tendinþe 1933” ºi „Marile momente ale muzicii”, ca la începutul anului 1934
criterioniºtii sã se separe, precum societatea româneascã, unii îndreptându-se spre dreapta (legionarã), iar alþii spre
stânga (comunistã). 

4 Termenul a fost explicat de cãtre Mircea Vulcãnescu în chiar primul symposion, consacrat lui Le nin. Vezi textul în
„Manuscriptum”, Anul XXVII, nr. 1-2 (102-103), 1996, p. 212-225. 

5 La reluarea simpozionului, în 18 octombrie au vorbit Mircea Vulcãnescu, Petre Viforeanu, Mihail Polihroniade ºi
Mircea Grigorescu, acesta din urmã despre „Le nin în lu mina propagandei”.

6 Vezi Mircea Eliade, Memorii (1907-1960),ediþie de Mircea Handoca, Editura Humanitas, 1991, vol. II, p. 254.



„Cercului Literar de la Sibiu”. La pagina 269
afirmã to tal eronat cã ªtefan Augustin Doinaº ar 
fi semnat, ca membru al Cercului Literar de la
Sibiu, nici mai mult decât Manifestul „Crinului
Alb”! La vârsta de ºase ani?

Da, ca membru al „Cercului Literar de la
Sibiu”, Doinaº a semnat, alãturi de Radu Stanca, 
Ion Negoiþescu, Vic tor Iancu, Cornel Regman ºi 
alþi câþiva textul „Ardealul estetic. O scrisoare
cãtre d. E. Lovinescu”, care va fi denumit ul te -
rior Manifestul „Cercului Literar din Sibiu”, pu -
blicat în ziarul „Viaþa” din 13 mai 1943. Cer -
chiºtii îºi declarau adeziunea la ideile pro mo -
vate de Lovinescu, în speþã la cea privind sin -
cronizarea literaturii române cu literaturile apu -
sene printr-o ardere a etapelor ºi purificarea
literaturii noastre de elemente neliterare, adicã
politice ºi naþionaliste.

În schimb, Manifestul „Crinului Alb” a
fost elaborat de cãtre Sorin Pavel, Ion Nestor1 ºi
Petru Marcu-Balº (viitorul „man da rin valah”
Petre Pandrea)2 ºi publicat în revista „Gân di rea”,
anul VIII, nr. 8-9, aug.-sep. 1928, pp. 311-317.
Acesta era un articol îndreptat împotriva gen -
eraþiei vechi, de fapt a doua încercare a gen -
eraþiei tinere de a se defini po lemic faþã de gen -
eraþia anterioarã3. Eroarea este amplificatã la
pagina 580 unde se spune cã Manifestul
„Crinului Alb” „a închegat în jurul lui o grupare
literarã: Radu Stanca, ªt. Aug. Doinaº, Nicolae
Balotã º.a”. Ce legãturã poate fi între Manifestul 
din 1928 ºi Cercul Literar de la Sibiu? ªi, în
sfârºit, de unde are autoarea informaþia cã
Doinaº nu a terminat studiile din cauza
rãzboiului? Se ºtie cã dupã ocuparea Ardealului
de Nord, în au gust 1940, Universitatea din Cluj
ºi Facultatea de Medicinã s-au refugiat la Sibiu,
pânã în 1945. Dupã terminarea Liceului Moise
Nicoarã din Arad, Doinaº s-a înscris la Me -
dicinã la Sibiu, facultate pe care a abandonat-o
dupã trei ani, spre a urma Facultatea de Litere ºi

Filosofie, pe care a absolvit-o la Cluj în anul
1948.

Nici prezentarea, în câteva rânduri, a cu -
noscutei ex e gete a lui Eminescu, doamnã a ro -
mânisticii italiene, Rosa del Conte, nu este lip -
sitã de erori. Perioada în care a predat în
România a fost între 1942 ºi 1948, iar nu între

1945-1963. Prietenã cu Blaga - se pare cã ea a
fãcut propunerea decernãrii Premiului No bel

pentru Literaturã poetului-filosof - putea sã
reziste reformei învãþãmântului din 1948? De
unde are doamna E. Þarãlungã informaþia cã
Rosa del Conte a fost nominalizatã la Premiul
No bel (p. 215) ºi încã în 1956, când nu îºi
elaborase opus mag num, Eminescu o dell’Asso -
luto, tradusã de Mar ian Papahagi în limba ro -
mânã ºi publicatã la Editura Dacia din
Cluj-Napoca în anul 1990? ªi o altã întrebare:
unde ºi când a fost Rosa del Conte elevã a lui
Roberto Scagno, între ei fiind o diferenþã de
vârstã de aproape patru decenii? Nãscut în anul
1946 la Torino, unde ºi-a încheiat studiile uni -
versitare, acesta a fost lector de limba italianã la
Universitatea Al. I. Cuza din Iaºi în anii 1974-
1976, dupã care a predat la Universitatea din
Torino (1976-1993) ºi în continuare la cea din
Padova.

Or, Rosa del Conte, reîntoarsã din România
a predat la Milano ºi apoi, pânã la pensionare, la
Universitatea „La Sapienza” din Roma.

Existã ºi alte afirmaþii care nasc mirare ºi
întrebãri. Spre exemplu, cea despre Monica
Lovinescu, declaratã „fiicã din prima cãsãtorie a 
soþiei lui E(ugen) L.”(p. 448). Unii ar putea
înþelege cã Ecaterina Bãlãcioiu-Lovinescu a mai 
fost cãsãtoritã înainte de a deveni soþia cri ti -
cului, ceea ce ar duce mai departe la ideea cã
Lovinescu a adoptat-o pe Monica!4 Ecaterina
Bãlãcioiu ºi E. Lovinescu s-au cãsãtorit în 19
octombrie 1915 ºi au divorþat în anul 1934, iar
Monica Lovinescu, fiica lor, s-a nãscut în 19
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1 ªi nu Ion Nistor, cum apare la p.580. Se face confuzie între Ion Nestor (1905-1974), istoric, arheolog, absolvent ºi
apoi profesor al Universitãþii din Bucureºti ºi Ion Nistor (1876-1962), istoric bucovinean, absolvent al Uni -
versitãþii din Viena, om pol i tic, profesor ºi rec tor al Universitãþii din Cernãuþi etc.

2 La pagina 112 se afirmã, greºit, desigur, cã la elaborare a participat ºi Dan Botta!
3 Prima este cea realizatã de cãtre Mircea Eliade prin definirea caracteristicilor gen eraþiei sale în cele douãsprezece

articole publicate în revista „Cuvântul” între 6 septembrie ºi 16 noiembrie 1927, sub titlul Itinerariu spir i tual.
Eliade ar fi vrut sã le publice într-o broºurã cu o prefaþã de Mircea Vulcãnescu, proiect nerealizat. 

4 Într-o carte apãrutã în anul 2012, deci dupã Enciclopedia identitãþii, într-o notã a Securitãþii, se face aceeaºi
greºealã: „MONICA LOVINESCU, critic literar, este fiica nelegitimã a criticului ºi istoricului literar EUGEN
LOVINESCU”. Vezi Iulia Vladimirov, Monica Lovinescu în documentele Securitãþii. 1949-1989. Editura Huma -
nitas, Bucureºti, 2012, p. 163.



noiembrie 1923! Iar dacã Monica Lovinescu
doar „a colaborat” la Ra dio Europa Liberã,
aceste colaborãri nu se reduc la acel volum
amin tit, de Unde scurte. Jurnal in di rect, apãrut
în 1978 la Ma drid, ci trebuie menþionate toate
cele ºase vol ume cu acest titlu publicate la Edi -
tura Humanitas în perioada 1990-1996, iar la
operã adãugate alte ºase vol ume, cu titlul Jur -
nal, la aceeaºi editurã, 2003-2006. 

O aceeaºi stupoare o provoacã ºi „cer -
titudinile” cu care trateazã exilul poetului latin
Ovidiu. Nu se cunosc nici azi motivele pentru
care a fost trimis (relegat) acesta la Tomis de
cãtre împãratul Octavian Au gus tus – nu le-a
devoalat nici el, singura explicaþie fiind „car -
men et er ror” –, dar autoarea ne dã, fãrã nici o
reþinere, ca sigur faptul cã „scrierile lui anunþau
un spirit înnoitor, deschis spre cercetarea na -
turii”, ceea ce a fost „perceput ca o primejdie
pentru chiar existenþa imperiului” (p. 573).
Ovidiu, ar fi „considerat pre cur sor al ºtiinþelor
naturii care vor modela arta Renaºterii, al cãu -
tãrii originilor planetare ale omului”! Ar fi inte -
resant de ºtiut care sunt operele poetului – preo -
cupat la Roma mai mult de preamãrirea iubirii –, în
care a cercetat natura, punând în pericol imperiul?

Discutabil este ºi modul de prezentare a
studiilor absolvite. Spre exemplu, la George
Bariþiu se menþioneazã cã „ A absolvit gimna -
ziul la Blaj, liceul piarist ºi facultãþile de Drept
ºi Filosofie la Cluj”. La fel, Gavril Munteanu,
„A absolvit Dreptul ºi Filosofia la Cluj”
(p. 528). Facultãþi de Drept ºi Filosofie la Cluj în 
deceniul patru al secolului al XIX-lea? Prima
facultate în sensul mod ern al termenului, la Cluj
a fost înfiinþatã în 1872 ºi anume Facultatea
„Franz Josef”, cu predare în limba maghiarã. În

realitate, Liceul piarist - preluat de la iezuiþi de
cãtre ordinul piarist în anul 1773 – numit ºi
„regesc”, era considerat de rang ac a demic,
având dupã gimnaziu clase de liceu cu studii de
filosofie ºi facultate cu studii juridice de doi ani,
cei care învãþau aici erau numiþi „studenþi aca -
demici”. Asemãnãtor, în 1831 ºi Liceul din Blaj
devine instituþie de învãþãmânt su pe rior, intro -
ducându-se un curs de doi ani de filosofie dupã
cele cinci clase de gimnaziu, iar Seminarul se
transformã în facultate de teologie de patru ani.
Pentru a nu deruta cititorii ar fi corect sã vorbim
de studii de filosofie, de teologie sau juridice,
spre a le deosebi de facultãþile ulterioare.

ªi la denumirea acestora din urmã existã
ambiguitãþi. Astfel, autoarea foloseºte for mu -
lãrile „a absolvit Literele ºi Filosofia”, a absol -
vit Facultatea de Litere ºi Filosofie”, „a absolvit
Filosofia”, „a absolvit Literele” etc. La uni ver -
sitãþile din Bucureºti ºi Iaºi, de la înfiinþare, iar
în perioada interbelicã ºi la Cluj, pânã în 1948 a
existat Facultatea de Litere ºi Filosofie, în con -
tinuare fiind numitã Facultatea de Filologie. În
perioada interbelicã, spre exemplu, la Facultatea 
de Litere ºi Filosofie din Bucureºti existau patru
specializãri: filosofie, filologie clasicã, filologie 
modernã ºi istorie, geografie ºi isto rie-geo gra -
fie. De regulã, studenþii se înscriau la una din
aceste specializãri cu licenþã, dar puteau sã-ºi ia
ºi o a doua licenþã, în anumite condiþii. Noica a
absolvit, cum corect scrie autoarea, Filosofia,
iar Athanase Joja Filologia (lim bi clasice). Dar
Eugen Ionescu, deºi a „absolvit Literele ºi Filo -
sofia”, a luat licenþa doar în filologie modernã!
Dacã aceste formulãri aduc doar imprecizii,
alte le sunt de naturã sã ducã la dezinformare. La
Petru Popescu, autorul recentului ro man Suple -
antul, se susþine cã a absolvit Institutul de Lim bi 
Strãine, instituþie inexistentã, în realitate fiind
vorba de Facultatea de lim bi strãine. Alexandru
Husar nu a terminat „Filosofia ºi Istoria”, ºi încã 
la Cluj, ci a urmat Istoria la Bucureºti. Andrei
Marga nu a absolvit „Filosofia ºi Istoria”
(p. 474), ci doar Filosofia, la Facultatea de Isto -
rie-Filosofie din Cluj. Andrei Pleºu nu a ter -
minat Filosofia (p. 620), ci Institutul de arte
plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureºti.
Sau Vasile Pavelcu nu putea sã ab solve Fa -
cultatea de Psihologie la Iaºi în interbelic, deoa -
rece nu aveam în þarã atunci o asemenea spe -
cializare! ªi exemplele ar putea con tinua ... 

Sunt ºi alte aspecte care pot fi luate în
considerare la o viitoare reeditare. Astfel, nu se
face distincþie între lucrãri originale ºi traduceri
sau ediþii îngrijite; se amalgameazã cãrþi (vol -
ume) cu articole sau studii din reviste; nu se spe -
cificã lucrãrile în colaborare; sunt omise opere
fundamentale, reprezentative atât pentru autori,
cât ºi pentru cultura românã etc.

Observaþiile noastre nu provin din spirit
po lemic, critic, ci au intenþia de a corecta erori
care afecteazã, unele grav, informaþiile oferite
de respectiva Enciclopedie.

Revãzutã ºi întregitã, aceastã carte ar
constitui nu numai un bun mijloc de informare,
ci ºi un in stru ment de lucru pentru cercetãtori.
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Banda desenatã româneascã în
Historia Spe cial

Doru SICOE
Oradea

Ca mulþi alþi decreþei ai epocii
Ceauºescu, am crescut sub semnul
revistelor franþuzeºti de bandã de -

senatã „Pif” ºi „Rahan”. Ele sunt cele care mi-au 
creat dependenþa ºi m-au fãcut sã diger ºi rarele
benzi desenate româneºti, dosite prin revistele
„Luminiþa” ºi „Cutezãtorii” sau în câteva
volume de sine stãtãtoare. Tiparul ºi calitatea
poveºtii dintre produsul francez ºi cel românesc
erau evidente. Paradoxal, dar la „Pif” se fãceau
abo namente la Poºta Românã, pentru piloºi. Nu
am fãcut parte din acea categorie, ceea ce nu m-a 
împiedicat, însã, sã adun o frumoasã colecþie de
„Pif” ºi suplimentul „Rahan”, reviste care intrau 
în România graþie orientãrii de stânga a edi -
torului francez, dupã cum am aflat în anii
democraþiei, când „Rahan” a fost tipãrit ºi în
româneºte.

Colecþia mea a fost dublatã ºi de alte benzi 
desenate, cu precãdere româneºti. Niciuna, însã, 
dintre publicaþiile româneºti nu avea strãlucirea
ºi talentul celor douã franþuzeºti amintite, obser -
vaþie pe care mi-am revitalizat-o cu ocazia nu -
mãrului „Historia Spe cial” din decembrie 2020,
intitulat Benzile desenate istorice – un secol de
poveºti nemuritoare. Cu un tipar color de foarte
bunã calitate, acest supliment al revistei
„Historia” are neajunsul cã-ºi propune sã se ocupe
doar de banda desenatã cu temã istoricã,
realizând, totuºi, ºi un compromis cu istoria
ben zii desenate ro mâneºti, pentru a îngloba ºi
peri oada 1891- 1947, adicã „Vârsta de Aur a
benzii desenate în România”1. Clasificarea ca
vârstã de aur apare ca una ev i dent subiectivã,
produsul prezentat cititorilor fiind jalnic, dacã
ne ra portãm la crea þiile occidentale ale epocii
sau chiar la cele ale perioadei comuniste. As -
pectul caricatural al benzii desenate româneºti ºi 
tex tele ex pli ca tive în versuri sunt hãt departe de

rigoarea unor Tintin, Su per man, Bat man ai
perioadei in ter belice. În plus, banda desenatã a
aºa-zisei vârste de aur dã un neplãcut tribut
propagandei na þionale, atât dupã Primul Rãzboi
Mondial, cât ºi în timpul celui de-al doilea...

Acest numãr este, de fapt, o scurtã trecere
în revistã a benzii desenate româneºti cu ca -
racter istoric, cu foarte multe mostre (imagini) ºi 
câteva texte de prezentare oarecum partizane.
Asta în condiþiile în care banda desenatã româ -
neascã a fost ºi este, ev i dent, deficitarã, dacã o
raportãm la cea occidentalã, crescutã ºi înfloritã
în regimuri democratice. Graþie acestui su pli -
ment, putem observa cã deficienþa de care vor -
beam e vizibilã la noi chiar de la început. 

Vreþi, nu vreþi, banda desenatã istoricã este
datoratã comunismului de desprindere. În prima 
parte a comunismului din România, banda dese -
natã fusese ostracizatã, pe motiv cã ar fi „repre -
zentativã pentru capitalismul amer i can dec a -
dent”2. Deºi, cineva spune (probabil co or do -
natorul Ciprian Stoleru), în cuvântul de
deschidere, cã „prima bandã istoricã din Ro mânia
a apãrut la sfârºitul Primului Rãzboi Mon dial ºi
s-a concentrat multã vreme pe rãzboaie, de la
cele daco-romane la rãzboaiele domnitorilor ro -
mâni con tra armatelor otomane ºi, ev i dent, la
cele douã rãzboaie mondiale din secolul XX”3,
nu avem niciunde în paginile urmãtoare ilustra -
rea acestei afirmaþii. Dimpotrivã, mostrele
despre primul ºi al doilea rãzboi mondial trebuie 
încadrate la „evenimente contemporane”.

Reînvierea benzii desenate, acum ºi cu
tematicã istoricã, vine în promovarea politicii de 
separare de Moscova, îndrãznitã de Dej dupã
moartea tiranului Sta lin. Evidenþierea unor
personalitãþi ale istoriei României apãrea acum
ca o frondã împotriva internaþionalismului pro -
letar al Moscovei. „De-abia în anii ’60, când
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1 Dodo Niþã, Vârsta de Aur a benzii desenate în România 1891-1947, în Historia Spe cial, nr. 33, decembrie 2020,
p. 10-33.

2 Dodo Niþã, Banda desenatã istoricã 1990-2020, în Historia Spe cial, nr. 33, p. 50.
3 Benzile desenate istorice, un secol de poveºti nemuritoare, în Historia Spe cial, nr. 33, p. 3.



conducãtorul României, Gheorghe Gheorghiu-
 Dej, a început sã se desprindã de sub tutela
Uniunii Sovietice, afirmându-ºi din ce în ce mai
mult autonomia, revistele pentru copii de la noi
au abordat ºi ele, timid, tematica benzii desenate 
istorice”1. În 1957 apare, în ziarul „Scânteia pio -
nierului”, în 7 episoade, prima bandã desenatã
istoricã: Arcaºul Negru2. El este un personaj din
1514, care luptã împotriva baronului ungur
Istvan Kardos ºi care-l va cunoaºte pe Dozsa
(Gheorghe Doja, deh, suntem în perioada Re -
giunii Autonome Maghiare...). „Luminiþa”, tot
în 1957, oferã douã benzi desenate istorice:
Comoara lui Mon te zuma ºi Steaua Robilor. 

Mai apoi, în vremea lui Nicolae Ceau -
ºescu, încep sã prindã viaþã Dromichete, Bure -
bista, Decebal, Menumorut, Basarab I, Mircea
cel Bãtrân, Alexandru cel Bun, Iancu de Hune -
doara, Vlad Þepeº, ªtefan cel Mare, Mihai
Viteazul, Ion Vodã cel Viteaz, Constantin Brân -
coveanu, Dimitrie Cantemir, Horea, Tu dor
Vladimi rescu, Nicolae Bãlcescu, Alexandru
Ioan Cuza, Ecaterina Teodoroiu, adicã perso -
najele con sid er ate „sãnãtoase” pentru noua ide o -
logie naþionalistã a Partidului Comunist Român.
Ca o parantezã, Ceauºescu se va considera chiar
urmaºul demn al marelui Burebista, personaj
care va beneficia în 1980 ºi de un film plin cu
declamãri din „documentele de partid”. 

Un prim im por tant colaborator la ela bo -
rarea de bandã desenatã istoricã este Dinu C.
Giurescu (1927-2018), viitorul ac a de mi cian, un
consumator consecvent de bandã desenatã în
copilãrie3, fiu al istoricului Constantin C.
Giurescu (bãgat de comuniºti în puºcãrie pentru
5 ani). „Historia Spe cial” republicã o parte din
banda desenatã Ion Vodã cel Viteaz, al cãrei
scenariu a fost scris de cunoscutul istoric. Un alt
nume cunoscut, care s-a implicat în banda dese -
natã istoricã a fost Radu Theodoru, scriitor de
succes al vremii.

Se pare cã pauza de un deceniu din banda
desenatã româneascã a fost beneficã în ceea ce
priveºte calitatea desenului ºi a textului. Cu
toate acestea, calitatea de la „Pif” ºi „Rahan”
este aproape imposibil de atins. Singurul nume
de ilustrator care mi-a rãmas în memorie din anii 

copilãriei este Valentin Tãnase. Desenele lui
ofereau o frumoasã alternativã la revistele fran -
þuzeºti, el rãmânându-mi în memorie mai ales cu 
temele SF. „Historia Spe cial” îi redã una dintre
plan ºele de început, Burebista (apãrutã în re -
vista „Cutezãtorii”), pomenindu-i ºi banda de -
senatã Oºtenii lui Mihai Viteazul, apãrutã în
1983. Dintre coperþile de albume BD de calitate
ale copilãriei mele, le-am recunoscut pe urmã -
toarele: Cavalerul Alb (text Radu Theodoru, de -
sene Sandu Florea, 1976), despre Iancu de
Hunedoara, ªoimii Moldovei (text Radu
Theodoru, desene Puiu Manu, 1969) despre pe -
rioada lui Alexandru cel Bun, Cãlugãreni (text
Radu Theodoru, desene Sandu Florea, 1977),
despre Mihai Viteazul, Ion Vodã Cumplitul (text 
Radu Theodoru, desene Puiu Manu, 1974),
Neamul ªoimãreºtilor (dupã Mihail Sadoveanu, 
desene Nicu Russu, 1972), despre perioada lui
ªtefan cel Mare, Misiune de sacrificiu (text
Radu Theodoru, desene Sandu Florea, 1979),
despre al Doilea Rãzboi Mondial, faza anti -
fascistã. În afarã de coperþi, reproduse la mici
dimensiuni, faþã de cele din perioada regalistã,
„Historia Spe cial” din pãcate, nu dã mostre din
albumele amintite. Unele mi-au rãmas în me -
morie de parcã ieri le-aº fi parcurs! Inevitabil,
ele mi-au ghidat paºii cãtre Facultatea de Istorie
de mai târziu.

Dupã 1989, aflãm cã a fost „o explozie de
publicaþii de benzi desenate”, având, însã, o apa -
riþie meteoricã, cauzatã, zicem noi, de inflaþia
galopantã ºi imposibilitatea recuperãrii chel tu -
ielilor. „Libertatea de exprimare se va manifesta 
prin abordarea a numeroase noi genuri ale BD:
de la banda desenatã creºtinã la cea eroticã ºi
chiar pornograficã, de la BD sam u rai la cea
politi-comicã etc. Din pãcate, au apãrut din ce în 
ce mai puþine benzi desenate istorice”4. Cel mai
im por tant este, însã, cã de acum înainte dispare
susþinerea de cãtre stat a unor asemenea creaþii,
totul îndreptându-se cãtre iniþiativa particularã.

Vechile interdicþii din vremea comunistã
au dispãrut, acum putând fi abordatã orice temã
ºi promovat orice erou. Alexandru ªerbãnescu,
comandantul aviaþiei de vânãtoare din timpul
rãzboiului con tra URSS, este unul. Regii ºi
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1 Dodo Niþã, Banda desenatã istoricã 1990-2020, în Historia Spe cial, nr. 33, p. 50.
2 Dodo Niþã, Socialismul ºi benzile desenate 1948-1989, în Historia Spe cial, nr. 33, p. 34.
3 Dodo Niþã, Dinu C. Giurescu, sce nar ist BD ºi ac a de mi cian, în Historia Spe cial, nr. 33, p. 38.
4 Dodo Niþã, Banda desenatã istoricã 1990-2020, în Historia Spe cial, nr. 33, p. 48.



reginele României, precum ºi Primul Rãzboi
Mondial sunt alte subiecte, odinioarã tabu.
Braºov 1987, precum ºi Revoluþia din 1989 au
intrat în banda desenatã. S-a continuat ºi cu
aplecarea cãtre vechi subiecte, precum Decebal,
Gelu Dux Blachorum, Iancu Jianu, Peneº
Curcanul º.a. Greu de acceptat, totuºi, de ce
Decebal mânuieºte greºit celebra sabie înco -
voiatã dacicã, reieºind cã el se sinucide cu par tea
neascuþitã a armei! Autorul, Cristian Pãcurariu
este, însã, primul pe lista câºtigãtorilor de la
Festi valul de Benzi Desenate Istorice, Braºov,
2020, 18-20 decembrie. Un detaliu care aruncã
totul în derizoriu, spunând totul despre criza
benzii desenate cu tematicã istoricã: insu fi ci -
enta pregãtire istoricã a artistului e dublatã de
slaba pregãtire a examinatorului! ªi totul sub
egida revistei „Historia”, de la Bucureºti,
„partener spe cial al festivalului”1 de la Braºov.

Acest „Historia Spe cial”, de 68 de pagini,
este o revistã de la care aº fi aºteptat mai mult.
30 de pagini sunt alocate cu dãrnicie perioadei
regalitãþii, deºi calitatea creaþiei artistice de
atunci nu justificã acest lucru. Comunismului îi
sunt alocate numai 22 de pagini, deºi contribuþia 
lui la banda desenatã istoricã româneascã este
una remarcabilã, cu peste trei decenii de rea -
lizãri constante în domeniu. Ultimele 10 pagini,
de fapt mai puþin,  sunt alocate perioadei din
1990 încoace, care, prin acest numãr redus, spun 
mult despre alte trei decenii de bandã desenatã,

domeniu a cãrui de rivã a devenit evidentã, ca -
rac teristicã aplicabilã ºi celor trei decenii de
istorie a României democrate ...

Banda desenatã de la noi, istoricã sau nu,
deºi un domeniu de elitã culturalã, a intrat
într-un nefast con de umbrã ºi ca urmare a
exploziei internetului ºi canalelor TV, dar ºi ca
urmare a lipsei de susþinere din partea statului,
cum fusese din 1957 pânã în 1989. Ea a avut ºi
are în continuare un rol educativ de primã mânã,
în Occident rãmânând foarte popularã. 

Organizarea, la Braºov, a unui fes ti val de
bandã desenatã istoricã, începând din 2018, este
un pas im por tant în încercarea de stãvilire a
cãderii acestui domeniu de creaþie. Din pãcate
nici traducerile din banda desenatã strãinã nu
mai sunt de gãsit în România, ceea ce este
îngrijorãtor pentru viitorul benzii desenate la
noi. Cititul, odinioarã o „plãcutã zãbavã”, cum
zicea cronicarul, este azi o neplãcutã corvoadã,
ilustratã de nãucitorul procent de analfabetism
funcþional creat de ºcoala româneascã contem -
poranã. Paradoxal, dar banda desenatã, însoþitã
de text, venea în întâmpinarea celor care nu erau
mari prieteni ai cititului, imaginile suplinind
mult din textul unei cãrþi întregi. Fãrã-ndoialã,
criza de acum a benzii desenate româneºti este
de fapt, o crizã a întregului sistem pe care-l
numim România. Istoria a fost îngãduitoare cu
noi în ul tima vreme, însã noi nu suntem pe
mãsura acestei îngãduinþe …
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1  Ciprian Stoleru, „Eroii care fac Istorie!”, în Historia Spe cial, nr. 33, p. 60.



