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Cuvânt-înainte

Maramureºul, þinut de o rarã frumuseþe, a izvodit în îndelungata sa existenþã o
culturã popularã fermecãtoare, reprezentând, în acelaºi timp, o vatrã de înþelepciune ºi
inteligenþã, care a rodit dintru începuturi, impunând pe plan naþional ºi chiar eu ro pean
oameni de certã valoare, care au performat ex em plar în cele mai diferite domenii de
activitate. 

Dincolo de natura fermecãtoare ºi de încãrcãtura etnofolcloricã unicã – elemente
care au constituit puncte de atracþie pentru iubitorii de frumos din întreaga lume, aici, în
Maramureº s-au fãcut primele traduceri de texte religioase în limba românã, de aici au
pornit descãlecãtorii Moldovei, dându-i acesteia o dinastie selectã de domnitori, de aici
se trage întemeietorul stomatologiei româneºti – dr. Gheorghe Bilaºcu, ºi tot de aici a
pornit spre Alba Iulia, în anul 1918, „seniorul înþelept al naþiei”, unul dintre iluºtrii
fãuritori ai României Întregite – George Pop de Bãseºti, spre a fi ales preºedintele celei
mai mari manifestãri de unitate ºi demnitate a românilor, care a demonstrat lumii întregi 
cã atunci când o naþiune dispune de elite devotate, capabile sã cultive, sã apere idealuri
înalte, ºi sã se sac ri fice pentru ele, mai devreme ori mai târziu îºi va impune vrerea
învingând orice piedici.

Cartea de faþã afirmã cu dovezi peremptorii forþa creatoare a Maramureºului,
deschiderea spre culturã ºi informaþie a intelectualilor sãi de mare anvergurã, care,
fiecare în sfera sa de implicare, a impus, atât cul tural-ºtiinþific, cât ºi pol i tic, acest Nord
fermecãtor ca pe o inepuizabilã sursã de valori, ca pe o vatrã constantã ºi mereu vie de
românism ºi de sentimente patriotice înalte ºi mobilizatoare. De aceea, ideea de a
elabora un astfel de volum biobibliografic este una generoasã ºi lucrãtoare, cãci astfel
se aratã cât de bine îi cunosc intelectualii maramureºeni de acuma pe cei de dinaintea
lor, cât de mult îi admirã ºi le cinstesc memoria, oferind, totodatã, generaþiei actuale ºi
celor care vor veni, modele de viaþã, de muncã, de studiu, de jertfã ºi devotament. Pe de
altã parte, sunt puse în luminã capacitatea creatoare, vrednicia, distincþia ºi caracterul
ales ale fiilor aleºi ai meleagurilor binecuvântate ale Maramureºului.

Oricâte obiecþii s-ar ridica în legãturã cu criteriile de selecþie sau cu structura
cãrþii în sine, orice om de bunã-credinþã va aprecia volumul uriaº de muncã, dispo -
nibilitatea celor aproape optzeci de autori de a colabora la realizarea unui proiect de
mare anvergurã, care, în ciuda stilurilor diferite ºi a diversitãþii de interpretare, este
unitar prin responsabilitatea faþã de cuvântul scris, prin valoarea incontestabilã a
fiecãrei personalitãþi prezentate, prin dorinþa de a contribui la naºterea unei lucrãri
importante ºi necesare, care pune într-un mod admirabil în valoare forþa creatoare,
talentul, deschiderea spre ºtiinþã ºi dragostea statornicã pentru frumos – elemente care
concurã la realizarea unui portret sugestiv al oamenilor Nordului. 

Marea majoritate a celor o sutã de personalitãþi cuprinse în carte sunt români.
Cititorul va constata, însã, cã au adus faimã acestui þinut ºi câþiva reprezentanþi de
seamã ai etniilor conlocuitoare: maghiari, ucraineni, evrei, iar în ceea ce priveºte
profesiile practicate de protagoniºtii cãrþii, trebuie sã precizãm faptul cã ele, toate, sunt
prestigioase, multe însemnând poziþii din care se putea crea opinie, se putea exercita o
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influenþã puternicã asupra maramureºenilor, se putea trezi ºi menþine activã conºtiinþa
apartenenþei la un neam demn, care, chiar dacã s-a clãtinat uneori în faþa vicisitudinilor
istoriei, nu s-a lãsat doborât niciodatã, cãci a fost conºtient de propria-i valoare ºi de
faptul cã Dumnezeu le va fi alãturi în marile lor întreprinderi. Cãci sentimentele
profunde care i-au unit pe intelectualii adevãraþi din Maramureº au fost dintotdeauna
credinþa, dragostea de þarã ºi ataºamentul la marile valori ale neamului. 

Cele o sutã de personalitãþi acoperã arii profesionale, cul tural-ºtiinþifice ºi preo -
cupãri extrem de vaste ºi diversificate: cadre didactice de la toate nivelele, folcloriºti,
lingviºti, etnologi, muzeografi, publiciºti, pictori, sculptori, graficieni, fotografi, mate -
maticieni, preoþi, protopopi, episcopi, istorici, geografi, poeþi, prozatori, ingineri, com -
pozitori, juriºti, medici, critici literari, interpreþi de muzicã popularã, actori etc. Nu
lipsesc nici performeri ai sportului sau ai carierei militare. Pe toþi aceºtia îi unesc
sentimentele nobile de dragoste faþã de baºtina sfântã, disponibilitatea necondiþionatã
de a se pune în slujba marilor idealuri ale naþiei, înaltul profesionalism ºi conºtiinþa cã
sunt rãspunzãtori pentru faptele lor în faþa poporului din mijlocul cãruia s-au ridicat. 

Coordonatorul acestei lucrãri, dincolo de dificultatea ºi complexitatea procesului
de selecþie a personalitãþilor, a fost pus în situaþia, la fel de dificilã ºi încãrcatã,
deopotrivã, de rãspundere ºi de riscuri, de a identifica – în judeþ sau, uneori, în afara
judeþului – oameni ai condeiului capabili sã prezinte succint, dar convingãtor ºi cu
acribie, pe câte unu sau pe mai mulþi, dintre cei o sutã, punând în evidenþã, cu elemente ºi 
cu date semnificative, meritele ºi contribuþia acestora la afirmarea ºi impunerea la scarã 
naþionalã a domeniilor în care au excelat. 

Au fost preferaþi, în calitate de colaboratori la acest demers, specialiºti care,
dincolo de stãpânirea meºteºugului scrisului, manifestã afinitãþi certe în plan pro -
fesional cu protagoniºtii lucrãrii, acordându-li-se întâietate celor care i-au cunoscut
bine pe aceºtia, atât în virtutea intersectãrii preocupãrilor de ordin ºtiinþific, cul tural
sau ar tis tic, cât ºi graþie relaþiilor de rudenie. Autorii sunt intelectuali de marcã ai
Maramureºului, unii dintre ei fiind descendenþi direcþi sau colaterali ai personalitãþilor
in cluse în lucrare (vezi, în acest sens, contribuþiile lui Mihai Dãncuº, Vasile Costin,
Ligia Tomoiagã, Ruxandra Pop, Marius Porumb).

Fiecare dintre cele o sutã de personalitãþi îºi justificã prezenþa în lucrare prin
realizãri de excepþie, afirmându-se ca specialiºti de vârf în sectoarele lor de activitate,
dar o bunã parte dintre acestea s-au afirmat ca oameni politici, angajându-se cu
responsabilitate ºi dãruire în lupta de emancipare a naþiunii ºi, mai ales, în procesul
dificil, plin de piedici, dar pânã la urmã victorios, al înfãptuirii Unirii celei Mari. 

Cititorii vor afla date surprinzãtoare, adeseori inedite, despre contribuþiile majore
ºi jertfele de sânge, despre disponibilitatea necondiþionatã la orice sacrificiu, inclusiv la
cel suprem, ale înaintaºilor celebri ai maramureºenilor, ale cãror nume – George Pop
de Bãseºti, Vasile Lucaciu, Epaminonda Lucaciu, Ioan Bilþiu Dãncuº, Vasile Chindriº,
Titu Doroº, Teodor Mihali, Lu cia Mihalyi de Apºa, Elena Pop-Hossu Longin, Ilie Lazãr
etc. – trebuie scrise cu litere de aur în cartea de istorie a neamului românesc. 

Privitã din acest unghi de vedere, cartea celor o sutã de personalitãþi este o
veritabilã enciclopedie a unui þinut încãrcat de istorie ºi legendã, un dicþionar de
maramureºeni de seamã, de ale cãror înfãptuiri ºi contribuþii la afirmarea acestui colþ
de þarã, noi, cei de acum suntem, pe bunã dreptate, mândri. Iatã un motiv în plus de
înaltã apreciere a întreprinderii la care s-a angajat dr. Teodor Ardelean, care, acum, la
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Marele Centenar, adunã într-un volum impresionant elitele de un veac ale þinutului,
aºezându-le maiestuos, prin cei peste optzeci de colaboratori, pe un piedestal pe care ºi
l-au clãdit ele însele printr-o viaþã pusã în slujba unor înalte idealuri. 

În cele aproape nouã sute de pagini este înmagazinat magistral mai bine de un veac 
de istorie culturalã, politicã ºi ºtiinþificã a Maramureºului, dar, în acelaºi timp re -
marcãm cu satisfacþie cã, în ciuda unei aparente izolãri – mai mult geografice –, marii
intelectuali patrioþi ai acestui þinut au fost în permanenþã conectaþi la toate evenimentele
care au marcat istoria þãrii ºi a lumii întregi, strãduindu-se sã lumineze obºtea, conºti -
entizând-o de propria ei valoare ºi de faptul cã face parte dintr-un neam îndreptãþit sã
ocupe un loc însemnat în ierarhia valorilor lumii. Drept urmare, mulþi dintre aceºtia au
fost aureolaþi cu onorantul ºi plin de semnificaþii majore statut de luminãtori, de lideri,
de creatori de opinie, capabili sã se aºeze în fruntea marilor bãtãlii care au brãzdat
devenirea noastrã. Aºa se explicã, bunãoarã, impresionanta mobilizare a oamenilor
Maramureºului atunci când au simþit pericolul înstrãinãrii lor de la pat ria mamã ºi când 
nu le-au putut sta împotrivã nici trãdãtorii ajunºi vremelnic la conducerea þinutului, nici
manevrele politice viclene ale unor state vecine… 

În ciuda diversitãþii de stiluri ºi a modalitãþilor proprii de apreciere a valorilor –
fireºti, de altfel, într-un demers de o asemenea anvergurã – cartea de faþã se înfãþiºeazã
cititorului ca un tom unitar, fiecare secvenþã fiind redactatã cu rãspundere faþã de
cuvântul scris, cu o abilitate lingvisticã demnã de apreciat ºi cu respectarea întru totul a
adevãrului istoric. 

A fost pusã la contribuþie o bibliografie impresionantã, valorificatã cu pricepere de 
cãtre fiecare autor în parte, fapt ce conferã demersului obiectivitate, statut de doc u ment
istoric ºi þinutã academicã. Unele texte sunt încãrcate de efuziuni lirice, de amintiri
unice, de evocãri pline de sensibilitate, re date cu mare tal ent ºi intensã implicare
sufleteascã. Ele accentueazã caracterul orig i nal al lucrãrii, oferind cititorului momente
de aleasã desfãtare întru frumos.

Cartea aceasta are, fãrã îndoialã, ºi valenþe restitutive, de aºezare sau reaºezare a
unor personalitãþi ale locului în matca lor fireascã, în ordinea ce li se cuvine prin
valorile de ordin spir i tual pe care le-au lãsat urmaºilor. Parcurgând-o, maramu -
reºeanul de azi va trãi momente de satisfacþie ºi demnitate naþionalã, se va convinge o
datã în plus cã Nordul acesta mirific a fost ºi rãmâne o vatrã impresionantã de
românism, un teren fertil pentru împliniri ºi fapte mãreþe. 

ªtefan VIªOVAN
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Maramureºul nu este doar Þara Bisericilor de lemn ºi a porþilor sculptate cu
migalã. Maramureºul nu mai este decât în parte þinutul în care oamenii poartã frumoase
cos tume populare de sãrbãtori. Maramureºul este un tãrâm al esenþelor, în care fibra
intimã a existenþei se relevã plenar ca într-o rezervaþie de strãvechi, în ciuda presiunilor
modernitãþii.

Marea cãlãtorie cãtre sine prin cliºee expresive te poate con duce, aici în Maramureº,
spre un di a log cu eternitatea de neînchipuit în alte spaþii ºi timpuri.

Se gãseºte undeva în lume un trecut al tuturor oamenilor de pe pãmânt? Nicãieri,
mai bine decât aici.

Se poate gãsi un loc pe pãmânt în care Marea Poveste a faptelor de odinioarã sã
aibã încrustate în cer ºi pe pãmânt curgerile valurilor vremii. Niciunde, mai elocvent
decât aici.

Poveºti în imagini mai grãitoare decât însuºi graiul… Dacã existã un At las al
geografiilor sacre ale lumii, acolo veþi gãsi, cu siguranþã, câteva pagini despre Ma -
ramureº. Cãci Maramureºul s-a consacrat demult pe sine ca tãrâm ales, spre a-i ferici,
atât pe locuitorii sãi binecuvântaþi, cât ºi pe cei ce vin sã-ºi ia de aici bine cuvântarea.
Aici locurile ºi oamenii formeazã un Colþ de Rai, nu prin opulenþã, ci prin icoane, nu prin 
pitoresc, ci prin provocarea la a privi spre sine ºi spre dincolo de sine… Maramureºul
mitic de „dincolo de negurã” sau de sub negurã, Maramureºul mistic, Maramureºul
revelat, Maramureºul mirific cu adevãrat, Maramureºul ascuns în fiecare detaliu, ca un
cod de geneticã materialã-socialã-culturalã transmisã în mii, zeci de mii de faþete
posibile… De acest þinut te poþi apropia doar în maniere de distanþare. Distanþa de re -
spect, de admiraþie, de studiere ºi de înþelegere a unei identitãþi absolut fascinante. Toate 
aceste DISTANÞE nu sunt, atât de tip TOPOS, cât, mai ales, LOGOS, ETNOS, SOPHOS. Nu
distanþe materiale, ci spaþii spirituale, care te pot apropia sau depãrta, mai ales în
funcþie de cât eºti de pregãtit pentru a asuma ºi asimila. Un examen obligatoriu pe care îl 
poþi absolvi prin absorbþie …

Text selectat din culegerea Maramureºul din cuvinte, 

Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, 2011, p. 152 



George Pop de Bãseºti
1835-1919

Florian ROATIª

Din pleiada marilor personalitãþi ale
românilor transilvãneni aflate în
frun tea luptei pentru libertate ºi uni -

tate naþionalã în ultimele decenii ale secolului al
XIX-lea ºi în primele douã ale secolului al
XX-lea, niciuna, poate, cu excepþia lui Vasile
Lucaciu, n-a exercitat o influenþã atât de puter -
nicã asupra celor care l-au cunoscut ºi însoþit,
precum George Pop de Bãseºti. Numele sãu este
indestructibil legat de marile bãtãlii duse pentru
dezrobirea Ardealului, culminând cu istoricul act
de la 1 Decembrie 1918 – unirea Transilvaniei cu
România ºi desãvârºirea, astfel, a formãrii sta -
tului naþional unitar român.

Cel care va deveni „patriarhul” cauzei ro -
mâneºti s-a nãscut la 1 au gust 1835 în localitatea
Bãseºti, plasa Cehul Silvaniei, judeþul Sãlaj
(atunci Comitatul Solnocul de Mijloc), având ca
pãrinþi pe Petru ºi Susana Pop, ambii proveniþi din 
vechi familii nobiliare1.

A urmat studiile primare în vechea ºcoalã
sãteascã din Bãseºti, continuând studiile se cun -
dare la gimnaziul din Baia Mare, instituþie de
învãþãmânt fondatã în anul 16962, cu limba de
predare maghiarã3.

Clasele a VII-a ºi a VIII-a le-a urmat la
Liceul Cezaro-Crãiesc din Oradea, unde profesori
patrioþi, precum Dionisie Pãºcuþiu, continuau li -
nia introdusã de Alexandru Ro man, primul pro -
fesor de limba românã de aici, viitorul repre -
zentant al Maramureºului în Ac a de mia Românã,
tit u lar atunci al cursului de limba ºi literatura

românã de la Universitatea din Pesta. Are ºi alþi
profesori distinºi, printre cãlugãrii premontrei care
predau aici, precum dirigintele Kádas, cola borator
la Enciclopedia Maghiarã, re dac tor la revista „Re -
li gia”, ºi traducãtor al istoriei lui Cesare Cantú4.

Dupã examenul de bacalaureat din 26 iulie
1854, se înscrie la Ac a de mia de Drept din Oradea, 
atras, atât de ºtiinþa purã, cât ºi, mai ales, de
perspectivele pe care le oferea aceastã instituþie
de învãþãmânt su pe rior românilor oprimaþi în pro -
pria þarã, nevoiþi sã lupte pentru drepturile lor. Or, 
în mentalitatea epocii era înrãdãcinatã con vin -
gerea, ilustratã teoretic de conducãtorii ardeleni
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1 În cartea sa publicatã în anul 1935 − singura monografie pânã astãzi dedicatã ilustrului bãrbat al Bãseºtilor − Ioan
Georgescu prezintã o scurtã istorie a familiei Pop, începând cu ªtefan Pop care a cumpãrat de la contele Imre Tököli
moºiile din Bãseºti ºi Oarþa de Jos, tranzacþie înregistratã ºi legitimatã cu aprobarea principelui Mihail Apafi,
voievodul Ardealului, stãpânul pãrþilor ungureºti, comitele secuilor º.a., la 31 octombrie 1678, la Alba Iulia. Vezi Ioan
Georgescu, George Pop de Bãseºti. 60 de ani din luptele naþionale ale românilor transilvãneni, Editura Asociaþiei
Culturale”Astra”, Oradea, 1935, p.14-20.

2 Vezi Blaga, Mihoc, Prezenþa elevilor români ºi studiul limbii române în Gimnaziul din Baia Mare (1798-1891), în
Religie ºi naþionalitate, Editura Lo gos, Oradea, 1998, p. 79.

3 Începând cu anul ºcolar 1862-1863, s-a înfiinþat o catedrã de limba românã la gimnaziul respectiv, în urma eforturilor
episcopului greco-catolic de Gherla, Ioan Alexi ºi ale protopopului greco-catolic de Baia Mare,Teodor Sabo.

4 Ioan Georgescu, op. cit., p. 22.



ai revoluþiei de la 1848 (Simion Bãrnuþiu, Ale -
xandru Papiu Ilarian, Avram Iancu º.a.), dupã
care ºtiinþa dreptului poate servi într-un mod sub -
stanþial scopului pentru care luptau românii.

Miºcarea naþionalã a acestora avea nevoie
de specialiºti în materie legislativã pentru a con -
tracara caracterul antinaþional (antiromânesc) al
unor legi votate în Dieta de la Budapesta, legi care 
deposedau de drepturile fireºti ºi þineau în robie
generalã populaþia nemaghiarã majoritarã.

La încheierea studiilor (1859) este mo bi -
lizat în armata austriacã intratã în rãzboi cu Sar -
dinia, rãzboi pierdut, însã, ºi încheiat prin pacea
de la Zürich. George Pop continuã stagiul militar
pânã în vara anului 18605. În acelaºi an se cãsã -
toreºte cu Maria Loºonþi, cãsãtorie binecuvântatã
de Dumnezeu cu douã fiice, dintre care prima
nãscutã, Maria (Carolina) va trãi mai puþin de un
an. Cea de-a doua fiicã, Elena (Gheorghina) va
deveni una dintre cele mai importante repre zen -
tante ale feminismului românesc din Transilvania 
ºi, alãturi de tatãl sãu ºi de soþul sãu, Francisc
Hossu-Longin, o neînfricatã luptãtoare pentru
drep turile românilor transilvãneni ºi pentru pro -
pãºirea economicã ºi culturalã a acestora.

Tânãrul licenþiat, trecut prin armatã ºi rãz -
boi, se va implica cu multã însufleþire în acti -
vitãþile din judeþ, fiind ales prim-pretor în plasa
Hodod ºi apoi judecãtor la scaunul orfanal, conti -
nuând la cel judeþean sau „comitatens”6.

Ocupaþiile sale profesionale nu-l împiedicã
în realizarea unor legãturi culturale, în primul
rând, apoi politice cu fruntaºi transilvãneni. Avid
cititor de presã, el se va informa din „Gazeta de
Transilvania” (Braºov), „Fa milia” (Oradea) ºi din 
„Federaþiunea” lui Alexandru Ro man, apãrutã în
1868 la Budapesta, din „Amicul poporului”,
„Albi na Carpaþilor”, „Tri buna” etc.