Activitãþi de susþinere a vieþii culturale ºi sociale
oglindite în foaia „Chioarul” (1930-1931)

Csilla TEMIAN
Baia Mare

Þinutul Chioarului face parte din
actu alul judeþ Maramureº. „Zona ca
atare ºi-a primit numirea de la o ce -

tate de piatrã ziditã pe malul stâng al Lãpuºului,
între localitãþile Buteasa ºi Roºia”1. Cetatea apa -
re consemnatã prima datã în anul 1367, „când
regele Ludovic I a donat o cetate lui Drag ºi
Ioan”), fiind numitã pe vremea aceea Kövar
(Ceta tea de Piatrã)2.

Aºezatã în punctul de împreunare a ju -
deþelor Solnoc-Dãbâca, Sãtmar ºi Sãlaj, cetatea
avea în jurul ei 96 de comune din imediata
vecinãtate, grupate în patru plase, formând, în
1682, Districtul „Cetatea de piatrã” sau Chioar.
Era un dis trict autonom, ca un judeþ, condus de
un cãpitan, având scaunul la ªomcuta Mare.
Dupã 1848, câºtigându-ºi o oarecare libertate,
Chioarul se afla în plin progres, astfel, dupã ce
„în 1861 Sigismund Pop, cãpitanul suprem al
Districtului Chioar, a decretat introducerea lim -
bii române ca limbã oficialã a distric tu lui”,
„funcþio nãrimea districtului era recrutatã doar
din fiii Chioarului”3. În aceastã perioadã au reu -
ºit sã-ºi construiascã, cu mari eforturi, „o casã
mãreaþã a judeþului numitã „cetate”4.

Însã, întãrindu-se aici un puternic þinut ro -
mânesc, în 1876 stãpânirea pune stãvilare ori -
cãror nãzuinþe ºi împarte districtul în douã: o
parte din comune trece la Solnoc-Dãbâca
(Someº), iar altã parte la Sãtmar, unde trec cele
mai multe comune din Chioar, inclusiv ªomcuta 
Mare. În acest judeþ va rãmâne ºi dupã Marea
Unire, pânã la împãrþirea administra tiv-te rito -
rialã din 1950, când va face parte din regiunea
Maramureº, iar din 1968 din actualul judeþ
Maramureº.

Dupã Unirea din 1918, Chioarul cunoaºte
nu numai o dezvoltare economico-socialã, dar ºi 
culturalã, elementul românesc impunându-se cu 
fermitate ca în toate þinuturile româneºti ale
României Mari.

De-a lungul timpului, þinutul a beneficiat
de oameni de seamã, „bãrbaþi cu durere pentru
neamul românesc, care, ca niºte luceferi, au þinut
aprinsã scânteia ideii naþionale”5. Micii nobili
locali, luptãtorii puºcaºi, care au participat la
multe confruntãri, fie pentru apãrarea cetãþii, fie
pentru apãrarea þinutului, pânã la cãrturarii care
au fãcut eforturi deosebite în a se lu mina la ºcoli
din alte zone sau chiar din alte þãri, toþi ºi-au pus
strãdaniile în slujba ridicãrii materiale ºi spi -
rituale a Chioarului. Sunt nume care rãmân pãs -
trate în memoria documentelor: Ioan Buteanu
(revo lu þionar de la 1848), Ioan Popescu de Coaº
(în temeietor de ºcoli în Moldova), Sigismund
Pop (cãpitan al districtului Chioar), pânã la
vred nicii luminãtori ai satelor – dascãli ca Elie
Pop, ªtefan Pop, Andrei Grobei º.a. Aceºtia au
înþeles cã ridicarea economicã ºi bunãstarea sa -
telor se pot realiza numai prin educaþie ºi cul -
turã, punându-ºi întreaga pricepere ºi abnegaþie
în lupta susþinutã, atât de la catedrã, cât ºi prin
alte mijloace pentru a conºtientiza masele în
acest scop. Astfel, au ales sã foloseascã una
dintre cele mai eficiente tri bune de la care sã
lupte pentru idealurile dorite, ºi anume gazeta
Chioarul, scoa sã în 1920 în ªomcuta prin
stãruinþa în vãþãtorului ªtefan Pop. Din pãcate,
lipsa susþi nerii materiale a fãcut ca foaia sã aibã
o apariþie foarte scurtã.

Un eveniment deosebit de im por tant a
avut loc în 1923 în ªomcuta Mare, când au fost
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1 Chioarul, 2, nr. 21, 21 iun. 1931, p. 2.
2 Chioarul, 1, nr. 1, 2 feb. 1930, p. 1.
3 Laura Temian, Lazãr Temian ºi alþii, File de cronicã: Þinuturile Chioar, Codru, Lãpuº, Maramureº, vol. I, p. 390.
4 Chioarul, 1, nr. 1, 2 feb. 1930, p. 1.
5 Idem.



puse bazele unui gimnaziu românesc de stat
pentru bãieþi, gimnaziu care a funcþionat doar
pânã în 1929, dar „în cinci ani au ieºit 150 inºi,
cari, oriunde s-ar afla în cursul vieþii lor, radiazã
pentru Chioar fiecare o razã de luminã”1.

Ambiþioºi, dascãlii chioreni au fãcut o
nouã încercare ºi reînvie în 1930, la iniþiativa
aceluiaºi ªtefan Pop, gazeta „Chioarul”, pu nân -
du-ºi mari speranþe în rãspândirea celor mai
importante idei ale vremii prin intermediul pagi -
nilor acesteia. Munca de re dac tor-ºef este asu -
matã de învãþãtorul Andrei Grobei. Foaia apãrea 
duminica la Editura „Mercur” din ªomcuta
Mare ºi era pusã la dispoziþie chiorenilor care
veneau la târgul sãptãmânal, organizat în zilele
de luni la ªomcuta. Gazeta se dorea a fi „un turn
de veghe ºi o razã de luminã a întregului
Chioar”2.

În primul numãr, din 2 februarie 1930, în
articolul Chioarul este titlul gazetei noastre este 
exprimat crezul foii: „avem datoria de a pãstra
cu faimã numele de chiorean ºi a munci mult
pentru ridicarea pe toate terenele la un nivel
omenesc. – Ridicarea culturalã, moralã ºi ma -
terialã însã se poate face numai prin luminã, prin 
ºtiinþã de carte ºi propagandã culturalã. – Ne -
voile acestea le va împlini gazeta noastrã...”3.

Pentru a satisface nevoile publicului chio -
rean, coloanele foii sunt deschise, dupã cum
menþioneazã redactorii: „pentru culturã socialã,
pedagogicã, moralã, ad min is tra tive... informaþii
importante din judeþ, din þarã ºi din strãinãtate,
publicaþii de licitaþie, anunþuri de cãsãtorie sau
de moarte, reclame de tot felul, ºtiri politice, dar
numai pe cele mai însemnate ºi mai recente
auzite prin ra dio, producþii populare a cãror adu -
narea este consideratã un act naþional, „folclorul 
fiind o comoarã naþionalã”4. În ce priveºte ati -
tudinea politicã, redactorii fac urmãtoarea de -
claraþie: „ne-am ferit ca foaia sã alunece pe
panta politicii de partid, mãrginindu-ne a face o
politicã idealã, spunându-ne vederile noastre,
criticând cu desãvârºire greºelile ºi evidenþiind
orice acþiune vrednicã”5.

Din pãcate, nici apariþia acestei ediþii a
gazetei Chioarul nu este de duratã. Acelaºi im -
ped i ment, lipsa susþinerii materiale, cu toate
efor turile ºi apelurile redactorilor, în au gust
1931, face sã aparã ultimul numãr, al 30-lea.

Dar în puþinele numere apãrute (47 în
1930 ºi 30 în 1931), în paginile gazetei „Chioa -
rul” au fost consemnate cele mai importante
evenimente care au avut loc în Þara Chioarului
în perioada februarie 1930-au gust 1931: frec -
ventele dez bateri privind necesitatea reîn fiin -
þãrii unui gim na ziu, dar acesta sã fie mixt, sau a
unei ºcoli agricole, atât de necesare locuitorilor
þinutului; redactorii fiind dascãli, era firesc sã se
regã seascã articole despre: Foloasele învãþãturii,
Ca li tãþile unui bun învãþãtor, Rolul ex cur siu -
nilor ºcolare, Rolul educativ al mamei, Sala -
rizarea corpului di dac tic, Adunarea învãþãtorilor
din Chioar, Preocupãri învãþãtoreºti, Dascãlii

- Purtãtorii idealismului cul tural, recenzii ale
unor cãrþi de pedagogie importante re cent apã -
rute. În alte articole sunt date sfaturi prac tice
pentru þãrani: Sãdirea, altoirea ºi îngrijirea po -
milor, Foloasele albinãritului ºi cum se începe
creºterea albinelor, Instrucþiuni necesare pro -
cesului de recensãmânt, Importanþa asocia -
þiunilor, cooperativelor de consum ºi bãncilor
populare, Alcoolismul, Þãranii de vorbã cu un
deputat (printre întrebãrile puse: „Ce rost au aºa
mulþi deputaþi ºi senatori? Ce bine fac ei pentru
fericirea þãrii?”)6. Nu lipsesc articole despre
sem ni ficaþia marilor sãrbãtori religioase de
peste an, despre Criza economicã ºi financiarã
din Chioar, Chioarul eco nomic, despre Situaþia
pensionarilor sau despre pericolul defriºãrilor
ma sive: Se distrug podoabele dealurilor noas -
tre. În articolul Prin hârtoapele Chioarului se
face apel la politicieni: „Lãsaþi, domnilor, po -
litica ºi apucaþi-vã de drumurile care sunt o
ruºine na þionalã”7 º.a. Sunt evo cate personalitãþi 
ale Þãrii Chioarului: Elie Pop, Ioan Popescu de
Coaº, precum ºi este sãrbãtorit poetul Petre
Dulfu la Tohat. De asemenea, sunt realizate
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3 Chioarul, 1, nr. 1, 2 feb.1930, p. 1.
4 Chioarul, 2, nr. 6, 8 mar.1931, p. 1.
5 Chioarul, 2, nr. 5, 2 mar.1931, p. 1.
6 Chioarul, 2, nr. 9, 29 mar. 1931, p. 2.
7 Chioarul, 2, nr. 19, 7 iun. 1931, p. 2.



medalioane literare: Vasile Alecsandri, George
Coºbuc, Mihail Sadoveanu.

Remarcabil este articolul Instituþiile
cultu rale din Chioar, în care sunt prezentate
cele mai importante instituþii ce funcþionau în
1930 ºi care contribuiau la dezvoltarea vieþii so -
cial- cul turale a satelor din zonã: Asociaþia
pentru Cultura Poporului Român „Astra”, Aso -
ciaþia Fe meilor Române, Asociaþia Învãþãtorilor

- Sub secþia ªomcuta, dar sunt enu mer ate ºi cele
pe care chiorenii ºi le-ar dori: ºcoalã superioarã
cu caracter agricol, comercial ºi in dus trial cu
inter nat ºi posibilitatea acordãrii de „burse
pentru fiii de români cu inteligenþã ºi moravuri
bune”, o bancã popularã centralã pentru Chioar,
o cooperativã „en gross”, o tovãrãºie de pro duse
agricole: vite ºi cereale1.

În afara articolelor importante, de prima ºi 
a doua paginã, în pagina a treia predominã case -
tele cu înºtiinþãri despre evenimentele culturale
ºi sociale care urmeazã sã se desfãºoare în
Chioar ºi, în mod spe cial, cele din ªomcuta
gãzduite în „cetate” (clãdirea reprezentativã a
zonei) – despre care se menþioneazã „capitala
actualului dis trict al Chioarului, încã din cele
mai vechi timpuri a fost vestitã în reuºita pe -
trecerilor ºi balurilor de varã”2.

De o atenþie deosebitã se bucurã ma ni -
festãrile culturale organizate în scop filantropic.
Astfel de acþiuni au fost aranjate de Corpo -
raþiunea Pompierilor Voluntari din ªomcuta,
Stu denþimea Universitarã Chioreanã, Junimea
Sãtmãreanã, Tinerimea Vãleanã, Tinerimea
Românã din Sãcãlãºeni, Tinerimea Intelectualã
din Remetea Chioar, Tinerimea Ardusãdeanã,
dar mai ales de Reuniunea Femeilor Române
„Domniþa Ileana” din ªomcuta. 

Programul acestor manifestãri („serate dan -
sante” sau „ceaiuri dansante”) era bine struc turat 
ºi cuprindea, de obicei, interpretãri dramatice ºi
muzicale, cor, con curs de frumuseþe, iar la fi nal
dans „pânã în zori”. Scopul lor nu era numai de

întâlnire, de socializare, ci aveau un im por tant
scop cul tural, dar ºi un scop filantropic: Corpo -
raþiunea Pompierilor ºi-a propus completarea ºi
repararea rechizitelor de pompieri, Corul Bise -
ricii Reformate din Berchez avea nevoie de un
armoniu, Studenþii Sãtmãreni ºi Tinerimea
Vãleanã au dorit sã contribuie la zidirea bisericii 
greco-catolice din ªomcuta ºi a bisericii din
Fersig. Un grup de „modeºti actori” au prezentat 
în Culcea un spectacol, iar cu suma adunatã
vroiau sã punã bazele unui cãmin cul tural,
Studenþimea Uni versitarã din Chioar a destinat
venitul seratei „reînvierii vieþii culturale ºi
naþionale a Chioarului”3, iar iniþiatorii societãþii
Tinerimea Vãleanã ºi-au mãrturisit scopul „de a
rãspândi, dupã posibilitãþi, cultura atât de ne -
cesarã în pã tura þãrãneascã... curãþirea limbii
româneºti de barbarismele care altereazã atât de
mult limba þãranului...”4. 

Cele mai reuºite ºi mai frecvente erau se -
ra tele dansante ale Reuniunii Femeilor Române
„Domniþa Ileana” din ªomcuta. Gazeta nota:
„Nu este chiorean care sã nu cunoascã zelul ºi
munca acestei reuniuni din judeþ, care, prin tot
felul de mijloace frumoase cautã sã-ºi ajungã
scopurile atât de nobile […] ºi ne bucurã faptul
cã avem în Chioarul nostru inimi în care încape
atâta dragoste faþã de poporul care, în lipsurile ºi 
nevoile lui, nu se poate ridica fãrã sprijinul celor 
mai înstãriþi […]. Este cunoscut cã aceastã reu -
niune munceºte sã ajute pe copiii mai sãrmani ai
poporului sã poatã ºi ei sã treacã prin ºcoalele
mai înalte... Încurajeazã portul naþional... apoi
încurajeazã pe micii copilaºi ai satelor dându-le
în tot anul premii în cãrþi pentru cei ce au fost
mai silitori...”5.

Rãsfoind gazeta „Chioarul” din anii 1930- 
1931, cititorul poate re face, cu exactitate, cadrul 
eco nomic, so cial ºi cul tural în care chio renii îºi
trãiau viaþa de fiecare zi, cu greutãþile ºi cu
frumuseþile lor, fiindu-le reflectate ca într-o
oglindã toate problemele, dorinþele, durerile.
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1 Chioarul, 1, nr. 9, 30 mar. 1930, p. 1.
2 Chioarul, 2, nr. 21, 21 iun. 1931, p. 3.
3 Chioarul, 1, nr. 25, 20 iul. 1930, p. 2.
4 Chioarul, 1, nr. 33, 14 sep. 1930, p. 3.
5 Chioarul, 1, nr. 33, 14 sep. 1930, p. 3.



Unire ºi dezbinare creºtinã. Sinodul Ecumenic
Ferrara-Florenþa din 1438-1439

Ioan ÞIPLEA
Baia Mare

Cãutãtor ºi peregrin prin aceastã lu -
me, omul nu poate trãi fãrã …
certitudini. Avem nevoie de ele, aºa

cum avem nevoie de aer, apã, hranã, somn º.a.
Unele sunt personale ºi subiective, altele im -
personale ºi obiective. Primele þin de credinþã,
celelalte de ºtiinþã. Dupã cum ne asigurã Kant,
cele dintâi sunt suficiente subiectiv, însã insu -
ficiente obiectiv, celelalte sunt ºi subiectiv, ºi
obiectiv suficiente. 

Neîndoielnic, nevoia de a fi sigur de ceva
este inseparabil legatã de nevoia de a … crede.
Pânã ºi îndoiala metodicã a lui Des cartes are la
temelia ei credinþa, întrucât nu putem ajunge la
nimic cert dacã ne îndoim de propria noastrã
îndoialã. Aºadar, avem nevoie ºi de ºtiinþã, dar
ºi de credinþã. Însã credinþa nu se re duce numai
la încrederea noastrã în raþiune, în ºtiinþã, edu -
caþie ºi progres, aºa cum ne încredinþeazã Kant,
marele patriarh al Iluminismului. Ea este mult
mai mult. Parafrazându-l pe Apostolul Pavel,
care o definea ca fiind încredinþarea celor
nãdãj duite, dovedirea celor nevãzute (Ev.11.1),
Goe the sesiza admirabil cã credinþa exprimã
dra gostea de invizibil ºi încrederea în imposibil.

Supraraþionalã fiind, acest soi de credinþã
se poate sluji foarte bine de proptelele pe care i
le oferã raþiunea, de argumente, probe ºi dovezi
raþionale, dupã cum la fel de bine le poate ig -
nora. Pesemne cã din asemenea mo tive, credinþa 
religioasã e strâns legatã de o dogmã, de o învã -
þãturã consideratã absolut adevãratã de cei care
ºi-o însuºesc în mod autentic. Indiscutabil, dacã
un grup de oameni crede în adevãrurile propo -
vãduite de o bisericã sau alta ºi dacã aceastã
credinþã e sincerã, atunci ea nu poate fi decât
dreaptã, adicã … ortodoxã!

Dogma creºtinã, dupã cum se ºtie, s-a
înche gat treptat, de-a lungul multor secole. Oare 
nu cumva tocmai din pricina credinþei sã se fi
nãscut ereziile ºi schismele? ªi n-au fost puþine
în cele douã milenii! Cea dintâi s-a produs la

puþinã vreme dupã moartea, învierea ºi înãlþarea
la Ceruri a lui Hristos. Cauza acestei dezbinãri
dintre evreii ºi neevreii din Antiohia Iudeii care
au îmbrãþiºat Vestea cea Bunã – unde con -
vertiþii s-au numit pentru prima oarã creºtini – a
fost legatã de refuzul neevreilor de a se tãia
împrejur. Disputa este închisã în anul 50 la
Sinodul Ap os tolic de la Ierusalim, prezidat de
apostolul Petru, care, în cuvântul sãu de deschi -
dere, le aminteºte evreilor cã Dumnezeu … ni -
mic n-a deosebit între noi ºi ei, curãþind inimile
lor prin credinþã, dupã care au vorbit apostolii
Pavel ºi Barnaba, iar în fi nal apostolul Iacob,
care-i îndemna pe participanþi … sã nu tulbu -
rãm pe cei ce dintre alte neamuri se întorc la
Dumnezeu. Ci sã le scriem sã se fereascã de
întinãrile idolilor… (F.A.15.7-20).

Au urmat apoi ereziile mai mult ori mai
puþin influente ºi schismele mai mari ori mai
mici stârnite de Valentinus, Marcion, Mani º.a.,
însã marile erezii care au frânt unitatea Bisericii
s-au ivit dupã legalizarea creºtinismului prin
Edictul de la Mi lan din 313, emis de împãratul
Constantin. Pânã la sfârºitul veacului al optulea, 
nu mai puþin de ºapte învãþãturi greºite au pro -
dus tot atâtea separãri între creºtini. Se ºtie cã
cele ºapte Sinoade Ecumenice, recunoscute de
cele douã biserici-surori, au fost convocate de
împãraþii Bizanþului din pricina ereziilor care
sub mi nau, deopotrivã, unitatea Bisericii ºi a
Imperiului.

Astfel, la Sinodul de la Niceea din 325,
unde a fost formulat Crezul, a fost condamnatã
învãþãtura lui Arie, un preot din Al ex an dria,
care nega consubstanþialitatea Tatãlui cu Fiul; în 
cel de la Constantinopol din 381 a fost respinsã
învãþãtura lui Macedonius, patriarhul Constan -
tinopolului, care nega dumnezeirea Duhului Sfânt;
în cel de la Efes din 431 a fost condamnatã
învãþãtura lui Nestorius, patriarhul Constan tino -
polului, care contesta cã Maria este nãscãtoare
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de Dumnezeu; în Sinodul de la Calcedon din
451 a fost combãtutã învãþãtura lui Euthie, arhi -
mandrit al unei mãnãstiri din preajma Constanti -
nopolului, care susþinea cã persoana umanã a lui
Hristos a fost absorbitã de cea divinã; în al
doilea Sinod de la Constantinopol din 553 este
condamnatã învãþãtura lui Origen, care propo -
vãduia recapitularea creaþiei în Hristos la sfâr -
ºitul veacurilor; în cel de-al treilea Sinod de la
Constantinopol din 680-/681 este combãtut
mono telismul sau învãþãtura despre cele douã
firi ºi o singurã voinþã a Fiului lui Dumnezeu, o
învãþãturã al cãrui autor era Sergiu, patriarhul
Constantinopolului; în fine, în al doilea Sinod de la
Niceea din 787 este condamnatã erezia ico noclastã
impusã de împãratul Leon al III-lea Isaurul.

Aºadar, cele ºapte Sinoade Ecumenice, la
care au participat teologi ºi ierarhi din toatã
lumea creºtinã, au avut menirea de a lãmuri/
consacra dog matic adevãrurile de credinþã ºi de
a re face unitatea Bisericii. Numai cã în anul 867
Fotie, patriarhul Constantinopolului, unul dintre 
cei mai strãluciþi cãrturari ai vremii, aspirând la
întâietate în Bisericã – acuzându-i pe creºtinii
din Apus de erezie, cã se împãrtãºesc cu azimã
ºi, mai grav, cã au introdus filioque în simbolul
de credinþã creºtin –, rupe legãturile cu epis -
copul Romei, provocând Mica Schismã, o sepa -
rare efemerã între Roma ºi Constantinopol.
Aceastã rupturã devine definitivã în 1054, când
se pro duce Marea Schismã între Biserica Rãsã -
riteanã ºi cea Apuseanã.

În secolele urmãtoare Marii Schisme, forþa
politicã ºi militarã a Constantinopolului este ºu -
brezitã mai întâi de bulgari ºi apoi de turcii
musulmani. Ultimii ajung sã ocupe o mare parte
din fostul Imperiu Bizantin ºi sã asedieze, pe la
mijlocul secolului al XV-lea, Constantinopolul,
pe care îl cuceresc în 1453.

În aceste împrejurãri, între anii 1438-
1439, are loc – mai întâi la Ferrara ºi apoi la
Florenþa – al optulea Sinod Ecumenic. El este
cvasinecunoscut, chiar ºi publicului relativ
instruit. Este meritul teologului greco-catolic
Vasile Alexandru Barbolovici – ºcolit la Roma
– sã îl aducã la cunoºtinþa noastrã, prin inter -
mediul unei cãrþi – teza sa de doctorat – pu -
blicate mai întâi în Italia, în 2018. În anul
urmãtor, la Cluj-Napoca – sub egida Academiei
Române ºi a Centrului de Studii Transilvane,
aflate sub conducerea lui Ioan-Aurel Pop, care
de altfel i-a fost ºi îndrumãtor în elaborarea

tezei, alãturi de profesorul Riccardo Burigana –
apare versiunea în limba românã, cu titlul
Conciliul de la Ferrara-Florenþa (1438-
1439). Istoria ºi ecleziologia unirilor. Din ea
aflãm cã încã din secolul XIII – când ame -
ninþarea musulmanã se accentua – au avut loc
mai multe încercãri de refacere a unitãþii
creºtine, cum a fost, de pildã, cea a lui Sigismund
de Luxemburg, rege al Ungariei ºi împãrat al
Sfântului Imperiu Romano-Ger man, soldate cu
tot atâtea eºecuri.

În faþa pericolului otoman, cu un deceniu
ºi jumãtate înaintea ocupãrii Constanti no po lu -
lui, la invitaþia papei Eugen al IV-lea, ... o dele -
gaþie bizantinã de cel mai înalt nivel, în frunte
cu împãratul Ioan al VIII-lea Paleologul, însoþit
de mari personalitãþi teologice ºi ecleziastice din 
Rãsãrit – mitropoliþii: Isidor al Kievului, Marcu
al Efesului, Bessarion din Niceea, Damian al
Moldovei, Gemistos Plethon, Giorgios Scho -
laris º.a. – semneazã la Florenþa, dupã lungi
dezbateri, pe 5 iulie 1439, documentul de unire
al celor douã biserici. Împãratul a semnat cel
dintâi hotãrârea, dupã care au urmat semnã -
turile aproape ale tuturor ierarhilor din
Rãsãrit, inclusiv cea a mitropolitului Moldovei,
Damian … Proclamarea sol emnã a unirii s-a
fãcut pe 6 iulie 1439 în catedrala din Florenþa,
în prezenþa împãratului Ioan, a papei, a prela -
þilor greci ºi latini. (p. 65).

Textul acestui doc u ment – Laetentum
caeli/ Euphrainethosan hoi oronoi – se referã
la patru subiecte: filioque, azima, purgatoriul
ºi primatul pa pal. Chiar ºi succint, e necesar sã
fie cunoscute. Aºa cum scrie în acest text me -
morabil, dupã preambulul de rigoare ºi dupã
lãmurirea controverselor le gate de filioque,
sinodalii acceptã acest adevãr de credinþã,
anume cã Spiritul Sfânt este din veºnicie de la
Tatãl ºi de la Fiul (p. 137-138). În privinþa
împãrtãºaniei cu azimã sau pâine dospitã, …
conciliul precizeazã cã materia necesarã pentru 
validitatea sacramentului este pâinea de grâu.
Faptul cã aceasta este nedospitã sau dospitã
þine de tradiþiile liturgice (p. 141). Cu toate cã
cele dintâi discuþii au avut ca temã purgatoriul,
în hotãrâre, acest subiect apare pe locul al treilea 
în Decretul de Unire. În urma dezbaterilor, gre -
cii ac ceptã doctrina purgatoriului, dar exclud
focul (p.143-144).

Ul tima temã controversatã a fost cea a
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primatului pa pal. În vreme ce în ecleziologia
bizantinã, începând cu Constantin cel Mare, îm -
pã ratul era de facto adevãratul cap al Bisericii
Rãsãritene, fiind considerat vicarul lui Hristos
pe Pãmânt, cu dreptul exclusiv de a convoca
sinoade, de a numi ºi impune patriarhi, de a
interveni în probleme de ordin dog matic, pre -
rog a tive ºi practici numite cezaro-pap ism, în
cea apuseanã, începând cu episcopul Ambrozie
al Milanului, care intervine în probleme de na -
turã politicã, aducându-l la ascultare pe împã -
ratul Teodosie cel Mare, cel care a impus creºti -
nismul ca religie oficialã a Imperiului, unii
epis copi ai Romei revendicau atribuþii ale pu -
terii seculare, o practicã numitã papo-cezarism.
Pesemne cã din aceastã pricinã textul decretului
de unire nu face vreo referire la puterea de a
convoca sinoade, nici cãruia îi revine acest drept,
menþionând în schimb cã … Sfântul Scaun Ap o -
s tolic ºi pontiful roman au primatul…(p.146).

E un fapt istoric cã hotãrârile Sinodului de
la Florenþa nu s-au întrupat. Unirea a fost efe -
merã, însã nu lipsitã de importanþã. Evocând
acest eveniment, într-o scrisoare adresatã lui
Pavel Florenski, Serghei Bulgakov recunoºtea
cã la Florenþa a avut loc … un conciliu ecumenic 
autentic, al optulea, cu toatã puterea – conferitã 
de Spirtul Sfânt – de a pronunþa o serie de
definiþii dogmatice (filioque, primatul papei
etc.). Acest conciliu nu a fost numai calomniat

cu neruºinare ºi impertinenþã, cum numai
bizantinii ºtiau sã o facã, ºi care i-au instruit
apoi ºi pe teologii noºtri, dar a fost practic ºters
chiar ºi din cãrþile vremii… (p.150-152).

Cu toate cã la Florenþa s-a recunoscut ofi -
cial unitatea în diversitate a Bisericii, hotãrârile
Sinodului nu au condus la unirea efectivã a
tuturor creºtinilor. Cu mici excepþii: a ucrai -
nenilor, prin unirea de la Brest din 1595, a rute -
nilor, prin cea de la Ujgorod din 1646, ºi a
românilor transilvãneni, pãstoriþi de episcopii
Teofil – în 1697 – ºi Atanasie Anghel, în 1798.
Aºadar, din aceste mici uniri s-au nãscut bise -
ricile greco-catolice care dãinuie ºi astãzi, cu
toate cã bolºevicii le-au suprimat. Pe de altã
parte, dupã cum constatã autorul, din pãcate,
Biserica Latinã nu a preþuit niciodatã prea mult
patrimoniul spir i tual ori en tal. Mereu l-a sub -
esti mat ºi l-a considerat in fe rior celui latin ºi
chiar a încercat sau a sperat sã poatã absorbi
bisericile greco-catolice (p. 264).

Gândindu-mã la puzderia de confesiuni ºi
biserici creºtine din zilele noastre, mã întreb
cum rãmâne ºi când se va împlini dorinþa Mân -
tuitorului ca toþi creºtinii sã fie una? Cu înþe -
lepciunea lui proverbialã, þãranul român de
altãdatã ar fi rãspuns: Numai Bunul Dumnezeu 
poate ºti! Poate cã la … plinirea vremii ºi la
sfârºitul veacurilor!
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Papa Fran cisc ºi Patriarhul Dan iel, în timpul vizitei pe care Papa a fãcut-o în România, în perioada
31 mai-2 iunie 2019, sub genericul „Sã mergem împreunã!”. Papa Francisc a devenit al doilea suveran pontif
care efectueazã o vizitã în þara noastrã, la 20 de ani distanþã de la prima vizitã a unui suveran pontif, Papa
Ioan Paul al II-lea, într-o þarã majoritar ortodoxã.



REVISTA PRESEI

Mass-me dia despre români

Septembrie 2019 – Decembrie 2020

Selecþie de Laviniu ARDELEAN
Baia Mare

Ordinul de merit bavarez 
pentru istoricul Horst Göbbel

Agenþia de presã Aºii români, 9 septembrie
2019, www.asiiromani.com

Istoricul Horst Göbbel a fost distins, alãturi de 
alte 57 onorabile personalitãþi, cu „Bayerischen Ver -
dien storden” (Ordinul de Merit bavarez), titlu oferit
de domnul Markus Söder, prim-ministrul landului
Bavaria. Ceremonia de conferire a înaltelor ordine
s-a desfãºurat în 22 iulie, în sala „Antiquarium” a
Muzeului Residenz din München. În Laudatio, Dr.
Markus Söder a spus: „Horst Göbbel este implicat în 
munca voluntarã  pentru integrarea imigranþilor de
peste treizeci de ani. Printre altele, a fost vice pre -
ºedinte federal ºi vicepreºedinte de stat al Bavariei
al Asociaþiei saºilor transilvãneni. Timp de zeci de
ani, Horst Göbbel a transmis importanþa mare a
integrãrii în comunitatea democraticã atât pro fesi -
onal, cât ºi voluntar”. Horst Goebel a mãrturisit
pentru ,,Siebenbürgische Zeitung”: „A fost foarte
înãlþãtor. Am fost deosebit de mulþumit cã am fost
onorat, ca sas transilvãnean, cu aceastã înaltã onoare”.

Paradã, cheile oraºului 
ºi o stradã pentru Bianca Andreescu în
Mississauga

Pagini româneºti, 13 septembrie 2019,
www.paginiromanesti.ca

Oraºul Mississauga va organiza duminicã, 15
septembrie, o paradã pentru Bianca Andreescu, pri -
ma jucãtoare de tenis din Canada câºtigãtoare a unui
turneu de Grand Slam la simplu. Parada „She The
North” va avea loc în Mississauga Celebration

Square ºi va celebra ultimele realizãri ale Biancãi
Andreescu, care a devenit prima canadiancã ce a
câºtigat US Open weekendul trecut. Andreescu s-a
nãscut în Mississauga, a locuit, a studiat ºi ºi-a
început cariera sportivã în acest oraº, la Mississauga’s
Ontario Racquet Club. Primarul ora ºului, Bonnie
Crombie, va oferi sportivei cu origini româneºti
cheile oraºului ºi va prezenta publicului indicatorul
stradal „Andreescu Way”, o stradã din oraº urmând
sã poarte numele acesteia.

Actorul Jonathan Jackson face un apel
public pentru construirea mãnãstirii
ortodoxe româneºti din Irlanda 

Agenþia de ºtiri Ba sil ica.ro, 18 septembrie 2019,
www.ba sil ica.ro

Jonathan Jackson a fãcut un apel public la
strângerea de fonduri pentru proiectul mãnãstirii
ortodoxe româneºti din Shannonbridge, Irlanda.
Într-o postare video pe Facebook, actorul american
convertit la Ortodoxie, apreciazã iniþiativa înfiinþãrii 
unui aºezãmânt monahal în „inima Irlandei” ºi îi
caracterizeazã pe promotori drept „niºte oameni mi -
nunaþi”. Mãnãstirea este proiectul Mitropoliei Orto -
doxe Române a Europei Occidentale ºi Meridionale, 
care se aflã într-o campanie de strângere de fonduri
pentru achiziþionarea terenului. „Au o paginã de
strângere de fonduri ºi este un lucru minunat ceea ce
fac”, spune actorul menþionând cã îi cunoaºte per -
sonal pe cei care se ocupã de acest proiect. „Dacã
eºti inspirat de ceea ce fac, dacã ai cât de puþin de
oferit, cred cu sinceritate cã va fi o comoarã”, a
precizat actorul de la Hollywood.

Bust al poetului Mihai Eminescu, 
dezvelit la Montreal

Pagini româneºti, 23 septembrie 2019,
www.paginiromanesti.ca

Mihai Eminescu are o a doua statuie la
Montreal, de aceastã datã într-un loc accesibil ro -
mânilor. Duminicã, 22 septembrie, un bust al poe -
tului naþional al românilor a fost dezvelit în faþa
Casei Române „Preot Petre Popescu” de la Ca te -
drala „Buna Vestire” din Montreal. Realizat ca
urmare a eforturilor depuse de Leonard I. Voicu,
preºedinte Asociaþiei Canadiene a Scriitorilor
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Români (ACSR), bustul lui Mihai Eminescu a fost
realizat de sculptorul Petru I Birãu, din România.
Lucrarea a marcat ºi sãrbãtorirea a 18 ani de acti -
vitate pentru Asociaþia Canadianã a Scriitorilor Români.

Sfinþirea capelei mãnãstirii româneºti
din Les Sciernes d’Albeuve, Elveþia

Ziarul Lu mina, 1 octombrie 2019,
www.ziarullumina.ro

Capela mãnãstirii ortodoxe româneºti „Aco -
perãmântul Maicii Domnului” din localitatea Les
Sciernes d’Albeuve, cantonul Freiburg, Elveþia, a
fost sfinþitã sâmbãtã, 28 septembrie. Slujba de târ -
nosire a Sfintei Mese ºi sfinþirea întregului locaº
prin ungere cu Sfântul ºi Marele Mir ºi stropire cu
agheasmã, urmatã de Sfânta Liturghie, au fost sã -
vârºite de Înaltpreasfinþitul pãrinte Iosif, mitro po -
litul ortodox român al Europei Occidentale ºi Me -
ridionale, împreunã cu Preasfinþitul pãrinte Ignatie,
episcopul Huºilor, Preasfinþitul pãrinte Timotei,
episcopul ortodox român al Spaniei ºi Portugaliei, ºi 
Preasfinþitul pãrinte Marc Nemþeanul, episcop-vicar 
al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occi -
dentale. Obºtea de maici a Mãnãstirii „Aco pe rã -
mântul Maicii Domnului” îºi desfãºoarã activitatea
într-o casã achiziþionatã, iar de curând a fost ame -
najatã o capelã de artiºti iconari români ºi dotatã cu
cele necesare cultului ortodox cu ajutor primit de la
creºtini români, dar ºi elveþieni, francezi, greci sau
ruºi.

Sãptãmâna cãrþii 2019 la ºcoala
româneascã din Amsterdam

Agenþia de presã Aºii români, 9 octombrie 2019,
www.asiiromani.com

Anul trecut am rãspuns afirmativ invitaþiei de
a ne alãtura sãrbãtoririi cãrþilor pentru copii din
cadrul Kinderboekenweek, lansând o carte deo se -
bitã adresatã celor mici. Anul acesta aventura con -
tinuã! „Reis mee” este tema din 2019, iar noi pro -
punem comunitãþii de pãrinþi români o cãlãtorie
li te rarã printre paginile revistei ilustrate pentru copii 
Fabulafia. Pe 12 octombrie o vom avea ca invitat la
sediul ªcolii Româneºti Amsterdam chiar pe
Cristina Duricã, editorul ºi coordonatorul revistei,
care ne va prezenta ultimul numãr, ne va povesti ce
presupune lucrul la o revistã ºi ce fel de experienþe
pot aduce astfel de publicaþii. Lansatã în 2015,
Revista Fabulafia s-a remarcat încã de la început
prin calitatea ºi designul deosebit. Cu povestiri scri -
se de cei mai cunoscuþi autori pentru copii con -
temporani, cu rubrici realizate în colaborare cu
British Council ºi Institutul Francez, cu pagini desti -
nate educaþiei ºi culturii vizuale, cu ilustraþii
semnate de artiºti celebri români ºi internaþionali,
Fabulafia reprezintã o aventurã cu adevãrat fabu -
loasã printre cuvinte ºi imagini.

Biserica româneascã din oraºul lui
Cervantes a primit premiul pentru
arhitecturã

Agenþia de ºtiri Ba sil ica.ro, 11 octombrie 2019,
www.ba sil ica.ro

Biserica comunitãþii româneºti din Alcalá de
Henares a primit premiul oraºului pentru arhi tec -
turã. Juriul a apreciat modul în care construcþia se
integreazã în peisajul urban din oraº, se precizeazã
într-un reportaj TVR 1. Alcalá de Henares este
oraºul unde a fost botezat, în data de 9 octombrie
1547, Miguel de Cervantes. Pentru a-l evoca pe
marele scriitor, primãria oferã anual, la început de
octombrie, o serie de premii denumite „Premiile
Oraºului Alcalá de Henares în Arte ºi Literaturã”.
Premiul a fost înmânat sãptãmâna aceasta, pe scena
Teatrului Cervantes, lui Jose Luis Gonzalez, arhi -
tectul care a coordonat lucrãrile de construcþie.
„Premiul este pentru cei care s-au strãduit, care au
muncit ºi care se bucurã acum de acest proiect. Sunt
credincioºii parohiei ortodoxe „Sf. Gheorghe” din
Alcalá de Henares. Premiul este al lor”, a spus Jose
Luis Gonzalez.

Sã-i ajutãm pe tinerii noºtri sã înveþe
limba românã!

Univers românesc, 11 octombrie 2019,
www.universromanesc.com

Azi, oriunde te-ai afla în lume, este aproape
comun sã auzi vorbindu-se româneºte în mijloacele
de transport, pe stradã, în magazine, în parcuri.
Dias pora româneascã este a cincea cea mai nu me -
roasã din lume, raportat la nu mãrul total al po -
pulaþiei, peste opt milioane de ro mâni trãind în afara
României. Astfel, conservarea limbii materne a de -
venit o nevoie legitimã a ro mânilor de peste hotare,
aceºtia înþelegând foarte bine importanþa învãþãrii
limbii române, ca factor de pãstrare a individualitãþii 
spiritului românesc, în con textul unei diversitãþi
multi culturale ºi al glo balizãrii. În sensul acesta,
Guvernul României a încheiat o serie de parteneriate 
cu mai multe state membre ale Uniunii Europene în
vederea derulãrii în comun a unor programe în do -
meniile culturii ºi educaþiei. Cursul de limbã, culturã 
ºi civilizaþie ro mâ neascã este unul dintre rezultatele
acestor demersuri.

35 de ani pentru parohia ortodoxã
româneascã din Strasbourg

Ziarul Lu mina, 24 octombrie 2019,
www.ziarullumina.ro

Înscrisã în Registrul Asociaþiilor de cult la
sfârºitul lunii martie 1984, parohia ortodoxã românã 
„Sfântul Ioan Botezãtorul“ din Strasbourg a sãr -
bãtorit duminicã, 13 octombrie, 35 de ani de
existenþã. Evenimentul a fost marcat prin Sfânta
Liturghie sãvârºitã de Înaltpreasfinþitul pãrinte Iosif, 
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mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale
ºi Meridionale, la care au participat ºi preoþii paro -
hiilor vecine, Baden-Baden, Offenburg ºi Thion -
ville-Saarbrucken. Rãspunsurile la stranã au fost
date de corala parohialã, dirijatã de teologul
Emanuel Dobre. „Cuvântul lui Dumnezeu se îm -
plineºte în viaþa noastrã nu numai prin faptele cre -
dinþei, dar ºi prin rugãciunea sfinþilor, cum este cea a 
Cuvioasei Maicii noastre Parascheva de la Iaºi.
Trebuie, însã, sã recunoaºtem cã depinde în primul
rând de noi dacã auzim sau nu auzim Cuvântul lui
Hristos“, a spus Înaltpreasfinþitul pãrinte mitropolit
Iosif.

Bisericã pentru românii ortodocºi
din San Antonio, Texas

Ziarul Lu mina, 7 noiembrie 2019,
www.ziarullumina.ro

Ziua de duminicã, 3 noiembrie 2019, a re -
prezentat împlinirea unei dorinþe mai vechi a ro -
mânilor ortodocºi din San Antonio, Texas, SUA.
Înaltpreasfinþitul pãrinte Nicolae, mitropolitul orto -
dox român al celor douã Americi, a sãvârºit slujba
Aghesmei ºi binecuvântarea locaºului de rugãciune
ºi apoi Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de
slujitori, pentru prima datã în noua bisericã a
parohiei ortodoxe româneºti aºezatã sub ocrotirea
Sfântului Cuvios Ioan Casian. Dupã slujbã a urmat
un moment artistic în care copiii au recitat poezii ºi
au interpretat cântece populare. Parohia româneascã 
„Sfântul Ioan Casian” din San Antonio continuã o
lucrare începutã în anul 2002 de un grup de români
ºi americani ortodocºi din zonã, sub pãstorirea pã -
rintelui Iulian Aniþei. Misiunea ortodoxã „Sfântul
Ioan Casian” a fost înscrisã ºi a început sã funcþi -
oneze în februarie 2014.

Românul Cristian Mãcelaru, numit
director muzical al Orchestrei 
Naþionale a Franþei

Ro ma nian Global News, 14 noiembrie 2019,
www.rgnpress.ro

Dirijorul român Cristian Mãcelaru a fost nu -
mit pentru a-i succeda în 2021 francezului Emma -
nuel Krivine în fruntea Orchestrei Naþionale a
Franþei (ONF), unul dintre cele mai prestigioase
ansambluri simfonice din þarã, relateazã marþi AFP,
preluat de Romanian Global News. În vârstã de 39
de ani, Cristian Mãcelaru a devenit cunoscut la nivel
internaþional în 2012, atunci când l-a înlocuit pe
Pierre Boulez în fruntea Orchestrei Simfonice din
Chicago. În prezent director muzical al Orchestrei
Radiodifuziunii din Koln (WDR), el a dirijat mai
multe concerte în Europa, precum ºi Orchestra
Naþio nalã a Franþei pentru prima datã în 2018. Una
dintre cele douã orchestre ale Radio France
(împreunã cu Orchestra Filarmonicã), ONF, fondatã 

în 1934, este prima orchestrã simfonicã permanent
creatã în Franþa.

Anka Moldovan, prima româncã aleasã în 
Parlamentul Madridului

Ro ma nian Global News, 14 noiembrie 2019,
www.rgnpress.ro

Anka Moldovan a ajuns în Madrid când avea
numai trei ani. Un grup de intelectuali români, e -
xilaþi acolo, au fãcut cerere oficialã pentru a be -
neficia de prima bisericã ortodoxã româneascã din
Spania, bisericã în care sã slujeascã preotul Teofil
Moldovan. Arhiepiscopia românã a acceptat aceastã 
cerere, a luat acest preot din Ardeal ºi l-a trimis la
Madrid împreunã cu familia sa. Era anul 1979, se
aratã într-un reportaj marca Life.ro, preluat de Ro -
manian Global News. Anka Moldovan ºi-a petrecut
toatã copilãria mai mult în bisericã, printre pi cioa -
rele pãrinþilor ei, printre icoane ºi înconjuratã tot
timpul de români. La început mai puþini, iar dupã
Revoluþie, din ce în ce mai mulþi. ªi dacã ar fi vrut,
deºi nu s-a pus nici o secundã problema, nu ar fi avut 
cum sã uite limba ºi tradiþiile româneºti. În plus,
pãrinþii ei, au avut grijã sã suplineascã educaþia pe
care ar fi primit-o într-o ºcoalã româneascã ºi i-au
predat limba, istoria, geografia, cultura ºi tradiþiile
româneºti. Ani mai târziu, Anka Moldovan, fiind
pasionatã de picturã, ºi-a îndreptat paºii cãtre
facultatea de Istoria Artelor ºi cãtre artele frumoase.
Desena de micã, dar la maturitate, din pensulele ºi
culorile ei au început sã iasã adevãrate opere de artã.

Nou proiect la TVRI: „Generaþia
Urmãtoare” – despre copiii români din
diaspora

Agenþia de presã Aºii români, 18 noiembrie 2019, 
www.asiiromani.com

Pentru ceea ce ne-am obiºnuit sã numim ome -
nire, mâine nu poate exista decât dacã avem grijã de
copiii de astãzi. Datoria românilor este sã aibã grijã
de toþi copiii cu ADN românesc, indiferent cã ei se
aflã între frontierele þãrii ori în afara acestora, de -
oarece identitatea spiritualã nu are graniþe. Dar are
vârste. Sâmbãtã 16 noiembrie ºi duminicã 17 no -
iembrie, de la ora 15, la TVR Internaþional, de -
buteazã un proiect editorial dedicat copiilor noºtri
din diaspora, realizat cu sprijinul Ministerului
pentru Românii de Pretutindeni. „Generaþia Urmã -
toare” este titlul unui serial de 8 emisiuni realizate
de echipa TVR Internaþional în cele mai mari co -
munitãþi de români din Spania, Italia, Franþa ºi
Germania. S-a spus despre diaspora cã este o nouã
Românie care se reconstruieºte, încercând sã îºi
pãstreze identitatea în spaþiul occidental. Un spaþiu
departe de acasã unde copiii românilor, deºi vin la
manifestãri specifice în ie, vorbesc tot mai greu
limba maternã. Dacã, pe de o parte integrarea lor
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înseamnã adaptarea la mediul ºi modul de viaþã din
þara de adopþie, pe de altã parte pãstrarea identitãþii
înseamnã învãþarea limbii materne ºi pãstrarea tra -
diþiilor. Care este rolul familiei, al comunitãþii ºi al
instituþiilor româneºti în acest demers? Proiectul
TVR Internaþional îºi propune sã gãseascã rãs pun suri
la aceste întrebãri, dar ºi sã evidenþieze ce este de fãcut
pentru cunoaºterea, promovarea, pãstrarea, con ser -
varea ºi valorificarea identitãþii naþionale româneºti în
rândul copiilor nãscuþi ºi crescuþi în diaspora.

„Dor de România – Maramureºul ºi
Diaspora” – sãrbãtoare româneascã
la Milano, cu tradiþii maramureºene ºi
gustul deosebit al bucatelor de acasã

Gazeta de Maramureº, 26 noiembrie 2019,
www.gazetademaramures.ro

Reprezentanþii Maramureºului au adus bu -
curie ºi emoþie în sufletele românilor care trãiesc ºi
muncesc în Italia, cu prilejul evenimentului „Dor de
România – Maramureºul ºi Diaspora”, care a avut
loc pe 16 noiembrie, la Sala Fabbrica del Vapore din 
Milano. Peste 300 de români veniþi din diverse zone
ale Italiei, special pentru acest demers cultural inedit 
al Consiliului Judeþean Maramureº, precum ºi nu -
meroºi localnici italieni ºi strãini aflaþi în trecere
prin zonã, au fost impresionaþi ºi cuceriþi de muzica,
portul ºi dansurile artiºtilor maramureºeni, de mã -
iestria meºterilor populari ºi de savoarea prepa -
ratelor tradiþionale româneºti. Manifestarea a fost
deschisã de Ioan Doru Dãncuº, vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean Maramureº, care a mulþumit
tuturor partenerilor români ºi italieni implicaþi în
reuºita acestui eveniment care este derulat cu spri -
jinul Consulatului General al României la Milano,
prin proiectul „Dor de România – Maramureºul ºi
Diaspora” cofinanþat de Ministerul pentru Românii
de Pretutindeni. „În cadrul proiectului «Dor de Ro -
mânia – Maramureºul ºi diaspora» de la Milano,
sute de români – majoritatea maramureºeni – dar ºi
italieni au «ales» sã petreacã o dupã-masã agreabilã
cu produse tradiþionale maramureºene, muzicã ºi
dansuri populare interpretate de artiºtii Ansamblului 
Folcloric Naþional «Transilvania». Am revãzut ºi
am cunoscut oameni frumoºi cãrora le pasã de þarã ºi 
se gândesc foarte mult la momentul revenirii acasã.
Împreunã cu membrii delegaþiei noastre ne-am bu -
curat cã am putut sã le aducem Maramureºul ºi tot ce 
are el mai frumos, aici în Italia, la Milano, unde
«Fabbrica del Vapore» a fost uneori neîncãpãtoare ºi 
a trebuit sã ne «rãcorim» prin dans, afarã.

Prima bisericã româneascã din Africa

Ziarul Lu mina, 2 decembrie 2019,
www.ziarullumina.ro

Prima bisericã româneascã de pe continentul
african a fost sfinþitã sâmbãtã, 30 noiembrie, la
Johannesburg, în Africa de Sud. Slujba de târnosire
a fost oficiatã de Înaltpreasfinþitul pãrinte Iosif, mi -

tropolitul ortodox român al Europei Occidentale ºi
Meridionale, împreunã cu Înaltpreasfinþitul pãrinte
Damaschin, mitropolitul ortodox grec de Johannes -
burg ºi Pretoria. Credincioºii români au venit de la
mare distanþã pentru a participa la acest eveniment
inedit ºi emoþionant din viaþa Parohiei Ortodoxe
Române „Sfântul Apostol Andrei” din Africa de
Sud, moment pe care l-au aºteptat mai bine de douã
decenii. În tot acest timp s-au rugat în spaþii private
sau în bisericile ortodocºilor de alte naþionalitãþi.
Deºi primiserã în proprietate un teren cu o suprafaþã
de 1 hectar în zona rezidenþialã Midrand, visul lor de 
a avea propria bisericã pãrea a fi departe de a se
împlini din cauza formalitãþilor legale care se pre -
lungeau într-un mod nefericit. Speranþa le-a fost,
însã, învioratã în anul 2013, când a fost sfinþitã
piatra de temelie a viitoarei biserici a comunitãþii
româneºti, slujba fiind oficiatã de Înaltpreasfinþitul
pãrinte Damaschin de Johannesburg ºi Pretoria ºi de
Preasfinþitul pãrinte Petroniu, episcopul Sãlajului,
ca delegat al Preafericitului pãrinte patriarh Daniel.
La 3 iunie 2014, au început lucrãrile de construcþie,
cu sprijinul financiar al antreprenorului Ioan
Cuemjiev din Bucureºti.

Viorica del Prado, românca din Sãpânþa
care a ajuns designer de pantofi la Madrid

eMM.ro, 2 decembrie 2019, www.emaramures.ro

Este aproape imposibil ca Mariana Viorica
Sãpînþan sã treacã neobservatã. Înaltã, blondã cu
ochi albaºtri verzui, delicatã în aparenþã dar cu o
privire pãtrunzãtoare, Viorica lasã impresia la prima 
vedere de a fi nordicã sau de rasã arianã. Însã dacã
eºti român, nu-þi trebuie multe cunoºtinþe etnologice 
ca sã-þi dai seama cã Viorica e din Maramureº. De
altfel ºi numele o trãdeazã, bunicii ºi pãrinþii ei fiind
originari din renumita localitate Sãpânþa (Mara -
mureº). Iar dacã o auzi vorbind, ai putea spune cã cei 
16 ani de Spania nu au reuºit sã-i altereze nici
vocabularul tipic zonei, nici accentul, deºi s-a nãscut 
ºi a locuit mai mult în Arad. Plecatã pentru trei luni
în vacanþã la Valencia pentru a se ocupa de copiii
unei familii de români, Viorica hotãrãºte sã rãmânã
în Spania. Încurajatã de niºte prietene spaniole ºi
ajutatã într-o mare mãsurã de sistemul legislativ
spaniol, care permite elevilor strãini minori sã
studieze în Spania, decide sã-ºi continue liceul în
Salamanca, unde primeºte o bursã de studii. Aºa se
face cã Viorica terminã, atât liceul, cât si Facultatea
de Filologie la Salamanca.