Desfiinþarea în decembrie 1865 a Dietei
Tran sil vaniei de la Sibiu, care în scurta sa viaþã
(1863-1865) votase câteva legi favorabile ro mâ -
nilor, nerecunoscute de guvernul maghiar, ºi apoi
instalarea dualismului austro-ungar (1867) au dat
o grea loviturã românilor, înãbuºindu-le spe ran -

þele renãscute în urma revoluþiei pa ºop tiste. Lupta 
românilor transilvãneni intrã într-o nouã etapã, în
care în prim-plan se aflã ideea prezentãrii argu -
mentate în faþa opiniei publice europene a drep -
turilor celor mai vechi locuitori ai þãrii încãlcate
de opresorii maghiari, ºi a su fe rinþei românilor în
propria þarã. Situaþia dramaticã a românilor tre -
buia fãcutã cunoscutã împãratului de la Viena ºi
opiniei publice europene. Prilejul a survenit la
sãrbãtorirea a douã decenii de la Re voluþia de la
1848 din Transilvania. Intelectualii strânºi la Blaj
pe Câmpia Libertãþii au hotãrât sã redacteze ºi sã
publice un pro test (pronun cia ment) con tra dualis -
mului care încorporase forþat ºi samavolnic Tran -
silvania în Ungaria.

„Pronunciamentul”, care respingea dua lis -
mul, cerea autonomia Transilvaniei, re des chi de -
rea Dietei româneºti de la Sibiu ºi reactivarea
legilor votate de aceasta în anii 1863-1864, a fost
publicat în toate periodicele româneºti, stârnind
un mare interes ºi entuziasm în rândul românilor
transilvãneni.

A fost publicat ºi de cãtre „Federaþiunea”
lui Alexandru Ro man, cãruia i se intentaserã câ -
teva procese pentru articolele sale, sub acuza de
„agitaþie con tra integritãþii coroanei maghiare”.
Întrucât era un aspru ºi neînduplecat critic al
dualis mului austro-ungar, nescãpând niciun prilej 
de a-l nega, Alexandru Ro man a avut „norocul de
a fi cel dintâi locatar la închisoarea din Vácz din
era dualistã” ºi aceasta „pentru crima de a fi
susþinut ºi apãrat revendicãrile neamului”7.

S-a încercat coruperea lui de cãtre auto -
ritãþile maghiare, cu promisiuni, dar Al. Ro man a
refuzat cu demnitate ºi a fãcut un an de închisoare
de stat (18 ianuarie 1870-18 ianuarie 1871), plã -
tind, totodatã, o amendã de 500 de florini, sumã
mare pentru acea vreme. Condamnarea sa a stâr -
nit un val de proteste printre românii transil vã -
neni, iar Iosif Vul can publicã la 17 martie 1870 în
revista „Gura satului” poezia „Hora lui Alexan -
dru Ro man”8 care va avea o mare circu laþie în
popor.

George Pop nu rãmâne indiferent la acest
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5 Ibi dem, p. 25.
6 Ibi dem, p. 29.
7 Sunt cuvintele lui, reproduse de primul sãu biograf, Ilie Dinurseni, viitorul episcop ºi apoi patriarh Miron Cristea. Vezi 

Ilie Dinurseni, Alexandru Ro man. 1926-1897. Ma te rial pentru biografia ºi activitatea lui, Sibiu, Tiparul Tipografiei
Archidiecezane, 1897, p. 19.

8 Vezi Mircea Popa (coord.), Presa româneascã ºi ideea naþionalã, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2006, p. 331.



act de cruzime al justiþiei maghiare ºi, secondat de 
Mihail Pop, „lanseazã un cãlduros apel însoþit de
liste de subscripþie pentru sprijinirea celui nã -
pãstuit”9. A fost, se pare, primul act pub lic prin
care cel care-ºi va pune averea în slujba luptei
pentru ridicarea materialã ºi spiritualã a poporului 
sãu ºi-a manifestat nu doar generozitatea, ci ºi
spiritul de dreptate. Aceastã calitate, ca ºi altele
dovedite în funcþiile avute – calmul, omenia, cu -
rajul ºi mai ales devoþiunea pentru conaþionalii sãi 
– l-au propulsat în funcþia de deputat, înlo cuin -
du-l pe Ion Cucu, primul deputat român din Sãlaj
în Parlamentul de la Budapesta, trecut la cele
veºnice. Devine, deci, deputat în Dieta maghiarã,
ales în circumscripþia electoralã Cehul Silvaniei
la 22 iunie 1872 ºi re ales apoi în alte doua le -
gislaturi (1875, 1878).10

Acum, cel care dupã Revoluþia de la 1848
crezuse, potrivit expresiei lui Nicolae Iorga, cã
„la izvorul fermecat pot bea laolaltã lupul ºi mie -
lul”11 s-a aruncat cu toatã energia în lupta pentru
cucerirea de drepturi politice ºi de afirmare a
naþiunii române din Transilvania. În cei nouã ani
de activitate în Parlamentul maghiar s-au relevat cu
pregnanþã calitãþile sale de or a tor ºi de dârz luptãtor
care, asociate cu nobilul ideal pentru care milita, au
produs teamã, dar ºi re spect în rândurile autori -
tãþilor maghiare, fãrã a mai vorbi de uriaºa simpa -
tie cu care l-au înconjurat vitregiþii sãi co na þionali.

Dupã redactarea ºi rãspândirea „Pro nun -
ciamentului” de la Blaj, în politica românilor
tran silvãneni s-au conturat douã curente. Primul,
al transilvãnenilor, care cereau intrarea în pasi -
vitate ca formã de rezistenþã în faþa tendinþelor de
maghiarizare, tot mai puternice dupã anexarea
Transilvaniei la Ungaria. Aceºtia refuzau intrarea 
în Parlamentul maghiar, fapt care ar fi însemnat,
potrivit lor, recunoaºterea ºi acceptarea anexãrii.
Celalalt curent, reprezentat de intelectualii din
Banat, Criºana ºi Maramureº, a acceptat intrarea
în Parlament pentru a protesta împotriva legilor

antiromâneºti. Sãlajul s-a alãturat acestora, nu -
miþi „activiºti”, motiv pentru care îl regãsim pe
George Pop de Bãseºti în Parlamentul de la
Budapesta. Împãrþirea în „pasiviºti” ºi „activiºti”
s-a fãcut la Conferinþa de la Miercurea, de lângã
Sibiu, în zilele de 23-24 februarie/7-8 martie
1869, când din cei 400 de participanþi doar 4 au
votat pentru o integrare în noua structurã statalã,
restul de 396 adoptând tactica pasivitãþii în po -
liticã, care va fi urmatã cu consecvenþã neºtirbitã
de cãtre Partidul Naþional Român, reprezentantul
românilor din Transilvania. Tot acum se ia ho -
tãrârea redactãrii unui memoriu care sã prezinte
împãratului de la Viena, ºi, im plicit, opiniei pu -
blice europene, starea dramaticã a naþiunii româ -
ne din Transilvania ºi Ungaria. Necesitatea ºi
oportunitatea memoriilor cãtre Curtea de la Viena 
pentru a atrage atenþia asupra situaþiei disperate în 
care trãiau românii au constituit subiectul cen tral
în întâlnirile (conferinþele) organizate de P.N.R.
timp de mai bine de douã decenii. Era o conti -
nuare a miºcãrii petiþionare începute cu „Supple -
xul” din 1792 ºi care va culmina cu „Memo ran -
dumul” din 1892.

În Parlamentul de la Budapesta George Pop
de Bãseºti s-a dovedit o voce puternicã ºi neîn -
fricatã, fiind in clem ent în susþinerea ideilor sale ºi 
greu de combãtut de cãtre adversarii maghiari.
Mereu atent la durerile ºi nevoile conaþionalilor
sãi, el atacã în Parlament legile care defa vo ri -
zeazã pe români. Aºa este, spre exemplu, in ter -
venþia sa în ºedinþa din 17 februarie 1873 când el
exprimã rezerve faþã de proiectul ministrului de
Comunicaþii, axat pe construirea de cãi ferate ºi
neglijarea stãrii drumurilor, greu practicabile,
afir mând cã cetãþenii din comitatul sãu, Solnocul
de Mijloc, „se luptã pentru a trece prin marea de
tinã”12. Preocupat de soarta alegãtorilor sãi, el
propune argumentat orientarea fondurilor spre re -
a li zarea „drumurilor de piatrã”, cãci liniile fe rate
existente sunt suficiente. 
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9 Din colectele la care au participat nu doar intelectuali, ci ºi þãrani care au vândut din bucatele lor pentru a face rost de
bani, George Pop a trimis soþiei celui închis o darã de 54 de florini ºi 12 cruceri (creiþari) ºi apoi încã 138 de florini. De
asemenea, a trimis 108 florini lui Ioan Poruþiu, re dac tor la Federaþiunea, închis ºi el pentru 10 luni. Vezi în acest sens
Ioan Georgescu, op. cit., p. 218.

10 Vezi Marin Pop, Aspecte privind activitatea politicã a lui George Pop de Bãseºti, în „Caiete Silvane”, Serie nouã,
Anul V, Nr. 2(49), feb. 2009, p. 19.

11 Nicolae Iorga, Oameni cari au fost, vol. 2, Fundaþia pentru Literaturã ºi Artã „Regele Carol II”, Bucureºti, 1935, p. 478.
12 Teodor V. Pãcãþian, Cartea de aur sau luptele politice naþionale ale românilor de sub Coroana ungarã, Sibiu, Tiparul

Tipografiei Arhidiecezane, vol. VI, 1910, p. 598.



Urmãtoarea sa luare de cuvânt este cea din
12 iulie 1874, când se discutã legea electoralã.
Plecând de la importanþa Transilvaniei pentru
Unga ria în spe cial, ºi pentru monarhie în gen eral,
întrucât, crede George Pop „Transilvania este pentru
statul ungar punctul sau poziþiunea arhimedicã”,
el cere acþiuni eficiente de ridicare a stãrii mate -
riale a românilor concretizate în reforme eco -
nomice reale. Având în vedere numãrul mare al
jandarmilor prezenþi în satele româneºti pentru „a
întrona liniºtea”, el propune – propunere în care
detectãm ºi o undã de ironie – ca „banii cheltuiþi
pentru gen dar merie ºi garda financiarã” sã fie
întrebuinþaþi „pentru educaþiunea poporului”, fapt 
care „ar produce un rezultat cu mult mai îmbu -
curãtor pentru salutea ºi ordinea publicã decât
baionetele gendarmilor”13. Refuzã proiectul adã -
ugând cã „dreptul în numele unui popor nu tre -
buie cerºit ci trebuie pretins”, cerinþã pe care o va
urma nu numai în Parlament, ci ºi în toate acþi -
unile consacrate de el neamului sãu.

Un înflãcãrat discurs, cu o rezonanþã pa -
trioticã a rostit George Pop în ºedinþa despre bu -
get din 9 decembrie 1875, care i-a impresionat ºi
pe deputaþii maghiari. Deranjat de „sfatul” depu -
tatului maghiar Remete Geza, adresat celorlalte
naþionalitãþi de a pãrãsi „pat ria maghiarã” dacã nu 
le convine situaþia, George Pop afirmã cu glas
peremptoriu: „Noi, Românii, trãim de aproape
2000 de ani aici, suntem locuitori strãvechi ai
patriei acesteia, ºi suntem legaþi de aceastã patrie
cu bucuriile ºi suferinþele a aproape 2000 de ani.
Pãmântul patriei e udat cu sângele strãmoºilor
morþi ºi în el se odihnesc oasele scumpe ale strã -
moºilor noºtri”14. Cu toate umilinþele la care erau
supuºi, românii au fost buni cetãþeni pentru statul
ungar, ceea ce-l îndreptãþeºte pe George Pop sã
spunã rãspicat: „Noi ne-am fãcut totdeauna da -

toria faþã de pat ria aceasta ºi ne vom face ºi în
viitor, pe lângã toate insultele vrednice de com -
pãtimire ale d-lui deputat”15. Cât priveºte creºte -
rea (urcarea) dãrilor suplimentare dupã venitul
gen eral propuse în buget, el spune cã împo vã -
reazã ºi mai mult pe români ºi respinge res pec -
tivul amendament.

Discutarea în Parlament a bugetului în anul
urmãtor (1876) îl gãseºte la fel de hotãrât în a face 
critica politicii interne a guvernului maghiar, ca -
racterizatã de el ca „greºitã ºi ºovinistã”. Astfel,
în ºedinþa din noiembrie 1876, el reaminteºte fap -
tul cã românii au contribuit la susþinerea statului
„cu sângele ºi averea”, ºi au, deci, dreptul de a
pretinde ca ºi acesta sã se îngrijeascã de mij -
loacele lor culturale. Cu atât mai mult cu cât,
întãreºte ideea George Pop, este ºtiut cã „numai
cetãþeanul acela îºi apãrã pat ria care a ajuns la un
grad oarecare de ºtiinþã ºi culturã”16. Or, continuã
oratorul, guvernul maghiar n-a realizat nimic în
aceastã privinþã, fãcând, în schimb, tot posibilul
pentru a-i þine pe români într-o stare de înapoiere,
neasigurându-le mijloacele materiale necesare
pro gresului firesc.

În acest sens el aminteºte douã momente
din trecutul apropiat în care s-a vãzut cu claritate
rea voinþã din partea guvernului. Primul este ca -
zul profesorului de limbã ºi literaturã românã de
la Universitatea din Cluj care, pentru vina de a
propune studenþilor sãi studiul în limba maternã
„a fost atacat de presa maghiarã din Ardeal, de -
nunþat guvernului ºi postul sãu periclitat”17.

Al doilea fapt reprobat de George Pop este
respingerea în Parlament a unei subvenþii de 4000 
de florini, cerutã de cãtre Partenie Cosma, deputat 
din partea cercului elec toral Beiuº, în ºedinþa din
3 decembrie 1875 considerat de George Pop ca un 
ajutor bagatel , adicã mãrunt pentru guvern18.
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13 Ibi dem, p. 360.
14 Ibi dem, p. 362.
15 Ibi dem.
16 Ibi dem, p. 598.
17 Profesorul nenumit aici de George Pop este, credem noi, Grigore Silaºi (1836-1897), titularul catedrei de românã de la

nou înfiinþata Universitate „Ferenc Jozsef” din Cluj (1872), care, în toamna anului 1876, a þinut cursul în limba
românã, ºi nu în cea oficialã, maghiarã. Ministrul de re sort, Ágoston Trefort, celebru pentru tendinþele sale de
maghiarizare a românilor, a cerut conducerii universitare anchetarea ºi pedepsirea lui Silaºi, care se bucura de o mare
popularitate în rândul studenþilor români pe care i-a reunit în Societatea de Lecturã „Iulia” fapt care nu convenea
autoritãþilor maghiare. Printre cei care au susþinut cu donaþii aceastã Societate a fost ºi George Pop.

18 În realitate Partenie Cosma ceruse o subvenþie de 5000 de florini. Guvernul a condiþionat acordarea subvenþiei de
numirea profesorilor gimnaziului de cãtre autoritãþile maghiare, ingerinþã cu care deputaþii români nu au fost de acord,
aºa cã subvenþia a fost respinsã. Vezi Teodor V. Pãcãþian, op. cit., p. 557.



În aceeaºi ºedinþã, George Pop criticã votul
censitar, care face imposibilã participarea ro mâ -
nilor la viaþa po lit ico-economicã, trãgând con -
cluzia cã „politica internã a guvernului e foarte
rea ºi greºitã, iar mai ales pentru noi, românii, e
sugrumãtoare”19.

Greutãþile insurmontabile trãite de români,
augmentate prin respectiva politicã maghiarã,
sunt reamintite de George Pop în ºedinþa din 25
noiembrie 1878. Acum, greco-catolicul tol er ant
ºi generos sare în ajutorul greco-ortodocºilor20,
descriind starea lor precarã ca organizare admi -
nistrativã, întrucât de la introducerea forþatã a
unimei (uniunii) „nu au avut episcopi, iar preoþii
lor au fost constrânºi a-ºi cãuta azil con tra asu -
pririlor prin þãri strãine”21. Pe un plan mai gen eral,
deºi românii „ºi-au împlinit cu credinþã da toriile
cãtre þarã, sacrificând sângele ºi viaþa lor”, ei au
rãmas „fãrã îndreptãþire naþionalã”22, adicã fãrã
„egalitatea ºi frãþietatea” prom ise la încorporarea
Transilvaniei la Ungaria.

George Pop atacã fãrã nicio reticenþã dua -
lismul austro-ungar pe care îl considerã a fi iz vorul,
„începutul tuturor nefericirilor noastre, cãci prin
aceastã lege în locul blãstematei legi unio trium
nationum s-a inaugurat unio duarum natio num”23.

În ceea ce priveºte politica externã
maghiarã, George Pop o considerã greºit orientatã 
spre Rusia, cãci serveºte „interesele muscaleºti”.
Vinovat este, dupã el, contele Andrássy care „cu
sãrutul sângeroasei mâini a Þarului alb” – sãru -
tare fatalã – „ºi-a vândut, precum Iuda pe Cristos,
naþiunea sa ºi pe aliatul nat u ral al naþiunii sale, pe
România”24.

Din activitatea desfãºuratã de George Pop
în Parlamentul din Budapesta, cea mai cunoscutã
este memorabila sa intervenþie în problema legii

ºcolare din ºedinþa din 2 mai 1879. O lege anti -
româneascã, având ca scop – acoperit cu sofisme,
zice George Pop – „sã îi maghiarizeze cu forþa”
afectând existenþa naþionalã a concetãþenilor ne -
maghiari, pe care o respinge cu fermitate. Cu o
luciditate ºi cu o rarã comprehensiune, el disculpã 
poporul maghiar de persecuþiile ºi „maltratãrile”
suferite de cãtre români, atribuite în schimb ºovi -
niºtilor maghiari, „oameni de rea-voinþã”.

Legea promovatã de ministrul Agoston
Tre fort era, potrivit lui George Pop, un atentat la
existenþa naþionalitãþilor nemaghiare, o adevãratã
crimã! Românii, afirmã el, nu-ºi vor pãrãsi limba
ºi nici datinile naþionale ºi nici nu-ºi vor închide
„calea spre civilizaþia cea adevãratã a fraþilor
noºtri apuseni”25.

Ca pro test împotriva proiectului de lege ca re
prevedea introducerea limbii maghiare în ºcolile
confesionale împãrtãºit ºi de cãtre Partidul In -
dependist (partidul de la 1848) în care intrase în
187226, George Pop îºi anunþã, printr-o scrisoare,
ieºirea din acest partid care adoptase o atitudine
duºmãnoasã faþã de naþionalitãþile nemaghiare. În 
faþa opiniei publice îºi reafirmã, însã, aceleaºi
convingeri politice, profesiunea de credinþã pe
care o va urma toatã viaþa fiind limpede afirmatã:
„ªi de aici înainte, ca ºi în trecut, nu voi înceta a
lupta dupã modestele mele puteri pentru inte -
resele comune ale naþiunii maghiare ºi române”27.

Proiectul de lege discutat în Camerã a în -
tâmpinat o vie rezistenþã nu numai din partea
deputaþilor români, ci ºi a presei ºi a conducerii
celor douã confesiuni româneºti, întrucât des chi -
dea câmp liber politicii de maghiarizare încã din
ºcolile elementare, eludând caracterul lor con -
fesional. Proiectul a fost susþinut de primul
ministru Tizsa Kalman, „zdrobitorul de naþiuni”
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19 Ibi dem, p. 601.
20 În secolul al XIX-lea cele douã confesiuni purtau denumirea de uniþi (greco-catolicii) ºi greco-orientali sau greco-orto -

docºi (ortodocºii).
21 Teodor V. Pãcãþian, op. cit., p. 685.
22 Ibi dem.
23 Ibi dem, p. 686. „Unio trium nationum” este pactul încheiat între nobilimea maghiarã, fruntaºii secuilor ºi patriciatul

sãsesc în anul 1437, în urma rãscoalei de la Bobâlna.
24 Ibi dem, p. 688. Gyula Andrassy (1823-1890 ) a fost prim-ministru al Ungariei (1867-1871) ºi apoi ministru de Externe

(1871-1879).
25 Ibi dem, p. 778.
26 Partidul Independist sau al Independenþei sau Paºoptist, aflat în opoziþie cu Partidul Lib eral al lui Tizsa Kalman, era, în

principiu, împotriva sistemului pol i tic instalat în 1867. A câºtigat alegerile în 1905, în coaliþie cu alte partide, în dauna
Partidului Lib eral.

27 Teodor V. Pãcãþian, op. cit., p. 740.



ºi votat fãrã probleme în zilele de 24 ºi 25 mai
1879, atât în Casa Magnaþilor, cât ºi în Cam era
Deputaþilor.

În faþa atâtor eºecuri suferite în Parlament
de cãtre deputaþii români, prea puþini pentru a
influenþa votul, se impunea o nouã strategie în
lupta politicã ºi, în primul rând, o solidaritate a
forþelor care susþineau idealurile transilvãnenilor. 
Un rol im por tant în coagularea forþelor risipite
din Transilvania, Banat, Criºana ºi Maramureº
între care existau opinii diferite în ceea ce pri -
veºte calea de urmat (activismul sau pasivismul),
l-a avut George Pop de Bãseºti.