Noul Ambasador al SUA la Bucureºti a
sãrbãtorit ziua naþionalã a României

Ac tive news, 9 decembrie 2019,
www.activenews.ro

Noul Ambasador al SUA la Bucureºti, E.S.
Adrian Zuckerman, alãturi de E.S. Ion Jinga, Am -
basador Plenipotenþiar al României la ONU ºi de dl.
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Dorian Branea, directorul Institutului Cultural
Român din New York au fost prezenþi la Sfânta
Liturghie de duminicã, 1 Decembrie, celebratã în
Biserica Ortodoxã „Sfânta Maria” a comunitãþii ro -
mâneºti din New York. „Duminicã 1 Decembrie,
comunitatea Bisericii Sfânta Maria a aniversat cele -
brarea a 101 ani de la Marea Unire a tuturor ro -
mânilor într-o singurã þarã, numitã România. Moºii
ºi strãmoºii noºtri au meritat o zi de jertfã pentru
cinstirea ºi comemorarea lor, prin rugãciune ºi mul -
þumire adusã lui Dumnezeu. Manifestãrile au
debutat începând cu ora 9, când am sãvârºit Utrenia,
urmatã de Sfânta ºi dumnezeiasca Liturghie. La ora
12, am sãvârºit împreunã un parastas de come mo -
rare a eroilor neamului ºi a ctitorilor Bisericii Sf.
Maria. Programul artistic a continuat cu serbarea
Zilei naþionale, susþinutã de copiii ºcolii de Religie a 
Bisericii Sf. Maria, coordonaþi de profesoarele Simina
Bãrbos ºi Cristina Caciula. Un moment deosebit a fost
oferit de soprana Dica Philosophu, acompaniatã la
pian de doamna profesoara Despina Pestesi.

Peste 300 de români din Chicago au donat 
împreunã 100.000 de dolari pentru 
Via Transilvanica, ruta de drumeþie care
leagã Putna de Drobeta Turnu-Severin

HotNews.ro, 12 decembrie 2019,
www.hotnews.ro

Peste 300 de români din Chicago au adunat
împreunã 100.000 de dolari la un eveniment de
strângere de fonduri organizat de Romanian United
Fund, pentru proiectul Via Transilvanica, o rutã de
drumeþie ce strãbate 1.000 km din teritoriul þãrii,
între Putna ºi Drobeta Turnu Severin. În urma eve -
nimentului de strângere de fonduri, care a adus îm -
preunã peste 300 de membri marcanþi ai comunitãþii
din Chicago, RUF devine partener principal al pro -
iectului Via Transilvanica, cu o contribuþie finan -
ciarã de 100.000 de dolari, aratã un comunicat al
Romanian United Fund, ONG al românilor din
SUA, o platformã de fundraising 100% pass-throu -
gh, ceea ce înseamnã cã donaþiile sunt integral direc -
þionate proiectului beneficiar. Pentru 2020, RUF
propune comunitãþilor române din SUA zece noi
proiecte nonprofit româneºti care meritã finanþare,
în domenii diverse precum învãþãmânt, sãnãtate ºi
implicare civicã. „Avem obiective foarte mari”, a
declarat Mihai Lehene, Preºedintele Romanian
United Fund, într-un interviu acordat revistei „HORA
în America”, una dintre publicaþiile comunitãþii ro -
mâneºti din Statele Unite.

ªcoala pentru românii/volohi din
Poroºcovo, Ucraina prinde contur

Ro ma nian Global News, 16 decembrie 2019,
www.rgnpress.ro

Comunitatea izolatã de români/volohi din Po -
roºcovo, o micã localitate din regiunea Trans car -
patia, Ucraina, ar putea avea în curând o ºcoalã.

Pãrintele Eftimie Mitra, sprijinul românilor/volohi
din regiune a anunþat despre ultimele lucrãri care au
avut loc în acest sens, transmite InfoPrut, preluat de
Romanian Global News. „Sãptãmâna trecutã, câþiva
tineri volohi au pus tavanul la coridor ºi cele douã
sãli de clasã (micã ºi mare). Sub grinzi s-a podit cu
scânduri, iar pe scânduri au fost aplicate plãci de
rigips. Manopera a fost fãcutã voluntar de cãtre
volohi, iar cheltuielile au fost suportate de o aso -
ciaþie din Oradea. Pânã în prezent am reuºit sã du -
cem douã catedre, o parte din mesele ºi scaunele
destinate sãlilor de curs. Acestea au fost donate de
Institutul Eudoxiu Hurmuzachi în vara anului 2018”, a
informat pãrintele Eftimie Mitra, sprijinul comunitãþii
izolate de români/volohi din Poroºcovo, Ucraina.

Un tânãr din Târgu-Jiu, declarat cel mai
bun student român din Anglia

Ziare.com, 24 decembrie 2019, www.ziare.com

Andrei Margeloiu studiazã inteligenþa arti -
ficialã la Universitatea din Cambridge, Anglia, alã -
turi de cei mai buni studenþi din lume. Tânãrul a
absolvit Colegiul Naþional Tudor Vladimirescu din
Târgu-Jiu, în 2016, iar în timpul liceului a obþinut
trei medalii de aur la Olimpiada Naþionalã de In -
formaticã. Plecat în Marea Britanie, în 2016, Andrei
a fost declarat cel mai bun student dupã primul an de
studiu. În 2019 a absolvit Facultatea de Informaticã
a University College London (UCL) cu cea mai
înaltã distincþie, First Class Honours, având a doua
medie generalã din promoþia sa. „Am plecat dupã ce
am terminat liceul sã studiez informatica, la Uni -
versity College London. Am fost primit ca orice alt
student, în niciun fel special. Cum am reuºit sã mã
remarc? A fost faptul cã am venit cu experienþa de la
Olimpiada Naþionalã de Informaticã. În liceu am
obþinut trei medalii de aur la Olimpiada Naþionalã de 
Informaticã. ªi în timpul facultãþii sunt concursuri
de programare ºi am reprezentat echipa facultãþii în
concursurile de programare”.

Un profesor român stabilit în America va
fi premiat luni de preºedintele Turciei

Ziare.com, 30 decembrie 2019, www.ziare.com

Profesorul român Adrian Bejan va primi pre -
miul Tuba al Academiei de ªtiinþe din Turcia.
Distincþia îi va fi înmânatã de preºedintele Recep
Tayyip Erdogan. Ceremonia urmeazã sã aibã loc
luni, pe 30 decembrie, anunþã Academia de ªtiinþe,
pe site-ul sãu. Profesorul Bejan va fi distins cu un
premiu internaþional pentru „ºtiinþe fundamentale ºi
inginereºti”, acordat oamenilor de ºtiinþã care acti -
veazã în afara graniþelor Turciei. Acelaºi tip de
distincþie, dar pentru ªtiinþe Umaniste, îi va reveni
profesorului F. Jamil Ragep, nãscut în SUA, care îºi
desfãºoarã activitatea în Quebec.
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Uimitoarele poveºti ale gãlãþenilor
din diaspora

Agenþia de presã Aºii români, 10 ianuarie 2020,
www.asiiromani.com

În 2019, pentru al doilea an la rând, o gãlã -
þeancã a fost desemnatã cel mai bun student al anului 
în Europa, iar România a mai câºtigat o medalie
mondialã de bronz datoritã unei tecucence. O gãlã -
þeancã este fondatoarea unui spital în Namibia, o
membrã fondatoare a Fundaþiei „Inimã de Copil” s-a 
dedicat copiilor sãrmani din India, iar prin im -
plicarea unui gãlãþean a fost ridicat la Florenþa un
monument în memoria domnitorului Cuza. O fa -
milie gãlãþeanã din SUA numãrã zeci de mii de fani
pe YouTube, iar o artistã nãscutã în Galaþi a devenit,
în 2019, un simbol al noii Italii. Acestea sunt doar
câteva dintre uimitoarele poveºti de succes pe care
le-aþi putut citi, de-a lungul anului 2019, în pagina
dedicatã Diasporei de ziarul „Viaþa liberã”, ºi pe
care meritã sã vi le reamintim.

Crãciun românesc în 
Emiratele Arabe Unite

Ziarul Lu mina, 10 ianuarie 2020,
www.ziarullumina.ro

A devenit tradiþie ca de douã ori pe an, la
sãrbãtoarea Paºtilor ºi a Naºterii Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, Preafericitul Pãrinte Daniel,
patriarhul României, sã îi binecuvânteze pe creºtinii
ortodocºi români din Emiratele Arabe Unite prin
delegarea unui preot român care sã oficieze sfintele
slujbe ºi toate rânduielile în duhul tradiþiilor de aca -
sã. În perioada 19-29 decembrie 2019, a fost delegat
pãrintele protosinghel dr. Iachint Vardianu de la
Mãnãstirea „Radu Vodã” din Bucureºti, care a
desfãºurat în Dubai o frumoasã ºi bogatã misiune, a
sãvârºit Dumnezeiasca Liturghie, a spovedit ºi a
binecuvântat casele multor români. De asemenea, a
oficiat Taina Sfântului Botez pentru cinci prunci cu
vârste cuprinse între douã ºi opt luni. 

Cei mai mulþi copii care cresc în alte þãri
din UE sunt români

Deut sche Welle, 15 ianuarie 2020, www.dw.com

În Uniunea Europeanã, în jur de 6,9 milioane
de copii trãiesc în altã þarã decât cea a cãrei cetãþenie
o deþin. România conduce lista þãrilor de origine a
persoanelor sub 20 de ani care locuiesc în alte state
ale UE. Un studiu recent al Centrului de cunoºtinþe
pentru migraþie ºi demografie al Comisiei Europene
aratã câþi copii imigranþi locuiesc în Uniunea
Europeanã ºi din ce þãri provin. Autorii studiului
estimeazã cã în jur de 7 la sutã dintre copiii care
trãiesc în UE au cetãþenia unei alte þãri. Douã treimi
dintre aceºtia s-au mutat într-o þarã UE dintr-un „stat 
terþ”, din afara spaþiului comunitar, o treime sunt
cetãþeni ai UE care locuiesc în alt stat membru.

Mihai Eminescu a fost evocat peste ocean

Agenþia de ºtiri Ba sil ica.ro, 21 ianuarie 2020,
www.ba sil ica.ro

În perioada 11-12 ianuarie, la New York a
avut loc Simpozionul „Mihai Eminescu”. Cea de-a
XXVII-a ediþie a reliefat multiple aspecte din creaþia 
poeticã ºi jurnalisticã a marelui poet român. Eve -
nimentul s-a desfãºurat sub auspiciile Academiei
Oamenilor de ªtiinþã din România - filiala SUA,
Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România, Mi -
tropoliei Ortodoxe Române a celor Douã Americi,
Institutului Român de Teologie ºi Spiritualitate
Orto doxã din New York, Societãþii Române
Creºtine „Dorul”, Bisericii româneºti „Sf. Andrei”
din Jamaica, New York. Preºedintele Institutului
Român de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã, Pr.
prof. Theodor Damian, în calitate de organizator, a
deschis lucrãrile simpozionului.

O româncã din Germania a primit titlul
de „ºoferiþa de autobuz a anului”

Evenimentul zilei, 31 ianuarie 2020, www.evz.ro

Pasagerii districtul Freising au ales-o pe ro -
mâncã datoritã „stilului de conducere liniºtit ºi
sigur” ºi a „ajutorului oferit cu informaþiile”. Paula
Budaº locuieºte în Germania de mai puþin de un an ºi 
este angajata companiei Dippert Reisen cu sediul în
Lerchenfeld, care aparþine companiei-mamã Ha -
ders dorfer. Sibianca conduce, în Freising, pe liniile
interioare orãºeneºti 650 ºi 651, precum ºi un auto -
buz ºcolar. În România, Paula Budaº a fost instruc -
tor de conducere pentru autobuze ºi camioane, pri -
ma ºi singura femeie instructor auto din Sibiu.

Afaceri de la zero. Bianca ºi Tavi Bolog,
doi români stabiliþi în Germania, au
adunat peste 600 de cãrþi în limba românã 
într-o librãrie online din Berlin

Agenþia de presã Aºii români, 7 februarie 2020,
www.asiiromani.com

Bianca ºi Tavi Bolog au pus bazele „Librãriei
lui Andrei”, un magazin online, pe teritoriul
Germaniei, în ianuarie 2019, ºi au adunat pânã în
prezent peste 600 de cãrþi în limba românã scrise de
autori români contemporani sau autori strãini cu -
noscuþi, iar planul celor doi soþi este sã deschidã ºi o
librãrie fizicã. „Proiectul nostru a debutat la ju -
mãtatea lunii ianuarie 2019 ºi a crescut firesc. În
prima parte a anului a fost mai dificil, dar treptat
lumea a început sã ne cunoascã, sã ne susþinã pro -
iectul ºi sã primim încredere pentru a continua pe
acest drum. Am pornit iniþial cu suma de
6.000-7.000 euro, iar ulterior toate încasãrile au fost
reinvestite”, povesteºte familia Bolog, care a fondat
Librãria lui Andrei. Andrei, bãiatul Biancãi ºi al lui
Tavi Bolog, a fost inspiraþia proiectului, mai exact
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proiectul s-a nãscut din nevoia de a-i citi în limba
maternã, limba românã.

Debut cu succes pentru Alexandru
Tutuianu în emisiunea „La Voix”

Pagini româneºti, 17 februarie 2020,
www.paginiromanesti.ca

Tânãrul Alexandru Þuþuianu a debutat cu suc -
ces în noua ediþie a emisiunii „La Voix”, difuzatã de
postul de televiziune TVA. În timpul audiþiilor „în
orb”, el a interpretat „La bohPme”, binecunoscutul
ºlagãr a lui Charles Aznavour. Tânãrul de origine
românã a convins unul din juraþi, Coeur de Pirate, sã
se întoarcã pentru el. Alexandru Þuþuianu este un
fost participant la ediþia La Voix Junior, în 2017.

Te rog sã îi protejezi pe toþi copiii de acest 
virus urât, cere un copil Sfântului Nicolae

Agenþia de ºtiri Ba sil ica.ro, 19 martie 2020,
www.ba sil ica.ro

„ªtiu cã eºti ocrotitorul copiilor. De aceea, te
rog sã protejezi pe toþi copiii, ºi pe cei obraznici ºi pe 
cei cuminþi, de acest virus urât”, i-a scris Francesco
Iarca Nicuºor patronului sãu spiritual. Scrisoarea a
fost redactatã în cadrul atelierului desfãºurat online
de comunitatea parohialã din Pinerolo, Italia, ºi ur -
catã, alãturi de altele, pe site-ul eparhial. Francesco
se adreseazã Sfântului Nicolae cãruia îi spune cã se
roagã în fiecare searã, însã uneori mai viseazã urât.
„Dar eu cred cã rugãciunile mele ajung la Doamne ºi 
la tine, sfântul meu protector”, noteazã copilul care,
în inocenþa sa, îl roagã pe Sfântul Nicolae sã aibã
grijã de toatã lumea, chiar ºi de animãluþele lui.

Mãºtile de protecþie 
create de românii din Tenerife 
sunt la mare cãutare

Univers românesc, 
9 aprilie 2020, 
www.universromanesc.com

Primii care au început confecþionarea mãºti -
lor de protecþie, tip vizierã, în Tenerife au fost cei
din familia Cenuºã din oraºul San Isidro. Ideea a fost 
a soþului meu, Aurel, dar eu sunt cea care a studiat
modul de confecþionare ºi materialele de care aveam 
nevoie – declarã plinã de satisfacþie Florentina Cenuºã. 
Aºa au ajuns la concluzia cã dacã afacerea de familie 
este închisã din cauza crizei, stând în casã ºi deþi -
nând o imprimantã 3D, pot deveni utili. La doar
câteva zile de la declanºarea crizei s-au prezentat cu
primele viziere la Centrul de Sãnãtate din oraºul
unde locuiesc de aproape trei ani, San Isidro. Cei de
acolo au fost foarte încântaþi de cadoul primit ºi au
început sã foloseascã mãºtile imediat. Reacþia per -
sonalului medical spaniol le-a dat curaj celor din
familia Cenuºã, care au continuat sã producã mãºti
de protecþie din rezervele financiare proprii.

Platforma Diaspora Hub pentru românii
din strãinãtate, gata de lansare

Ra dio România Actualitãþi, 13 aprilie 2020,
www.ro ma nia-actualitati.ro

Românii aflaþi în strãinãtate vor putea în
curând sã acceseze platforma Diaspora Hub, dez -
voltatã de autoritãþile din România special pentru ei.
Astfel, conaþionalii noºtri aflaþi în dificultate vor
putea fi ghidaþi uºor cãtre grupurile care le pot oferi
sprijin, fie cã vorbim despre livrarea unor cum -
pãrãturi, traduceri, informaþii utile sau alte forme de
asistenþã atât de necesarã în aceastã perioadã. Plat -
forma Diaspora Hub este rezultatul parteneriatului
dintre Autoritatea pentru Digitalizarea României,
Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul
pentru Românii de Pretutindeni ºi asociaþia negu -
vernamentalã Code for Romania, care a lucrat pro
bono la acest proiect.

O româncã, în Consiliul Consultativ al lui 
Trump pentru ªtiinþã ºi Tehnologie: 

„Sunt recunoscãtoare sã pot adãuga
perspectiva mea”

Ziare.com, 25 aprilie 2020, www.ziare.com

Românca Daniela Rus va fi membrã a Con -
siliului Consultativ al preºedintelui Donald Trump
pentru ªtiinþã ºi Tehnologie, conform unui anunþ al
Casei Albe. Rus, ºefã a laboratorului de roboticã al
MIT, se declarã recunoscãtoare sã poatã adãuga
acestui organism perspectiva sa, ca om de ºtiinþã în
domeniul computerelor. Ea declara pentru Pro TV
cã în adolescenþa petrecutã la Cluj citea Jules Verne
cu mare pasiune, iar poveºtile lui chiar o inspirã ºi
astãzi. „Daniela Rus, din Massachusetts, va fi mem -
bru al Consiliului Consultativ pentru ªtiinþã ºi Teh -
nologie”, se aratã într-un comunicat al Casei Albe.
„Sunt recunoscãtoare sã pot adãuga perspectiva
mea, ca om de ºtiinþã în domeniul computerelor, la
acest grup, într-o perioadã în care atâtea probleme
care implicã Inteligenþa Artificialã ºi alte aspecte ale 
informaticii ridicã întrebãri importante, ºtiinþifice ºi
politice, pentru naþiune ºi pentru lume”, a declarat
Rus, conform MIT News.

Emanuel Ciocu face mâncare pentru
persoanele vulnerabile

Ra dio România Actualitãþi, 26 aprilie 2020,
www.ro ma nia-actualitati.ro

Românii din Spania sunt solidari ºi se implicã
voluntari în aceastã perioadã dificilã în diverse pro -
iecte de sprijin pentru persoanele vulnerabile. Este ºi 
cazul lui Emanuel Ciocu, fost jurnalist, scriitor ºi de
câþiva ani proprietar al unui restaurant în Tenerife.
Împreunã cu un prieten bucãtar a decis sã îºi dedice
timpul oamenilor în vârstã ºi nevoiaºilor, în cadrul
unui proiect de sprijin iniþiat de organizaþiile locale.
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Face de mâncare din produse donate, dupã cum a
aflat corespondenta RRA, Annamaria Damian.

Românul care a condus o clinicã în lupta
împotriva Covid-19

Agenþia de presã Aºii români, 5 iunie 2020,
www.asiiromani.com

Sorin Grecu este în Italia de 17 ani, de 15 ani
lucreazã în sistemul sanitar italian, iar de alþi 7 ani
este asistent-ºef la Institutul Torriglia din oraºul
Chiavari. A fost în linia întâi în lupta cu noul coro -
navirus, iar situaþia de la clinica lui a fost una in -
credibilã. Toþi cei 60 de pacienþi internaþi atunci
aveau covid 19, iar cadrele medicale din institut au
luat ºi ele virusul fãrã sã aibã habar. La momentul
testãrii colective aveau sã afle cã doar 3 dintre
angajaþii clinicii nu erau infectaþi. Sorin a fost unul
dintre cei care nu era pozitiv la virus ºi a fost cel care
a trebuit sã coordoneze absolut tot. Nu a fost uºor,
dar nici nu se plânge. ªtie cã la fel ar fi fãcut oricine
altcineva dacã era în locul lui. Timp de aproape douã 
luni el nu a plecat de la clinicã. Îmbrãcat alãturi de
colegi în deja cunoscutele costume de protecþie ºi
pentru cã avea foarte mulþi oameni cãrora trebuia sã
le acorde ajutor, nu s-a pus problema sã schimbe
costumul chiar ºi câte 24 de ore ºi nu s-au jenat deloc 
sã poarte pamperºi pentru a nu mai merge la toaletã,
dar, mai ales, pentru a nu pierde timp preþios.

Mihai Eminescu comemorat la Viena

Agenþia de presã Ba sil ica.ro, 17 iunie 2020,
www.ba sil ica.ro

Poetul naþional Mihai Eminescu a fost oma -
giat în capitala Austriei luni, 15 iunie 2020, la
împlinirea a 131 de ani de la trecerea la Domnul. Pr.
Nicolae Dura, vicar pentru Austria, a oficiat o sluj bã
de pomenire la statuia poetului naþional, aºezatã în
faþa Bisericii „Sf. Ap. Andrei” din Viena. Au parti -
cipat reprezentanþi ai autoritãþilor de stat din Ro -
mânia ºi Republica Moldova, precum ºi ai cer curilor 
culturale româneºti din capitala dunãreanã, infor -
meazã Mitropolia Germaniei, Europei Centrale ºi de
Nord. Au fost depuse coroane de flori din partea
Ambasadei Române, Ambasadei Republicii Moldova
ºi a Asociaþiei „Mihai Eminescu” din Viena.

Un matematician român din Viena a
câºtigat „Nobelul Austriei”

Evenimentul zilei, 22 iunie 2020, www.evz.ro

Cel mai valoros premiu pentru promovarea
ºtiinþei în Austria – Premiul Wittgenstein – revine în
acest an matematicianului român Adrian Constan -
tin, de la Universitatea din Viena. Fondul ªtiinþific
Austriac, FWF, i-a acordat cercetãtorului Adrian
Constantin, miercuri dupã-amiazã, cel mai mare
premiu de finanþare ºtiinþificã din Austria, cu o sub -
venþie de 1,5 milioane de euro. Potrivit FWF, Pre -
miul Wittgenstein este destinat sã garanteze cerce -

tãtorilor excelenþi „cel mai înalt grad de libertate ºi
flexibilitate în desfãºurarea activitãþii lor de cer -
cetare pentru a permite o dezvoltare extraordinarã a
realizãrilor lor ºtiinþifice”. Premiul i-a fost acordat
cercetãtorului român de un juriu internaþional format
din opt oameni de ºtiinþã de top, dintre care doi câºti -
gãtori ai Premiului Nobel. Juriul a justificat acordarea
premiului lui Adrian Constantin pentru „contribuþiile
sale inovatoare la matematica pro pa gãrii valurilor”.

A fost înfiinþatã o nouã parohie ortodoxã
româneascã în Germania
Agenþia de presã Aºii români, 24 iunie 2020,
www.asiiromani.com

O nouã parohie a fost înfiinþatã pentru credin -
cioºii ortodocºi români din Köln. În Duminica Sfin -
þilor Români a fost oficiatã prima Sfântã Liturghie ºi 
a fost prezentat credincioºilor parohul comunitãþii:
pãrintele Teodor Tãbuº. Pãrintele Teodor Tãbuº a
fost hirotonit în preoþie chiar în timpul Sfintei Litur -
ghii oficiate duminicã, 21 iunie, de mitropolitul
Serafim al Germaniei, Europei Centrale ºi de Nord.
În cadrul aceleiaºi slujbe, teologul George Ghilaciu
a fost hirotonit ca diacon pe seama Parohiei „Sfântul 
Ierarh Calinic de la Cernica” din oraºul german
Mönchengladbach. Mitropolitul Serafim a vorbit în
cuvântul sãu despre necesitãþile misionare în diaspo -
ra, dar ºi despre calitãþile preotului care sunt puse în
slujba comunitãþii.

Hramul Catedralei româneºti din
Melbourne, Australia
Ziarul Lu mina, 1 iulie 2020, www.ziarullumina.ro

Luni, 29 iunie, Catedrala ortodoxã a co mu -
nitãþii româneºti din Melbourne ºi-a sãrbãtorit ocro -
titorii spirituali, pe Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel.
Cu acest prilej, Preasfinþitul pãrinte Mihail, epis -
copul ortodox român al Australiei ºi Noii Zeelande,
a sãvârºit Sfânta Liturghie ºi a rostit un cuvânt de
învãþãturã în care a subliniat importanþa activitãþii
misionare ºi a învãþãturii celor doi corifei ai Aposto -
lilor pentru viaþa Bisericii. „Noi îi cinstim pe aceºti
doi corifei ai Apostolilor pentru cã au fost judecaþi ºi 
au murit împreunã. ªi-au dat viaþa, mãrtu risindu-L
pe Mântuitorul Iisus Hristos prin jertfa supremã,
prin sângele pe care l-au vãrsat în cetatea imperialã”, 
a spus ierarhul. Slujba de hram a fost oficiatã cu
respectarea condiþiilor de restricþie im puse de gu -
vernul australian pentru limitarea peri colului de
infec tare cu noul coronavirus. În acelaºi context, a
fost marcatã festiv ºi sãrbãtorirea a 12 ani de la
întronizarea Preasfinþitului pãrinte Mihail ca episcop
ortodox român al Australiei ºi Noii Zeelande.

Doamna Maria Brâncoveanu a fost
comemoratã în apropiere de Rotterdam
Agenþia de ºtiri Ba sil ica.ro, 20 au gust 2020,
www.ba sil ica.ro

Doamna Maria Brâncoveanu, soþia marelui
Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu, a fost
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comemoratã duminicã la Parohia „Sfântul Grigorie
Teologul” din Schiedam/Rotterdam – Þãrile de Jos.
Slujba de pomenire a fost oficiatã, dupã Sfânta Li -
tur ghie, de pãrintele paroh Ioan Durã, cu parti -
ciparea membrelor Asociaþiei Femeilor Ortodoxe
Române „Doamna Maria Brâncoveanu” a Parohiei.
La masa de parastas a fost aºezat portretul Doamnei
Maria Brâncoveanu, ornat cu flori. La sfârºitul sluj -
bei a fost citit un fragment din Cuvântarea Sfântului
ªtefan Brâncoveanu, unul dintre fiii Mariei Brân -
coveanu, la Adormirea Maicii Domnului, dupã care
a fost audiatã Balada Brâncovenilor.

In memoriam Vlad Pohilã, 
de Ziua Limbii Române

Ra dio România Actualitãþi, 31 au gust 2020,
www.ro ma nia-actualitati.ro

Ziua Limbii Române este sãrbãtoritã pe 31
august. În România este marcatã de ºapte ani, fiind
instituitã prin Legea 53/2013. Sã nu uitãm însã cã, în 
Republica Moldova, se sãrbãtoreºte începând din
anul 1990. Limba românã ºi grafia latinã au revenit
nu doar în sufletul românilor de peste Prut, dar au
devenit ceva real dupã jumãtate de secol. În aceste
zile, gândul se duce cu tristeþe la amintirea unui bun
prieten, care a luptat pentru limba românã, care ne-a
învãþat pe toþi ºi mai ales pe jurnaliºti cum sã ne
exprimãm corect. Este vorba despre fratele nostru de 
condei Vlad Pohilã, care a plecat de câteva luni sã le
spunã ºi îngerilor cât de frumoasã este limba românã 
ºi cât de mult a iubit-o.