Dupã adunarea generalã a „Astrei” de la
Turda din zilele de 9-10 au gust 1880, la iniþiativa
lui George Pop, se întrunesc la locuinþa avo ca -
tului Ioan Raþiu ºase dintre fruntaºii luptei pentru
cauza românilor. Este prima dintre cele câteva
întâlniri care vor pregãti ideo logic conferinþa ge -
neralã de la Sibiu din 12-14 mai 1881, mo ment
cru cial în activitatea politicã ºi organizatoricã a
românilor din Transilvania ºi din aºa-zisele „pãrþi
ungurene”. Au participat 153 de reprezentanþi ai
alegãtorilor români din 40 de cercuri electorale,
din care 103 din Transilvania ºi 50 din Banat ºi
Criºana. La aceastã conferinþã s-au unit cele douã

partide ale românilor ex is tente pânã atunci − cel
al românilor din Banat ºi Ungaria ºi cel al ro -

mânilor din Transilvania − ambele înfiinþate în
1869, luând naºtere Partidul Naþional Român din
Transilvania. S-a hotãrât intrarea în pasivitate ge -
neralã, tipãrirea unui memoriu ºi s-a votat un pro -
gram pol i tic alcãtuit din nouã puncte28. Urmeazã
un deceniu de iniþiative, dis pute ºi chiar certuri
între protagoniºtii pentru drepturi ºi libertate, mã -
rul discordiei fiind prezentarea unui memorand
cu gravaminele (plângerile) românilor împã ra -
tului de la Viena, Franz Jo seph. S-au conturat
douã grupãri: una care temporiza prezentarea me -
mo randumului în aºteptarea momentului oportun, 
în frunte cu Vincenþiu Babeº ºi Alexandru
Mocioni, ºi alta, numitã gruparea tribunistã, în

frunte cu Vasile Lucaciu, Eugen Brote ºi Iuliu
Coroianu, cãrora li s-au alãturat Ioan Raþiu ºi
George Pop de Bãseºti, grupare împotriva amânãrii.

În luna mai a anului 1891 au avut loc ser -

bãrile jubiliare − 25 de ani de la instaurare − ale
monarhiei române, prilej cu care la Bucureºti s-au 
deplasat ºi câþiva fruntaºi politici transilvãneni,
printre care George Pop, Vincenþiu Babeº, Vasile
Lucaciu ºi Iuliu Coroianu. Profitând de prezenþa
în capitala României, George Pop l-a vizitat pe
Mihail Kogãlniceanu, marele om de stat, istoric ºi 
scriitor cunoscut.

Deºi foarte bolnav (se va stinge la Paris
peste mai puþin de douã luni), acest „Badea
Gheor ghe al Moldovei”29 a fãcut o excepþie, pri -
mindu-l pe omul pol i tic transilvãnean pe care îl
aprecia pentru caracterul sãu ferm, curajul ºi pa -
triotismul sãu fãrã fisurã.

În toamna anului 1891, tensiunea dintre
cele douã grupãri a ajuns maximã, aºa cum rezultã 
din corespondenþa dintre fruntaºii cauzei. Astfel,
în scrisoarea trimisã de cãtre Eugen Brote la 28
octombrie 1891 de la Sibiu lui George Pop la
Bãseºti reiese cã în Comitetul Cen tral al P.N.R. s-au 
for mat trei orientãri: aderenþii trimiterii („aº ter ne -
rii”) memorandumului la monarh (Lucaciu, Brote, 
Coroianu etc.), oponenþii acestora (Alexandru
Mocioni ºi Vincenþiu Babeº, în prin ci pal) ºi o
nouã fracþiune, provenind din aceasta, nedecisã
încã, formatã din L. Ciato, N. Oncu, Patriciu
Barbu ºi Alexandru Filip. Concluzia formulatã de
E. Brote în urma discuþiilor din comitet este acum
tranºantã, dovadã cã lucrurile nu mai pot con tinua 
aºa: „Membrii s-au despãrþit cu impresia cã e
timpul suprem ca dl. Babeº sã plece dintre noi ºi
sã ne deie pace cu solidaritatea ºi disciplina ºi sã
ne lase sã putem lucra în liniºte la cauza noastrã
naþionalã”30.

O lungã scrisoare a lui George Pop, adre -
satã lui V. Babeº la 10 noiembrie 1891, relevã ºi
ea disputa apãrutã în Comitetul Central al P.N.R.,
concretizatã în certuri neîntrerupte ºi „confuziune 
în cestiunile cele mai grave ºi vitale ale naþiunii
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28 Ioan Georgescu, op. cit., p 55. Dupã aprecierea lui I. Georgescu − ºi nu numai − „este cea mai de seamã formulare
programaticã a aspiraþiilor noastre naþionale” dupã „cea de la 1848 de pe Câmpia Libertãþii de la Blaj” (Ibi dem, p. 56),
valabilã, cu modificãrile de rigoare, pânã la 1918.

29 Expresia este a lui Ilie Dãianu, în articolul Badea Gheorghe Pop de Bãseºti, în revista „Þara Silvaniei”, Nr. 1, ªimleul
Silvaniei, 1940, p. 13.

30 ªerban Polverejan, Nicolae Cordoº, Miºcarea memorandistã în documente (1885-1897), Editura Dacia, Cluj, 1973,
p. 173-174.



noastre” – toate acestea fiindu-i imputate lui
Vincenþiu Babeº, ca preºedinte al Comitetului,
care timp de zece ani a „zãdãrnicit mandatul de a
aduce la cunoºtinþa tronului ºi a lumii întregi
situaþiunea penibilã ºi aproape nesuferibilã în
care ne aflãm”31. Dupã ce enumerã problemele
grave ºi importante care îºi aºteaptã „deslegarea”, 
în timp ce în Comitet sunt „certuri meschine,
personale”, provocate de atitudinea ºi de politica
aparte ale lui V. Babeº, devenit o piedicã na -
þionalã, cu atât mai mult în prezent, când, în -
conjuraþi de simpatiile popoarelor europene, „ni
s-a deschis o erã nouã favorabilã pentru acþiuni
mari, pentru realizarea aspiraþiunilor noastre na -
þionale”32, George Pop îi spune acestuia cu fran -
cheþea-i proprie: „vin a te ruga, ca în vederea
marilor interese mai sus ac cen tu ate, sã-þi cedezi
locul altuia, care sã fie ºi el unul dintre cei mai
buni ai noºtri, apoi cu un na tu rel mai conciliant,
de tem per a ment mai calm ºi mai presus de toate,
sã fie cu desãvârºire in de pend ent ºi stãpân peste
convicþiunile sale”33.

Vincenþiu Babeº îi va trimite lui George Pop
douã scrisori confuze, fãrã a se dezvinovãþi, re -
proºându-i, în schimb, cã i-a fãcut „insi nua þiunile
cele mai necalificabile” ºi promiþând cã-i va plãti
„datoria” dupã ieºirea din convalescenþa în care se
aflã în urma unei boli în care a „zãcut 17 zile”!

Rãspunsul lui George Pop este, ca de obi -
cei, po lit i cos, conciliant, dar ferm, punând re -
proºurile lui Babeº pe seama bolii prin care a
trecut, cerându-i, însã, acestuia sã nu instige la „o
revoluþiune” care poate deveni „ul te rior fatalã”34. 

În anul 1892 se înmulþesc protestele ro -
mânilor împotriva politicii tot mai acerbe de ma -
ghia rizare ºi în primele luni se publicã douã ma -
nifeste, al studenþilor români de la Universitatea
din Cluj (ianuarie) ºi al studenþilor români de la
Paris (martie). Conducerea Partidului Naþional

Român profitã de atmosfera protestatarã ºi de
solidaritatea creatã între forþele progresiste na -
þionale ºi hotãreºte, la Sibiu, în zilele de 25-26
martie 1892, tipãrirea memorandului, rãspândirea 
lui (ceea ce se va face cu ajutorul Ligii pentru
Unitatea Culturalã a Românilor, înfiinþatã la Bu -
cureºti în decembrie 1890) ºi prezentarea apoi
împãratului de la Viena de cãtre o delegaþie cât
mai numeroasã, reprezentând toate comitatele lo -
cuite de români ºi toate pãturile sociale.

Memorandul, care prezenta detaliat situaþia
românilor, mai ales de dupã includerea Tran sil -
vaniei în statul (imperiul) austro- ungar, precum
ºi cererile lor, a fost semnat din partea P.N.R. de
cãtre dr. Ioan Raþiu (preºedinte), George Pop de
Bãseºti ºi Eugen Brote (vicepreºedinþi), Vasile
Lucaciu (secretar gen eral) ºi Septimiu Albini
(subse cretar)35. 

Pe diferite cãi, în seara zilei de 28 mai 1892,
la Viena s-au adunat circa 240 de memorandiºti
(Ioan Raþiu, George Pop, V. Lucaciu ºi Patriciu
Barbu sosiserã în 26 mai), fiind ovaþionaþi de
studenþii români din capitala Imperiului ºi primiþi
„cu suflet creºtinesc” de cãtre dr. Karl Krueger,
viitor primar al Vienei ºi consoþii sãi, care nu
vedeau cu ochi buni hegemonia maghiarã, nu ºi de
cãtre populaþia maghiarã ºi aristocraþia austriacã.

Cu toate eforturile depuse de Ioan Raþiu, în
zilele de 29 ºi 30 mai, delegaþia nu a fost primitã
de cãtre Franz Josef, care a dat ascultare re pre -
zentanþilor guvernului maghiar. În fi nal, Memo -
randul a fost predat, la 1 iunie, consilierului
Braun, ºeful cancelariei de cab i net a Majestãþii
Sale. În timp ce membrii delegaþiei se îndreptau
spre þarã, Memorandul a fost trimis „sigilat,
nedesfãcut ºi necitit” premierului maghiar Iuliu

Szapanyi care, la rândul sãu, l-a remis − fãrã a-l

deschide − prefectului de Turda spre a-l restitui
lui Ioan Raþiu, preºedintele P.N.R36.
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31 Ibi dem, p. 177.
32 Ibi dem.
33 Ibi dem, p. 179-180. În mod subtil, George Pop face aluzie la influenþa exercitatã asupra lui Babeº de cãtre Alexandru

Mocioni. Scrisoarea respectivã este trimisã ºi lui Ioan Raþiu, cu rugãmintea de a-l convinge pe Babeº sã-ºi dea demisia
din funcþia de preºedinte al P.N.R. Vezi Ibi dem, p.181.

34 Ibi dem, p. 189-190. Pe marginea scrisorii Babeº va nota cã nu el, ci popa Lucaciu i-a condus mâna ºi inima convins cã
George Pop a cãzut sub influenþa mai tânãrului sãu tovarãº de luptã!

35 Con form lui Teodor V. Pãcãþian, op. cit., vol. VII, Sibiu, 1913, p. 546. Acesta l-a preluat din „Tri buna”, numerele
116-122, Sibiu,1892. În schimb, textul Memorandului, publicat de Vasile Netea în anul 1947, îl cuprinde printre
semnatari ºi pe Iuliu Coroianu, ca „referinþe”. Vezi Vasile Netea, Istoria Memorandului românilor din Transilvania ºi
Banat, Fundaþia Regele Mihai I, Bucureºti, 1947, p. 143.

36 Teodor V. Pãcãþian, op. cit., vol. VII, 1913, p. 551.Vezi ºi Vasile Netea, Semicentenarul Memorandului, în De la Petru 
Maior la Octavian Goga. Studii ºi evocãri istorice, Ediþia a II-a, Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, p. 242-243.



Delegaþia românilor transilvãneni a fost
urmã ritã, spre casã, de forþe maghiare ºoviniste
care s-au dedat nu numai la insulte, românii fiind
numiþi trãdãtori de patrie, ci ºi la bãtãi. Au rãmas
menþionate în presã atacul din 11 iunie asupra
casei lui Ioan Raþiu din Turda de cãtre un grup de
bãtãuºi care aproape au dãrâmat locuinþa37, ca ºi
alte asemenea atacuri la Arad, Bistriþa, Oradea,
ªimleu etc.

George Pop a sãrit imediat în ajutorul fa -
miliei Raþiu, deschizând o listã de subscripþie în
ziarul „Tri buna”, pentru restaurarea casei din
Turda. În plus, fotografii cu delegaþia românilor
la Viena ºi cu casa dãrâmatã în 11 iunie (stil nou)
au fost puse în vânzare la Sibiu38.

Celor care au redactat, publicat ºi rãspândit
Memorandul li s-a intentat proces care, dupã mul -
te tergiversãri, s-a þinut în perioada 7-25 mai
1892, reþinând atenþia opiniei publice româneºti
din Transilvania ºi România, ca ºi a celei strãine,
zeci de publicaþii, îndeosebi din Franþa, Anglia,
Belgia ºi Rusia prezentând momentele ºi þelurile
luptei românilor din Imperiu. Deºi acuzaþii au fost 
în numãr de 29 (cei 25 membri ai Comitetului
Central al P.N.R. ºi alþi patru care s-au ocupat cu
difuzarea Memorandului), doar 14 dintre me mo -
randiºti au luat drumul închisorii, spre a-ºi ispãºi
pãcatul dragostei de neam, dupã expresia lui Ioan
Georgescu, la Seghedin (Ioan Raþiu, Vasile

Lucaciu ºi Iuliu Coroianu) ºi la Vacz, alþi 11 în
frunte cu George Pop ºi Teodor Mihali. Doi dintre 
acuzaþi decedaserã între timp (Ludovic Ciato ºi
Gavrilã Man), alþii au fost achitaþi, iar Septimiu
Albini, condamnat ºi în alte trei procese de presã,
se va refugia la Bucureºti, devenind core spon dent 
al „Tribunei” din Sibiu39. Dintre memorandiºti,
pedeapsa cea mai mare (cinci ani) a fost acordatã lui 
Vasile Lucaciu, pe motiv cã fusese închis an te rior
13 luni la Seghedin ºi Satu Mare, pentru agitaþie ºi
calomnie la adresa autoritãþilor ma ghiare, iar cea
mai micã (douã luni) lui Patriciu Barbu. Istoricii
Memorandului afirmã cã, la afla rea sentinþei,
George Pop a plâns, întrucât s-a considerat bat -
jocorit primind o pedeapsã mai micã decât a ce -
lorlalþi conducãtori ai miºcãrii naþionale40.

Pe lângã anii de temniþã primiþi, me mo -
randiºtii a trebuit sã plãteascã in solidum o
amendã de 3011,93 florini ºi sã publice sentinþa ºi 
motivarea ei în 13 ziare, în limba maghiarã, timp
de 15 zile41, pentru care au plãtit peste douã mii de 
florini42.

La Vacz, George Pop ºi ceilalþi me mo ran -
diºti s-au purtat cu demnitate, ca la proces, fãrã a
se plânge de pedeapsa nemeritatã, acceptatã cu
„resignaþiune”. Este adevãrat cã nici condiþiile
de aici nu erau foarte aspre ºi, în plus, erau mereu 
încurajaþi prin vizite ºi prin scrisorile primite din 
þarã43.
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37 Ziarele româneºti au prezentat acest nefericit episod, dezavuând acþiunile maghiarilor, considerându-le barbare,
asiatice etc. Emilia Raþiu a fost singurã în faþa sãlbaticului asalt, întrucât Ioan Raþiu ºi cele douã fiice nu se întorseserã
de la Viena. Ea va primi multe scrisori de adeziune ºi încurajare, îndeosebi din partea reuniunilor de femei din
Transilvania. Rãmasã fãrã locuinþã, fa milia Raþiu se va muta la Sibiu. Fiica sa va prezenta lucrurile în broºura
Vandalismul de la Turda. Memoriile domniºoarei Felicia Raþiu, Bucureºti, 1893, apãrutã sub egida Ligii Culturale,
Secþiunea Olt, cu prefaþa lui I. C. Drãgescu. Vezi Corespondenþa Raþiu I, vol.1. Scrisori primite, 1866-1895, Editura
Dacia,1973, p. 117.

38 Ibi dem, p. 27. Preotul Constantin Lucaciu, paroh în Iojib atunci, a cerut Emiliei Raþiu poze cu casa din Turda, pentru
sensibilizarea ºi stimularea românilor în lupta lor pentru cauza naþionalã.

39 Despre motivaþia lui privind evitarea închisorii ºi opinia tovarãºilor sãi de luptã despre aceasta, a se vedea scrisoarea
lui Daniil Popovici Barcianu cãtre Septimiu Albini de la Vacz, din 2 XII 1894, în ªerban Polverejan. Nicolae Cardoº,
op. cit., p. 328-332.

40 Vezi Vasile Netea, Istoria Memorandului, ed. cit, p. 301. De asemenea, Antoniu Bãlibanu, fost preot timp de 14 ani în
Bãseºti, scrie cã a fost de faþã ºi l-a vãzut „lãcrimând”, pentru cã i-au dat doar un an de închisoare, când alþii au primit
de la doi la cinci ani, spunând cã „ºi eu tot atât îmi iubesc neamul ca aceia”. Vezi Antoniu Bãlibanu, Pe marginea unui
centenar Gheorghe Pop de Bãseºti, în „Flori de crin”, ªimleul Silvaniei, nr. 1, 1935, p. 5.

41 Vezi Mircea Popa (coord.), op. cit, p. 33.
42 Cum era ºi firesc, ziarele româneºti („Tri buna”, „Gazeta Transilvaniei” ºi „Dreptatea”) n-au solicitat platã, dar cele

maghiare, în numãr de opt, au pretins sume exagerate(„Budapesti Hirlop” − 600 de florini!). Ibi dem, p.323. Vezi ºi
Ioan Georgescu, op. cit., p.77-78. Suma fiind mare (2.140 fl.), condamnaþii au fãcut re curs, dar, probabil în bãtaie de
joc, le-a fost anulatã doar suma de 76,98 fl., reprezentând plata telegramelor ºi a translatorului! Vezi ªerban
Polverejan, Nicolae Cordoº, op. cit., p. 344.

43 Ioan Georgescu aminteºte în cartea sa câteva dintre scrisorile de admiraþie ºi de încurajare primite de George Pop de la
vicarul român unit, înlocuitor de episcop, Alimpiu Barbulovici din ªimleul Silvaniei, care relevã înalta preþuire ºi
admiraþie cu care era privit de sãlãjenii sãi. Vezi Ioan Georgescu, op. cit., p. 92-94. În cuvinte exaltate, dar nu



George Pop a trãit aici nefericirea de a-ºi
pierde soþia, moartã probabil de supãrare, la mij -
locul lunii iunie 1895. A primit zece zile pentru a
participa la înmormântare ºi a-ºi regla situaþia la
moºia de care se ocupase, în lipsa lui, soþia, zile cu 
care i se va prelungi robia la Vacz. Va fi eliberat la 
5 au gust 189544, la o zi dupã ce împlinise 60 de
ani ºi, cu toate cã a fost sfãtuit sã nu se expunã, a
participat imediat la Congresul Naþionalitãþilor
Nemaghiare din 10 au gust de la Budapesta. Sco -
pul declarat al Congresului era realizarea soli -
daritãþii politice a celor trei naþionalitãþi, românã,
sârbã ºi slovacã, aflate în aceeaºi situaþie defa -
vorizatã. Aici, el a fost ales unul dintre cei trei
preºedinþi ai Congresului, din partea românã, alã -
turi de dr. Mihail Polit, din partea sârbilor ºi Paul
Mudron din partea slovacilor45. 

De remarcat faptul cã participarea lui
George Pop la acest Congres nu a avut urmãrile
prevãzute prin ordinul de interzicere a P.N.R. din
16 iulie 1894, completat cu cel din 6 ianuarie
1895, semnat de ministrul Karoly Hieronimyi, pe
motiv cã acest partid nu ar avea „temei le gal”46.

Nu la fel va fi în februarie 1896 când ºapte
dintre conducãtorii P.N.R., acum interzis, sem -

neazã un man i fest − promis, de altfel, încã de la
ieºirea din închisoare, dar amânat din cauza unor
neînþelegeri între membrii Comitetului ºi redacþia 
„Tribunei”, în care ei îºi reafirmã hotãrârea de a
con tinua lupta pentru cauza românilor tran sil vã -
neni, cãci ei „vor fi ºi în viitor depozitarii voinþei
poporului românesc” ºi nu se vor „da îndãrãt de la
nicio jertfã pe care cauza noastrã o ar cere”47. Cei

ºapte semnatari − Ioan Raþiu, George Pop, Iuliu
Coroianu, Teodor Mihali, Ru bin Patiþia, Gherasim

Domide ºi Patriciu Barbu − vor fi pe depsiþi cu
8-15 zile de închisoare ºi o amendã de 100 de

florini, pentru delictul de a se fi „prezentat ºi
afirmat ca aparþinãtori ºi conducãtori ai unui
partid pol i tic care nu existã”, întrucât a fost des -
fiinþat prin ordin min is te rial48.

Urmarea va fi, însã, pozitivã pentru lupta
naþionalã cãci, dupã acest mo ment, cei mai sus
amintiþi s-au aruncat cu toatã energia în vâltoarea
luptelor politice, pentru revenirea pe scena poli -
ticã a P.N.R, în primul rând.

În 4 decembrie 1902, pe neaºteptate, moare
Ioan Raþiu la Sibiu, conducãtorul recunoscut ºi
apreciat al unui partid românesc, desfiinþat doar
pentru autoritãþile maghiare, în realitate centrul
luptei pentru emanciparea ºi unitatea naþionalã a
românilor. Înmormântarea a avut loc trei zile mai
târziu, cu participarea mitropolitului unit de Alba
Iulia ºi Fãgãraº, Vic tor Mihali de Apºa ºi a lui
Ioan Meþianu, mitropolitul ortodox al Ardealului,
ambii cunoscuþi ca susþinãtori ai miºcãrii naþi -
onale a românilor. Un emoþionant panegiric a
rostit viitorul ac a de mi cian, canonicul de la Blaj,
Augustin Bunea, numit de cãtre Ioan Georgescu
„trâmbiþa fermecatã a Românilor ardeleni”49.
Ace laºi biograf scrie cã, în faþa mulþimii prezente, 
George Pop de Bãseºti a promis cã „steagul primit 
de la rãposatul nepãtat, va fi bine îngrijit, ca curat
sã poatã fi lãsat ºi urmaºilor”50, promisiune res -
pectatã cu evlavie de cel care îl va înlocui pe Ioan
Raþiu la conducerea P.N.R., pânã la sfârºitul apo -
teotic prin Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

A urmat o perioadã de tatonãri ºi discuþii
între membrii de frunte ai partidului, tot mai mul -
te voci cerând abandonarea politicii de pasivitate
ºi intrarea decisivã în lupta politicã. Se re cu -
noºtea, astfel, cã pasivismul nu a dat rezultatele
scontate51. Drept urmare, la Conferinþa Naþionalã
a P.N.R. de la Sibiu din 10-11 ianuarie 1905, din
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exagerate, vicarul din ªimleu apreciazã onestitatea, lipsa de ego ism, iubirea pentru naþiune, sacrificiile de timp, avere,
sãnãtate, ba chiar ºi „viaþã pe altarul Bisericii ºi al Naþiunii...”. Ibi dem, p. 93.

44 Înaintea lui fuseserã eliberaþi Patriciu Barbu ºi Dionisie Ro man. Ceilalþi 11 vor fi graþiaþi de Majestatea Sa, la 16
septembrie 1895, urmare, probabil, ºi a intervenþiei la Franz Josef a lui Carol I, pentru a diminua tensiunea existentã
între cele douã naþiuni din Transilvania.

45 Vezi Ioan Georgescu, Dr. Ioan Raþiu.50 de ani, p.108. Tot aici ºi cuvântarea lui George Pop.
46 Teodor V. Pãcãþian, op. cit., vol. VII, 1913, p. 674; Ioan Georgescu, George Pop de Bãseºti, ed. cit., p. 101-102. 
47 Teodor V. Pãcãþian, op. cit., p. 780.
48 Ibi dem, p. 780-781. Vezi ºi Ioan Georgescu, op. cit., p. 102.
49 Ioan Georgescu, Dr. Ioan Raþiu. op. cit., p.178. Peste ºapte ani, în cartea despre celãlalt corifeu al luptei naþionale,

George Pop de Bãseºti, excelenta apreciere este formulatã altfel: „aceastã gurã de aur a Ardealului oprimat de
altãdatã”. Vezi monografia amintitã, ed. cit., p.111.

50 Teodor V. Pãcãþian, op. cit., vol. VIII, 1915, p.105.
51 Este vorba, dupã cum am mai spus, de pasivism în plan elec toral, cãci, în acelaºi timp, românii fãcuserã paºi

semnificativi în plan cul tural, so cial, ecleziastic ºi eco nomic.



cei aproximativ 100 de delegaþi, pro venind din
cele patru þinuturi româneºti, în ab senþa grupãrii
bã nãþene conduse de Alexandru Mocioni, 75 au
votat pentru pãrãsirea pasivitãþii în domeniul
elec toral ºi pentru menþinerea pro gramului pol i tic 
adoptat la Conferinþa din 1881.

În consecinþã, Partidul Naþional Român va
participa la alegerile din acelaºi an, într-o luptã
acerbã cu partidele maghiare susþinute de forþele
poliþieneºti ale statului, care monitorizau orice
întrunire româneascã. S-a lansat un Apel cãtre
alegãtorii români, semnat de întregul Comitet în
frunte cu George Pop, informându-i de ieºirea din
pasivitate ºi cerându-le sã participe la alegerile
dietale programate în 26 ianuarie, sprijinind can -
didaþii „al cãror trecut ºi prezent e garanþie pentru
binele poporului” ºi recomandând pentru 24 de
cercuri electorale nom i nal astfel de candidaþi.
Geor ge Pop era propus pentru cercul elec toral
Cehul Silvaniei, Vasile Lucaciu la Târgu-Lãpuº,
Teodor Mihali la Ileanda Mare, Ioan Rusu-ªi rianu
la Chiºineu-Criº; ªtefan Cicio Pop la ªiria etc.52.

La alegerile din 26 ianuarie la Cehul
Silvaniei au participat trei candidaþi: George Pop,
din partea P.N.R, Bornemizsa Elemer, re pre zen -
tând Partidul Lib eral Maghiar, aflat la putere din
1875, ºi Jozsa Gyula, candidat al Partidului Inde -
pendenþei. Neobþinând majoritatea absolutã nici -
unul dintre candidaþi, pentru primii clasaþi,
Bornemizsa Elemer (1246 voturi) ºi George Pop
(1114 voturi) din cele 2549 de voturi exprimate, s-au
organizat alegeri suplimentare în 16 febru arie53.

De data aceasta, autoritãþile maghiare au

mo bilizat importante forþe ale jandarmilor, dar ºi
grupuri de bãtãuºi, pentru a-i împiedica pe româ -
ni, majoritari ca numãr, sã se prezinte la vot,
recur gând, totodatã, la mitã pentru cei indeciºi
sau slabi de înger.

Dupã cum ne dezvãluie documentele, în
dimineaþa zilei de 16 februarie, grupurile de ale -
gãtori români se îndreaptã spre Cehul Silvaniei,

unul pe valea Someºului, altul − de aproape 2000
de oameni din Codru, în frunte cu George Pop.
Primul grup este atacat, dupã intrarea în oraº, de
cãtre jandarmi, soldaþi ºi mãcelari înarmaþi cu
pari ºi ciomege, în frunte cu însuºi pretorul
Ulyhelyi Sandor. Au fost rapid anihilaþi, loviþi cu
brutalitate, cu puºti, sãbii ºi baionete, iar în re -
tragerea lor, unii au fost cãlcaþi cu sãniile.

Lucrurile s-au repetat ºi cu grupul de la
Bãseºti, George Pop fiind lovit în cap cu o rangã
de fier, loviturã atenuatã, din fericire, de cãciulã,
dar care l-a umplut, totuºi, de sânge. A doua lovi -
turã a fost paratã de Teodor Mihali, aflat lângã el în 
sanie, care i-a salvat, probabil, astfel viaþa54.

Fiica sa, Elena Pop Hosu-Longin îi scria, a
doua zi, lui Amos Frâncu la Cluj astfel despre cele 
întâmplate: „Pe sãrmanul meu tatã l-au lovit în
cap, l-am adus din Cehul Silvaniei sub es cortã
militarã. Acum zace cu douã rane la cap, perzând
mult sânge. Peste 2000 de alegãtori nu au fost
lãsaþi la locul alegerii, ci bãtuþi ºi suduiþi…”55.
Peste aproape douã luni, suferind încã, George
Pop va solicita vicecomitelui din Sãlaj anchetarea 
pretorului Ulyhelyi Sandor organizatorul acþi uni -
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52 Ioan Georgescu, op. cit., p.121-122. Pentru organizarea conferinþei, George Pop ºi Vasile Lucaciu au fost amendaþi cu
câte 140 de coroane, întrucât activitatea partidului era, încã, interzisã. Ibi dem, p. 123.

53 Con form raportului înaintat primului ministru maghiar de cãtre comitele suprem al Comitatului Sãlaj, Kaizler, a doua
zi dupã alegeri. Acesta n-a omis sã punã eºecul candidatului lib eral pe seama marii autoritãþi de care s-a bucurat
candidatul român George Pop. Vezi Lupta românilor din Þara Silvaniei pentru drepturi politice ºi fãurirea statului
naþional român 1905-1918. Culegere de documente, note ºi comentarii de Ioan Tomole. Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1985, p. 41.

54 Ioan Georgescu, op. cit., p. 127-129. Vorbind la Conferinþa Naþionalã de la Sibiu din 5 aprilie 1910, Vasile Lucaciu a
amintit abuzurile electorale, corupþia ºi violenþele care au împiedicat exprimarea liberã a alegãtorilor români, iar
printre acestea ºi pe cele din Cehul Silvaniei, din 16 februarie 1905, unde „teroarea ºi brutalitatea sistemului în agonie
ºi-au scãldat ul tima licãrire a furiei de rãzbunare în sânge român nevinovat,” ocazie cu care George Pop de Bãseºti „a
fost miºeleºte atacat ºi prin atentat sãvârºit cu necalificabilã laºitate, a fost lovit în cap cu voia de a-l pierde scãpând
numai datoritã prezenþei de spirit ºi abnegaþiunii iubitului sãu amic... dr. Teodor Mihali, care ºedea alãturi de el în
sanie”. Vezi Dr. Vasile Lucaciu luptãtor activ pentru unirea românilor. Texte alese. Studiu introductiv, îngrijirea
ediþiei, note ºi comentarii de Ion Iacoº ºi Valeriu Achim, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988, p. 313-314. O informaþie
oralã, primitã de Valentin Bãinþan de la Valentin Bude din Baia Mare, îl face sã afirme cã George Pop a fost apãrat de
preotul Florian, din Boiul Mare care, ca secretar per sonal (?) al marelui tribun era în sanie ºi a ridicat mâna stângã
pentru a opri a doua loviturã, care i-a rupt braþul. Vezi Valentin Bãinþan, Bãseºti „Mica Romã” de sub poalele
Codrului. Contribuþii istorice, Editura Cybela, Baia Mare, 2000, p. 150.

55 Vezi Lupta românilor din Þara Silvaniei..., p. 42.



lor represive împotriva alegãtorilor din Cehul
Silvaniei, prezentând pe larg abuzurile sãvârºite56

− cerere rãmasã, desigur, fãrã rãspuns.
Parlamentul stabilit în urma acestor alegeri

nu a rezistat decât un an, fiind dizolvat la 19
aprilie 1906 prin decret im pe rial.

În alegerile programate la 29 aprilie, la Cehul
Silvaniei ºi-au depus candidaturile Szentkiralyi
Zoltan, preot romano-catolic, reprezentant al Par -
ti dului Independenþei ºi George Pop de Bãseºti,
candidat al P.N.R. S-a trecut imediat la ame -
ninþãri la adresa acestuia, inclusiv cu moartea,
pentru a-i intimida pe alegãtorii sãi.

În dimineaþa alegerilor, un grup mare de
români (circa 1600) strâns din localitãþile în ve -
cinate, în frunte cu George Pop ºi fiica sa, Elena
Pop Hosu-Longin, a pornit, spre Cehul Silvaniei,
unde au fost întâmpinaþi cu insulte ºi pietre, sub
privirile pasive ale soldaþilor ºi jandarmilor mo -
bilizaþi de autoritãþi pentru a „asigura” ordinea
publicã maghiarã. Vãzând numãrul mare ºi ho -
tãrârea alegãtorilor români, o comisie electoralã
din cele trei a demisionat57, urmarea fiind amâ -
narea alegerilor pentru 16 mai 1906. Dar ºi la
aceastã datã alegãtorii români sânt atacaþi pe dru -
mul spre Cehu de bãtãuºi pregãtiþi în acest scop.
Dacã grupul plecat din Bãseºti, mai numeros ºi
sub escortã militarã, cum prevedea legea elec -
toralã, a scãpat mai uºor − câteva zeci bãtuþi crunt,
iar preotul Dumitru Pop din Motiº internat cu
grave leziuni la spitalul din Zalãu − grupul din
valea Someºului, adunat în ziua anterioarã la
Nadiº, a avut mai mult de suferit, înregistrându-se 
un mort (þãranul Iacob Botiº din Nãpradea) ºi
circa 30 de rãniþi, doar o micã parte dintre ale -
gãtori ajungând sã voteze.

Vãzând, însã, cã în pofida mijloacelor folo -
site, candidatul maghiar este pe cale de a fi învins, 
cei care rãspundeau de scrutin au re curs la o
mârºavã stratagemã, respingând pe români de la
vot pe motiv cã primarii care trebuia sã confirme

listele (ev i dent, cei mai mulþi maghiari) au plecat!
Doar aºa a putut fi învins tribunul Sãlajului care,
dezamãgit ºi îndurerat de soarta conaþionalilor
sãi, cei mai mulþi þãrani, pe care îi aprecia ºi îi
sprijinea nu numai cu sfatul, ci ºi ma te rial, a
renunþat sã mai candideze58.

În raportul privind alegerile parlamentare
de la Cehul Silvaniei, din 23 mai 1906, comitele
suprem Gyorgy Kaizler îl încredinþa pe „ono -
ratul” ministru de Interne de la Budapesta cã
acestea s-au desfãºurat în deplinã ordine, ales
deputat fiind Szentkiralyi cu 906 voturi, faþã de
cele 795 ale lui George Pop. Singurul in ci dent
recunoscut este o minciunã sfruntatã : cã românii
i-au zdrobit maxilarul preotului greco-catolic
Dumitru Pop din Motiº, pe motiv cã acesta voia sã 
voteze cu candidatul maghiar! Aceasta dupã ce în
ziua alegerilor, într-o telegramã trimisã aceluiaºi
ministru, Kaizler îl informa cã flãcãiandrii (nume 
de cod pentru bãtãuºii electorali!) au ucis un ale -
gãtor român dintre alegãtorii din Nadiºul Român
care mergeau la votarea din Cehul Silvaniei, iar
pe doi i-au rãnit grav59. 

Un raport mai detaliat, mai complet, cerut,
probabil, de ministrul de Interne în urma inter -
pelãrii fãcute în Parlament de cãtre deputatul
Alexandru Vaida-Voevod, ca ºi a numeroaselor
proteste exprimate pub lic de cãtre români, a fost
trimis de comitele suprem al Sãlajului în 8 iunie
1906. Ev i dent cã ºi aici nega orice influenþã asu -
pra rezultatului alegerilor provenitã de la orga -
nele administraþiei lo cale, acuzate în interpelarea
deputatului român. Ba mai mult, mistificând lu -
crurile, subliniazã atitudinea îngãduitoare a auto -
ritãþilor faþã de alegãtorii lui George Pop, care ar
fi avut „o comportare mai slabã”, dupã ce înainte
de alegeri, cei din zona Jibou „au început tul -
burarea ordinii ºi baterea ungurilor”60. Mai arãta
cã preotul Dumitru Pop din Motiº nu a fost ucis, ci 
doar a suferit leziuni, dar s-a refãcut complet61.
Dupã opinia lui Gyorgy Kaizler, preotul român ar
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56 Ibi dem, în traducere, p. 45-48.
57 Cea de a doua comisie ºi preºedintele ei Poljak Joszef „s-au abzis pretextând cã locuitorii Cehului i-ar fi ameninþat cã-i

vor omorî dacã vor începe alegerile”. Vezi Marin Pop, Viaþa politicã în nord-vestul României (1869-1948), Vol. 1.
Partidul Naþional Român ºi Naþional Þãrãnesc din Sãlaj, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, Editura Porolisum, Zalãu,
2007, p. 22-23.

58 Vezi Lupta românilor din Þara Silvaniei..., p. 55.
59 Ibi dem, p. 51-52.
60 Ibi dem, p. 62.
61 În interpelarea sa din 30 mai 1906 din Parlament, privind ilegalitãþile sãvârºite de autoritãþi în alegerile ultime, Al.

Vaida-Voevod afirmase, dupã informaþiile avute, cã preotul Dumitru Pop ºi încã un alegãtor fuseserã omorâþi. Vezi
Teodor V. Pãcãþian, op. cit., vol. VIII, p. 236.



fi mers singur sã voteze pe candidatul maghiar,
iar pe drum s-a întâlnit cu „flãcãiandrii” pe care
i-ar fi înjurat ºi aceºtia „l-au bãtut ºi i-au zdrobit
maxilarul ºi corpul ºi cu mai multe rãni l-au
transpor tat la spitalul din Zalãu”62. Fãptaºul ar fi
fost „stabilit în persoana lui Lorinc Ferenc din
Cehul Silvaniei”, dar nu reiese din raport cã ar fi
fost acuzat. Recunoaºte apoi cã Iacob Botiº, în -
vãþãtor din Nãpradea, a murit la Nadiºul Român
în urma loviturilor primite, fãptaºi fiind „Varga
Janos ºi doi asociaþi þigani din Cehul Silvaniei”,
predaþi apoi procuraturii. ªi în acest caz, de vinã
au fost alegãtorii români, cãci au plecat spre locul
alegerilor pe alt traseu decât cel stabilit ºi, deci,
fãrã escorta corespunzãtoare63. În finalul ra por -
tului, ca o concluzie la cele expuse, reiese faptul
incredibil ºi revoltãtor cã vina incidentelor apar -
þine românilor care, „nu numai cã au instigat, ci au 
ºi terorizat” fiind înarmaþi nu doar „cu araci (pari,
bâte), ci ºi cu arme de foc”64.

La urmãtoarele alegeri, din 1 iunie 1910,
candidatul P.N.R., Ioan Erdeli, recomandat de
George Pop, a fost silit ºi el sã renunþe, întrucât
alegãtorii sãi n-au reuºit sã ajungã la vot, îm -
piedicaþi, ca de obicei, de autoritãþi.

Nu numai alegerile, dar ºi adunãrile po -
pulare ale românilor erau supravegheate ºi sabo -
tate, ceea ce i-a îndârjit ºi mai mult pe aceºtia,
nerenunþând, ci, dimpotrivã, mobilizându-se la luptã.

La 1 noiembrie 1908, la Bãseºti a avut loc o

adunare popularã la care au participat − dupã cum

raporteazã prim-pretorul plasei Cehul Silvaniei −
500 de persoane pentru a dezbate, la chemarea lui
George Pop ºi a preotului Antoniu Bãliban, pro -
iectul de lege privind votul plu ral, care îi de z a -
vantaja ºi mai mult pe români. George Pop de
Bãseºti a prezentat „suportabil pentru pãturile de
jos” legea care introducea distincþia între con -
tribuabilii ºtiutori de carte ºi cei analfabeþi. So -

luþia propusã era cea a votului uni ver sal, egal ºi
se cret. Asemenea adunãri consacrate problemei
electorale s-au þinut ºi în alte localitãþi din Sãlaj
(Mãieriºte, Plopiº, Porþi etc).

Au urmat adunãrile protestatare îm po tri -
va înfiinþãrii episcopiei maghiare de Hajdu -
dorog, pro babil cel mai mare atentat asupra
drepturilor legitime ale românilor transil vã ne -
ni, dupã cel exer citat asupra limbii naþionale
prin legile lui Trefort ºi Apponyi. Respectiva
episcopie era o dorinþã veche, de peste o sutã de
ani a ma ghia rilor65, care voiau ca limba lor sã
devinã o limbã liturgicã. În solicitarea adresatã
Sfântului Scaun ei cereau, însã, pentru a-ºi
masca dorinþa, limba liturgicã elinã, stratagemã 
devoalatã la Roma de cãtre episcopul Vasile
Suciu, trimis al mitro po litului Vic tor Mihali de
Apºa, care era bolnav.

Conºtientizând pericolul care le ameninþã
legea strãmoºeascã, românii din zona vizatã s-au
mobilizat, organizând adunãri de pro test, care au
culminat cu Congresul de la Alba Iulia, din 29 mai
1912, prezidat de George Pop – ovaþionat la sosi -
rea sa în piaþa centralã, împreunã cu pro testatarii
din Sãtmar, Sãlaj ºi Maramureº – ºi Izidor Marcu.

În cuvântarea sa, George Pop de Bãseºti,
dând glas sentimentelor sale de bun credincios ºi
pa triot, afirmã cã înfiinþarea episcopiei maghiare
este un „atentat monstruos, pornit în con tra Bi -
sericii noastre naþionale”66. Fãrã a fi reclamatã
„din punctul de mântuirea sufletelor”, respectiva
episcopie are, de fapt, menirea „de a servi politica
de maghiarizare între Români”, ba mai mult „sã
cotropeascã limba ºi fiinþa noastrã româ neas -
cã”67. Prin constituirea noii episcopii maghiare,
biserica românã unitã urma sã piardã 83 de pa -
rohii, 378 de filii ºi 172 cãtune, care totalizau
circa 73.225 de credincioºi68.

În rezoluþia cititã de Iuliu Maniu se afirmã
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62 Lupta românilor din Þara Silvaniei...., p. 63. 
63 Ibi dem.
64 Ibi dem, p. 72-73.
65 Vezi Ioan Georgescu, op. cit., p. 256-265.
66 În telegrama adresatã Majestãþii Sale de la Viena, semnatã de cãtre cei doi preºedinþi ai Congresului, se spe cificã

prezenþa a 15.000 de „îngrijoraþi de viitorul acestei mitropolii” (de Alba Iulia ºi Fãgãraº, n.n.). Vezi articolul Marele
meet ing de la Alba Iulia. Raport spe cial al Unimii, preluat din pe ri odicul blãjean „Unirea”, în Mircea Popa (coord.),
op. cit., p. 169. În schimb, Ioan Georgescu avanseazã cifra de 20.000 la „meet ing”. Cf. Ioan Georgescu, op. cit., p. 271.

67 Ibi dem, p. 274-275.
68 Potrivit lui Ioan Georgescu, în op. cit., p. 253. Dupã Iuliu Maniu, în cuvântarea sa la Congresul amintit, din trupul

Bisericii române greco-catolice erau „rupte” 104 comune, urmând ca „pe 76.000 de credincioºi sã-i lipseascã de
dulceaþa limbii româneºti în bisericã”. Cf. Mircea Popa (coord.), op. cit., p. 172.



hotãrât cã înfiinþarea episcopiei maghiare, pre -
zentatã la Roma ca o episcopie cu limba gre -
ceascã „nu o îndreptãþeºte nici istoria ºi nici
lip sele sufleteºti ale aºa-numiþilor greco-catolici
maghiari”, fiind „primejdioasã” prin efectele ei ca 
„in stru ment pol i tic de deznaþionalizare”69.