Lansarea celui de-al doilea volum al cãrþii 
„Povestiri despre bunici”

Agenþia de presã Aºii români, 21 septembrie
2020, www.asiiromani.com

La 19 septembrie 2020, în biserica parohiei
ortodoxe române „Sfântul Grigorie Teologul” din
Schiedam/Rotterdam, Þãrile de Jos, a avut loc, dupã
sãvârºirea Sfintei Liturghii de cãtre pãrintele paroh
protopop dr. Ioan Durã, lansarea celui de-al doilea
volum al cãrþii „Povestiri despre bunici”, un proiect
al Asociaþiei Femeilor Ortodoxe Române „Doamna
Maria Brâncoveanu”, a parohiei. Publicarea cãrþii
„Povestiri despre bunici” face parte dintr-un eve -
niment mai amplu, Ziua Bunicilor, zi instituitã ºi
sãrbãtoritã în parohie încã din 2017, în preajma datei 
în care în Biserica Ortodoxã sunt cinstiþi Sfinþii
Ioachim ºi Ana, bunicii dupã trup ai Domnului
nostru Iisus Hristos, manifestare prin care parohia ºi
asociaþia îi omagiazã pe bunicii enoriaºilor. Cel
de-al doilea volum cuprinde 26 de povestiri în care
dorului ºi dragostei de bunici i se adaugã respectul ºi 
recunoºtinþa, fiind, dincolo de o înºiruire de re -
memorãri personale, o adevãratã reconstituire isto -
ricã, socialã ºi etnograficã a ultimilor 100 de ani din
istoria þãrii noastre.

Români de cinci stele: Cãtãlina Florescu

Ra dio România Actualitãþi, 21 septembrie 2020,
www.ro ma nia-actualitati.ro

În Statele Unite ale Americii, o româncã li -
cenþiatã în medicinã umanistã, Cãtãlina Florescu, a
pornit o campanie ineditã de prevenire a cancerului
de sân, undeva la graniþa dintre medicinã ºi artã.
Este vorba despre o trilogie: douã piese de teatru ºi
un spectacol de dans, care aratã stadiile prin care trec 
femeile bolnave de cancer. Dupã premiera din
august, de la New York, piesa de teatru „Ghiocei ºi
mult clor” („Snowdrops and Chlorine”) urma sã
vinã ºi la Bucureºti, în luna octombrie, lunã dedicatã 
prevenþiei cancerului la sân, dar pandemia i-a stricat
planurile. Acum, piesa „Ghiocei ºi mult clor” este
disponibilã on-line, pe YouTube.

O asociaþie de români din Madrid
doneazã 5.500 de mãºti pentru 3 sate din
România

Hotnews, 25 septembrie 2020, www.hotnews.ro

Dupã ce a ascultat într-o dimineaþã o ºtire a
Radio România Actualitãþi despre lipsa protecþiei
medicale din oraºul Bisoca, în judeþul Buzãu, Aso -
ciaþia Socio-culturalã RO IBÉRICA 2020 din oraºul 
madrilen Villanueva de la Cañada a decis sã ia
mãsuri ºi sã organizeze donaþii de mãºti pentru
ºcoalã. Cu mare succes: au strâns peste 5.500 de
mãºti într-un timp foarte scurt. În primul rând, mem -
brii organizaþiei au contactat Primãria ºi Direcþia
ªcolii din Bisoca, o localitate de aproximativ 2.700
de locuitori ºi aproximativ 330 de elevi, unde mai
mult de jumãtate dintre familiile lor trãiesc într-o
situaþie dificilã din punct de vedere economic. Pro -
punerea a fost întâmpinatã de autoritãþile române cu
mare entuziasm. Mai târziu, asociaþia s-a mobilizat
pentru a colecta mãºti, fãcând apel, atât la entitãþile
publice ºi private din Villanueva de la Cañada, cât ºi
la partenerii sãi ºi la societatea civilã.

Misiune în mediul virtual: Episcopia
Canadei are cont de Twitter

Agenþia de ºtiri Ba sil ica.ro, 5 octombrie 2020,
www.ba sil ica.ro

Cea mai nou înfiinþatã eparhie din Patriarhia
Românã, Episcopia Canadei ºi-a deschis cont oficial 
pe Twitter la începutul lunii octombrie. Prezentã pe
Facebook din luna iunie a anului 2019, Eparhia
condusã de Preasfinþitul pãrinte Ioan Casian a înfiin -
þat contul de Twitter pentru o misiune mai eficientã
în mediul virtual. În Patriarhia Românã existã mai
multe eparhii care au cont pe platforma de Social
Media fondatã în anul 2006. Episcopia Italiei
(@episcopiaitalia) a fost printre primele care au
pãtruns în acestã zonã de comunicare digitalã care
utilizeazã mesajele scurte (tweets).
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La Tunis a fost inauguratã „Piaþeta
Regina Maria a României”

Ziare.com, 27 octombrie 2020, www.ziare.com

La Tunis a fost inauguratã marþi „Piaþeta Re -
gina Maria a României”, în faþa secþiei consulare a
Ambasadei României în Republica Tunisianã, si -
tuatã în cartierul Cite Jardins. La eveniment, auto -
ritãþile tunisiene au fost reprezentate de doamna
Souad Abderrahim, primar al capitalei Tunis ºi ºeic
al Medinei, consilieri din cadrul primãriei ºi re -
prezentanþi ai Ministerului Afacerilor Externe, Mi -
graþiei ºi Tunisienilor din Strãinãtate, informeazã
Ambasada României în Republica Tunisianã,
într-un comunicat de presã. La ceremonie a fost
dezvelitã placa inauguralã care consfinþeºte atri bui -
rea numelui Reginei Maria acestui spaþiu public,
situat într-unul dintre cele mai prestigioase cartiere
ale capitalei Tunisiei. Ambasadorul României la
Tunis, Dan Stoenescu, a citit un mesaj din partea
ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.

Biserica româneascã din Tokyo a primit
veºmântul sfinþeniei

Ziarul Lu mina, 7 noiembrie 2020,
www.ziarullumina.ro

Biserica ortodoxã a parohiei româneºti din
Tokyo, Japonia, a primit marþi, 3 noiembrie,
veº mântul sfinþeniei prin sãvârºirea slujbei de târ -
nosire de cãtre Înaltpreasfinþitul pãrinte Iosif, mi -
tropolitul ortodox român al Europei Occidentale ºi
Meridionale, alãturi de Înaltpreasfinþitul pãrinte
Daniel, arhiepiscop de Tokyo ºi mitropolit al În -
tregii Japonii. Românii ortodocºi din capitala Ja -
poniei au fost martorii unui eveniment istoric la
începutul sãptãmânii trecute. Marþi, 3 noiembrie,
biserica parohialã, închinatã Sfântului Mare Mu -
cenic Gheorghe, purtãtorul de biruinþã, a fost târ -
nositã, slujba fiind oficiatã de Înaltpreasfinþitul pã -
rinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei
Occidentale ºi Meridionale, împreunã cu Înalt -
preasfin þitul pãrinte Daniel, arhiepiscop de Tokyo ºi 
mitropolit al Întregii Japonii, aflat sub jurisdicþia
canonicã a Patriarhiei Moscovei ºi Întregii Rusii, se
aratã pe site-ul orthodoxjapan.jp.

Lecþii online de istorie 
pentru diaspora

Ziarul Bursa, 11 noiembrie 2020,
www.bursa.ro

ªcoala online are ºi pãrþile ei bune, iar cu
ocazia „descoperirii” învãþãmântului de la distanþã
au fost lansate mai multe proiecte interesante, care

nu presupun costuri ridicate ºi se pot adresa unor
cursanþi aflaþi la mare distanþã. Reprezentanþii Fa -
cultãþii de Istorie ºi ªtiinþe Politice (FISP) a Uni -
versitãþii „Ovidius” au semnat un protocol de cola -
borare cu ºcolile româneºti comunitare din cinci
localitãþi din Marea Britanie ºi Spania, de susþinere a 
unor cursuri de istorie, limbã ºi culturã pentru men -
þinerea identitãþii naþionale a tinerelor generaþii.
Potrivit unui comunicat de presã al instituþiei de
învãþãmânt superior, beneficiarii cursurilor online
de culturã, istorie limbã naþionalã, ce debuteazã pe
data de 14 noiembrie, vor fi copiii ce frecventeazã
cursurile ºcolilor româneºti „Nicolae Iorga” din ora -
ºele britanice Liverpool, Wirral, Manchester,
Birmin gham, precum ºi cei din Castellon (Spania).

TVR Internaþional sãrbãtoreºte 25 de ani
cu programe speciale

Agenþia de presã Aºii români, 27 noiembrie 2020, 
www.asiiromani.com

La 1 decembrie 1995, începea sã emitã primul 
post de televiziune din România destinat vor bi to -
rilor de limba românã din strãinãtate. De 25 de ani,
TVR Internaþional transmite imaginea societãþii ro -
mâneºti ºi este mesagerul culturii ºi tradiþiilor
noastre autentice. Are cea mai extinsã arie de aco -
perire, pe 5 continente: Europa, America de Nord,
Nordul Africii, Orientul Mijlociu, Australia ºi Noua
Zeelandã ºi a rãmas singurul post de televiziune care 
produce programe adresate special strãinãtãþii ºi
care realizeazã emisiuni în comunitãþile româneºti
din afara graniþelor þãrii. Chiar dacã, în acest an,
planurile au fost rescrise de criza sanitarã, echipa
postului ºi-a adaptat producþia, creând o punte me -
diaticã a românilor din toate colþurile lumii.

Copiii români l-au colindat
pe preºedintele Maltei

Agenþia de presã Ba sil ica.ro, 23 decembrie 2020, 
www.ba sil ica.ro

Corul de copii al parohiei româneºti din
Valletta a susþinut luni, 21 decembrie 2020, un mic
concert de colinde la palatul prezidenþial din Malta.
Copiii, îmbrãcaþi în port popular, ºi preotul paroh
George-Alexandru Popescu, au fost primiþi de
preºedintele Republicii Malta, George Vella, ºi soþia 
lui, Miriam, informeazã Episcopia Italiei. La sosire,
preotul paroh s-a adresat preºedintelui Maltei com -
parând primirea cãlduroasã a poporului român în
insula Malta, la fel cum Sf. Ap. Pavel a fost primit
acolo cu cãldurã, în drumul sãu spre Roma. Copiii
au intonat colindele în limba românã, iar gazdele au
primit o traducere a versurilor.
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Am primit la redacþie

Simona DUMUÞA

&  „Lu mina”, nr. 4-6/2019, revistã de literaturã, artã
ºi culturã transfrontalierã, re dac tor-ºef Ioan Baba. Apare
sub egida Casei de Presã ºi Editurã „Libertatea” din
Pancevo, Ser bia, dir. Nicu Ciobanu. În acest numãr prof. dr.
Delia Muntean (Baia Mare) este prezentã cu douã articole:
la secþiunea „Istorie literarã, eseu” cu Inscripþii pe verticala
memoriei – sau pan orama liricã româneascã din ultimul
secol în Banatul sârbesc ºi în secþiunea „Cercetãri” cu
articolul: Dublã privire asupra literaturii române din
Voivodina: Vir ginia Popovic (Ser bia) ºi Carmen Dãrãbuº
(România).

& „Luminã Linã”/ „Gra cious Light”, nr. 3 ºi 4/2019
ºi nr.1-4 /2020, revistã de spiritualitate ºi culturã

româneascã, publicaþie bilingvã ce apare la New York sub redacþia Institutului Român de
Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã, Capela Sf. Apostoli Petru ºi Pavel, di rec tor pr. Theodor 
Damian. Spicuim din ultimul numãr: Naºterea Domnului, rãspunsul divin la cãutarea în
întuneric este titlul articolului din deschidere, semnat de Theodor Damian. În secþiunea
„Eseu”: Meditaþii despre Culturã ºi neliniºtitoarele ei fiinþãri (Dan Anghelescu) ºi Sub
pecetea centenarului naºterii. Din studenþia lui Radu Stanca, un strãlucit vlãstar al
Sebeºului transilvan (Anca Sîrghie). În „Eminesciana” Tu dor Nedelea este prezent cu o
analizã asupra operei teologului ºi scriitorului Valeriu Anania, în spe cial a opiniei acestuia

asupra cre a þiei emines ci e -
ne. În „Do cu mente ºi mãr -
turii”, Dan Toma Dulciu
sem neazã un studiu cu pri -
vi re la prezenþa poetului
Mihai Eminescu în presa
americanã a se co lului XIX. 
În celelalte sec þiuni regã -
sim multe sem na lãri edito -
riale, prozã ºi poezie, ani -
versãri, repor taje, recenzii.

& Curierul „Ginta Latinã”, nr. 3/2019, publicaþie a Fundaþiei Culturale „Ginta
Latinã”, fondator Vlad Bejan, preºedinte Vic tor Bejan. Din cuprins: Definirea actului
istoric de la 23 au gust 1944 prin efectele gen er ate, o analizã semnatã I.D. Adumitrãcesei,
Recuperarea memoriei – o cronicã semnatã Nicolae Dabija despre cartea-doc u ment Slavã
cizmelor de kirzã autor Alexandru-Horaþiu Friºcu, I.D. Adumitrãcesei face o trecere în
revistã a multitudinii muzeelor ºi caselor memoriale din Iaºi. Numãrul se încheie cu
problematica pãstrãrii tradiþiilor ºi valorificarea satului românesc.
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Aniversãri/Comemorãri
Laviniu ARDELEAN

Adina DOROLÞAN
Alina LEMNEAN

2020

IANUARIE 2020

 1 ian. – Ziua Mondialã a Pãcii.

 1 ian. – 65 de ani de la naºterea istoricului Ioan
Aurel Pop (1955), membru tit u lar ºi
preºedinte al Academiei Române.

 5 ian. – 70 de ani de la naºterea lui Ioan Petru
Culianu, istoric al religiilor, scriitor ºi
eseist (1950).

 6 ian. – 260 de ani de la naºterea filologului,
istoricului ºi scriitorului Ioan
Budai-Deleanu (1760).

 6 ian. – 120 de ani de la naºterea principesei Maria
a României, viitoarea reginã a Iugoslaviei
(1900).

 6 ian. – 80 de ani de la naºterea poetului
maramureºean Ion Iuga (1940).

 7 ian. – 105 ani de la moartea folcloristului ºi
scriitorului Atanasie Mar ian Marienescu
(1916), membru tit u lar al Academiei
Române.

 7 ian. – 70 de ani de la naºterea poetei
maramureºene Ileana Zubaºcu (1950).

 7 ian. – 30 de ani de la moartea folcloristului
Ovidiu Bârlea (1990).

10 ian. – 60 de ani de la naºterea eseistei, publicistei
ºi criticului literar Ioana Pârvulescu
(1960).

11 ian. – Ziua Mondialã a Rezervaþiilor Naturale.

13 ian. – 65 de ani de la naºterea artistei plastice
maramureºene Cristina Cucu (1955).

14 ian. – 135 de ani de la naºterea generalului ºi
omului pol i tic Constantin Sãnãtescu
(1885).

15 ian. – Ziua Culturii Naþionale.

15 ian. – 170 de ani de la naºterea scriitorului Mihai
Eminescu (1850), membru post-mor tem al
Academiei Române.

15 ian. – 40 de ani de la moartea zoologului,
biologului ºi ecologului Constantin Motaº
(1980), membru tit u lar al Academiei
Române.

17 ian. – 75 de ani de la naºterea artistei plastice
maramureºene Lidia Elena Kozma (1945).

17 ian. – 20 de ani de la moartea omului pol i tic,
avocatului ºi diplomatului Ion Raþiu
(2000).

19 ian. – 130 de ani de la naºterea fizicianului ªtefan 
Procopiu (1890), membru tit u lar al
Academiei Române.

20 ian. – 200 de ani de la naºterea matematicianului
bãimãrean Csanyi Dan iel (1800).

20 ian. – 140 de ani de la apariþia, la Bucureºti, a
revistei Literatorul (1880).

21 ian. – 135 de ani de la naºterea geografului ºi
etnografului George Vâlsan (1885),
membru tit u lar al Academiei Române.

23 ian. – 80 de ani de la naºterea poetei Ileana
Mãlãncioiu (1940), membru co re spon dent
al Academiei Române.

24 ian. – Ziua Unirii Principatelor Române.

24 ian. – 115 ani de la naºterea actorului Grigore
Vasiliu Birlic (1905).

25 ian. – 85 de ani de la moartea mitropolitului
greco-catolic Vasile Suciu (1935), membru 
de onoare al Academiei Române.

26 ian. – 95 de ani de la naºterea eseistului, criticului 
ºi istoricului literar Nicolae Balotã (1925).

27 ian. – Ziua Internaþionalã de Comemorare a
Victimelor Holocaustului.

28 ian. – 140 de ani de la naºterea pictorului Camil
Ressu (1880), membru tit u lar al Academiei 
Române.

29 ian. – 125 de ani de la naºterea filosofului
Dumitru D. Roºca (1895), membru tit u lar
al Academiei Române.

30 ian. – 135 de ani de la naºterea episcopului
greco-catolic Iuliu Hossu (1885), membru
de onoare al Academiei Române.

FEBRUARIE 2020

 1 febr. – 75 de ani de la moartea poetului
maramureºean Ion ªiugariu (1945).

 3 febr. – 150 de ani de la moartea avocatului,
omului pol i tic ºi mecena Emanoil Gojdu
(1870).

 3 febr. – 95 de ani de la naºterea actorului ªtefan
Mihãilescu-Brãila (1925).

 4 febr. – Ziua Mondialã de Luptã Împotriva
Cancerului.

 5 febr. – 80 de ani de la naºterea profesorului
bãimãrean Vasile Leschian (1940).
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 7 febr. – 105 ani de la naºterea patriarhului ortodox
Teoctist Arãpaºu (1915), membru de
onoare al Academiei Române.

 8 febr. – 20 de ani de la moartea diplomatului ºi
omului pol i tic Ion Gheorghe Mau rer
(2000), membru tit u lar al Academiei
Române.

10 febr. – 205 ani de la naºterea juristului ºi omului
pol i tic Constantin Bosianu (1815),
membru de onoare al Academiei Române.

10 febr. – 135 de ani de la naºterea juristului Traian
Pop (1885), membru de onoare al
Academiei Române.

12 febr. – 70 de ani de la naºterea sculptorului
maramureºean Gavril Abrihan (1950).

13 febr. – Ziua Mondialã a Radioului.

13 febr. – 140 de ani de la naºterea sociologului,
filosofului ºi esteticianului Dimitrie Gusti
(1880), membru tit u lar ºi preºedinte al
Academiei Române.

13 febr. – 85 de ani de la moartea scriitorului ºi
bibliotecarului Ion Bianu (1935), membru
tit u lar al Academiei Române.

14 febr. – Ziua Internaþionalã a Cãrþii Dãruite.

14 febr. – 85 de ani de la naºterea poetului Grigore
Vieru (1935), membru co re spon dent al
Academiei Române.

15 febr. – 180 de ani de la naºterea avocatului,
criticului literar, eseistului, filosofului ºi
omului pol i tic Titu Maiorescu (1840),
membru fondator al Academiei Române.

15 febr. – 90 de ani de la naºterea scriitorului
Romulus Zaharia (1930).

16 febr. – 110 ani de la naºterea scriitoarei,
traducãtoarei ºi actriþei Lu cia Demetrius
(1910).

16 febr. – 70 de ani de la naºterea artistului plas tic
bãimãrean Mircea Bochiº (1950).

17 febr. – 145 de ani de la moartea juristului Vasile
Ladislau Pop (1875), preºedinte al
ASTREI.

21 febr. – Ziua Internaþionalã a Limbii Materne.

21 febr. – 215 ani de la naºterea filologului Timotei
Cipariu (1805), membru fondator al
Academiei Române.

21 febr. – 155 de ani de la naºterea ziaristului,
poetului ºi prozatorului Anton Bacalbaºa
(1865).

24 febr. – Ziua Tricolorului Românesc.

25 febr. – 350 de ani de la naºterea haiducului
maramureºean Grigore Pintea Viteazul
(1670).

26 febr. – 80 de ani de la naºterea sculptorului
maramureºean Mihai Olos (1940).

27 febr. – 100 de ani de la moartea istoricului
Alexandru D. Xenopol (1920), membru
tit u lar al Academiei Române.

27 febr. – 80 de ani de la moartea pictorului ºi
graficianului Nicolae Tonitza (1940).

27 febr. – 60 de ani de la naºterea profesorului
universitar, criticului literar, poetului ºi
eseistului George Achim (1960).

28 febr. – Ziua Protecþiei Civile din România.

28 febr. – 235 de ani de la moartea liderilor rãscoalei
de la 1784-1875, Horea ºi Cloºca (1785).

28 febr. – 85 de ani de la naºterea coregrafului
maramureºean Valeriu Buciu (1935).

MARTIE 2020

 1 mart. – 95 de ani de la naºterea matematicianului
Sol o mon Marcus (1925), membru tit u lar
al Academiei Române.

 2 mart. – 115 ani de la naºterea poetului Radu Gyr
(1905).

 3 mart. – Ziua Mondialã a Scriitorilor.

 3 mart. – 90 de ani de la naºterea omului pol i tic Ion 
Iliescu (1930).

 3 mart. – 90 de ani de la naºterea profesorului
maramureºean Ioan Nãdiºan (1930).

 3 mart. – 80 de ani de la naºterea rapsodului pop u -
lar maramureºean ªtefan Petreuº (1940).

 5 mart. – 110 ani de la naºterea patriarhului ortodox 
Iustin Moisescu (1910).

 5 mart. – 100 de ani de la naºterea poetului ºi
dramaturgului Radu Stanca (1920).

 5 mart. – 95 de ani de la moartea geologului,
mineralogului ºi pedologului Gheorghe
Munteanu-Murgoci (1925), membru
cores pondent al Academiei Române.

 5 mart. – 65 de ani de la moartea prozatoarei
Hortensia Papadat-Bengescu (1955).

 6 mart. – 100 de ani de la naºterea actorului Er nest
Maftei (1920).

 6 mart. – 75 de ani de la naºterea ziaristului ºi
realizatorului ra dio Paul Grigoriu (1945).

 8 mart. – Ziua Internaþionalã a Femeii.

 8 mart. – 110 ani de la naºterea prozatorului Radu
Tudoran (1910).

10 mart. – 164 de ani de la naºterea scriitorului Petre 
Dulfu (1856).

11 mart. – Ziua Europeanã a Victimelor
Terorismului.

11 mart. – 20 de ani de la moartea geografului Vic tor 
Tufescu (2000), membru tit u lar al
Academiei Române.

12 mart. – 95 de ani de la naºterea scriitorului
Constantin Chiriþã (1925).

12 mart. – 65 de ani de la naºterea sculptorului
maramureºean Ioan Marchiº (1955).

12 mart. – 55 de ani de la moartea criticului ºi
istoricului literar, poetului ºi prozatorului
George Cãlinescu (1965), membru tit u lar
al Academiei Române.

13 mart. – 135 de ani de la naºterea fizicianului
Dragomir Hurmuzescu (1865), membru
co re spon dent al Academiei Române.
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15 mart. – Ziua Mondialã a Drepturilor
Consumatorilor.

15 mart. – 165 de ani de la naºterea omului pol i tic
maramureºean Teodor Mihali (1855).

19 mart. – 155 de ani de la moartea prozatorului
Nicolae Filimon (1865).

19 mart. – 125 de ani de la naºterea poetului ºi
matematicianului Ion Barbu (1895),
membru post-mor tem al Academiei
Române.

20 mart. – Ziua Francofoniei.

20 mart. – 200 de ani de la naºterea domnitorului
Alexandru Ioan Cuza (1820).

20 mart. – 75 de ani de la naºterea juristului ºi
politicianului Gavril Iosif Chiuzbãian
(1945).

20 mart. – 55 de ani de la moartea învãþãtorului
Dariu Pop (1965).

21 mart. – Ziua Internaþionalã a Poeziei.

21 mart. – 110 ani de la naºterea actorului ªtefan
Ciubotãraºu (1910).

21 mart. – 90 de ani de la naºterea scriitorului
maramureºean Tiberiu Utan (1930).

21 mart. – 20 de ani de la moartea criticului ºi
istoricului literar Mircea Zaciu (2000),
membru de onoare al Academiei Române.

22 mart. – Ziua Mondialã a Apei.

22 mart. – 80 de ani de la naºterea poetei
maramureºene Rodica Dragomir (1940).

23 mart. – Ziua Mondialã a Meteorologiei.

23 mart. – 85 de ani de la moartea omului pol i tic
maramureºean Alexiu Pokol (1935).

25 mart. – Ziua Poliþiei Române.

25 mart. – 135 de ani de la naºterea prozatorului
Mateiu Caragiale (1885).

27 mart. – Ziua Mondialã a Teatrului.

28 mart. – 125 de ani de la naºterea pedagogului ºi
eseistului ªtefan Bârsãnescu (1895),
membru co re spon dent al Academiei
Române.

28 mart. – 105 ani de la naºterea solistului vo cal,
vioristului ºi compozitorului maramureºean 
Emil Gavriº (1915).

31 mart. – 115 ani de la naºterea matematicianului,
logicianului ºi filosofului Anton Dumitriu
(1905).

APRILIE 2020

 1 apr. – Ziua Internaþionalã a Pãsãrilor.

 1 apr. – 155 de ani de la naºterea avocatului ºi
omului pol i tic ªtefan Cicio Pop (1865).

 1 apr. – 120 de ani de la naºterea scriitorului
Alexandru A. Philippide (1900), membru
tit u lar al Academiei Române.

 1 apr. – 80 de ani de la naºterea poetului Gheorghe
Pituþ (1940).

 2 apr. – Ziua Internaþionalã a Cãrþii pentru
Copii.

 2 apr. – 105 ani de la naºterea cântãreþului ºi
compozitorului Gicã Petrescu (1915).

 2 apr. – 95 de ani de la moartea chimistului,
fizicianului, mineralogului ºi omului pol i -
tic Petru Poni (1925), membru tit u lar al
Academiei Române.

 3 apr. – Ziua Jandarmeriei Române.

 3 apr. – 115 ani de la moartea învãþãtorului ºi
folcloristului Ion Pop-Reteganul (1905).

 6 apr. – 530 de ani de la moartea regelui Ungariei
Matei Corvin (1490).

 7 apr. – Ziua Mondialã a Sãnãtãþii.

 8 apr. – 135 de ani de la moartea omului pol i tic ºi
publicistului Constantin A. Rosetti
(1885), membru fondator al Academiei
Române.

11 apr. – 190 de ani de la naºterea fizicianului,
chimistului ºi matematicianului Emanoil
Bacaloglu (1830), membru tit u lar al
Academiei Române.

12 apr. – Ziua Mondialã a Aviaþiei ºi
Cosmonauticii.

13 apr. – 90 de ani de la naºterea regizorului ºi
actorului Sergiu Nicolaescu (1930).

14 apr. – 135 de ani de la naºterea medicului Iuliu
Haþieganu (1885), membru tit u lar al
Academiei Române.

15 apr. – Ziua Mondialã a Artei.