Congresul, devenit ad-hoc o mare sãrbã toare
a românilor, a stabilit trimiterea unui me moriu la
Sfântul Scaun, prin intermediul mitro politului dr.

Vic tor Mihali de Apºa − rãmas, însã, fãrã efectul
scontat, episcopia luând fiinþã în acelaºi an, 1912.

Peste ºase ani, tot aici, la Alba Iulia, George 
Pop de Bãseºti va avea fericirea de a anunþa prin
vocea sa transformarea în realitate a nãzuinþei
milenare a românilor de a trãi în graniþele ace -
luiaºi stat. Cu toate cã era bãtrân ºi bolnav la acel
început de iarnã, aflând ce se pregãteºte la Alba
Iulia, a pornit spre cetatea care va deveni pentru
vecie cetatea unitãþii noastre naþionale, însoþit de
locotenentul Alexandru Kis. Era fi nal de rãzboi
mondial, trenurile reci nu ofereau siguranþã, iar în
gãri gãrzile maghiare încercau sã intimideze ºi sã
opreascã ºuvoiul de români porniþi spre Alba Iulia 
ºi cu atât mai mult pe reprezentanþii delegaþi ai
românilor. Ajunºi la destinaþie, cei doi cãlãtori nu
au gãsit condiþii de cazare corespunzãtoare ºi au

dormit într-o camerã de ho tel neîncãlzitã − încãl -
ziþi, însã, în suflete, de evenimentul epocal care se 
dorea parafat a doua zi, prin voinþa zecilor de mii
de români prezenþi.

Ales sã prezideze − alãturi de cei doi epis -
copi ai românilor, Ioan I. Pap ºi dr. Radu Deme -

triu − Marea Adunarea Naþionalã, în ziua de 1
decembrie stil nou, cu tactul sãu binecunoscut ºi
cu spiritul sãu tol er ant, într-o scurtã, dar emo -
þionantã cuvântare a spus: „Vrem sã zdrobim lan -
þurile robiei noastre sufleteºti, prin realizarea ma -
relui vis al lui Mihai Viteazul: unirea tuturor celor
de o limbã ºi o lege, într-un singur ºi ne despãrþit
Stat Românesc. Lãsaþi-vã pãtrunºi, fra þilor, de fio -
rii sfinþi ai acestui strãlucit praznic naþional ºi în
cea mai deplinã ºi frãþeascã ar monie sã clãdim
temeliile fericirii noastre naþio nale”70. 

Nu va pleca la Bãseºti decât dupã un în -
conjur pe la Deva, la iubita sa fiicã Elena care,

bolnavã fiind, n-a putut participa la grandioasa
adunare care a împlinit visul românesc de veacuri. 
Apoi, pe un ger cumplit a pornit spre casã, cu
acelaºi ofiþer însoþitor, trecând prin alte obstacole
ºi privaþiuni: în Teiuº nu a gãsit unde sã doarmã
decât în biroul ºefului de garã, de naþionalitate
maghiarã!71.

A fost ul tima sa cãlãtorie, fãcutã cu mari
sacrificii, dar ºi cu mulþumirea cã la zenitul unei
vieþi lungi, de lupte ºi frãmântãri, în care nu ºi-a
pierdut niciodatã încrederea în victorie, sã vadã
împlinit visul atâtor gen eraþii care l-au pregãtit
prin lucrare ºi jertfire.

*
Conºtient cã ºi-a fãcut datoria faþã de nea -

mul sãu iubit, mândru de luptele purtate ºi de
suferinþele îndurate în slujba idealului naþional,
pecetluind un trecut de nãdejdi ºi strãdanii,
George Pop de Bãseºti ºi-a dat obºtescul sfârºit în
modestul sãu tusculan, la 23 februarie 1919. A
fost înmormântat trei zile mai târziu, sub ploaia
de gloanþe trase de duºmanii crezului sãu pol i tic,
în cimitirul sãtesc, dormindu-ºi somnul de veci
alãturi de þãranii pe care i-a iubit ºi ajutat cum
puþini au fãcut-o. 

De la intrarea în Parlamentul maghiar ºi
pânã la sfârºitul vieþii, George Pop de Bãseºti s-a
bucurat de un prestigiu ºi de o popularitate egalate 
în acest colþ de þarã doar de Leul de la ªiºeºti.

Puterea cuceritoare a personalitãþii sale iz -
vo rãºte ºi din simplitatea omului care a fost
George Pop. Aris to crat prin naºtere, el ºi-a ma -
nifestat, însã, neostentativ, doar aristocraþia spi -
ritualã, fiind apropiat de conaþionali, dar mai ales
de þãranii sãi. ªi nu numai de ai sãi, de vreme ce în 
primãvara rãscoalelor þãrãneºti din 1907, a lansat, 
prin presã, în luna martie, un apel pentru întra -
jutorarea vãduvelor ºi orfanilor þãranilor morþi în
nefericitul eveniment. Nu se limiteazã doar la
constatarea tragediei reprezentate de fatala rãs -
coalã, care a învãluit þara întreagã în jale, ci tri -
mite 1000 de coroane Crucii Roºii ºi cheamã
„minþile luminate” sã dezvãluie cauza ridicãrii
þãranilor ºi sã ia mãsuri de „asanare a relelor”. Se
adreseazã, afirmã el, „oamenilor de bine, pa tri -
oþilor lu minaþi”, „înþelepþilor bãrbaþi de stat” ai
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69 Mircea Popa (coord.), op. cit., p. 177.
70 Ioan Georgescu, op. cit., p. 173.
71 Ibi dem, p. 211.



României care conduc destinele þãrii, dând toto -
datã ºi soluþia pentru evitarea în viitor a unor
asemenea tragedii: „ca toþi (þãranii, n. n.), sã aibã
traiul asigurat prin proprietatea de pãmânt, care sã 
le întindã putinþã de o dezvoltare economicã sã -
nãtoasã, totodatã sã aibã putinþa de a se cultiva în
ºcoale poporale corespunzãtoare, conduºi de un
cler luminat ºi de o învãþãtorime la înãlþimea
chemãrii; sã li se dea pãºuni þãranilor pentru pãs -
trarea vitelor ºi pãduri pentru trebuinþele cãsii ºi
pentru in du stria economiei rurale, ºi prin acestea
sã li se asigure existenþa ºi fericirea din care sã
izvorascã mãrirea regatului”72.

Deocamdatã, profund miºcat de „þipetele de 
durere nemãrginitã ale victimelor nevinovate”,
adicã „vãduvele ºi orfanii care au rãmas fãrã spri -
jin”, el roagã pe românii de pretutindeni sã-ºi dea
„obolul de caritate”73. Totodatã, roagã „Înaltul
guvern al României” ca în mãsurile luate îm -
potriva þãranilor revoltaþi sã procedeze „cu spirit
conciliar”, cu „milã ºi cu iubire”, ceea ce este mai
eficient decât „esagerarea paragrafelor din codi -
cele penale”74.

Tot pentru þãrani a scris ºi a publicat, în
douã ediþii, lucrarea Economia câmpului, pre -
miatã de Despãrþãmântul Sãlaj al Astrei cu 6

galbeni. Bun cunoscãtor al ºtiinþei agricole − cât

era posibil în epocã ºi pentru un nespecialist − el
dã sfaturi con crete þãranilor, atât pentru lucrarea
câmpului, cât ºi pentru „grãdinãrit, pomãrit ºi
creºterea vitelor”, expresie a grijii pentru cei care
trudeau la sate, dar ºi a calitãþilor sale de gospodar75.

Dovada popularitãþii sale reiese cu preg -
nanþã din scrisorile primite în urma luãrilor de
cuvânt în Parlament, apoi când a fost închis la
Vacz etc., ca ºi din impresionanta manifestare de
la Bãseºti, din 4 au gust 1907, când a fost sãr -
bãtorit pentru cele ºapte decenii de viaþã împlinite 
în urmã cu doi ani76.

Atunci, atât Despãrþãmântul Astrei din Sãlaj,
cât ºi Reuniunea Femeilor Române Sãlãjene ºi-au 
programat adunãrile anuale la Bãseºti, de ziua lui
George Pop. Ele s-au þinut în prima parte a zilei,
dupã serviciul divin oficiat la bisericã. Con du -
cãtorii lor, Alimpiu Barbulovici ºi Maria Cosma
ºi-au prezentat rapoartele în faþa a circa 800 de
persoane, câte au încãput în bisericã ºi în preajma
ei. A urmat premierea gospodarilor vrednici ºi,
dupã deplasarea celor 1500 de inºi prezenþi la
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 George Pop de Bãseºti.
Bust realizat de artistul

bucureºtean Iulian Nãstase

72 Maramureºenii în lupta pentru libertate ºi unitate naþionalã. Documente. 1848-1918. Ediþie îngrijitã de Vasile
Cãpâlnean, Ioan Sabãu, Valeriu Achim, Bucureºti, 1981, p. 263. Aici textul este preluat din „Gazeta de duminecã”,
ªimleul Silvaniei, nr. 17, din 5 VII 1907.

73 Ibi dem, p. 263-264.
74 Ibi dem, p. 264. Cã apelul sãu n-a rãmas fãrã ecou amintim scrisoarea lui Vir gil Arion, trimisã lui George Pop în 27

aprilie 1907, din Bucureºti, laudativã, pentru intervenþia patriotului din Sãlaj. La rândul sãu, afirmã acesta, ºi-a creat „o 
situaþie grea în partidul con ser va tor prin poziþia sa faþã de apãrarea þãranilor”, dovadã cã împãrtãºea opiniile lui George 
Pop. Vezi Mircea Popa, Documente politice, culturale ºi literare privitoare la lupta românilor pentru independenþã
naþionalã, în „Acta Musei Porolissensis”, IV, Zalãu, 1980, p. 569-570.

75 Calitãþi relevate ºi de Nicolae Iorga, dupã vizita fãcutã la Bãseºti, probabil în toamna anului 1905. Iatã ce scria acesta
despre cel cãruia i-a fost oaspete. „Dintr-o moºtenire de o sutã de iugãre, acest om harnic a ºtiut sã facã un strãlucit
domeniu de 3200 de iugãre, care e unul din cele mai frumoase în aceste pãrþi ºi cuprinde mãieriºti, ferme cum zicem
noi, în trei sate, în Bãseºti însuºi, în Tãmãºeºti ºi în Bãiþa”. Vezi Nicolae Iorga, Neamul românesc în Ardeal ºi Þara
Ungureascã la 1906, Ediþie îngrijitã ºi prefaþã de Ion Opriºan, Editura Saeculum I.O., Bucureºti, 2005, p. 338.

76 În 1905 ºi 1906 el a candidat în alegeri, nefiind, deci, condiþii favorabile aniversãrii.



curtea lui George Pop, premierea a 300 de femei
pentru modul ex em plar în care ºi-au crescut co -
piii, admiraþi pentru „frumuseþea ºi vigurozitatea
lor”. La masa luatã într-un cort instalat în curtea
castelului au participat, printre cele 504 per soane, 
deputatul Teodor Mihali, preotul Vasile Lucaciu,
protopopul Vasile Pop ºi George Pop, avocat din
Zalãu. S-au þinut toasturi, cuvântãri, relevând
meritele sãrbãtoritului în lupta pentru libertate ºi
unitate naþionalã, fiind dat exemplu gen eraþiei
tinere, iar un grup de zece tineri în costum
naþional, au prezentat cunoscutul joc ro mânesc
„Cãluºarul”77.

Seara, dupã ce a început petrecerea „clasei
domneºti”, au sosit, cu maºina, oaspeþi de la
Bucu reºti, respectiv boierii Mihai Cantacuzino ºi
Emanoil Butculescu, precum ºi Alexandru D.
Flo rescu, secretar al Ligii Culturale ºi Nicolae
Filipescu, fost primar al Bucureºtiului ºi ministru
de Rãzboi, cu toþii admiratori ai lui George Pop de 
Bãseºti ºi luptãtori pentru unitate naþionalã78.

Printre multele calitãþi ale lui George Pop,
des reiteratã, a fost generozitatea sa de adevãrat
Mecena, recunoscutã chiar ºi de adversarii cre -
zului sãu pol i tic79. An de an , inclusiv când a fost
la închisoare, George Pop îi premia80 pe în vã -
þãtorii care se distingeau în munca de alfa betizare
a românilor ignoraþi de autoritãþi ºi obli gaþi sã
înveþe limba maghiarã, ca ºi pe cei ce se dovedeau 
buni gospodari în ramurile economiei agricole.
De asemenea, îi ajuta pe studenþii ro mâni de la

universitãþile din Ungaria, pe întem niþaþii din în -
chisorile maghiare, primea la masa sa, deopotrivã,
pe intelectuali, tovarãºi de luptã politicã ºi þãrani,
iniþia colecte pentru cei sãraci etc.

A ctitorit ºcoli ºi lãcaºuri de culturã ºi a
subvenþionat diferite societãþi culturale din ave rea
sa, convins cã numai prin dezvoltarea culturii mo -
rale ºi intelectuale a poporului, prin luminarea
acestuia, se pot înfãptui ºi dezideratele naþio nale81.

Ca mare proprietar, a luat parte la în fiin -
þarea bãncilor „Albina” (Sibiu,1872), „Silvania”
(ªimleul Silvaniei, 1887), „Sãlãjana” (Jibou, 1898),
„Codreana” (Bãseºti, 1906), instituþii care ºi-au
adus o substanþialã contribuþie la ridicarea cultu -
ralã a românilor, orientând în aceastã di recþie o
parte a veniturilor. Ele erau, totodatã, locuri de
întâlnire a conducãtorilor miºcãrii naþio nale.

Popularitatea sa, expresie a sufletului cald
ºi vi brant la durerile neamului, a caracterului sãu
ferm, neîncovoiat în luptele în care înfrângerile ºi
umilinþele n-au lipsit, a devoþiunii pentru idealul
naþional a fost imensã. Era, în acelaºi timp, un
gen tle man, încât ºi adversarii sãi politici maghiari 

îi purtau re spect − numindu-l „Olah Kiraly” (Re -

gele Valahilor)82 − ºi au încercat sã-l atragã, ev i -
dent, fãrã succes, de partea lor.

S-a bucurat de preþuirea ºi prietenia unor
eminente personalitãþi ale vieþii politice ºi cul -
turale româneºti, precum G. Bariþiu, V. Goldiº,
Valeriu Braniºte, Mihail Kogãlniceanu, Nicolae
Iorga etc. Deosebit de semnificativã este preþuirea
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77 Pe larg, despre aceste festivitãþi, vezi Raportul primpretorului plasei Cehul Silvaniei cãtre comitele suprem privind
adunarea cu caracter naþional de la Bãseºti din 4 au gust 1907, în Lupta românilor din Þara Silvaniei…, p. 142-146.

78 Ibi dem, p. 145.
79 În Raportul comitelui suprem din Sãlaj din 25 aprilie 1907, adresat ministrului de Interne maghiar se afirmã expres:

„Este cel mai mare reazem ma te rial ºi spir i tual al românilor în mâinile cãruia este concentratã întreaga conducere a
miºcãrii româneºti din întreaga þarã... În scopuri naþionale româneºti, în se cret dã sume uriaºe. Toate sânt rod al
gândirii sale. Din marea sa avere din dãruire de sine, în scopuri asemãnãtoare ºi nerambursabil, anual dã premii mai
multor tineri învãþãtori români”.Vezi Ioan Tomole, op. cit., p. 147.

80 Antoniu Bãlibanu, preot al Bãseºtilor în acea perioadã, ne informeazã care erau aceste premii: 1. O vacã ºi viþel; 2. O
scroafã cu purcei; 3. Un galben de 20 florini ºi altul de 10 florini. Vezi A. Bãlibanu, Când l-am cunoscut pe Gheorghe
Pop de Bãseºti, în „Flori de crin”, ªimleul Silvaniei, nr. 2, 1933, p. 6.

81 În necrologul publicat de revista „Transilvania”, dupã o scurtã biografie, se menþioneazã: „Se poate zice, fãrã
exagerare, cã nu s-a fãcut ceva de seamã la noi fãrã de ajutorul lui. Astfel, a contribuit cu sume însemnate la înfiinþarea
fondurilor culturale ale celor douã biserici româneºti, precum ºi la fondul ziariºtilor. A ajutat cu sume mari ºi
instituþiunea noastrã, care trebuie sã-i fie recunoscãtoare. În timpul rãzboiului a deschis internatul de bãieþi Gheorghe
Pop de Bãseºti pe lângã liceul din ªimleul Silvaniei, dãruind suma de 50.000 coroane. Iar când furia asupritorilor
noºtri s-a nãpustit cu putere elementarã asupra ºcolilor noastre româneºti,cerând capul celei mai vechi dintre ele, al
liceului din Blaj, tot badea Gheorghe a fãcut gestul eroic. Asta nu va fi jertfind din al sãu partea cea mai însemnatã a
sumei de 60.000 cor., cât era de lipsã pentru asigurarea liceului pe anul 1917/1918. Pe urmã, întreagã averea sa,
preþuitã la câteva milioane, a testat-o, dupã moartea unicei sale fiice, a doamnei Elena Pop Hossu-Longin, mitropoliei
de la Blaj, spre veºnicã pomenire”.

82 Potrivit lui Antoniu Bãlibanu, op. cit.



pe care i-a arãtat-o romanistul ceh Jan Ur ban
Jarnik (1848-1923), profesor la Universitãþile din
Viena ºi, apoi, Praga, cunoscut prin iubirea nu tritã
pentru poporul român ºi limba sa83, devenit în anul
1919 membru de onoare al Academiei Române. 

Sentimentele de iubire ºi de apreciere
expri mate de intelectualii români ºi strãini, ca ºi
de oamenii din popor, i-au rãsplãtit con stant efor -
turile depuse în lupta pentru propãºirea cona -
þionalilor sãi. În douã ocazii, ºtim noi, s-ar fi putut 
bucura ºi de simbolica rãsplatã din partea auto -
ritãþilor. Astfel, în anul 1907, când autoritãþile din 
România au avut iniþiativa decorãrii lui George
Pop cu un ordin românesc, guvernul maghiar a
cerut, „confidenþial”, opinia co mitelui suprem de
la Zalãu. În raportul sãu cãtre ministrul de Interne,
comitele îl prezintã pe George Pop cât se poate de
re al ist, reiterând acti vitatea acestuia în slujba in -
te resului românilor transilvãneni ºi recunoscând
prestigiul de care se bucurã. Predicatul nobiliar

„de Bãseºti” − afirmã comitele − „în traducerea
româneascã a lui „ilyes falvi” îl foloseºte pentru
accentuarea mai româ neascã a numelui sãu”84.
Apoi continuã: „De la procesul Memorandului,
însã, se ocupã exclusiv cu problemele românilor
ºi încã într-o direcþie aºa de periculoasã, încât
numele sãu este identificat cu strãdaniile care au
drept scop alipirea Tran silvaniei cu România”.
Chiar fãrã sã fi exprimat deschis asemenea idei,
activitatea lui George Pop sugereazã cã acesta
este „scopul so cial-pol i tic al lui, cât ºi al disci -
polilor sãi, intelectualii ro mâ ni”85. Subliniind în
continuare rolul preºedintelui P.N.R. în intrarea
în „ac tiv ism” a românilor, dar ºi filantropia sa, va
concluziona cã este imperios necesarã „împie -
dicarea decorãrii lui George Pop cu ordin Româ -
nesc”, întrucât aceasta „ar fi un imbold” pentru
români ºi „i-ar indispune pe un gurii de aici”86.

N-a avut ocazia sã se bucure nici de re -

cunoaºterea strãdaniilor sale de o viaþã de cãtre
regele Ferdinand, care l-a decorat, la 11 de cem -
brie 1918, cu „Coroana României în Gradul de
Mare Cruce”, cãci decoraþia nu i-a fost remisã
înainte de obºtescul sãu sfârºit87.

Graþie fiicei sale, Elena Pop Hossu-Longin,

de ziua patronului spir i tual al lui George Pop − 23

aprilie −, în anul 1923, la Bãseºti, a fost inaugurat
un mon u ment funerar, un obelisc de marmurã nea -
grã, de o simplitate potrivitã pentru cel înveºni cit.
Au fost de faþã, pe lângã mitropolitul Vasile Suciu
ºi episcopul Iuliu Hossu, asistaþi de un sobor de 50
de preoþi, personalitãþi marcante ale vieþii politice
(Vintilã Brãtianu, Aurel Cosma, Teodor Mihali,
Valeriu Braniºte etc.) ºi culturale (Octavian Goga,
Stelian Popescu, Ioan Geor gescu etc.)88.

La centenarul naºterii lui George Pop, sãr -
bãtorit în 4 au gust 1935, la Bãseºti au venit spre

a-l omagia − dupã parastasul oficiat de cãtre P.S.