16 apr. – 85 de ani de la moartea scriitorului Panait
Istrati (1935).

17 apr. – 125 de ani de la naºterea poetului ºi
prozatorului Ion Vinea (1895).

17 apr. – 75 de ani de la moartea poetului Ion Pillat
(1945), membru co re spon dent al
Academiei Române.

18 apr. – Ziua Mondialã pentru Conservarea
Monumentelor.

18 apr. – 65 de ani de la naºterea prozatorului
maramureºean Béldi Paul Ladislau
(1955).

22 apr. – Ziua Mondialã a Pãmântului.

22 apr. – 170 de ani de la naºterea poetei Ve ron ica
Micle (1850).

22 apr. – 55 de ani de la moartea arhitectului Petre
Antonescu (1965), membru tit u lar al
Academiei Române.

23 apr. – Ziua Mondialã a Cãrþii ºi a Dreptului de
Autor. Ziua Bibliotecarului din
România.

23 apr. – 240 de ani de la naºterea episcopului
greco-catolic Ioan Lemeni (1780).

23 apr. – 70 de ani de la naºterea actorului Geo
Costiniu (1950).

24 apr. – 85 de ani de la naºterea ºahistei Elisabeta
Polihroniade (1935).
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24 apr. – 75 de ani de la naºterea inginerului ºi
omului de afaceri maramureºean Valer
Blidar (1945).

26 apr. – Ziua Mondialã a Proprietãþii
Intelectuale.

26 apr. – 90 de ani de la naºterea fizicianului,
profesorului universitar ºi omului pol i tic
Oliviu Gherman (1930).

28 apr. – 20 de ani de la moartea criticului ºi
istoricului literar Ovid S.
Crohmãlniceanu (2000).

29 apr. – Ziua Mondialã a Dansului.

29 apr. – 135 de ani de la moartea publicistului ºi
omului pol i tic Visarion Ro man (1885),
membru co re spon dent al Academiei
Române.

MAI 2020

 1 mai – Ziua Internaþionalã a Muncii.

 1 mai – 65 de ani de la naºterea artistului plas tic
bãimãrean Valentin Itu (1955).

 2 mai – 70 de ani de la naºterea publicistului ºi
poetului maramureºean Gheorghe Pârja
(1950).

 3 mai – Ziua Mondialã a Libertãþii Presei.

 4 mai – 65 de ani de la moartea compozitorului
George Enescu (1955), membru tit u lar al
Academiei Române.

 7 mai – 100 de ani de la moartea filosofului ºi
criticului literar Constantin
Dobrogeanu-Gherea (1920), membru
post-mor tem al Academiei Române.

 8 mai – Ziua Mondialã a Crucii Roºii ºi a
Semilunii Roºii.

 9 mai – Ziua Independenþei României.

 9 mai – Ziua Uniunii Europene.

 9 mai – 125 de ani de la naºterea filosofului,
poetului, dramaturgului, jurnalistului ºi
traducãtorului Lucian Blaga (1895),
membru tit u lar al Academiei Române.

 9 mai – 80 de ani de la naºterea poetului
maramureºean Augustin Botiº (1940).

10 mai – 95 de ani de la moartea omului pol i tic
Alexandru Marghiloman (1925).

11 mai – 40 de ani de la moartea sculptorului
bãimãrean Vida Gheza (1980), membru
co re spon dent al Academiei Române.

12 mai – 70 de ani de la naºterea economistului Dan
Pascariu (1950).

12 mai – 45 de ani de la moartea pictorului
maramureºean Traian Bilþiu-Dãncuº
(1975).

13 mai – 80 de ani de la naºterea poetului,
prozatorului ºi eseistului Mircea Ciobanu
(1940).

15 mai – Ziua Internaþionalã a Familiei.

15 mai – Ziua Latinitãþii.

15 mai – 80 de ani de la moartea patriotei ºi
militantei feministe Elena Pop
Hossu-Longin (1940).

16 mai – 120 de ani de la naºterea pictorului Aurel
Ciupe (1900).

16 mai – 90 de ani de la naºterea prozatorului,
dramaturgului ºi scenografului Ti tus
Popovici (1930), membru co re spon dent al
Academiei Române.

16 mai – 40 de ani de la moartea scriitorului Marin
Preda (1980), membru co re spon dent al
Academiei Române.

17 mai – Ziua Mondiala a Telecomunicaþiilor.

17 mai – 165 de ani de la naºterea episcopului
ortodox Nicolae Ivan (1855), membru de
onoare al Academiei Române.

17 mai – 100 de ani de la naºterea poetului Geo
Dumitrescu (1920), membru co re spon dent 
al Academiei Române.

18 mai – Ziua Internaþionalã a Muzeelor.

20 mai – Ziua Internaþionalã a Metrologiei.

21 mai – Ziua Mondialã a Diversitãþii Culturale.

23 mai – 140 de ani de la naºterea scriitorului Tu dor 
Arghezi (1880), membru tit u lar al
Academiei Române.

24 mai – Ziua Europeanã a Parcurilor Naþionale.

25 mai – 170 de ani de la naºterea mitropolitului
ortodox Vasile Mangra (1850), membru
tit u lar al Academiei Române.

26 mai – 10 ani de la moartea actorului Jean
Constantin (2010).

29 mai – 75 de ani de la moartea dramaturgului ºi
romancierului Mihail Sebastian (1945).

31 mai – Ziua Internaþionalã a Luptei Împotriva
Fumatului.

IUNIE 2020

 1 iun. – Ziua Internaþionalã a Ocrotirii Copilului.

 1 iun. – 155 de ani de la naºterea sociologului ºi
filosofului Constantin Stere (1865),
membru post-mor tem al Academiei
Române.

 1 iun. – 145 de ani de la naºterea filologului ºi
lingvistului Constantin Lacea (1875),
membru de onoare al Academiei Române.

 4 iun. – 95 de ani de la moartea compozitorului
Gheorghe Dima (1925), membru de
onoare al Academiei Române.

 5 iun. – Ziua Internaþionalã a Mediului.

 5 iun. – 155 de ani de la apariþia revistei Fa milia
(1865).

 8 iun. – Ziua Mondialã a Oceanelor.

10 iun. – 160 de ani de la naºterea sopranei Hariclea 
Darclée (1860).

10 iun. – 115 ani de la naºterea inginerului Paul G.
Dimo (1905), membru tit u lar al Academiei 
Române.
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12 iun. – 90 de ani de la naºterea profesorului
universitar maramureºean Valeriu Oros
(1930).

15 iun. – 131 de ani de la moartea poetului Mihai
Eminescu (1889), membru post-mor tem al
Academiei Române.

16 iun. – 95 de ani de la naºterea poetului, eseistului, 
prozatorului ºi publicistului Anatol E.
Baconsky (1925).

17 iun. – 195 de ani de la naºterea doamnei Elena
Cuza (1825).

17 iun. – 95 de ani de la moartea inginerului,
ministrului ºi pedagogului Anghel Saligny
(1925), membru tit u lar al Academiei
Române.

17 iun. – 80 de ani de la naºterea actorului Vir gil
Ogãºanu (1940).

20 iun. – 25 de ani de la moartea filosofului ºi
eseistului Emil Cioran (1995), membru
post-mor tem al Academiei Române.

21 iun. – 100 de ani de la naºterea actorului Puiu
Cãlinescu (1920).

22 iun. – 70 de ani de la naºterea omului pol i tic,
profesorului universitar ºi diplomatului
Adrian Nãstase (1950).

23 iun. – 85 de ani de la naºterea bibliografului ºi
istoricului literar Sãluc Horvat (1935).

26 iun. – Ziua Drapelului Naþional.

28 iun. – 135 de ani de la naºterea folcloristului ºi
scriitorului maramureºean Alexandru
Ciplea (1885).

29 iun. – Ziua Penitenciarelor din România.

30 iun. – 75 de ani de la naºterea scriitorului Dorin
Tudoran (1945).

IULIE 2020

 3 iul. – 85 de ani de la naºterea scriitoarei
bãimãrene Teresia Bolchiº-Tãtaru (1935).

 5 iul. – 140 de ani de la naºterea actorului
Constantin Tãnase (1880).

 9 iul. – 120 de ani de la naºterea lingvistului
Alexandru Graur (1900), membru tit u lar
al Academiei Române.

11 iul. – Ziua Mondialã a Populaþiei.

13 iul. – 80 de ani de la naºterea pictorului
bãimãrean Ilie Cãmãrãºan (1940).

15 iul. – Ziua Mãrcii Poºtale Româneºti.

17 iul. – 210 ani de la naºterea lingvistului ºi
istoricului Au gust Treboniu Laurian
(1810), membru fondator al Academiei
Române.

17 iul. – 40 de ani de la moartea sociologului,
psihologului ºi antropologului Traian
Herseni (1980).

18 iul. – 85 de ani de la naºterea impresarului ar tis tic 
ºi directorului austriac de operã, originar
din România, Ioan Holender (1935).

18 iul. – 10 ani de la moartea poetului Mircea Micu
(2010).

18 iul. – 50 de ani de la naºterea conferenþiarului
universitar bãimãrean Ioan Mircea
Farcaº, spe cial ist în dialectologie,
etno-lingvisticã, semanticã, toponimie ºi
istoria limbii (1970).

19 iul. – 90 de ani de la naºterea istoricului Pompiliu 
Teodor (1930), membru co re spon dent al
Academiei Române.

19 iul. – 70 de ani de la naºterea muzeografei
bãimãrene Lucica Pop (1950).

20 iul. – Ziua Aviaþiei Române.

20 iul. – Ziua Mondialã a ªahului.

23 iul. – 95 de ani de la naºterea biologului Nicolae
Boºcaiu (1925), membru tit u lar al
Academiei Române.

23 iul. – 65 de ani de la moartea chimistului
Gheorghe Spacu (1955), membru tit u lar al 
Academiei Române.

24 iul. – Ziua Poliþiei Române de Frontierã.

24 iul. – 70 de ani de la naºterea profesorului
universitar bãimãrean Georgeta Corniþã
(1950).

25 iul. – 75 de ani de la moartea folcloristului Enea
Hodoº (1945), membru de onoare al
Academiei Române.

27 iul. – Ziua Mondialã a Cãrþilor Vechi.

29 iul. – Ziua Imnului Naþional.

29 iul. – 125 de ani de la naºterea scriitorului ºi
omului de teatru Vic tor Ion Popa (1895).

29 iul. – 95 de ani de la naºterea actriþei Carmen
Stãnescu (1925).

29 iul. – 60 de ani de la moartea preotului
greco-catolic ºi omului pol i tic
maramureºean Epaminonda Lucaciu
(1960).

30 iul. – 85 de ani de la naºterea fizicianului ºi
inginerului Emil Burzo (1935), membru
tit u lar ºi preºedinte al Filialei Cluj-Napoca
a Academiei Române.

AUGUST 2020

 1 aug. – 185 de ani de la naºterea omului pol i tic
maramureºean Gheorghe Pop de Bãseºti
(1835).

 1 aug. – 105 ani de la naºterea poetului Gellu
Naum (1915).

 1 aug. – 75 de ani de la naºterea cântãreþului,
compozitorului ºi actorului Tu dor
Gheorghe (1945).

 3 aug. – 155 de ani de la naºterea omului pol i tic
bucovinean Iancu Flondor (1865).

 3 aug. – 125 de ani de la moartea medicului ºi
botanistului Dimitrie Brândzã (1895),
membru tit u lar al Academiei Române.
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 5 aug. – 80 de ani de la naºterea prozatoarei,
eseistei ºi traducãtoarei bãimãrene Ana
Olos (1940).

 6 aug. – 85 de ani de la naºterea inventatorului
bãimãrean Jack Goldstein (1935).

 6 aug. – 65 de ani de la moartea mitropolitului
ortodox Nicolae Bãlan (1955), membru de
onoare al Academiei Române.

 8 aug. – 60 de ani de la moartea pictorului
sãtmãrean Aurel Popp (1960).

 9 aug. – 140 de ani de la naºterea preotului,
istoricului ºi omului pol i tic Ioan Lupaº
(1880), membru tit u lar al Academiei
Române.

11 aug. – 90 de ani de la naºterea dramaturgului
Teodor Mazilu (1930).

12 aug. – Ziua Internaþionalã a Tineretului.

12 aug. – 65 de ani de la naºterea scriitorului
basarabean Iurie Colesnic (1955).

15 aug. – Ziua Marinei Române.

15 aug. – 75 de ani de la naºterea rapsodului pop u lar
maramureºean Dumitru Dobrican (1945).

17 aug. – 95 de ani de la moartea scriitorului Ioan
Slavici (1925), membru co re spon dent al
Academiei Române.

17 aug. – 80 de ani de la naºterea fizicianului Cornel 
Haþegan (1940), membru tit u lar al
Academiei Române.

17 aug. – 70 de ani de la naºterea profesorului
universitar Dan Cãlin Pe ter (1950).

19 aug. – 85 de ani de la naºterea prozatorului ºi
dramaturgului Dumitru Radu Popescu
(1935), membru tit u lar al Academiei
Române.

20 aug. – 145 de ani de la naºterea istoricului
Constantin Giurescu (1875), membru tit u -
lar al Academiei Române.

20 aug. – 100 de ani de la naºterea criticului ºi
istoricului literar Zoe
Dumitrescu-Buºulenga (1920), membru
tit u lar al Academiei Române.

21 aug. – 95 de ani de la naºterea actorului Toma
Caragiu (1925).

22 aug. – 130 de ani de la moartea poetului,
dramaturgului ºi prozatorului Vasile
Alecsandri (1890), membru fondator al
Academiei Române.

22 aug. – 35 de ani de la moartea actorului Octavian
Cotescu (1985).

24 aug. – 155 de ani de la naºterea regelui
Ferdinand I al României (1865).

25 aug. – 75 de ani de la naºterea solistului de
muzicã popularã maramureºean Ioan
Petreuº (1945).

26 aug. – 45 de ani de la moartea entomologului,
silvicultorului ºi naturalistului Grigore
Eliescu (1975), membru co re spon dent al
Academiei Române.

27 aug. – 90 de ani de la naºterea criticului ºi
istoricului literar Zigu Ornea (1930).

27 aug. – 70 de ani de la naºterea actorului de teatru
ºi film Mihai Mãlaimare (1950).

29 aug. – 120 de ani de la naºterea învãþãtorului
maramureºean Andrei Grobei (1900).

29 aug. – 75 de ani de la moartea actorului
Constantin Tãnase (1945).

29 aug. – 15 ani de la moartea mitropolitului ortodox 
Antonie Plãmãdealã (2005), membru de
onoare al Academiei Române.

SEPTEMBRIE 2020

2 sept. – 15 ani de la moartea scriitorului, eseistului,
criticului literar ºi diplomatului Alexandru 
Paleologu (2005).

3 sept. – 70 de ani de la moartea inventatorului ºi
constructorului de avioane Traian Vuia
(1950).

7 sept. – 105 ani de la moartea teologului, istoricului
ºi filologului Ioan Micu Moldovan (1915),
membru tit u lar al Academiei Române.

7 sept. – 60 de ani de la naºterea regizorului Nae
Caranfil (1960).

7 sept. – 55 de ani de la naºterea sopranei Angela
Gheorghiu (1965).

8 sept. – Ziua Internaþionalã a Alfabetizãrii.

8 sept. – Ziua Petrolistului din România.

8 sept. – 195 de ani de la naºterea filologului
Alexandru Cihac (1825), membru tit u lar
al Academiei Române.

8 sept. – 90 de ani de la naºterea dramaturgului Tu -
dor Popescu (1930).

13 sept. – Ziua Pompierilor din România.

13 sept. – 160 de ani de la naºterea medicului ºi
anatomistului Thoma Ionescu (1860),
membru de onoare al Academiei Române.

13 sept. – 65 de ani de la naºterea poetului ºi
juristului maramureºean Ioan Dragoº
(1955).

14 sept. – Ziua Inginerului Român.

14 sept. – 90 de ani de la naºterea actorului Miºu
Fotino (1930).

15 sept. – 100 de ani de la naºterea geologului
Rãzvan Givulescu (1920), membru de
onoare al Academiei Române.

15 sept. – 70 de ani de la moartea lingvistului ºi
folcloristului Ion Aurel Candrea (1950).

16 sept. – 20 de ani de la moartea poetului Ioan
Alexandru (2000).

17 sept. – 70 de ani de la apariþia ziarului
maramureºean Pentru so cial ism (1950).

19 sept. – Ziua Europeanã a Patrimoniului.

19 sept. – 195 de ani de la naºterea istoricului ºi
heraldistului ªtefan Dimitrie Grecianu
(1925), membru de onoare al Academiei
Române.

21 sept. – Ziua Internaþionalã a Pãcii.
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21 sept. – 65 de ani de la naºterea cantautorului ºi
folcloristului maramureºean Ducu Bertzi
(1955).

22 sept. – 65 de ani de la naºterea matematicianului
ºi profesorului universitar maramureºean
Vasile Berinde (1955).

24 sept. – 70 de ani de la naºterea preotului ºi
poetului maramureºean Vasile Luþai
(1950).

25 sept. – 100 de ani de la naºterea criticului ºi
istoricului literar Dimitrie Vatamaniuc
(1920), membru de onoare al Academiei
Române.

25 sept. – 90 de ani de la naºterea scriitorului
maramureºean Simion Pop (1930).

26 sept. – Ziua Europeanã a Limbilor.

26 sept. – 75 de ani de la moartea compozitorului ºi
folcloristului Béla Bartók (1945), membru 
post-mor tem al Academiei Române.

27 sept. – Ziua Mondialã a Turismului.

27 sept. – 70 de ani de la naºterea sculptorului
maramureºean Mihai Borodi (1950).

28 sept. – Ziua Internaþionalã a Dreptului de a ªti.

29 sept. – Ziua Mondialã a Inimii.

29 sept. – 110 ani de la naºterea preotului ortodox
Arsenie Boca (1910).

OCTOMBRIE 2020

 1 oct. – Ziua Internaþionalã a Persoanelor
Vârstnice.

 1 oct. – Ziua Internaþionalã a Muzicii.

 2 oct. – 145 de ani de la moartea inginerului,
matematicianului, inventatorului ºi
pedagogului Petrache Poenaru (1875).

 2 oct. – 85 de ani de la naºterea scriitorului Paul
Goma (1935).

 5 oct. – Ziua Mondialã a Profesorilor.

 5 oct. – 190 de ani de la moartea cãrturarului
Dinicu Golescu (1830).

 6 oct. – 100 de ani de la naºterea lingvistului Ion
Coteanu, membru tit u lar al Academiei
Române (1920).

 7 oct. – 110 ani de la naºterea scriitorului ºi
traducãtorului Eusebiu Camilar (1910),
membru co re spon dent al Academiei
Române.

 8 oct. – 20 de ani de la moartea profesorului ºi
folcloristului maramureºean Mihai Pop
(2000), membru de onoare al Academiei
Române.

 9 mai – Ziua Mondialã a Poºtei.

12 mai – Ziua Hispanitãþii.

12 oct. – 195 de ani de la moartea poetului Nicolae
Vãcãrescu (1825).

14 oct. – Ziua Internaþionalã a Standardizãrii.

14 oct. – 130 de ani de la naºterea compozitorului ºi
violoncelistului Constantin C. Nottara
(1890).

16 oct. – Ziua Mondialã a Alimentaþiei.

16 oct. – 135 de ani de la naºterea dramaturgului ºi
romancierului Mihail Sorbul (1885).

16 oct. – 135 de ani de la naºterea agronomului
Gheorghe Ionescu-ªiºeºti (1885).

17 oct. – 115 ani de la naºterea filologului
Alexandru Dima (1905), membru 
co re spon dent al Academiei Române.

17 oct. – 60 de ani de la naºterea poetului
maramureºean Vasile Dragoº (1960).

19 oct. – 85 de ani de la moartea scriitorului Gib
Mihãescu (1935).

20 oct. – 125 de ani de la naºterea lingvistului,
filologului, pedagogului ºi editorului
Alexandru Rosetti (1895), membru tit u lar
al Academiei Române.

20 oct. – 10 ani de la moartea scriitorului ºi
jurnalistului maramureºean Ion Burnar
(2010).

21 oct. – 40 de ani de la moartea jurnalistului ºi
omului pol i tic Pamfil ªeicaru (1980).

24 oct. – Ziua Organizaþiei Naþiunilor Unite.

25 oct. – Ziua Armatei Române.

26 oct. – 170 de ani de la naºterea istoricului,
arheologului ºi folcloristului Grigore
Tocilescu (1850), membru tit u lar al
Academiei Române.

26 oct. – 100 de ani de la naºterea filologului Adrian 
Fochi (1920).

28 oct. – 15 ani de la moartea sculptorului Ion
Irimescu (2005), membru de onoare al
Academiei Române.

29 oct. – Ziua Internaþionalã a Internetului.

29 oct. – 145 de ani de la naºterea reginei Maria a
României (1875), membru de onoare al
Academiei Române.

29 oct. – 145 de ani de la naºterea botanistului Iuliu
Prodan (1875), membru co re spon dent al
Academiei Române.

29 oct. – 90 de ani de la naºterea scriitorului Radu
Cosaºu (1930).

31 oct. – Ziua Internaþionalã a Mãrii Negre.

NOIEMBRIE 2020

 1 nov. – Ziua Radiodifuziunii Române.

 1 nov. – 250 de ani de la naºterea pedagogului ºi
istoricului Constantin Diaconovici-Loga
(1770).

 3 nov. – Ziua Vânãtorilor de Munte din
România.

 4 nov. – 120 de ani de la naºterea avocatului,
istoricului ºi omului pol i tic Lu creþiu
Pãtrãºcanu (1900).

 4 nov. – 50 de ani de la moartea dramaturgului Tu -
dor Muºatescu (1970).

 5 nov. – 140 de ani de la naºterea scriitorului
Mihail Sadoveanu (1880), membru tit u lar
al Academiei Române.
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 5 nov. – 10 ani de la moartea scriitorului,
publicistului ºi omului pol i tic Adrian
Pãunescu (2010).

 8 nov. – 65 de ani de la naºterea profesorului ºi
istoricului literar bãimãrean Ecaterina
Vaum (1955).

 9 nov. – Ziua Internaþionalã de Luptã Împotriva
Rasismului ºi Antisemitismului.

10 nov. – Ziua Artileriei Române.

10 nov. – 125 de ani de la moartea prozatorului,
arheologului ºi omului pol i tic Alexandru
Odobescu (1895), membru tit u lar al
Academiei Române.

10 nov. – 75 de ani de la naºterea solistului de
muzicã popularã maramureºean Ti tus
Perºe (1945).

10 nov. – 75 de ani de la naºterea poetului George
Þãrnea (1945).

11 nov. – 70 de ani de la naºterea scriitorului ºi
publicistului Mircea Dinescu (1950).

11 nov. – 65 de ani de la naºterea filosofului ºi
profesorului universitar maramureºean
Petru Dunca (1955).

11 nov. – 25 de ani de la moartea omului pol i tic
Corneliu Coposu (1995).

12 nov. – 70 de ani de la naºterea scriitorului Mircea 
Nedelciu (1950).

14 nov. – Ziua Mondialã de Luptã Împotriva
Diabetului.

15 nov. – Ziua Internaþionalã a Scriitorilor
Întemniþaþi.

15 nov. – 175 de ani de la naºterea filosofului ºi
scriitorului Vasile Conta (1845).

15 nov. – 20 de ani de la moartea criticului literar ºi
scriitorului maramureºean Laurenþiu Ulici
(2000).

16 nov. – Ziua Internaþionalã a Toleranþei.

17 nov. – Ziua Internaþionalã a Studentului.

18 nov. – 40 de ani de la moartea chimistului Mircea 
Ionescu (1980), membru co re spon dent al
Academiei Române.

21 nov. – Ziua Internaþionalã a Filosofiei.

21 nov. – 125 de ani de la naºterea tenorului Traian
Grozãvescu (1895).

23 nov. – 115 ani de la naºterea criticului de artã,
traducãtorului ºi eseistului Petru
Comarnescu (1905).

23 nov. – 85 de ani de la naºterea medicului ºi
scriitorului bãimãrean Fe lix Mar ian
(1935).

24 nov. – 100 de ani de la moartea poetului,
prozatorului ºi dramaturgului Alexandru
Macedonski (1920), membru post-mor tem
al Academiei Române.

25 nov. – 135 de ani de la moartea poetului ºi
fabulistului Grigore Alexandrescu (1885).

26 nov. – 50 de ani de la moartea scriitorului Vladi -
mir Streinu (1970).

27 nov. – 135 de ani de la naºterea prozatorului ºi
dramaturgului Liviu Rebreanu (1885),
membru tit u lar al Academiei Române.

27 nov. – 80 de ani de la moartea istoricului,
criticului literar, dramaturgului, poetului,
memorialistului, omului pol i tic ºi
profesorului universitar Nicolae Iorga
(1940), membru tit u lar al Academiei
Române.

27 nov. – 80 de ani de la moartea economistului ºi
omului pol i tic Vir gil Madgearu (1940),
membru post-mor tem al Academiei
Române.

28 nov. – 140 de ani de la moartea istoricului ºi
omului pol i tic Iosif Hodoº (1880), membru 
fondator al Academiei Române.

29 nov. – Ziua Infanteriei Marinei Române.

29 nov. – 140 de ani de la naºterea avocatului,
scriitorului ºi publicistului Nicolae D.
Cocea (1880).

29 nov. – 90 de ani de la naºterea poetului ºi
ziaristului bãimãrean Mircea Pop (1930).

29 nov. – 70 de ani de la naºterea solistei
maramureºene de muzicã popularã Tatiana 
Mihali (1950).

30 nov. – Ziua Românilor de Pretutindeni.

DECEMBRIE 2020

 1 dec. – Ziua Naþionalã a României.

 1 dec. – Ziua Mondialã de Combatere a SIDA.

 2 dec. – 85 de ani de la naºterea poetului Nicolae
Labiº (1935).

 2 dec. – 70 de ani de la moartea pianistului ºi
compozitorului Dinu Lipatti (1950).

 3 dec. – Ziua Internaþionalã a Persoanelor cu
Dizabilitãþi.

 4 dec. – 75 de ani de la naºterea profesorului
universitar bãimãrean Constantin Corniþã
(1945).

 4 dec. – 20 de ani de la moartea artistului plas tic
Horia Bernea (2000).

 5 dec. – Ziua Internaþionalã a Voluntariatului.

 5 dec. – 45 de ani de la moartea criticului ºi
istoricului literar Dinu Pillat (1975).

 5 dec. – 45 de ani de la moartea chimistei Raluca
Ripan (1975), membru tit u lar al
Academiei Române.

 7 dec. – 80 de ani de la naºterea scriitorului Sorin
Titel (1935).

 8 dec. – Ziua Constituþiei României.

 8 dec. – 65 de ani de la naºterea chimistului
Cristian Sorin Silvestru (1955), membru
tit u lar al Academiei Române.

10 dec. – Ziua Internaþionalã a Drepturilor
Omului.

11 dec. – 65 de ani de la naºterea poetului
maramureºean Dorel Macarie (1955).
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12 dec. – 125 de ani de la naºterea juristului ºi omului
pol i tic maramureºean Ilie Lazãr (1895).