Alexandru Rusu, episcopul Maramureºului − re -
prezentanþi ai Guvernului ºi ai Partidului Lib eral,
aflat la putere, dar ºi foºti miniºtri (Valer Mol dovan,
Ion Rãducanu etc.), care l-au cunoscut ºi care în
cuvântãrile lor i-au adus prinos de recunoºtinþã.
Cel mai mult a impresionat cuvântarea lui Iuliu
Maniu, fost preºedinte al Consiliului de Miniºtri,
care a sintetizat magistral o viaþã ºi o per so na -
litate în cuvinte care au electrizat mulþimea pre -
zentã: „Veneam ca la Mecca românã, veneam
emoþionat, cãci aici era comandamentul suprem
al neamului asuprit. Vorba lui era pãmânteanã,
dar poruncitoare, iar atitudinea lui hotãrâtã, fãrã
ezitare. Dacã neamul românesc a fost civilizat ºi
disciplinat, se datoreºte norocului cã a avut un
comandant care întrecea însuºi neamul. Nu putea
vorbi de naþiune, fãrã lacrimi. Era un om hotãrât,
nu numai de a concepe idei, dar ºi de a le pune în
aplicare. A fost un erou. A fost un mare geniu prin 
multiplicitatea activitãþii sale”89.
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83 Într-o scrisoare cãtre Aurel Mureºianu − di rec tor ºi proprietar al „Gazetei Transilvaniei” − el se destãinuia astfel: „Este
ceva ce nu-mi pot explica eu însumi, cum de mi se strânse în inima-mi atâta dragoste pentru poporul român ºi limba
sa”. Vezi Jan Ur ban Jarnik, Corespondenþã, Editura Mi nerva, Bucureºti, 1980, vol.1, p. 299.

84 Vezi Lupta românilor din Þara Silvaniei…, p. 149.
85 Ibi dem.
86 Ibi dem, p. 150.
87 A se vedea copia Decretului de decorare în articolul lui Teofil A. Bãlibanu, Gheorghe Pop de Bãseºti. Câteva date

biografice în vederea centenarului naºterii sale (1835), în „Flori de crin”, ªimleul Silvaniei, nr. 7-9, 1934, p. 14.
88 Ioan Georgescu avanseazã, dupã informaþiile din ziarele vremii, cifra de 15.000 de prezenþi la festivitate. Vezi Ioan

Georgescu, op. cit., p. 363.
89 Ibi dem, p. 369.



Dupã moartea fiicei sale (1940), efigia aces -
tui simbol al desãvârºirii neamului a trecut printr-o
scurtã, dar nedoritã obscu rare.

La 27 noiembrie 1977, în centrul comunei
Bãseºti, a fost ridicat bustul sãu, lucrare a artis -
tului bucureºtean Iulian Nãstase90, care va fi sfin -
þit abia în anul 1991, iar apoi, în micul castel
încon jurat de brazi falnici, pãstrând vag semeþia
de altãdatã, s-a ame najat un simplu, dar sem -
nificativ muzeu, care reitereazã momente din
epo peea între girii þãrii.

Dupã 1989, numele marelui pa triot a fost
preluat de mai multe instituþii ºi strãzi pentru a-i
eterniza amintirea.

Astfel, de la 1 decembrie 1993, Grupul ªco -
lar din Cehul Silvaniei poartã numele Gheorghe
Pop de Bãseºti.  Nu a rãmas singura instituþie cu
acest nume, cãci în anul 1998  profesoara Au rora
Puºcaº, strãnepoatã pe linie maternã a ilustrului
înaintaº, a înfiinþat la Ulmeni (Maramureº), Li -
ceul privat „Gheorghe Pop de Bãseºti”. Pânã în
anul 2008, sub patronajul Fundaþiei „Sfântul
Anton de Padova”, al cãrei preºedinte este Au rora 
Puºcaº, au mai apãrut 5 licee cu acest nume în
oraºele Baia Mare, Sighetul Marmaþiei, Satu
Mare, Tg. Lãpuº ºi Viºeul de Sus.

La 1 noiembrie 1996, Grupul de Pompieri

din Baia Mare a preluat numele lui Gheorghe Pop
de Bãseºti, iar în 15.12.2004 a fost inclus în ca -
drul Inspectoratului Judeþean pentru Situaþii de
Urgenþã, cu aceeaºi denumire. În faþa clãdirii acestei
importante instituþii a fost instalat, la 21 sep -
tembrie 2013, un bust din bronz al lui Gheorghe
Pop de Bãseºti, realizat de cãtre sculptorul Ioan
Marchiº. Un alt bust – op era sculptorului Iosif
Sepsi – a fost amplasat în faþa clãdirii Arhivelor
Naþionale din Zalãu, Gheorghe Pop de Bãseºti
fiind prezent, astfel, în mijlocul sãlãjenilor printre 
ai cãror înaintaºi a trãit ºi a luptat.

În Baia Mare, o stradã îi perpetueazã nu -
mele, ca ºi alta în Bucureºti, ºi, probabil, ºi în alte
localitãþi.

ªi, nu în ultimul rând, principala salã de
lecturã de la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”
din Baia Mare, a primit numele de Gheorghe Pop
de Bãseºti, al cãrui bust a fost plasat la intrarea
acesteia.

Putem spune cã acest mare cre ator de
istorie, a fost, astãzi, definitiv restituit istoriei91.

Unei istorii ale cãrei pagini memorabile
s-au scris ºi la Bãseºti, de unde, timp de câteva
decenii, George Pop a condus luptele neamului
sãu asuprit, însetat de libertate, de luminã ºi de
neatârnare.
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Casa memorialã din Bãseºti ºi Teiul Unirii

90 Vezi Valentin Bãinþan, op. cit., p. 371.
91 Despre tovarãºul sãu de luptã mai tânãr, Vasile Lucaciu, s-au publicat 13 cãrþi. Despre George Pop doar una, datoratã

canonicului Ioan Georgescu, fost secretar al Astrei. Apãrutã la centenarul naºterii sale − 1935, cartea a fost reeditatã re -
cent (2013), însã într-un mod amatoristic, fãrã note, extrem de necesare dupã trecerea timpului, fãrã corectarea unor
erori − fireºti pentru acea vreme − ºi într-o formã greu utilizabilã, încât nu e de mirare cã a trecut neobservatã, fãrã a
stârni aºteptatul interes al celor de azi pentru marele bãrbat al neamului.



Elie (Ilie) Pop
1848-1922

Anca SIMA

Personalitate marcantã a activitãþii cul -

tu rale chiorene de la sfârºitul se co -

lului al XIX-lea ºi începutul secolului

al XX-lea, Elie Pop a fost, deopotrivã, învãþãtor,

dirijor, cre ator ºi culegãtor de creaþii literare, pub -

li cist, înflãcãrat cuvântãtor ºi luptãtor pentru

drep turile poporului român.
S-a nãscut la 28 iulie 1848 în localitatea

Sãpâia, din vechiul dis trict al Cetãþii de piatrã
(Chioar), pãrinþii lui fiind þãrani iobagi ce mun -
ceau pe pãmânturile familiei Teleki, dar care la
1848 devin liberi pe vechiul lor pãmânt.

Primii ani de ºcoalã îi urmeazã în satul sãu
na tal, iar apoi, la îndemnul preotului din sat, pã -
rinþii hotãrãsc sã-l trimitã la ºcoalã, la oraº.

În anul 1867 îl gãsim la ºcoala româneascã
din Lãpuº, unde urmeazã clasa a IV-a normalã. Se 
înscrie apoi la Preparandia din Nãsãud. Aici stu -
diazã timp de 2 ani, absolvind cursurile „cu suc -
ces foarte bun”1.

Încã din primii ani de ºcoalã a fost atras de
ºtiinþã ºi culturã, fiind convins cã prin educaþie
poporul poate fi ridicat la o viaþã mai bunã.

Dupã absolvirea Preparandiei (1870) se în -
toarce pe meleagurile natale. Este numit învãþãtor 
în localitatea Colþirea, iar, în anul urmãtor, la
îndemnul pãrinþilor, ocupã postul de dascãl din
satul sãu na tal, Sãpâia.

Din 1872 este dascãl ºi can tor la ªomcuta
Mare, unde va rãmâne pânã la sfârºitul vieþii.
Împreunã cu dascãlul Teodor Blaga desfãºoarã o
activitate pedagogicã bogatã, muncind mult
pentru prestigiul ºcolii româneºti din localitate.

În anul 1877 se cãsãtoreºte cu Iuliana Bozo, 
absolventã a ªcolii Confesionale din ªomcuta
Mare, care l-a sprijinit ºi ajutat de-a lungul vieþii,
fiindu-i cel mai bun prieten. Au avut împreunã
patru copii.

Elie Pop manifestã o vocaþie deosebitã faþã
de cariera pedagogicã. În concepþia sa, arta in stru -
irii ºi educaþiei copilului constã în mo delarea su -
fletului acestuia prin exerciþii prac tice ºi printr-o
apropiere permanentã de acesta, prin cãutarea
unor metode care sã facã informaþia pre datã cât
mai atrãgãtoare, cât mai utilã elevului. Prin aceste 
idei, publicate în studiul sãu Cântul în ºcoalã,
apãrut în „Convorbiri pedagogice” din februarie
1887, susþine principiul accesibilitãþii în ºcoalã:
„Pedagogul adevãrat nu cautã sã încarce de la
început memoria elevului cu cunoºtinþe prea
vaste, nu trebuie sã se mulþumeascã cu o asimilare 
superficialã a cunoºtinþelor, ci trebuie sã aleagã
metoda cea mai adecvatã, pentru a face obiectul
predat cât mai atrãgãtor, cât mai ex plicit ºi cât mai 
folositor elevului în viaþa practicã”2.

Viziunea lui Elie Pop despre educaþie se
referã nu doar la educarea copiilor, ci îmbrã þi -
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1 Ilieºiu Vic tor, Ilie Pop – em i nent om al ºcolii ºi culturii din Chioar, în „Studii ºi articole”, vol. 2, Comitetul pentru
Culturã ºi Educaþie Socialistã al Judeþului Maramureº, Baia Mare 1973, p. 200-201.

2 Pamfil Bilþiu, Oameni din Maramureº, Editura Maria Mon tes sori, Baia Mare, 2003, p. 160.



ºeazã totalitatea manifestãrilor spirituale ale co -ºeazã totalitatea manifestãrilor spirituale ale co -
lec tivitãþii. Venind din mijlocul poporului, gân direa
sa pedagogicã s-a for mat treptat, strâns legatã de
situaþia în care se gãsea poporul în acea vreme.

Temeinica sa pregãtire profesionalã, ex pe -
rienþa câºtigatã prin muncã, precum ºi implicarea
în viaþa culturalã din Chioar au fost apreciate de
personalitãþi ale vremii. 

Într-un articol apãrut în „Convorbiri pe -
dagogice” (1887), cunoscutul folclorist Ioan Pop-  
Re te ganul sublinia: „ªcoala românã centralã din
ªomcuta Mare, unicul focar de culturã naþionalã
în pãrþile Chioarului, a dobândit în Ilie Pop pe
bãrbatul dorit. Dânsul este un învãþãtor destoinic,
înzestrat cu frumoase cunoºtinþe metodice, atât
teoretice, cât ºi prac tice”3. 

A fost membru activ al reuniunilor învã -
þãtoreºti de la ale cãror manifestãri era nelipsit,
participând ºi militând la buna desfãºurare a învã -
þãmântului din Þinutul Chioarului.

Meritele sale în activitatea culturalã au fost
recunoscute ºi de oficialitãþile lo cale printr-o ade -
verinþã eliberatã pentru învãþãtorul Elie Pop în
vederea recunoaºterii activitãþii ºcolare a acestuia 
începând cu anul 18724.

Este ales membru de onoare al Reuniunii
Învãþãtorilor Greco-Catolici din comitatele Sãtmar 
ºi Ugocea (1910). Aceastã reuniune se organiza
anual cu scopul promovãrii culturii gen er ale a
învãþãtorilor prin lecþii prac tice, referate sau di -
sertaþii pe teme pedagogice.

Numele lui Elie Pop este legat ºi de înfiin -
þarea primei biblioteci ºcolare din Þinutul
Chioarului. În anul 1874, alãturi de Teodor Blaga, 
a pus bazele bibliotecii ºcolare din ªomcuta
Mare, care, cu timpul, se transformã în biblioteca
publicã, sub tutela Reuniunei de cântãri5. 

Stãruinþa cu care cãuta sã se perfecþioneze
mereu l-a fãcut pe Elie Pop sã-ºi aprofundeze
cunoºtinþele muzicale dobândite în ºcoalã prin
studierea în par tic u lar a tehnicii instrumentelor
muzicale, în scopul „de a învãþa viaþa culturalã ºi

artisticã a poporului din sânul cãruia s-a ridicat”,
lucru pe care-l mãrturiseºte în studiul sãu „Cântul
în ºcoalã”6. 

Pentru a-ºi întregi cunoºtinþele muzicale,
merge la Iaºi, în perioada 1886-1887, în timpul
va canþelor de varã, la cursurile de muzicã ºi
dirijat coral de la ºcoala marelui compozitor
Gavriil Musicescu, unde a fost coleg ºi prieten cu
Ion Vidu.

În 1893 urmeazã un curs de muzicã vocalã
la Lugoj, la ºcoala lui Ion Vidu.

Întreaga sa activitate a închinat-o prospe -
ritãþii culturale a oamenilor în mijlocul cãrora a
trãit.

Sub conducerea lui Elie Pop, s-au organizat
la ªomcuta Mare cursuri de dirijat coral, unde au
învãþat meºteºugul descifrãrii semnelor muzicale
tineri din împrejurimi dornici sã conducã o for -
maþie coralã.

Una dintre iniþiativele importante ale
presti giosului învãþãtor a fost înfiinþarea, în anul
1889, a „Reuniunii de Cântãri a Plugarilor Româ -
ni din ªomcuta Mare”. Este primul cor organizat
ºi aprobat de autoritãþi. Printre membrii fondatori
s-au aflat ºi Vasile Lucaciu ºi George Pop de
Bãseºti7. Încercãri sporadice pentru înfiinþarea
unui cor au existat începând cu anul 1865.

În concepþia lui, muzica coralã contribuie la 
sudarea relaþiilor între oameni, aceastã Reuniune
deþinea rolul de „pârghie puternicã cu care omul
se ridicã la o adevãratã treaptã de culturã ºi civi -
lizaþie”8. 

Atmosfera româneascã de la ªomcuta face
ca Elie Pop sã devinã cunoscut ºi apreciat ºi
dincolo de hotarul Chioarului, fiind o figurã de
seamã a culturii româneºti din Transilvania. Acti -
vitãþile desfãºurate de „Reuniunea de Cântãri a
Plugarilor români din ªomcuta Mare” aveau ca
scop nu doar activitatea artisticã din zonã, ci ºi
idealul mãreþ de unire a poporului român ºi de
eliberare de sub dominaþia austro-ungarã. Aceste
activitãþi erau organizate pentru a omagia prin
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3 Vic tor Ilieºiu, op. cit., p. 200.
4 Simion Ciurte, Învãþãmântul din ªomcuta Mare. Schiþã monograficã, Editura Enesis, Baia Mare, 2006, p. 31.
5 Laura Temian, Lazãr Temian, Valentin Bãinþan, Zamfir Dragomir, Laviniu Ardelean, File de cronicã. Þinuturile

Chioar, Codru, Lãpuº, Maramureº, vol. 1 (din paleolitic pânã în 1918), coordonator ºtiinþific: prof. dr. Teodor
Ardelean, Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, 2016, p. 416.

6 Vic tor Ilieºiu, op. cit., p. 202.
7 File de cronicã…, p. 448.
8 Vic tor Ilieºiu, op. cit., p. 203.



cântec momente istorice ale patriei, fiind un prilej 
de exprimare a sentimentelor de înaltã vibraþie
patrioticã. Astfel de activitãþi au avut loc în 1919
la ªomcuta pentru a sãrbãtori un an de la Marea
Unire, în 1936 la Satu Mare, când a fost dezvelit
monumentul închinat lui Vasile Lucaciu9.

Prima apariþie în pub lic a corului (6 mai
1889) a avut loc într-un mo ment deosebit, la un
fes ti val organizat de George Pop de Bãseºti în
cinstea poetului Vasile Alecsandri, care l-a vi -
zitat, în drum spre Berlin10.

Cu ocazia concertelor corului, Elie Pop sus -
þine conferinþe ºi prelegeri, dovedindu-se un neo -
bosit prop a ga tor al miºcãrii corale ºi al vieþii
culturale din Chioar.

Elie Pop a fost în fruntea formaþiei corale
pânã în anul 1903. Dupã o perioadã de 16 ani,
revine ca dirijor al corului în perioada 1919-1922.

La câþiva ani de la înfiinþarea corului, recru -
teazã tineri ºi organizeazã o echipã de dansuri
naþionale, îmbrãcând ºi el costumul pop u lar, în
calitate de vãtaf al formaþiei de cãluºari, iar odatã
cu înaintarea în vârstã rãmâne instructorul acestei
echipe.

Elie Pop vedea dansul pop u lar ca o mani -
festare de înfrãþire, unitate naþionalã a tuturor
românilor, fapt ce reiese din versurile sale: „Iar
poporul mic ºi mare/ Va avea o sãrbãtoare/ Vom
juca hora frumoasã/ Hora dragã veseloasã,/ Sãru -
tându-ne ca fraþii/ Blãstãmând pe renegaþii…”11.

Prin munca ºi dãruirea sa a revitalizat viaþa
artisticã din Chioar, orientând gustul pentru fru -
mos al populaþiei româneºti din zonã ºi trezind
interesul spre cultura proprie ºi preþuirea pentru
trecutul neamului nostru.

Activitatea lui Elie Pop nu se rezumã numai 
la munca didacticã ºi cea artisticã. Pe plan literar
s-a afirmat prin publicarea a douã broºuri de ver -
suri populare: Testamentul meu frãþesc cãtre nea -
mul românesc (Arad, 1916) ºi Supliment la
Tes ta ment (Gherla, 1920).

Receptiv la miºcãrile sociale ale epocii, a
înregistrat toate frãmântãrile neamului românesc

în versurile sale satirice ºi pline de înþelepciune,
în care condamnã pe cei care sprijineau regimul
habsburgic: „Cine neamul nu-ºi iubeºte, / Îi pa -
gubã cã trãieºte. /Acela mai bine moarã / Sã nu ne
facã de ocarã ”12. Versurile sale, cu un conþinut
po lit ico-naþional, au fost o „armã de luptã” pentru 
fãurirea idealului de unire a poporului român. 

În cea de-a doua broºurã „Supliment la Tes -
ta ment”, Elie Pop prezintã situaþia politicã ºi eco -
nomicã în urma înfrângerii suferite de români
prin trãdarea în alegerile dietale ºi prin mãsurile
abuzive luate de autoritãþile Imperiului Austro-
Ungar.

Încrederea în vic to ria poporului asuprit se
desprinde ºi din versurile acestei broºuri: „Lasã
frate bun nu plânge, /Odatã tot vom învinge/ Când 
a deºteptãrii zori/ Vor izbi în vânzãtori”.

Elie Pop a fost adeptul unei bune înþelegeri
între poporul român ºi minoritãþile naþionale. În
concepþia sa „candidatul” în „alegerile dietale”
trebuie sã fie un dem o crat, reprezentant al între -
gului popor: „la toþi binele voieºte/ la români ºi la
maghiari/la sãraci ca la cei mari”13.

Elie Pop a activat ºi în domeniul publicistic. 
Nu s-a rezumat numai la publicarea unor articole,
a fost ºi culegãtor de folclor.

În 17 martie 1889 a apãrut la Baia Mare
primul ziar românesc pe teritoriul ac tual al ju -
deþului Maramureº: „Gutinul”, condus de Michail 
Molnar ºi de Gavril Sabo. Realizarea pãrþii lite -
rare a acestui sãptãmânal so cial, literar ºi eco -
nomic s-a fãcut cu sprijinul unor personalitãþi ale
vremii, printre care ºi Elie Pop14. 

În anul 1914 întocmeºte Schiþa mo no gra -
ficã. Din analele Reuniunei de cântãri a plu -
garilor români din ªomcuta Mare, apãrutã la
Insti tutul Grafic „Anca” Gherla, cu ocazia îm -
plinirii a 25 de ani de activitate a acestei Reu -
niuni, lucrare în care sintetizeazã evenimente ºi
momente importante din viaþa culturalã a
Chioarului de atunci.

A scris ºi compus piese corale ºi prelucrãri
de folclor ce au cunoscut o largã rãspândire atât
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9 Valentin Bãinþan, Arta coralã din Maramureº, Baia Mare, 1982, p. 90.
10 Elena Bai, Amintiri despre Elia Popu, în „Rapsodie chioreanã”, nr. 2/1970, p. 28.
11 Elia Popu, Testamentul meu frãþesc cãtre neamul românesc, Editura Tri buna Institut Tipografic, Nichin ºi Cons, Arad, 

1910, p. 14.
12 Elia Popu, op. cit., p. 13-14.
13 Elia Popu, Supliment la Tes ta ment, Gherla, 1920, în „Rapsodie chioreanã”, nr. 1/1969, p. 18.
14 Valentin Bãinþan, op .cit., p. 73.



printre corurile din zonã, cât ºi printre þãranii
chioreni, care le cântau cu prilejul petrecerilor
tradiþionale populare. Elie Pop a lãsat o colecþie
de 109 cântece puse pe note muzicale, unele
dintre ele având ºi versificaþia scrisã de el15.

Împreunã cu Aurel Buteanu, a întemeiat
pri ma gazetã româneascã în þara Cetãþii de piatrã,
intitulatã „Chioarul”, care a apãrut sãptãmânal în
perioada anilor 1920-1921.

Multe dintre gândurile lui bune, articole cu
conþinut ped a gogic sau care trateazã trecutul isto -
ric al acestor locuri precum ºi povestiri ºi legende
despre oameni au vãzut lu mina tiparului în publi -
caþiile periodice ale vremii: „Albina”, „Fe de raþiu -
nea”, „Gazeta”, „Observatorul”, „ªezã toa rea”.
Poate fi amintit articolul Cetatea de piatrã, pu -
blicat în Revista „Transilvania”, în care descrie
legenda acestei cetãþi ºi aminteºte de luptele pentru
libertate ale chiorenilor ºi articolul O întâm plare
din care putem învãþa ceva, publicat în vechea
foaie „Chioarul” (Anul 1, nr. 9).

A publicat articole ºi în „ªcoala Românã”,
„Biserica ºi ºcoala”, „Cãrþile sãteanului român” ºi
„Celicul”, revistã umoristicã ºi satiricã, unde a lu -
crat rubrica „Sus, Marcule”, între anii 1906- 190716. 

Pentru activitatea sa didacticã, precum ºi
pentru meritele sale incontestabile pe tãrâmul
muncii cul tural artistice, a fost premiat de Astra –
premiul I (o vacã cu viþel), cu prilejul Adunãrii
anuale a despãrþãmântului ªimleu, ce a avut loc în 
data de 4 au gust 1890 la Supuru de Jos. Premiul a
fost înmânat de cãtre George Pop de Bãseºti17. 

Devine membru ordinar cu taxe anuale al
Astrei (1894), susþinându-i ideile. A fost un aprig
susþinãtor al acestei asociaþiuni ºi a militat pentru
înfiinþarea unui despãrþãmânt în Chioar.

În anul 1894 se afla în fruntea unui grup de
24 de români din ªomcuta Mare, care semneazã ºi 
trimit la Cluj o adresã de pro test împotriva Pro -
cesului Memorandiºtilor dovedindu-ºi astfel ata -
ºamentul faþã de cauza naþionalã a poporului român.

Spirit generos, plin de devotament, a cãutat
mereu sã punã în valoare ºi sã dezvolte în lo -
calnici sentimentul pa tri otic, dragostea faþã de
cultura naþionalã ºi de neamul românesc. 

A fost în fruntea acþiunilor organizate în
Chioar, cu scopul sprijinirii armatei române în
rãzboiul de independenþã. În 25 decembrie 1877
lanseazã, cãtre colegii sãi, un apel înflãcãrat, în
care îºi aratã solidaritatea cu idealul eroilor de pe
baricadele Independenþei, publicat în „Gazeta
Transilvaniei”, nr. 10/1877: 

Numele de român, ce-l port cu falã ºi care
astãzi atrage asupra-ºi atenþiunea Europei în -
tregi, datorinþa ce-mi e impusã prin legãtura de
sânge, simþul uman ºi filantropic, împregiurarea
cã rarul eroism al bravilor descendenþi ai lui
Traian, ªtefan ºi Mihai au reîmprospãtat la Gri -
viþa glo ria strãbunã, toate acestea m-au obligat
la împlinirea uneia din cele mai sante dorinþe de a 
contribui dupã potinþã la alinarea dorerilor
scum pilor noºtri confraþi din România liberã,
cari sângereazã în lupta con tra despotismului
asupritoriu, în con tra semilunei. […] Încheind
recomand cu tot deadinsul colegilor învãþãtori
acest mod de a întinde ajutoriu celor ce luptã,
cãci „Oastea e creºtinã, devisa-i libertate ºi sco -
pul e prea sânt”18.

Având în vedere cã situaþia materialã a
învã þãtorilor nu era una foarte bunã, acesta le
sugereazã sã adune cârpe din care sã con fec -
þioneze bandaje pentru rãniþi. A organizat ºezãtori 
populare unde a iniþiat tinerii în realizarea „sca -
melor” (bandajelor), reuºind astfel sã trimitã la
Crucea Roºie 9,80 kilograme de bandaje, atât de
necesare pe front.

Bilanþul activitãþii sale este bogat, dar dra -
gostea cu care a fost înconjurat mereu de localnici 
este, poate, una dintre cele mai mari izbânzi ale
sale. Populaþia l-a sprijinit în toate acþiunile. A
rãmas în amintirea posteritãþii ca un neobosit cãu -
tãtor de drumuri pe tãrâmul culturii.
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15 Vladi mir Diaconiþa-Poiana, Alt fiu al Chioarului, Ilie Pop. Viaþa ºi activitatea sa prelucratã dupã Ioan Pop Reteganul, 
în „Chioarul”, nr. 44/1930, p. 4.

16 Vladi mir Diaconiþa-Poiana, Alt fiu al Chioarului, Ilie Pop. Viaþa ºi activitatea sa prelucratã dupã Ioan Pop Reteganul, 
în „Chioarul”, nr. 45/1930, p. 4.

17 Procesul-ver bal al Comitetului Asociaþiunii Transilvane pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român al
ºedinþei din 22 au gust 1890, în „Transilvania”, XXI nr. 9/1890, p. 290.

18 Elia Pop, Apelul învãþãtorului Ilie Pop din ªomcuta Mare prin care îºi îndeamnã colegii de breaslã la adunarea de
scame pentru soldaþii români ce luptã pentru independenþã naþionalã, în Maramureºenii în lupta pentru libertate ºi
unitate naþionalã. Documente 1848-1918, Bucureºti, 1981, p. 165-166, preluat din „Gazeta Transilvaniei”, nr. 101/1877.



Aprecierea ºi dragostea de care s-a bucurat
au ieºit în evidenþã ºi dupã moartea sa. 

În 4 martie 1972, cu prilejul împlinirii unei
jumãtãþi de veac de la moartea sa, Corul Þãrãnesc
din ªomcuta Mare a fost reorganizat, iar în cadrul
Casei Corpului Di dac tic a judeþului Maramureº a
fost înfiinþat un Colþ muzeistic „Ilie Pop”.19 

În data de 1 au gust 2003, Biblioteca Publicã 
din ªomcuta Mare primeºte numele de Biblioteca
Orãºeneascã „Elia Pop” ªomcuta Mare.

Toate acestea constituie un omagiu postum
adus lui Elia Pop de cãtre oamenii de culturã ai
judeþului nostru, aºezând la loc de cinste figura
acestui dascãl chiorean, exemplu demn de urmat. 
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Vasile Lucaciu
1852-1922

Gavril BABICIU

Preotul vicar greco-catolic, dr. Vasile
Lucaciu este una dintre cele mai
însemnate personalitãþi ale românilor

trãitoare la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi în -
ceputul secolului al XX-lea. A fost „omul drapel”
al generaþiei fãuritoare a Marii Uniri. Tomuri
întregi s-au scris despre viaþa ºi activitatea lui, dar 
niciodatã „îndeajuns de bine ºi suficient”1. Isto -
rici ºi teologi, scriitori ºi jurnaliºti, alþi mânuitori
ai condeiului, au redactat monografii, studii, piese 
de teatru, poezii, imnuri, i s-au ridicat monumente 
etc., dar pe cel mai înalt piedestal l-a înãlþat po -
porul român. Încã din timpul vieþii, dar ºi în pre -
zent, românii cântã Doina lui Lucaciu cu evlavie,
ca pe o priceasnã, fixându-l între eroii legendari ai 
naþiunii române, precum Avram Iancu sau Pintea
Viteazul.

Copilãria, adolescenþa ºi anii de studii. Se 
cunoaºte cã trãsãturile de caracter ale unei per -
soane se formeazã în copilãrie ºi se cristalizeazã
în adolescenþã. Privitã sub acest unghi, viaþa lui
Vasile, cel de-al doilea copil nãscut în fa milia
Mihai ºi Iuliana Lucaciu, putem constata cu uºu -
rinþã care a fost izvorul forþei, tenacitãþii, perse -
verenþei ºi izbânzii în lupta pentru împlinirea unui 
vis, a unui ideal: „mãreaþa, fericitoarea, sfânta
Unire a tuturor Românilor am vrut eu ºi cu mine
poporul meu…”2.

Vasile Lucaciu s-a nãscut în comuna Apa,
comitatul Sãtmar, Ungaria, azi judeþul Satu Mare, 
România, în noaptea de 21 spre 22 ianuarie anul
1852. Ambii pãrinþi provin din vechi familii ro -
mâneºti. Consemnãm cã animozitãþile, neîn cre -
derea ºi discordia dintre românii ºi ungurii din
Transilvania, ajunse la apogeu în timpul re vo -
luþiei de la 1848-1849, au lãsat urme adânci în

conºtiinþa comunitãþilor de români, trãitoare în
acest ar eal. La aceea vreme, comuna Apa fãcea
parte din unitatea administrativã teritorialã nu -
mitã de cãtre autoritãþi Partium, iar poporenii îi
spuneau „Pãrþile ungurene”. „Din nefericire ºi
împotriva cursului firesc al evenimentelor, ca
urmare a deciziei imperiale din 26 decembrie
1860, Partiumul (comitatele Crasna, Solnocul de
Mijloc, Zarand, oraºul Zalãu ºi districtul Chioar)
ºi Banatul timiºan au fost încorporate Ungariei, în 
primãvara anului 1861”3.

La Baia Mare. Din semestrul II al anului
de învãþãmânt 1857/1858, Mihai Lucaciu este
tran sferat la ºcoala confesionalã greco-catolicã
din Baia Mare. Aici, Alexandru ºi Vasile, fiii lui,
înscriºi în aceeaºi clasã primesc în continuare
educaþia ºcolarã de la tatãl sãu care le era ºi
învãþãtor. Între anii 1862-1866, cei doi fii Lu caciu,
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3 Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Istoria Transilvaniei, Ediþia a II-a, revãzutã ºi adãugitã, Editura ªcoala Ardeleanã,
Cluj-Napoca, 2016, p. 228.



urmeazã cursul in fe rior al Gimnaziului Romano-
 Catolic din Baia Mare, în limba maghiarã. Fa -
milia lor se mãreºte. La 26 martie 1860 se nasc
gemenii Constantin ºi Elena, iar la 28 februarie
1866, Petru. Perioada petrecutã la gimnaziu coin -
cidea cu destinderea soartei românilor ca urmare
a noii orientãri politice a regimului ab so lut ist
insta urat la Viena, care propovãduia egalizarea
drepturilor ºi libertãþilor tuturor popoarelor din
Imperiul Habsburgic. Amintim cã „în anul 1861,
în fruntea Chioarului îl gãsim cãpitan pe Sigis -
mund Pop de ªomcuta Mare, fost profesor la
liceul din Beiuº, care la 19 decembrie 1861 de -
creteazã introducerea limbii române ca ºi limbã
oficialã pentru acest dis trict...”4. Numãrul ele -
vilor de etnie românã de la gimnaziul din Baia
Mare, la care veneau copii ºi din Chioar, era
precumpãnitor faþã de cel al ungurilor ºi nemþilor, 
chiar dacã limba oficialã de predare era cea ma -
ghiarã. Profesorul de religie ºi limba românã,
protopopul ªtefan Bilþiu, le-a vorbit elevilor
despre românii de peste munþi, fraþi de sânge cu
ardelenii, care în lupta lor au reuºit, la 1859,
unirea dintre Muntenia ºi Moldova formând un
stat puternic, România.

La Ungvár ºi Oradea. „La începutul anu -
lui 1850, gimnaziul din Baia Mare, se re duce la
patru clase”5 astfel cã pentru continuarea studiilor 
Vasile Lucaciu este nevoit sã meargã la Ungvár,
în comitatul Ung, Ungaria (ce aparþinea înainte
vreme de Maramureºul voievodal, azi Ujgorod,
Ukraina), deoarece unchiul sãu, Nicolae Toth, era 
preot ºi profesor aici ºi putea sã-l gãzduiascã în
fa milia sa. La liceul din Ungvár nu-ºi gãseºte
locul. Atmosfera de aici diferea to tal de cea din
Baia Mare, atât la ºcoalã, cât ºi în noua sa fa milie.
Curentul naþionalist maghiar era în avânt. Este
perioada în care Imperiul Habsburgic cautã
soluþii de supravieþuire, iar supapa gãsitã a fost
„Ausgleich-ul din 1867 care a însemnat pentru
Transilvania pierderea autonomiei po lit ico-insti -
tuþionale ºi includerea ei administrativã în Trans -

leithania, partea ungarã a monarhiei dualiste”6.
Pentru anul II al cursului su pe rior de gimnaziu,
Vasile Lucaciu, rebelul ad o les cent, refuzã sã ple -
ce la Ungvár ºi luându-ºi viaþa pe cont propriu,
pleacã pe jos la Oradea pentru a urma cursurile
Liceului Ordinului Premonstratens. Nu gãseºte
nici aici locul potrivit ºi încearcã sã urmeze o
carierã militarã. Viaþa cazonã, disciplina impusã
ºi curentul ºovin ce se propaga în cazarmã nu fac
casã bunã cu spiritul novator ºi libertin al tâ -
nãrului Vasile.

La Roma. Starea de incertitudine ºi cãutã -
ri le cãii de urmat în viaþã înceteazã pentru Vasile
Lucaciu în anul 1868. Câºtigã prin con curs una
din cele douã „stipendii” primite de episcopul
Ioan Vancea de Buteasa, la Episcopia Gherlei
pentru Colegiul Grec „Sfântul Atanasiu” din Roma.
Capacitatea sa intelectualã, dar ºi dorinþa de cu -
noaºtere au gãsit teren fertil. Curentele filosofice
l-au acaparat, astfel cã a încercat sã citeascã scrie -
rile promotorilor lor. Despre perioada petrecutã la 
Roma, Tiron Albani scrie: „A plecat la Roma,
unde a studiat clasele a VII-a ºi a VIII-a, ºi s-a
înscris la Teologie, pe care a terminat-o ca doc tor
cum laude, de unde s-a întors în Ardeal, dupã ºase
ani, în anul 1874, ca doc tor în teologie ºi filosofie
ºi cu dorinþa arzãtoare în suflet de a-ºi valida
ºtiinþa câºtigatã, pentru interesele neamului sãu
sub ju gat”7. „Urmeazã timp de doi ani cursurile de
filo zofie la Colegiul Ur ban de Pro pa ganda Fide”8. 
La 13 mai 1874, cardinalul Allesandre Franchi
atesta dublul doctorat a lui Vasile Lucaciu, în
teologie ºi filosofie9. Întors acasã, observând noile
condiþii de trai ale românilor din Transilva nia, dar
mai ales presiunile de maghiarizare, inclusiv prin
in ter mediul bisericii, ia hotãrârea de-a urma ca -
riera preoþeascã, modalitate prin care poate fi mai
folo sitor naþiei sale. Pentru a putea fi hirotonit ºi
numit la o parohie ca preot, în anul 1874 a urmat,
timp de douã luni ºi jumãtate, studiile teologice la
Seminarul Greco-Catolic din Gherla. La 19

36

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

4 Augustin Iuga, Vasile Lucaciu: acte, documente, procese, Editura Societãþii Culturale Pro Maramureº „Dragoº-Vo dã”,
Cluj-Napoca, 2017, p. 61.

5 Ibi dem, pas sim.
6 Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, op. cit., p. 228.
7 Tiron Albani, Leul de la ªiºeºti: de ce s-a prãbuºit monarhia austro-ungarã, Editura ªcoala Ardeleanã, Cluj-Napoca,

2016, p. 78.
8 Simion Retegan, Luptând pe douã fronturi: memorandistul Vasile Lucaciu, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, p. 19.
9 Liviu Tãtaru, Scurtã cronologie Dr. Vasile Lucaciu (I), în „Pro Unione”, anul III, nr. 1-2, (5-6) au gust 2000, Baia

Mare, p. 13, cf. Protopopiatul Baia Mare, dosar 215/1861.



septembrie 1874, este declarat „teolog absolut” al 
diecezei10.

La Sâncrai-Eriu, Sãlaj. În acest an se cã -
sã toreºte cu Paulina, fiica preotului Nicolae
ªerbac din Potãu, judeþul Satu Mare. Este hiro -
tonit ca preot pentru parohia greco-catolicã din
Sâncrai, judeþul Sãlaj11. Aici va sluji pânã în anul
1878 ºi i se vor naºte copiii: Vasiliu Ci ce rone
Vergiliu, care moare la trei luni dupã naºtere în
1876; Epaminonda, la 25 februarie 1877, iar în
anul urmãtor, Maria Veturia. Devine cunoscut în
tot Ardealul ca urmare a interesantelor articole
publicate în presa vremii: „Fa milia”, din Oradea;
„Românul” ºi „Universul” din Bucureºti; „Gazeta
Transilvaniei” din Braºov; „Foaia bisericeascã ºi
socialã” din Blaj; „Tri buna” ºi „Observatorul” din
Sibiu; „Gazeta Orãºtiei” ºi „Lupta” din Budapesta; 
„Gutinul” din Baia Mare; „Românul” ºi „Tri buna
poporului” din Arad etc.12. În articolele sale
pre otul-profesor Vasile Lucaciu condamnã ati tu -
di nea instituþiilor ºi funcþionarilor de stat ºi pe ro -
mânii care susþineau ideea de stat naþional ma ghiar.
Va cunoaºte liderii naþiunii române din Tran -
silvania, la început din ziarele vremii, iar apoi ºi
per sonal. Participã la adunarea generalã a „Astrei”
ce a avut loc la ªimleul Silvaniei la 4-5 au gust
1878, unde se întâlneºte ºi se cunoaºte mai bine
cu George Bariþiu ºi George Pop de Bãseºti,
acesta din urmã devenind sfãtuitorul ºi confi -
dentul sãu.

Profesor la Satu Mare. Pentru anul ºcolar
1878-1879, susþinut de episcopul Mihail Pavel
din Oradea, Vasile Lucaciu este numit pro fesor de 
religie ºi limbã românã la Liceul Catolic Regesc
din Satu Mare, post rãmas va cant de doi ani,
deoarece titularul lui, protopopul greco-catolic
Petru Bran, acuzat de daco-românism, a fost înlã -
turat. În decembrie 1879, Vasile Lucaciu îºi desã -
vârºeºte studiile la Universitatea din Budapesta, cu
ajutorul ºi sub îndrumarea profesorului Alexandru
Ro man. Liviu Botezan precizeazã cã el a urmat la
Budapesta cursurile unei facultãþi la fãrã frecvenþã

„în strânsã legãturã cu disciplina ºcolarã pe care o
preda la liceul din Satu Mare”13.

Pe tãrâm pol i tic au loc evenimente im por -
tante. Intelectualitatea cautã o soluþie pentru sal -
varea etniei române de la maghiarizarea forþatã
prin toate mijloacele instituþionale ºi culturale. La 
12 mai 1881, la Sibiu, se constituie Partidul Na -
þional Român din Transilvania. Activitatea pu -
blicisticã a lui Vasile Lucaciu, atrage atenþia
au to ritãþilor lo cale ºi ziarelor maghiare care
dezlãnþuie o campanie de discreditare a tânãrului
preot-profesor, mai ales dupã discursul þinut la
sfinþirea bisericii din Valea Vinului, la 11 sep -
tembrie 1881, când condamnã nedreptãþile la
adre sa românilor ºi dorinþa autoritãþilor de a înlo -
cui limba românã cu maghiara în oficierea slujbei
la greco-catolici. Con tra acestei mãsuri, semnea -
zã un memoriu 28 de participanþi.

La Satu Mare, fondeazã „Revista catolicã”,
în 1883 „întâiul pe ri odic românesc în oraºul nostru,
Satu Mare”14 cu o tematicã variatã. „Duºmanii de
rasã cu ideea de stat naþional maghiar, care au
observat scopul urmãrit de Vasile Lucaciu, ne -
gãsind nicio piedicã în rãspândirea «Revistei ca -
tolice» încã în anul apariþiei l-au amendat cu suma 
de 100 florini, pentru cã a îndrãznit sã scrie Satu
Mare în loc de Szatmár (Sãtmar)”15. Urmãreºte cu 
viu interes situaþia din România ºi face referiri
constante, atât în articolele sale, dar mai ales în
„Revista catolicã”, despre cucerirea inde pen den -
þei de cãtre România, în urma rãzboiului purtat
con tra turcilor, la 1877, proclamarea ca Regat (10
mai 1881) ºi dobândirea libertãþii religioase, bi -
serica româneascã devenind autocefalã (1885).
Tot aici la Satu Mare, în 1881-1884, publicã o
lucrare filosoficã în trei vol ume (Logica, Metafizica
ºi Morala): „Instituþiuni filosofice prelucrate de dr. 
Vasile Lucaciu, profesor de religiune gre co-ca -
tolicã ºi de limba ºi literatura românã la Gimnaziul
Su pe rior Catolic în Satu Mare”16.