13 dec. – Ziua Tipografului Român.

13 dec. – 65 de ani de la moartea fizicianului
Alexandru Proca (1955), membru
post-mor tem al Academiei Române.

17 dec. – 35 de ani de la moartea esteticianului,
istoricului literar ºi psihologului Liviu
Rusu (1985), membru post-mor tem al
Academiei Române.

18 dec. – Ziua Internaþionalã a Minoritãþilor.

18 dec. – 105 ani de la naºterea scriitorului Vintilã
Horia (1915).

22 dec. – 90 de ani de la moartea omului pol i tic
Vintilã I.C. Brãtianu (1930), membru de
onoare al Academiei Române.

27 dec. – 30 de ani de la moartea medicului veterinar 
maramureºean Vasile Gheþie (1930),
membru tit u lar al Academiei Române.

28 dec. – 65 de ani de la naºterea poetei Magda
Cârneci (1955).

2021

IANUARIE 2021

 1 ian. – Ziua Mondialã a Pãcii.

 1 ian. – 70 de ani de la naºterea istoricului
maramureºean Ion Huzãu (1951).

 2 ian. – 130 de ani de la naºterea poetului Aron
Cotruº (1891).

 3 ian. – 125 de ani de la naºterea actorului George
Calboreanu (1896).

 3 ian. – 60 de ani de la moartea medicului chirurg
Nicolae Hortolomei (1961), membru tit u -
lar al Academiei Române.

 4 ian. – 180 de ani de la naºterea chimistului,
fizicianului, mineralogului ºi omului pol i -
tic Petru Poni (1841), membru tit u lar al
Academiei Române.

 6 ian. – 140 de ani de la naºterea poetului,
prozatorului ºi dramaturgului Ion
Minulescu (1881).

 7 ian. – 95 de ani de la naºterea cântãreþei
maramureºene Vic to ria Darvai (1926).

 7 ian. – 95 de ani de la naºterea scriitorului Mircea
Sântimbreanu (1926).

10 ian. – 115 ani de la naºterea matematicianului,
informaticianului ºi diplomatului Grigore
Moisil (1906), membru tit u lar al
Academiei Române.

11 ian. – 95 de ani de la naºterea poetului Leontin
Dimov (1926).

12 ian. – 60 de ani de la naºterea profesorului ºi
scriitorului bãimãrean Corin Braga
(1961).

14 ian. – 85 de ani de la naºterea bibliologului ºi
scriitorului Ion Stoica (1936).

15 ian. – Ziua Culturii Naþionale.

15 ian. – 171 de ani de la naºterea scriitorului Mihai
Eminescu (1850), membru post-mor tem al
Academiei Române.

17 ian. – 85 de ani de la moartea prozatorului ºi
poetului Mateiu Ion Caragiale (1936).

18 ian. – 80 de ani de la naºterea folcloristei Sabina
Ispas (1941), membru tit u lar al Academiei
Române.

18 ian. – 60 de ani de la naºterea medicului ºi
publicistului maramureºean Ion Botoº
(1961).

19 ian. – 70 de ani de la moartea compozitorului ºi
criticului muzical Constantin C. Nottara
(1951).

21 ian. – 200 de ani de la naºterea avocatului,
profesorului, ziaristului ºi omului pol i tic
Vincenþiu Babeº (1821), membru fondator 
al Academiei Române.

21 ian. – 200 de ani de la naºterea preotului,
publicistului ºi omului de culturã
maramureºean Petru Bran (1821).

21 ian. – 30 de ani de la moartea prinþesei Ileana a
României (1991).

22 ian. – 65 de ani de la naºterea scriitorului Ioan
Chertiþie (1956).

24 ian. – 162 de ani de la Unirea Principatelor
Române (1859).

24 ian. – 130 de ani de la naºterea medicului Ba sil
Theodorescu (1891), membru tit u lar al
Academiei Române.

25 ian. – 110 ani de la naºterea economistului ºi
omului pol i tic Alexandru Bârlãdeanu
(1911), membru tit u lar al Academiei
Române.

25 ian. – 90 de ani de la naºterea scriitorului Ion
Hobana (1931).

25 ian. – 75 de ani de la naºterea scriitorului
maramureºean Radu Ulmeanu (1946).

27 ian. – 160 de ani de la naºterea mareºalului ºi
omului pol i tic Constantin Prezan (1861),
membru de onoare al Academiei Române.

27 ian. – 85 de ani de la naºterea actorului Flo rin
Piersic (1936).

28 ian. – 210 ani de la naºterea filologului Ioan
Maiorescu (1811).

28 ian. – 55 de ani de la naºterea etnologului ºi
profesorului universitar maramureºean
Delia Suiogan (1966).

29 ian. – 95 de ani de la naºterea jurnalistului Tu dor
Vornicu (1926).

29 ian. – 80 de ani de la moartea preotului ºi
folcloristului maramureºean Emil Bran
(1941).
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29 ian. – 15 ani de la moartea tenorului Ludovic
Spiess (2006).

30 ian. – 90 de ani de la naºterea scriitorului George
ªovu (1931).

30 ian. – 65 de ani de la naºterea poetului
maramureºean Vasile Muste (1956).

31 ian. – 95 de ani de la naºterea poetului ºi
prozatorului Dominic Stanca (1926).

FEBRUARIE 2021

 1 febr. – 95 de ani de la naºterea istoricului
Dumitru Protase (1926), membru de
onoare al Academiei Române.

 3 febr. – 85 de ani de la moartea episcopului
ortodox Nicolae Ivan (1936), membru de
onoare al Academiei Române.

 3 febr. – 80 de ani de la naºterea filologului ºi
profesorului universitar Vasile Tonoiu
(1941).

 3 febr. – 80 de ani de la naºterea actorului ªtefan
Iordache (1941).

 3 febr. – 55 de ani de la naºterea profesorului
universitar bãimãrean Carmen Dãrãbuº
(1966).

 4 febr. – Ziua Mondialã de Luptã Împotriva
Cancerului.

 5 febr. – 160 de ani de la înfiinþarea, la Sighet, a
Asociaþiei pentru cultura poporului
român din Maramureº (1861).

 5 febr. – 125 de ani de la naºterea filosofului
Nicolae Bagdasar (1896), membru co re -
spon dent al Academiei Române.

 6 febr. – 130 de ani de la naºterea poetului Adrian
Maniu (1891), membru co re spon dent al
Academiei Române.

 6 febr. – 105 ani de la naºterea omului de culturã ºi
politicianului Ga briel Þepelea (1916),
membru de onoare al Academiei Române.

 6 febr. – 75 de ani de la naºterea pictorului
maramureºean Aurel Dan (1946).

 7 febr. – 90 de ani de la moartea compozitorului Ion 
Vidu (1931).

 8 febr. – 115 ani de la moartea pictorului bãimãrean 
Maticska Jenõ (1906).

 9 febr. – 5 ani de la moartea istoricului ºi
arheologului Alexandru Vulpe (2016),
membru tit u lar al Academiei Române.

10 febr. – 140 de ani de la naºterea preotului ºi
istoricului Niculae M. Popescu (1881),
membru tit u lar al Academiei Române.

10 febr. – 70 de ani de la naºterea poetului ºi omului
pol i tic maramureºean Gheorghe Mihai
Bârlea (1951).

10 febr. – 70 de ani de la naºterea preotului ºi
pictorului maramureºean Vasile Trif
(1951).

11 febr. – 180 de ani de la naºterea folcloristului
Ioan D. Caragiani (1841), membru
fondator al Academiei Române.

14 febr. – 200 de ani de la moartea cãrturarului
iluminist Petru Maior (1821).

14 febr. – 90 de ani de la naºterea actorului Octavian 
Cotescu (1931).

14 febr. – 45 de ani de la moartea sculptorului Os car 
Han (1976).

15 febr. – 180 de ani de la naºterea istoricului ºi
numismatului Mihai C. ªuþu (1841),
membru tit u lar al Academiei Române.

15 febr. – 170 de ani de la naºterea matematicianului, 
astronomului, pedagogului ºi omului pol i -
tic Spiru Haret (1851), membru tit u lar al
Academiei Române.

16 febr. – 115 ani de la naºterea matematicianului ºi
profesorului universitar Tiberiu Popovici
(1906), membru tit u lar al Academiei
Române.

16 febr. – 95 de ani de la înfiinþarea Fundaþiei
Culturale „Regele Ferdinand” (1926).

16 febr. – 75 de ani de la naºterea profesorului ºi
politicianului maramureºean Vasile Berci
(1946).

17 febr. – 185 de ani de la naºterea episcopului
ortodox Iosif Goldiº (1836), membru co re -
spon dent al Academiei Române.

17 febr. – 25 de ani de la moartea psihologului
Alexandru Roºca (1996), membru tit u lar
al Academiei Române.

19 febr. – 145 de ani de la naºterea sculptorului
Constantin Brâncuºi (1876), membru
post-mor tem al Academiei Române.

19 febr. – 85 de ani de la naºterea scriitorului Marin
Sorescu (1936), membru tit u lar al
Academiei Române.

19 febr. – 70 de ani de la naºterea matematicianului
maramureºean Vasile Marinca (1951),
membru co re spon dent al Academiei
Române.

20 febr. – 85 de ani de la naºterea profesorului ºi
epigramistului Romulus Filip (1936).

21 febr. – Ziua Internaþionalã a Limbii Materne.

21 febr. – 75 de ani de la naºterea solistei de muzicã
popularã Silvia Tãmãºan (1946).

23 febr. – 120 de ani de la moartea dramaturgului,
poetului ºi prozatorului Ioan S. Neniþescu
(1901), membru co re spon dent al
Academiei Române.

24 febr. – Ziua Tricolorului Românesc.

25 febr. – 140 de ani de la moartea filologului,
istoricului, publicistului ºi omului pol i tic
Au gust Treboniu Laurian (1881),
membru fondator al Academiei Române.

25 febr. – 140 de ani de la moartea poetului ºi
publicistului Cezar Bolliac (1881).

26 febr. – 95 de ani de la naºterea istoricului
Gheorghe Platon (1926), membru tit u lar
al Academiei Române.

28 febr. – Ziua Protecþiei Civile.
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28 febr. – 105 ani de la naºterea demografului ºi
sociologului Vladi mir Trebici (1916),
membru tit u lar al Academiei Române.

MARTIE 2021

 1 mart. – 90 de ani de la naºterea regizoarei ºi
scenaristei Elisabeta Bostan (1931).

 1 mart. – 10 ani de la moartea zoologului ºi
biologului Nicolae Botnariuc (2011),
membru tit u lar al Academiei Române.

 2 mart. – 105 ani de la moartea reginei Elisabeta a
României (1916), membru de onoare al
Academiei Române.

 3 mart. – 135 de ani de la moartea medicului ºi
botanistului Anastasie Fãtu (1886),
membru tit u lar al Academiei Române.

 7 mart. – 115 ani de la naºterea folcloristului
maramureºean Gheorghe Dãncuº (1906).

 8 mart. – Ziua Internaþionalã a Femeii.

 8 mart. – 90 de ani de la naºterea actriþei Gina
Patrichi (1936).

 8 mart. – 70 de ani de la naºterea bibliologului
Lidia Kulikovski (1951, Republica
Moldova).

 8 mart. – 60 de ani de la moartea preotului ortodox,
scriitorului, traducãtorului ºi jurnalistului
Gala Galaction (1961), membru tit u lar al
Academiei Române.

 9 mart. – 60 de ani de la moartea romancierului,
nuvelistului, traducãtorului ºi gazetarului
Cezar Petrescu (1961), membru tit u lar al
Academiei Române.

 9 mart. – 50 de ani de la moartea fizicianului Ion I.
Agârbiceanu (1971), membru co re spon -
dent al Academiei Române.

10 mart. – 165 de ani de la naºterea scriitorului,
pedagogului ºi traducãtorului Petre Dulfu
(1856).

11 mart. – Ziua Europeanã a Victimelor
Terorismului.

11 mart. – 90 de ani de la naºterea actorului Ion
Besoiu (1931).

12 mart. – 55 de ani de la moartea pictorului ºi
poetului Vic tor Brauner (1966).

13 mart. – 140 de ani de la naºterea actorului Tony
Bulandra (1881).

14 mart. – 65 de ani de la naºterea bibliografului
Hermina Georgeta Anghelescu (1956).

15 mart. – 70 de ani de la naºterea bibliografului
Silvia Nestorescu (1951).

15 mart. – 35 de ani de la moartea actorului
Alexandru Giugaru (1986).

17 mart. – 80 de ani de la moartea diplomatului,
juristului, profesorului universitar ºi
omului pol i tic Nicolae Titulescu (1941),
membru tit u lar al Academiei Române.

18 mart. – 100 de ani de la naºterea clericului
ortodox ºi scriitorului Bartolomeu Anania
(1921), membru de onoare al Academiei
Române.

18 mart. – 95 de ani de la naºterea criticului ºi
istoricului literar Romul Munteanu
(1926).

19 mart. – 195 de ani de la naºterea omului pol i tic
Nicolae Hurmuzaki (1826), membru de
onoare al Academiei Române.

19 mart. – 70 de ani de la moartea folcloristului ºi
etnografului Ar thur Gorovei (1951),
membru de onoare al Academiei Române.

20 mart. – Ziua Internaþionalã a Francofoniei.

20 mart. – 190 de ani de la naºterea pictorului,
fotografului ºi sculptorului Theodor
Aman (1931), membru post-mor tem al
Academiei Române.

20 mart. – 135 de ani de la naºterea poetului,
prozatorului ºi publicistului George
Topârceanu (1886).

21 mart. – Ziua Internaþionalã a Poeziei.

22 mart. – Ziua Mondialã a Apei.

22 mart. – 85 de ani de la naºterea etnomuzicologului 
bãimãrean Iosif Herþea (1936).

23 mart. – Ziua Mondialã a Meteorologiei.

24 mart. – 110 ani de la moartea istoricului ºi
folcloristului Nicolae Densuºianu (1911),
membru co re spon dent al Academiei
Române.

24 mart. – 75 de ani de la moartea diplomatului ºi
omului pol i tic Barbu A. ªtirbey (1946),
membru de onoare al Academiei Române.

25 mart. – Ziua Poliþiei Române.

25 mart. – 140 de ani de la naºterea compozitorului,
pianistului ºi folcloristului Béla Bartók
(1881), membru post-mor tem al Academiei 
Române.

26 mart. – 90 de ani de la naºterea poetului Mircea
Ivãnescu (1931).

26 mart. – 85 de ani de la naºterea filologului ºi
prozatorului bãimãrean Vic tor Iancu
(1936).

27 mart. – Ziua Mondialã a Teatrului.

27 mart. – 90 de ani de la naºterea inginerului
Virgiliu N. Constantinescu (1931),
membru tit u lar ºi preºedinte al Academiei
Române.

28 mart. – 95 de ani de la moartea medicului chirurg
ºi anatomistului Thoma Ionescu (1926),
membru de onoare al Academiei Române.

29 mart. – 160 de ani de la moartea episcopului
greco-catolic Ioan Lemeni (1861).

29 mart. – 80 de ani de la naºterea poetei Constanþa
Buzea (1941).

29 mart. – 50 de ani de la moartea criticului ºi
istoricului literar Perpessicius (1971),
membru tit u lar al Academiei Române.
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30 mart. – 75 de ani de la moartea omului de teatru, 
romancier, dramaturg ºi traducãtor Vic tor
Ion Popa (1946).

31 mart. – 180 de ani de la naºterea publicistului,
animatorului cul tural ºi scriitorului Iosif
Vul can (1841), membru tit u lar al
Academiei Române.

31 mart. – 130 de ani de la naºterea poetului,
eseistului, publicistului ºi traducãtorului
Ion Pillat (1891), membru co re spon dent al 
Academiei Române.

APRILIE 2021

 1 apr. – Ziua Internaþionalã a Pãsãrilor.

 1 apr. – 140 de ani de la naºterea poetului, omului
pol i tic, jurnalistului ºi traducãtorului
Octavian Goga (1881), membru tit u lar al
Academiei Române.

 2 apr. – Ziua Internaþionalã a Cãrþii pentru
Copii.

 3 apr. – Ziua Jandarmeriei Române.

 4 apr. – 120 de ani de la naºterea istoricului literar
ºi folcloristului Ion Breazu (1901).

 5 apr. – 140 de ani de la naºterea psihologului ºi
omului pol i tic Florian
ªtefãnescu-Goangã (1881), membru co re -
spon dent al Academiei Române.

 5 apr. – 75 de ani de la moartea poetului Ilarie
Voronca (1946).

 5 apr. – 25 de ani de la moartea episcopului ortodox 
maramureºean Emilian Birdaº (1996),
membru de onoare al Academiei Române.

 6 apr. – 80 de ani de la naºterea naistului ºi
compozitorului Gheorghe Zamfir (1941).

 7 apr. – Ziua Mondialã a Sãnãtãþii.

 7 apr. – 90 de ani de la naºterea actorului Amza
Pellea (1931).

 8 apr. – 110 ani de la naºterea scriitorului ºi
filosofului Emil Cioran (1911), membru
post-mor tem al Academiei Române.

 8 apr. – 105 ani de la naºterea istoricului ºi
profesorului universitar Corneliu Bodea
(1916), membru tit u lar al Academiei
Române.

 9 apr. – 65 de ani de la naºterea profesorului
universitar ºi scriitorului bãimãrean 
Cornel Munteanu (1956).

11 apr. – 150 de ani de la naºterea pictorului
Theodor Pallady (1871), membru
post-mor tem al Academiei Române.

12 apr. – Ziua Mondialã a Aviaþiei ºi
Cosmonauticii.

12 apr. – 80 de ani de la naºterea profesorului ºi
omului de culturã Grigore Man (1941).

13 apr. – 135 de ani de la naºterea pictorului Nicolae 
Tonitza (1886).

13 apr. – 75 de ani de la naºterea artistului plas tic
bãimãrean Gheorghe Crãciun (1946).

15 apr. – 140 de ani de la naºterea silvicultorului ºi
botanistului maramureºean Artur Coman
(1881).

16 apr. – 125 de ani de la naºterea poetului francez
de origine românã Tristan Tzara (1896).

17 apr. – 105 ani de la naºterea poetei, prozatoarei ºi
avocatei Magda Isanos (1916).

18 apr. – Ziua Mondialã pentru Conservarea
Monumentelor.

18 apr. – 120 de ani de la naºterea prozatorului
bãimãrean Németh László (1901).

22 apr. – Ziua Mondialã a Pãmântului.

22 apr. – 35 de ani de la moartea istoricului religiilor, 
filosofului religiilor, eseistului ºi
prozatorului Mircea Eliade (1986),
membru post-mor tem al Academiei
Române.

22 apr. – 25 de ani de la moartea scriitorului Mircea
Ciobanu (1996).

23 apr. – Ziua Mondialã a Cãrþii ºi a Dreptului de
Autor. Ziua Bibliotecarului din
România.

24 apr. – 110 ani de la naºterea poetului,
publicistului ºi traducãtorului Eugen
Jebeleanu (1911), membru tit u lar al
Academiei Române.

26 apr. – Ziua Mondialã a Proprietãþii
Intelectuale.

29 apr. – Ziua Internaþionalã a Dansului.

29 apr. – 85 de ani de la naºterea scriitorului
Gheorghe Tomozei (1936).

29 apr. – 80 de ani de la naºterea regizorului Mircea
Veroiu (1941).

MAI 2021

 1 mai – Ziua Internaþionalã a Muncii.

 1 mai – 125 de ani de la naºterea filosofului,
eseistului, psihologului, sociologului ºi
diplomatului Mihail Ralea (1896),
membru tit u lar al Academiei Române.

 1 mai – 70 de ani de la naºterea medicului
stomatolog ºi politicianului maramureºean
Bónis István (1951).

 3 mai – Ziua Mondialã a Libertãþii Presei.

 3 mai – 130 de ani de la înfiinþarea „Fundaþiei
Universitare Carol I”, actuala Bibliotecã
Universitarã din Bucureºti (1891).

 4 mai – 165 de ani de la naºterea scriitorului ºi
folcloristului Theodor Speranþia (1856),
membru co re spon dent al Academiei
Române.

 5 mai – 15 ani de la moartea cercetãtorului,
criticului ºi istoricului literar, eseistului ºi
omului pol i tic Zoe Dumitrescu-Buºulen ga
(2006), membru tit u lar al Academiei
Române.
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 6 mai – 60 de ani de la moartea filosofului,
poetului, dramaturgului, diplomatului ºi
profesorului universitar Lucian Blaga
(1961), membru tit u lar al Academiei
Române.

 8 mai – Ziua Mondialã a Crucii Roºii ºi a
Semilunii Roºii.

 8 mai – 70 de ani de la naºterea ziaristului ºi
scriitorului bãimãrean Csoma Gheorghe
(1951).

 9 mai – Ziua Independenþei României.

 9 mai – Ziua Uniunii Europene.

10 mai – 155 de ani de la instaurarea ca domnitor al
României a prinþului Carol de
Hohenzollern-Sigmaringen (1866).

12 mai – 105 ani de la naºterea criticului ºi
istoricului literar Constantin Ciopraga
(1916), membru de onoare al Academiei
Române.

13 mai – 215 ani de la moartea teologului, istoricului 
ºi filologului Samuil Micu (1806).

13 mai – 90 de ani de la naºterea criticului,
istoricului literar, eseistului, traducãtorului
ºi profesorului universitar Dan Grigorescu
(1931), membru tit u lar al Academiei
Române.

15 mai – Ziua Latinitãþii.

15 mai – Ziua Internaþionalã a Familiilor.

17 mai – Ziua Mondialã a Telecomunicaþiilor.

17 mai – 120 de ani de la naºterea criticului literar
Pompiliu Constantinescu (1901).

17 mai – 120 de ani de la naºterea sculptorului
Romulus Ladea (1901).

18 mai – Ziua Internaþionalã a Muzeelor.

18 mai – 10 ani de la moartea scriitorilor Mircea
Horia Simionescu (2011).

19 mai – 180 de ani de la naºterea mitropolitului
greco-catolic maramureºean Vic tor
Mihaly de Apºa (1841), membru de
onoare al Academiei Române.

21 mai – Ziua Mondialã a Dezvoltãrii Culturale.

21 mai – 140 de ani de la naºterea pictorului ºi
graficianului Iosif Iser (1881), membru tit -
u lar al Academiei Române.

21 mai – 65 de ani de la naºterea artistului plas tic
Nicolae Suciu (1956).

21 mai – 30 de ani de la moartea istoricului religiilor, 
scriitorului ºi eseistului Ioan Petru
Culianu (1991).

23 mai – 150 de ani de la naºterea criticului ºi
istoricului literar, eseistului, pedagogului ºi 
romancierului Garabet Ibrãileanu (1871), 
membru post-mor tem al Academiei
Române.

23 mai – 90 de ani de la naºterea arhiepiscopului
greco-catolic maramureºean Lucian
Mureºan (1931), membru de onoare al
Academiei Române.

24 mai – 10 ani de la moartea dramaturgului,
romancierului, nuvelistului ºi
memorialistului Fãnuº Neagu (2011),
membru tit u lar al Academiei Române.

26 mai – 105 ani de la naºterea scriitorului Vintilã
Corbul (1916).

26 mai – 70 de ani de la moartea sociologului ºi
geopoliticianului Anton Golopenþia
(1951), membru post-mor tem al Academiei 
Române.

26 mai – 25 de ani de la moartea criticului ºi
istoricului literar Ovidiu Papadima
(1996).

27 mai – 135 de ani de la naºterea poetului Emil Isac
(1886), membru co re spon dent al
Academiei Române.

28 mai – 100 de ani de la naºterea arhiepiscopului
ortodox maramureºean Iustinian Chira
(1921).

30 mai – 135 de ani de la naºterea filosofului ºi
juristului Mircea Djuvara (1886), membru 
co re spon dent al Academiei Române.

30 mai – 115 ani de la moartea botanistului Florian
Porcius (1906), membru tit u lar al
Academiei Române.

30 mai – 75 de ani de la apariþia sãptãmânalului
bãimãrean „Colþ de Þarã” (1946).

31 mai – Ziua Mondialã fãrã Tutun.

IUNIE 2021

 1 iun. – Ziua Internaþionalã a Ocrotirii Copilului.

 1 iun. – 385 de ani de la naºterea cãrturarului
umanist ºi diplomatului Nicolae Milescu
Spãtarul (1636).

 1 iun. – 75 de ani de la moartea mareºalului Ion
Antonescu (1946).

 1 iun. – 65 de ani de la naºterea scriitorului Mircea
Cãrtãrescu (1956).

 2 iun. – 200 de ani de la naºterea omului pol i tic Ion 
C. Brãtianu (1821), membru de onoare al
Academiei Române.

 3 iun. – 115 ani de la naºterea filologului,
istoricului literar ºi publicistului Jean
Livescu (1906), membru co re spon dent al
Academiei Române.

 4 iun. – 80 de ani de la naºterea actorului Valentin
Uritescu (1941).

 4 iun. – 60 de ani de la moartea profesoarei
universitare, eseistei, criticului de teatru ºi
memorialistei Al ice Voinescu (1961).

 5 iun. – Ziua Internaþionalã a Mediului.

 5 iun. – 150 de ani de la naºterea istoricului,
criticului literar, dramaturgului, omului
pol i tic ºi profesorului universitar Nicolae
Iorga (1871), membru tit u lar al Academiei 
Române.

 5 iun. – 130 de ani de la naºterea economistului ºi
omului pol i tic Vic tor Slãvescu (1891),
membru tit u lar al Academiei Române.
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 6 iun. – 30 de ani de la moartea poetului ºi
prozatorului Gheorghe Pituþ (1991).

 7 iun. – 305 ani de la moartea stolnicului
Constantin Cantacuzino (1716).

 7 iun. – 135 de ani de la naºterea inginerului aero -
nau tic, inventatorului ºi fizicianului Henri
Coandã (1886), membru tit u lar al
Academiei Române.

 8 iun. – 45 de ani de la moartea profesorului
universitar ºi medicului Octavian Fodor
(1976), membru tit u lar al Academiei
Române.

11 iun. – 85 de ani de la naºterea episcopului
greco-catolic maramureºean Ioan
ªiºeºtean (1936).

12 iun. – 105 ani de la naºterea italienistului,
criticului ºi istoricului literar ºi omului pol -
i tic Alexandru Balaci (1916), membru tit -
u lar al Academiei Române.

12 iun. – 75 de ani de la naºterea gazetarului ºi Ion
Onuc Nemeº Vintilã (1946).

14 iun. – 70 de ani de la naºterea profesorului,
publicistului, omului pol i tic ºi scriitorului
Teodor Ardelean (1951).

15 iun. – 180 de ani de la naºterea botanistului ºi
medicului Dimitrie Grecescu (1841),
membru tit u lar al Academiei Române.

16 iun. – 90 de ani de la naºterea istoricului ºi
arheologului Alexandru Vulpe (1931),
membru tit u lar al Academiei Române.

18 iun. – 15 ani de la moartea cântãreþului de muzicã
uºoarã ºi popularã Gicã Petrescu (2006).

19 iun. – 80 de ani de la naºterea actriþei Irina
Petrescu (1941).

20 iun. – 130 de ani de la moartea omului pol i tic,
istoricului, avocatului ºi publicistului
Mihail Kogãlniceanu (1891), membru tit -
u lar al Academiei Române.

23 iun. – 60 de ani de la naºterea episcopului ortodox 
maramureºean Iustin Hodea (1961).

24 iun. – 135 de ani de la naºterea omului pol i tic ºi
inginerului Ion Gigurtu (1886).

25 iun. – 135 de ani de la naºterea filosofului,
sociologului ºi memorialistului Nicolae
Petrescu (1886), membru co re spon dent al
Academiei Române.

26 iun. – Ziua Drapelului Naþional.

26 iun. – 85 de ani de la moartea omului pol i tic ºi
scriitorului Constantin Stere (1936),
membru post-mor tem al Academiei
Române.

26 iun. – 85 de ani de la naºterea artistului plas tic
maramureºean Vasile Jurje (1936).

27 iun. – 100 de ani de la naºterea compozitorului
Temistocle Popa (1921).

27 iun. – 95 de ani de la naºterea medicului Nicolae
Simionescu (1926), membru tit u lar al
Academiei Române.

28 iun. – 105 ani de la moartea pictorului ªtefan
Luchian (1916), membru post-mor tem al
Academiei Române.

29 iun. – Ziua Penitenciarelor din România.

29 iun. – 125 de ani de la naºterea sociologului,
filosofului ºi omului pol i tic Petre Andrei
(1891), membru post-mor tem al Academiei 
Române.

30 iun. – 120 de ani de la naºterea geologului
Gheorghe Murgeanu (1901), membru tit -
u lar al Academiei Române.

IULIE 2021

 1 iul. – 80 de ani de la naºterea poetului, criticului
ºi istoricului literar, editorului ºi
traducãtorului maramureºean Ion V. Pop
(1941), membru co re spon dent al
Academiei Române.

 1 iul. – 5 ani de la moartea scriitorului, eseistului,
profesorului de filosofie ºi traducãtorului
Ion Ianoºi (2016), membru de onoare al
Academiei Române.

 2 iul. – 120 de ani de la moartea poetului ºi
traducãtorului Theodor ªerbãnescu
(1901), membru co re spon dent al
Academiei Române.

 2 iul. – 95 de ani de la naºterea scriitorului,
jurnalistului ºi omului pol i tic Octavian
Paler (1926).

 3 iul. – 115 ani de la naºterea politicianului Horia
Sima (1906).

 3 iul. – 30 de ani de la moartea compozitorului ºi
muzicologului Sigismund Toduþã (1991),
membru co re spon dent al Academiei
Române.

 4 iul. – 85 de ani de la moartea istoricului,
genealogistului ºi filologului Gheorghe
Ghibãnescu (1936), membru co re spon dent 
al Academiei Române.

 5 iul. – 85 de ani de la moartea scriitorului ºi
traducãtorului Cezar Papacostea (1936),
membru co re spon dent al Academiei
Române.

 7 iul. – 85 de ani de la naºterea compozitorului ºi
dirijorului Liviu Borlan (1936).

 7 iul. – 70 de ani de la moartea biologului,
zoologului ºi histologului Dimitrie Voinov
(1951), membru tit u lar al Academiei
Române.

 8 iul. – 130 de ani de la naºterea zoologului,
biologului ºi hidrobiologului Constantin
Motaº (1891), membru tit u lar al
Academiei Române.

10 iul. – 70 de ani de la naºterea poetului
maramureºean Gavril Ciuban (1951).

11 iul. – Ziua Mondialã a Populaþiei.

11 iul. – 120 de ani de la moartea învãþãtorului
maramureºean Ioan Popescu de Coaº
(1901).
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11 iul. – 75 de ani de la naºterea istoricului ºi
eseistului Matei Cazacu (1946).

13 iul. – 10 ani de la moartea compozitorului Cornel 
Fugaru (2011).

15 iul. – Ziua Mãrcii Poºtale Româneºti.

16 iul. – 75 de ani de la moartea medicului Dumitru
Bagdasar (1946), membru post-mor tem al
Academiei Române.

18 iul. – 15 ani de la moartea criticului de artã,
scriitorului, eseistului ºi memorialistului
Raoul ªorban (2006).

19 iul. – 90 de ani de la moartea medicului,
fiziologului ºi profesorului universitar
Nicolae Constantin Paulescu (1931),
membru post-mor tem al Academiei
Române.

19 iul. – 55 de ani de la moartea medicului Iuliu
Moldovan (1966), membru co re spon dent
al Academiei Române.

19 iul. – 10 ani de la moartea duhovnicului ortodox
Arsenie Papacioc (2011).

20 iul. – Ziua Aviaþiei Române.

20 iul. – Ziua Mondialã a ªahului.

20 iul. – 95 de ani de la moartea medicului veterinar
ºi fiziologului Ioan Athanasiu (1926),
membru co re spon dent al Academiei
Române.

20 iul. – 5 ani de la moartea actorului ºi regizorului
Radu Beligan (2016), membru de onoare
al Academiei Române.

21 iul. – 100 de ani de la moartea biologului,
zoologului ºi fiziologului Leon C.
Cosmovici (1921), membru co re spon dent
al Academiei Române.

21 iul. – 35 de ani de la moartea poetului, eseistului
ºi traducãtorului Ion Caraion (1986).

22 iul. – 110 ani de la naºterea criticului ºi istoricului 
literar George Ivaºcu (1911).

22 iul. – 95 de ani de la moartea medicului
stomatolog maramureºean Gheorghe
Bilaºcu (1926).

22 iul. – 70 de ani de la naºterea patriarhului ortodox 
Dan iel Ilie Ciobotea (1951), membru de
onoare al Academiei Române.

24 iul. – 70 de ani de la naºterea medicului
maramureºean Vasile Bodnar (1951).

26 iul. – 300 de ani de la naºterea omului de culturã
Sam uel von Bruckenthal (1721).

26 iul. – 105 ani de la moartea chimistului ºi
profesorului universitar Nicolae Teclu
(1916), membru tit u lar al Academiei
Române.

27 iul. – 120 de ani de la naºterea lingvistului Sever
Pop (1901), membru post-mor tem al
Academiei Române.

27 iul. – 100 de ani de la naºterea lingvistului Eugen 
Coºeriu (1921), membru de onoare al
Academiei Române.

27 iul. – 55 de ani de la moartea folcloristului Ion
Muºlea (1966), membru co re spon dent al
Academiei Române.

29 iul. – Ziua Imnului Naþional al României.

30 iul. – 85 de ani de la moartea zoologului ºi
entomologului Ioan Borcea (1936),
membru co re spon dent al Academiei
Române.

31 iul. – 155 de ani de la naºterea astronomului
Nicolae Coculescu (1866).

31 iul. – 35 de ani de la moartea patriarhului ortodox
Iustin Moisescu (1986).

AUGUST 2021

 1 aug. – 105 ani de la naºterea poetului
maramureºean Vic tor Ilieºiu (1916).

 2 aug. – 70 de ani de la naºterea actorului Mar cel
Iureº (1951).

 2 aug. – 5 ani de la moartea fizicianului Ioan
Baltag (2016), membru co re spon dent al
Academiei Române.

 3 aug. – 95 de ani de la naºterea lingvistului,
filologului ºi istoricului literar Neculai
Alexandru Ursu (1926), membru co re -
spon dent al Academiei Române.

 3 aug. – 60 de ani de la moartea muzicologului
George Breazul (1961).

 5 aug. – 40 de ani de la moartea violonistului ºi
dirijorului Jean Bobescu (1981).

 6 aug. – 95 de ani de la moartea matematicianului
Constantin Climescu (1926), membru co -
re spon dent al Academiei Române.

 6 aug. – 80 de ani de la naºterea poetului, eseistului
ºi traducãtorului Cezar Ivãnescu (1941).

 7 aug. – 110 ani de la moartea þãranului cãrturar
Badea Cârþan (1911).

 8 aug. – 90 de ani de la naºterea dramaturgului,
publicistului ºi prozatorului Paul Anghel
(1931).

 8 aug. – 75 de ani de la naºterea criticului de artã
bãimãrean Gheorghe Vida (1946).

 9 aug. – 420 de ani de la asasinarea lui Mihai
Viteazul (1601).

 9 aug. – 30 de ani de la moartea pianistei ºi
scriitoarei Cella Delavrancea (1991).

11 aug. – 565 de ani de la moartea lui Iancu de
Hunedoara, voievod al Transilvaniei
(1456).

11 aug. – 130 de ani de la naºterea istoricului
Constantin Marinescu (1891), membru
co re spon dent al Academiei Române.

11 aug. – 60 de ani de la moartea poetului ºi
matematicianului Ion Barbu (1961),
membru post-mor tem al Academiei
Române.

12 aug. – Ziua Internaþionalã a Tineretului.
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12 aug. – 205 ani de la naºterea economistului,
matematicianului, diplomatului ºi omului
pol i tic Ion Ghica (1816), membru tit u lar al 
Academiei Române.

13 aug. – 630 de ani de la ridicare la rangul de
stavropighie a Mãnãstirii Sf. Arhanghel
Mihail din Perii Maramureºului (1391).

14 aug. – 25 de ani de la moartea dirijorului ºi
compozitorului Sergiu Celibidache
(1996).

15 aug. – Ziua Marinei Române.

15 aug. – 125 de ani de la naºterea regizorului Sicã
Alexandrescu (1896).

16 aug. – 145 de ani de la naºterea istoricului ºi
omului pol i tic Ion I. Nistor (1876),
membru tit u lar al Academiei Române.

16 aug. – 130 de ani de la naºterea istoricului Scarlat 
Lambrino (1891), membru co re spon dent
al Academiei Române.

16 aug. – 100 de ani de la naºterea criticului ºi
istoricului literar Ovid S.
Crohmãlniceanu (1921).

19 aug. – 140 de ani de la naºterea compozitorului,
violonistului, pianistului ºi dirijorului
George Enescu (1881), membru tit u lar al
Academiei Române.

21 aug. – 80 de ani de la naºterea actriþei Ilinca
Tomoroveanu (1941).

21 aug. – 10 ani de la moartea filosofului ºi omului
pol i tic Constantin Ionescu Gulian (2011), 
membru tit u lar al Academiei Române.

22 aug. – 80 de ani de la naºterea scriitorului
maramureºean Vic tor Tecar (1941).

22 aug. – 40 de ani de la moartea scriitorului Saºa
Panã (1981).

24 aug. – 80 de ani de la naºterea profesorului
universitar Nicolae Felecan (1941).

25 aug. – 85 de ani de la naºterea actorului
Sebastian Papaiani (1936).

26 aug. – 75 de ani de la naºterea profesorului
maramureºean Adrian Teodor Mandric
(1946).

29 aug. – 50 de ani de la moartea juristului ºi
profesorului universitar Anibal
Teodorescu (1971), membru co re spon dent 
al Academiei Române.

31 aug. – Ziua Limbii Române.

SEPTEMBRIE 2021

 2 sept. – 190 de ani de la naºterea folcloristului ºi
avocatului Sim eon Mangiuca (1831),
membru de onoare al Academiei Române.

 3 sept. – 475 de ani de la moartea domnitorului
Petru Rareº (1546).

 3 sept. – 50 de ani de la moartea botanistului,
profesorului universitar ºi preotului
greco-catolic Alexandru Borza (1971),
membru post-mor tem al Academiei
Române.

 4 sept. – 70 de ani de la naºterea economistului ºi
politicianului Gheorghe Brânzeu (1951).

 5 sept. – 100 de ani de la naºterea eseistului,
criticului ºi teoreticianului literar Adrian
Ma rino (1921).

 5 sept. – 90 de ani de la naºterea actorului
Constantin Codrescu (1931).

 7 sept. – 205 ani de la naºterea omului pol i tic
Lascãr Rosetti (1816).

 8 sept. – Ziua Petrolistului din România.

 8 sept. – Ziua Internaþionalã a Alfabetizãrii.

 8 sept. – 165 de ani de la naºterea scriitorului,
bibliotecarului, bibliografului ºi
bibliologului Ion Bianu (1856), membru
tit u lar al Academiei Române.

 8 sept. – 110 ani de la naºterea cântãreþei ºi
compozitoarei Mia Braia (1911).

 8 sept. – 95 de ani de la naºterea istoricului
sãtmãrean al culturii Gavril ªtrempel
(1926), membru de onoare al Academiei
Române.

 9 sept. – 125 de ani de la moartea actorului ºi
dramaturgului Matei Millo (1896).

 9 sept. – 30 de ani de la moartea antropologului,
etnografului, memorialistului ºi
sociologului Henri H. Stahl (1991),
membru tit u lar al Academiei Române.

11 sept. – 50 de ani de la moartea istoricului Nicolae
Bãnescu (1971), membru tit u lar al
Academiei Române.

12 sept. – 70 de ani de la naºterea epigramistei
Viorica Gãinariu (1951).

13 sept. – Ziua Pompierilor din România.

14 sept. – Ziua Inginerului Român.

14 sept. – 15 ani de la moartea politicianului ºi
analistului pol i tic Silviu Brucan (2006).

15 sept. – 500 de ani de la moartea domnitorului
Neagoe Basarab (1521).

15 sept. – 120 de ani de la naºterea omului de ºtiinþã, 
inginerului electromecanic ºi
constructorului de avioane Elie Carafoli
(1901).

15 sept. – 110 ani de la naºterea poetului ºi
prozatorului Emil Botta (1911).

16 sept. – 140 de ani de la naºterea poetului George
Bacovia (1881), membru post-mor tem al
Academiei Române.

16 sept. – 95 de ani de la naºterea juristului
bãimãrean Ioan Ceterchi (1926), membru
co re spon dent al Academiei Române.

18 sept. – 190 de ani de la moartea poetului Vasile
Cârlova (1831).

19 sept. – Ziua Europeanã a Patrimoniului.

19 sept. – 95 de ani de la naºterea compozitorului ºi
dirijorului bãimãrean Vasiliu Becea
(1926).

19 sept. – 60 de ani de la moartea actriþei de teatru
Lu cia Sturdza-Bulandra (1961).
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20 sept. – 155 de ani de la naºterea poetului,
traducãtorului, lingvistului ºi publicistului
George Coºbuc (1866), membru tit u lar al
Academiei Române.

20 sept. – 35 de ani de la moartea lingvistului ºi
filologului Iorgu Iordan (1986), membru
tit u lar ºi vicepreºedinte al Academiei
Române.

22 sept. – 190 de ani de la naºterea geologului ºi
paleontologului Grigore Cobãlcescu
(1831), membru tit u lar al Academiei
Române.

23 sept. – 95 de ani de la apariþia ziarului „Baia
Mare” (1926).

23 sept. – 80 de ani de la naºterea cântãreþei de
muzicã popularã So fia Vicoveanca (1941).

24 sept. – 105 ani de la naºterea compozitorului
Aurel Giroveanu (1916).

24 sept. – 80 de ani de la naºterea jurnalistei ºi
scriitoarei Lu cia Hossu-Longin (1941).

26 sept. – Ziua Europeanã a Limbilor.

27 sept. – Ziua Mondialã a Turismului.

27 sept. – 305 ani de la moartea mitropolitului
ortodox Antim Ivireanu (1716).

28 sept. – Ziua Internaþionalã a Dreptului de a ªti.

28 sept. – 145 de ani de la moartea scriitorului ºi
omului pol i tic Costache Negri (1876).

28 sept. – 100 de ani de la moartea publicistului ºi
omului pol i tic Petru Grãdiºteanu (1921),
membru de onoare al Academiei Române.

28 sept. – 15 ani de la moartea scriitorului Vir gil
Ierunca (2006).

29 sept. – Ziua Mondialã a Inimii.

29 sept. – 20 de ani de la moartea poetului Gellu
Naum (2001).

30 sept. – 90 de ani de la naºterea actorului Dem
Rãdulescu (1931).

OCTOMBRIE 2021

 1 oct. – Ziua Internaþionalã a Muzicii.

 1 oct. – Ziua Internaþionalã a Persoanelor în
Vârstã.

 1 oct. – 65 de ani de la naºterea scriitorului ºi
jurnalistului Cristian Tu dor Popescu
(1956).

 1 oct. – 60 de ani de la înfiinþarea Institutului Ped -
a gogic de 3 ani din Baia Mare (1961).

 2 oct. – 110 ani de la naºterea poetului Miron
Radu Paraschivescu (1911).

 3 oct. – 55 de ani de la naºterea ziaristului
bãimãrean Dorin ªtef (1966).

 5 oct. – Ziua Mondialã a Profesorilor.

 5 oct. – 140 de ani de la naºterea istoricului literar
ºi publicistului Barbu Lãzãreanu (1881),
membru tit u lar al Academiei Române.

 7 oct. – 75 de ani de la moartea publicistului,
bibliologului ºi traducãtorului Emanoil
Bucuþa (1946), membru co re spon dent al
Academiei Române.

 8 oct. – 140 de ani de la naºterea lingvistului ºi
filologului Vasile Bogrea (1881), membru
co re spon dent al Academiei Române.

 8 oct. – 100 de ani de la naºterea profesorului
universitar Gheorghe Pop (1921).

 9 oct. – Ziua Mondialã a Poºtei.

 9 oct. – 90 de ani de la moartea mitropolitului
ortodox Atanasie Mironescu (1931),
membru de onoare al Academiei Române.

10 oct. – 90 de ani de la moartea inginerului con -
struc tor ºi pedagogului Elie Radu (1931),
membru de onoare al Academiei Române.

11 oct. – 10 ani de la moartea omului pol i tic Ion
Diaconescu (2011).

12 oct. – Ziua Hispanitãþii.

13 oct. – 35 de ani de la moartea sculptorului George 
Apostu (1986).

14 oct. – Ziua Internaþionalã a Standardizãrii.

16 oct. – Ziua Mondialã a Alimentaþiei.

16 oct. – 100 de ani de la moartea folcloristului 
Tu dor Pamfile (1921).

18 oct. – 35 de ani de la moartea poetului ºi
pictorului Gheorghe Chivu (1986).

18 oct. – 10 ani de la moartea dramaturgului Paul
Everac (2011).

19 oct. – 95 de ani de la moartea bacteriologului ºi
microbiologului Vic tor Babeº (1926),
membru co re spon dent al Academiei
Române.

19 oct. – 70 de ani de la naºterea poetului
maramureºean Echim Vancea (1951).

19 oct. – 60 de ani de la moartea romancierului ºi
omului pol i tic Mihail Sadoveanu (1961),
membru tit u lar al Academiei Române.

20 oct. – 75 de ani de la naºterea profesorului
maramureºean Vasile Radu (1946).

21 oct. – 85 de ani de la naºterea ziaristului ºi
scriitorului Vartan Arachelian (1936).

22 oct. – 175 de ani de la naºterea medicului,
naturalistului ºi botanistului Dimitrie
Brândzã (1846), membru tit u lar al
Academiei Române.

23 oct. – 160 de ani de la înfiinþarea Asociaþiunii
Transilvane pentru Literatura Românã
ºi Cultura Poporului Român (ASTRA)
(1861).

24 oct. – Ziua Organizaþiei Naþiunilor Unite.

24 oct. – 75 de ani de la naºterea actriþei ºi interpretei 
de muzicã uºoarã Anda Cãlugãreanu
(1946).

25 oct. – Ziua Armatei Române.

25 oct. – 100 de ani de la naºterea regelui Mihai I al
României (1921), membru de onoare al
Academiei Române.
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25 oct. – 10 ani de la moartea regizorului, actorului,
scenografului ºi profesorului universitar
Liviu Ciulei (2011), membru co re spon dent 
al Academiei Române.

26 oct. – 120 de ani de la naºterea istoricului
Constantin C. Giurescu (1901), membru
tit u lar al Academiei Române.

28 oct. – 90 de ani de la naºterea actorului Ilarion
Ciobanu (1931).

28 oct. – 30 de ani de la moartea chimistului,
profesorului universitar ºi omului pol i tic
Ilie G. Murgulescu (1991), membru tit u lar 
al Academiei Române.

29 oct. – Ziua Internaþionalã a Internetului.

30 oct. – 15 ani de la moartea poetului ºi ziaristului
Vasile Radu Ghenceanu (2006).

31 oct. – 140 de ani de la naºterea criticului ºi
istoricului literar, teoretician al literaturii,
sociolog al culturii, dramaturgului ºi
nuvelistului Eugen Lovinescu (1881),
membru post-mor tem al Academiei
Române.

NOIEMBRIE 2021

 1 nov. – Ziua Radiodifuziunii Române.

 1 nov. – 60 de ani de la moartea poetului Aron
Cotruº (1961).

 2 nov. – 205 ani de la moartea istoricului ºi
filologului Gheorghe ªincai (1816).

 2 nov. – 105 ani de la naºterea prozatorului
Laurenþiu Fulga (1916).

 3 nov. – 155 de ani de la naºterea poetului ºi
prozatorului Traian Demetrescu (1866).

 5 nov. – 185 de ani de la naºterea naturalistului,
medicului, pedagogului ºi omului pol i tic
Constantin Esarcu (1836), membru co re -
spon dent al Academiei Române.

 5 nov. – 65 de ani de la moartea actriþei Maria
Filotti (1956).

 6 nov. – 45 de ani de la moartea juristului ºi omului
pol i tic maramureºean Ilie Lazãr (1976).

 7 nov. – 105 ani de la naºterea filosofului ºi
eseistului Mihai ªora (1916), membru de
onoare al Academiei Române.

 8 nov. – 120 de ani de la naºterea liderului comunist 
Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901).

 8 nov. – 15 ani de la moartea dirijorului Iosif Conta
(2006).

 9 nov. – Ziua Internaþionalã de Luptã împotriva
Rasismului ºi Antisemitismului.

 9 nov. – 105 ani de la moartea generalului Ioan
Dragalina (1916), membru post-mor tem al 
Academiei Române.

12 nov. – 60 de ani de la naºterea gimnastei Nadia
Comãneci (1961).

14 nov. – 150 de ani de la naºterea scriitorului Ilarie
Chendi (1871).

14 nov. – 30 de ani de la moartea scriitorului
Constantin Chiriþã (1991).

14 nov. – 20 de ani de la moartea criticului ºi
istoricului literar Zigu Ornea (2001).

15 nov. – Ziua Internaþionalã a Scriitorilor
Întemniþaþi.

15 nov. – 125 de ani de la naºterea fizicianului Horia 
Hulubei (1896), membru tit u lar al
Academiei Române.

15 nov. – 110 ani de la naºterea lingvistului,
istoricului literar, eseistului ºi
traducãtorului Alexandru Ciorãnescu
(1911).

16 nov. – Ziua Internaþionalã a Toleranþei.

16 nov. – 205 ani de la naºterea poetului Andrei
Mureºanu (1816).

17 nov. – Ziua Internaþionalã a Studenþilor.

17 nov. – 95 de ani de la naºterea mitropolitului
ortodox Antonie Plãmãdealã (1926),
membru de onoare al Academiei Române.

18 nov. – 115 ani de la naºterea pictorului Corneliu
Baba (1906).

20 nov. – 100 de ani de la naºterea scriitorului,
criticului ºi istoricului literar Dinu Pillat
(1921).

21 nov. – Ziua Internaþionalã a Filosofiei.

21 nov. – 85 de ani de la naºterea preotului ºi
publicistului maramureºean Viorel Thira
(1936).

21 nov. – 15 ani de la moartea preotului ortodox
Gheorghe Calciu-Dumitreasa (2006).

22 nov. – 120 de ani de la moartea lingvistului,
bibliotecarului, heraldistului, jurnalistului
ºi diplomatului Vasile A. Urechia (1901),
membru fondator al Academiei Române.

23 nov. – 100 de ani de la naºterea episcopului
ortodox maramureºean Emilian Birdaº
(1921), membru de onoare al Academiei
Române.

24 nov. – 80 de ani de la naºterea actorului Emil
Hossu (1941).

25 nov. – 125 de ani de la naºterea actorului George
Vraca (1896).

26 nov. – 120 de ani de la naºterea scriitorului
Mihail Drumeº (1901).

27 nov. – 140 de ani de la naºterea istoricului,
criticului de artã ºi colecþionarului George
Oprescu (1881), membru de onoare al
Academiei Române.

28 nov. – 50 de ani de la moartea poetului Dimitrie
Stelaru (1971).

DECEMBRIE 2021

 1 dec. – Ziua Naþionalã a României.

 1 dec. – Ziua Mondialã de Combatere a SIDA.

 1 dec. – 90 de ani de la naºterea compozitorului ºi
pianistului Johnny Rãducanu (1931).
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 1 dec. – 10 ani de la moartea regizorului ºi
scenaristului Andrei Blaier (2011).

 3 dec. – Ziua Internaþionalã a Persoanelor cu
Dizabilitãþi.

 3 dec. – 30 de ani de la moartea filosofului Petre
Þuþea (1991).

 5 dec. – Ziua Internaþionalã a Voluntariatului.

 7 dec. – 85 de ani de la naºterea poetului
maramureºean Mihai Cupcea (1936).

 8 dec. – Ziua Constituþiei României.

 8 dec. – 145 de ani de la naºterea prozatoarei
Hortensia Papadat-Bengescu (1876).

10 dec. – Ziua Internaþionalã a Drepturilor
Omului.

11 dec. – 10 ani de la moartea scriitorului Mihnea
Gheorghiu (2011).

12 dec. – 85 de ani de la naºterea publicistului ºi
prozatorului maramureºean Vasile
Gaftone (1936).

14 dec. – 75 de ani de la moartea scriitorului ºi
omului pol i tic Ioan Alexandru
Brãtescu-Voineºti (1946), membru tit u lar
al Academiei Române.

14 dec. – 75 de ani de la naºterea cântãreþei ºi
compozitoarei de jazz Aura Urziceanu
(1946).

15 dec. – 145 de ani de la moartea juristului
maramureºean Iosif Man (1876).

16 dec. – 15 ani de la moartea geologului Liviu
Ionesi (2006), membru tit u lar al Academiei 
Române.

18 dec. – Ziua Minoritãþilor Naþionale.

18 dec. – 330 de ani de la moartea cronicarului
Miron Costin (1691).

18 dec. – 175 de ani de la moartea cãrturarului ºi
traducãtorului Veniamin Costache (1846).

19 dec. – 65 de ani de la naºterea artistului plas tic
bãimãrean Maria Mariº-Dãrãban (1956).

20 dec. – 55 de ani de la moartea dramaturgului
Mihail Sorbul (1966).

22 dec. – 65 de ani de la moartea poetului Nicolae
Labiº (1956).

24 dec. – 175 de ani de la naºterea preotului ortodox
ºi folcloristului maramureºean Tit Bud
(1846).

24 dec. – 110 ani de la moartea istoricului ºi
scriitorului Ioan Puºcariu (1911), membru 
tit u lar al Academiei Române.

25 dec. – 80 de ani de la naºterea poetului Ioan
Alexandru (1941).

30 dec. – 100 de ani de la naºterea inginerului ºi
omului pol i tic Nicolae Giosan (1921),
membru tit u lar al Academiei Române.
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Artistul plas tic Maria Mariº-Dãrãban
(19 decembrie 1956-19 iulie 2017)
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