Reclamaþii dirijate la adresa profesorului
Vasile Lucaciu fac ca la 4 iulie 1885 sã fie chemat
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în faþa ministrului Ágoston Trefort, care îi oferã
postul de profesor pub lic ordinar (catedra de lim -
bã latinã) la Gimnaziul Su pe rior din Losonc, în
comitatul Nógrád, Ungaria, azi Luèenec, Slo va -
cia. Vasile Lucaciu refuzã spunând: „Guvernul nu 
are atâtea milioane, pentru care eu sã mã decid sã
pãrãsesc poporul român ºi sã mã înstrãinez de
neamul meu”17. Ministrul cere ajutorul epis co -
pului de Gherla, Ioan Szabó, care îl convinge,
spunându-i cã acest post este doar o rampã de
lansare pentru a putea fi numit în min is ter. Astfel,
Vasile Lucaciu devine profesor la Losonc, unde
se simte exilat. Numirea la min is ter se lasã aºtep -
tatã, aºa cã Vasile Lucaciu îºi dã demisia, merge
la episcopul Gherlei ºi cere acestuia un post la o
parohie româneascã. Fa milia lui Vasile Lucaciu
se mãreºte. La Satu Mare se vor naºte Tulia ºi
Vasile Romulus.

„Acasã” la ªiºeºti. „Ori pe unde l-au purtat
paºii, în Regatul român, Rusia, Italia, Franþa,
Ame r ica, când a fost vremea sã vinã acasã, s-a
întors la ªiºeºti”18. La 27 au gust 1885, stil vechi,
Vasile Lucaciu, îmbrãcat în sutana de preot gre -
co-catolic, de care nu se va mai despãrþi, pãºeºte
dârz prin mulþimea adunatã la mica ºi vechea
bisericuþã de lemn din ªiºeºti. ªi-a ales, pentru a
prelua postul la parohia ªiºeºti, cu filiile Bon -
tãeni, Dãneºti ºi Unguraº, protopopiatul Baia-
 Sprie, ziua cea mai însemnatã din an pentru co -
mu nitatea creºtinã din aceastã comunã. Era ziua
Hramului „Adormirea Maicii Domnului”, când
s-au adunat creºtini din toatã zona, deoarece cu
toþii doreau sã-l vadã pe tânãrul preot, care avea
doar 33 de ani, dar despre care auziserã atâtea
lucruri îmbucurãtoare. Pe de altã parte, „în mij -
locul unor astfel de oameni încercaþi, Vasile
Lucaciu gãseºte o fortãreaþã româneascã, pe care
va ºti s-o cãlãuzeascã spre cele mai înalte trepte
de eroism naþional”19. Mai târziu va face remarca: 
„am ocupat acest beneficiu pa ro chial, unde mi
s-au deschis terenul pentru a putea lucra pentru
binele sufletesc ºi ma te rial al iubiþilor mei po -
poreni credincioºi”20.

Pãrintele Vasile Lucaciu intrã în arena po -
liticã. Ca delegat al românilor din comitatul Satu
Mare, participã la Congresul P.N.R de la Sibiu
din 7-8 mai 1887, unde este ales în noul Comitet
Cen tral. La întoarcerea de la Sibiu, împreunã cu
fostul sãu profesor ªtefan Bilþiu, preºedintele
Cer cului elec toral Baia Mare, convoacã la Tãuþii
de Sus, în 9 iunie 1887, o adunare pentru a in -
forma alegãtorii despre hotãrârile luate la Sibiu.
Aici, Vasile Lu caciu face o expunere detaliatã cu
privire la noua orientare politicã a românilor din
Transilvania ºi Ungaria, pasivismul. Presa ma -
ghiarã începe o campanie împotriva lui Vasile
Lucaciu, iar foaia kossuth-istã „Egyet-értés”, cere 
arestarea lui Lu caciu „pentru tulburare anti pa -
trioticã ºi urã adâncã ce o poartã poporului ma -
ghiar”.21 Pe data de 26 au gust 1887 este citat ºi
audiat la Tribunalul Satu Mare ºi i se emite man -
dat de arestare preventivã. Motivaþia juridicã se
baza pe prevederile para grafului 172, Cod Pe nal,
care definea delictul de aþâþarea urei împotriva
unei naþionalitãþi. Curtea de Apel respinge recur -
sul formulat împotriva aces tei hotãrâri ºi astfel
Vasile Lucaciu rãmâne arestat timp de 35 zile,
pânã la 1 octombrie22.

Procesul urei unei naþionalitãþi, cum a rã -
mas în istorie, s-a derulat în zilele de 8-9 iulie
1889, în Satu Mare în sala Redutei (Vigando).
Vasile Lu caciu ºi avocatul sãu Iuliu Coroianu,
pledeazã ca NEVINOVAT, înlãturând cu ar gu -
mente juri dice pertinente netemeinicia acuzaþiilor 
aduse. Fap tul cã n-a vrut sã vorbeascã în limba
maghiarã în faþa instanþei a produs ostilitatea unei
sãli arhipline de maghiari care au venit sã vadã pe
valahul „trã dãtor”. Cu toate acestea, la 9 iulie
1889 este achitat.

O viaþã pentru un ideal. Pentru Vasile
Lucaciu calitatea de român a fost deasupra ori -
cãrui con cept. A vrut s-o spunã tuturor ºi a fãcut-o 
ca nimeni altul. A separat nãzuinþele de veacuri,
idea lul poporului din care ºi el fãcea parte, de uni -
versalitatea religioasã. La 27 au gust 1890 (stil ve -
chi), la 5 ani de la sosirea sa ca paroh la ªiºeºti, dr. 
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Vasile Lucaciu a organizat sãrbãtoarea de de di -
caþiune a Bisericei ºi nu sfinþirea ei, cu toate cã
era terminatã construcþia, adicã „scoasã de sub
ape”. Întreaga solemnitate este descrisã în
„Revista catolicã”, nr. XVI/1890 ca „o frumoasã
sãrbãtoare religioasã ºi naþionalã”. Religioasã,
pentru cã s-au sfinþit douã plãci comemorative:
una, în interiorul bisericii, ÎNTRU ONOAREA

ADOR MIREI MAICII DOMNULUI, astfel cã bi -
serica a denumit-o ,,Mãnãstirea Maicei Ro mâ -
nilor în ªiºeºci”23, alta în ex te rior, fixatã pe
fron tis piciul bisericii, deasupra uºii de intrare.
Aceastã placã votivã, reprezintã „dedicaþiunea”:
,,Întru mãrirea lui Dumnezeu (Ad Majorem Dei
Gloriam), s-a construit cu legãmântul (prin vot,
ex. Voto, prin fãgãduinþa) senatului ºi poporului
din ªiºeºti, pentru Sfânta Unire a Tuturor Ro -
mânilor (Pro S. Unione Om nium Romanorum),

anul Domnului 1890”. Dezvelirea plãcii ex te ri oare 
a însemnat o adevãratã re gie artisticã ºi sim -
bolicã. „În mijlocul peristiliului, pânã sub tab la
votivã s-au pus o ridicãturã de lemn, pe care au
fost postaþi ºase flãcãi din ªiºeºti, trei de o lature,
trei de alta, ca ei sã încununeze tab la co me mo -
rativã. Arhitectul edificiului, iubitul nostru meºter
Manole, M(ult). O(noratului). D(omn). Alexiu
Berinde, parohul locului, curatorii, petrarii, cio -
plitorii câte unu-doi din feliul de lucru, ce se face
la aceastã bisericã, s-au postat în grupuri pe faþa
Bisericei, iar pe margini stãtea imensa mulþime de 
popor. […] un fotograf art ist au eternizat mo -
mentul acesta, luând douã tipuri (fotografii n.n.)
din aceastã grupã sãrbãtoreascã.”24

Cu aceastã ocazie pãrintele Vasile, în faþa
celor prezenþi, dar ºi pentru urmaºii lor îºi mãr -
turiseºte crezul: ªi zidirea aceasta nu este o
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27 august 1890, la Biserica din ªiºeºti „Pro S. Unione Omnium Romanorum”.
 În prim-plan, dr. Vasile Lucaciu ºi Alexiu Berinde, cel cu planul bisericii în mânã

23 Biserica S. Uniri a Tuturor Românilor, Adecã Mãnãstirea Maicei Românilor în ªIªEªCI, Schiþe istorice ºi dare de
seamã, Baia-Mare, 1892. p. 10-11.

24 Ibi dem, pas sim.



simplã clãdire de piatrã, ci este întruparea unei
idei, a unui ideal, carele pe cerul vieþii mele
strãluceºte ca un soare, luminînd cu razele sale
trecutul, presintele ºi viitorul neamului meu iubit. 
Ce ne-au lãsat istoria, ce ne-au transmis pãrinþii
noºtri, ce-au cîntat poeþii, ce doreºte tot sufletul
de român: mãreaþa, fericitoarea, sfânta Unire a
tuturor Românilor am vrut eu ºi cu mine po porul
meu sã fie simbolizatã în aceastã mãreaþã Bi -
sericã. Unire în cugete, unire în simþiri, unire în
religiune! Aceastã idee este gravatã pe tab la de
marmorã, pre care acum o dezvelim, ca sã ves -
teascã generaþiilor prezente ºi viitoare, ce are sã
spereze românul, la ce trebuie sã nãzuiascã, care
este culmea aspiraþiunilor sale pe acest pã -
mânt”25. La acest mo ment cu adevãrat re vo lu -
þionar, pa tri otic ºi naþional pãrintele Vasile a mai
spus: „Prin ridicarea acestei biserici, se începe
lupta românilor din Ungaria pentru dezrobirea
lor ºi unirea cu pat ria mamã26. Aºa a ºi fost. Din
acest mo ment ªiºeºtiul a devenit Mecca ro mâ -
nilor din Ardeal, iar popa ºiºeºtenilor a luat în
mânã drapelul libertãþii pentru a-l fixa pe un nou
edificiu, cel al împlinirii unui ideal, Unirea Tu -
turor Românilor, devenind „Leul de la ªiºeºti”.

Autoritãþile au analizat modul în care au
decurs manifestãrile de la ªiºeºti la care au parti -
cipat „cam 15 mii de poporeni de prin Selagiu,
Sãtmar, Chioar, Maramureº, Ugocea, pãrþile
ardelene, care toþi se deosebeau prin deosebitele
porturi ale lor, unul mai pitoresc decât altul”27,
dar n-au gãsit capete de acuzã, con form legilor în
vigoare. Litera „S”, prescurtare consacratã a cu -
vântului „Sancta”, inscripþionatã pe placa co me -
morativã, dar ºi discursul preotului paroh „Pentru
aceea mi-am pus de idealul vieþii mele divisa de:
Catolicism ºi Românism”, au permis argu men -
tarea cã s-a vizat numai scopul religios, unirea
confesionalã cu Roma.

De Sfântã Mãrie Mare, hramul bisericii din
ªiºeºti, la 27 au gust 1891 (stil vechi), este orga -
nizatã o mare sãrbãtoare pentru „Sfinþirea Bise -
ricei parochiali, vo tive pentru S. Unire a tuturor
Românilor”.

Memorandul. Hotãrârea luatã, încã din
1887, referitoare la întocmirea unui Memorand
privind starea naþiunii române din Transilvania ºi
Ungaria ºi „aºternerea” lui în faþa împãratului
Francisc Iosif I, constituie subiectul tuturor adu -
nãrilor ulterioare ale PNR. În cuvântarea rostitã la 
Congresul ASTRA, þinut la Abrud în 1888, Vasile 
Lucaciu spunea: „Mergem la împãrat ca sã pârâm
pe regele Ungariei”28, având în vedere cã su -
veranul avea ambele calitãþi. La Conferinþa din
27-28 octombrie 1890, din Sibiu, se prezintã o
formã definitivã a acestuia, dar se va aºtepta un
„timp oportun” pentru prezentarea lui la Viena.
Tot la Sibiu, în Conferinþa PNR din 20-21 ia -
nuarie 1892, se ia hotãrârea ca pânã la finele lunii
mai 1892, o delegaþie numeroasã sã se deplaseze
la Viena pentru prezentarea Memorandului la îm -
pãrat. Cu organizarea acestei delegaþii ºi de pla -
sãrii ei la Viena este însãrcinat Vasile Lucaciu.
Acesta, împreunã cu dr. Ioan Raþiu ºi avocatul
Iuliu Coroianu, pleacã la Bucureºti pentru a so -
licita sprijin pentru demersul preconizat. Data
exactã pentru prezentarea Memorandului la îm -
pãrat, 28 mai 1892, este stabilitã în ºedinþa Co -
mitetului PNR din 25-26 martie 1892, prezidatã
de George Pop de Bãseºti, în calitate de vi ce -
preºedinte, dr. Ioan Raþiu, preºedintele, fiind bol -
nav. Observãm cã asupra celor doi maramureºeni
cade responsabilitatea privitoare la buna desfã -
ºurare a acestei acþiuni.

Înainte de plecarea la Viena, Vasile Lu -
caciu ºi Iuliu Coroianu obþin o audienþã la regele
României, Carol I. Aceºtia prezintã regelui con -
þinutul Memorandului ºi programul întregii ac -
þiuni, punându-ºi mari speranþe în ajutorul lui.
„La data la care consemneazã convorbirea
aceasta (din momentul întrevederii, n.n.), Vasile
Lucaciu ºtie oare, împreunã cu ceilalþi luptãtori
transilvãneni, cã doar cu cincizeci de zile înaintea
audienþei acordate de Carol I de Hohen zo llern-
 Sig maringen, la Sinaia fusese reînnoit tratatul se -
cret dintre România ºi Austro-Ungaria, datând
încã din anul 1883?29. Românii din Ardeal nu
cunoºteau atunci reala atitudine a regelui ºi gu -
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25 Ibi dem, pas sim.
26 Tiron Albani, op. cit, p. 87.
27 Biserica S. Uniri a Tuturor Românilor, Baia-Mare, 1892, p. 14.
28 Valeriu Braniºte, Amintiri din închisoare, Editura Mi nerva, Bucureºti, 1972, p. 179.
29 Mihai Stoian, Procesul unui proces, Editura Cartea româneascã, Bucureºti, 1978, p. 136.



vernelor României, din acea perioadã, dar au sim -
þit efectul ei, care a durat pânã la intrarea
Ro mâniei în rãzboi, la 1916.

Autoritãþile maghiare încearcã prin toate
modalitãþile sã zãdãrniceascã constituirea ºi ple -
carea Delegaþiei memorandiste la Viena. Aflând
despre cele hotãrâte, la 23 mai 1892, guvernul de
la Budapesta înainteazã împãratului un memoriu
confidenþial prin care cere „respingerea primirii
Memorandului ºi a delegaþiei”30. Aºa se ºi în -
tâmplã. Mitingul programat la Primãria Veche
din Viena pentru 28 mai 1892 este interzis de
forþele de ordine. Se obþine autorizaþia unui mi -
ting pentru 30 mai la sala „Elterlein” din Hernals,
iar în aceeaºi searã, la o cafenea din Parcul Prater
are loc o seratã, organizatã de cãtre studenþimea
românã din Viena. La ambele întruniri Vasile
Lucaciu s-a numãrat printre cei ce au rostit
cuvântãri. La adu narea de la cafeneaua din Prater
spune printre altele: „de vom pieri noi cari am
venit la Viena, ca reprezentanþi în numãr de peste
trei sute de oa meni, naþia noastrã nu va pieri,
pentru cã acasã mai sunt douã milioane nouã sute
nouãzeci ºi nouã de mii de români… Azi vorbim
înaintea Europei…”31. Împãratul nu primeºte de -
legaþia ro mânilor ardeleni, iar „Memorandul se
depune în cancelaria ºefului de cab i net al îm -
pãratului, în mâna consilierului baron Braun” de
cãtre ºeful delegaþiei dr. Ioan Raþiu preºedintele
PNR. Ne desfãcut, documentul este trimis la
Budapesta, iar de aici la Turda, la dr. Ioan Raþiu.
Facem pre cizarea cã exemplarul orig i nal al Me -
morandului poartã ºi semnãtura: Dr. Basilius
Lucaciu, Gen eral secretar32. Funcþia de secretar
gen eral al PNR din Transilvania a deþinut-o timp
de 23 de ani, între 1891 ºi 191433.

Nu putem detalia, în acest cadru, derularea
lucrurilor la Viena. Arãtãm doar cã delegaþia ro -
mânilor a fost primitã cu ostilitate. Ziarele austri ece
au fost supuse cenzurii, neputând relata aproa pe
nimic despre acest eveniment. Ba mai mult, au
devenit instrumente în mâna autoritãþilor. Iatã un

ex tras din ce li se spunea atunci vienezilor.
„Domnilor li s-a dat de înþeles cã au luat o ini -
þiativã greºitã ºi cã în Viena nu este niciun fac tor
care sã fie favorabil vreunei conspiraþii împotriva
guvernului constituþional al Ungariei. O astfel de
conspiraþie este întâlnitã doar printre cei tineri sau 
printre antisemiþi, iar între miºcarea româneascã
ºi antisemitismul internaþional este o legãturã
care nu poate fi negatã. […] Împãratul, pe care
domnii Schnei der ºi Lueger au încercat sã-l fo -
loseascã pentru a-ºi atinge scopurile, va deschide
poate ochii ºi altor cercuri pentru a vedea ten -
dinþele distructive pe care unii le urmãresc în se -
cret”34. Mai grav, niciun reprezentant oficial n-a
întâmpinat delegaþia româneascã. La mitingurile
organizate n-au luat parte deputaþii românilor din
Bucovina. Numai opoziþia, consideratã anti se mi -
tã ºi studenþimea au fost alãturi de români35. Re -
presaliile împotriva tuturor memorandiºtilor
în cep încã de pe drumul spre casã. „La re în -
toarcere, delegaþii memorandiºti au avut de su -
ferit din cauza bandelor de bãtãuºi care îi aºteptau 
în fiecare garã. [...] La Turda, un grup de 4.000-
5.000 maghiari au distrus locuinþa lui dr. Ioan
Raþiu...”36. Mulþi dintre membrii delegaþiei, sim -
þind pulsul vremurilor, au fu git de la Viena în
România, iar alþii în Franþa ºi Italia.

Vasile Lucaciu merge în România, fiind
oaspetele „Ligii Culturale”. La 4 iulie 1892, în
faþa statuii lui Mihai Viteazul, Vasile Lucaciu a
þinut un discurs înflãcãrat, luând drept exemplu
pe Mihai, care a reuºit la un mo ment dat sã
uneascã pe toþi românii. Revine acasã pentru a
participa la Conferinþa cercului elec toral Baia Mare
convocatã pentru data de 6 iulie 1892 la ªiºeºti. În 
momentul în care s-a fixat deschiderea adunãrii,
„a sosit ºi pretorele cercului din Baia Mare,
Alexandru Schmiedt, care [...] mi-a intimat în
mod oficios, cã, deoarece programul insinuat al
conferinþei este de naturã politicã, el nu poate sã
permitã þinerea conferinþei ºi o disolvã”37. Vasile
Lucaciu face un pro test împotriva acestei mãsuri
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30 Augustin Iuga, op. cit., p 137.
31 Vasile Netea, Istoria Memorandului, Editura Europa Nova, Bucureºti, 1993, p.121.
32 Vasile Netea, op. cit., p. 98.
33 Simion Retegan, op. cit., p. 5.
34 Ziarul „Neue Freie Presse”, 30 mai 1892.
35 Gavril Babiciu, Dan iel Soldan, Glorie eroilor memorandiºti!, în „Lex et Honor”, Revista Asociaþiei Naþionale a

Cadrelor Militare în Rezervã ºi în Retragere – Filiala „Pintea Viteazu” Maramureº, Anul I, nr. 1, p. 24-27.
36 Augustin Iuga, op. cit., p 146.
37 Ibi dem, p 219.



pe care îl trimite ministrului de interne. Con -
vocarea acestei conferinþe s-a fãcut în scris ºi s-a
dat spre tipãrire la Tipografia Molnar din Baia
Mare. Autoritãþile au confiscat convocatorul adu -
nãrii ºi pe baza acestuia i-au deschis lui Vasile
Lucaciu un proces pentru „ofensã adusã naþiunii
maghiare”, iar pentru c-a îndrãznit sã se adreseze
ministrului, protestul lui a constituit motivaþia
deschiderii unui alt proces pentru ofensã adusã
pretorului Alexandru Schmiedt. Prin aceste pro -
cese se începe cu adevãrat tragerea la rãspundere
a memorandiºtilor, primul luat în vizor fiind ni -
meni altul decât cel considerat autorul moral ºi
intelectual al Memorandului, pãrintele Vasile Lu -
caciu. Prima mare loviturã o primeºte tocmai de la 
prelatul sãu diecezan. Protopopul de Baia-Sprie
va înmâna pãrintelui Vasile, Decretul de sus pen -
dare emis de episcopul Ioan Szabó, în baza ho -
tãrârii luate în „ºedinþa consistorialã þinutã la 6
septembrie 1892” în care se preciza: „prin aceasta 
îl suspendãm de la oficiul de paroh din ªiºeºti, ºi
filialele sale ºi de la toate funcþiile preoþeºti”38.
Nu s-a scris „aproape nimic despre marele proces
canonic pe care acesta l-a avut cu Ioan Szabó,
episcopul sãu, proces început, deloc întâmplãtor,
concomitent cu Memorandul, dezbãtut timp de
aproape 12 ani, trecut de pe rolul instanþelor gre -
co-catolice româneºti pe acela al Congregaþiei de
Pro pa ganda Fide, decis aici de mai multe ori prin
sentinþe de fin i tive, reluat prin repetate acuzaþii în
anulare – de patru ori de cãtre prelat, o datã de

cãtre preot −, purtat de acesta din urmã de unul
singur împotriva unui întreg aparat diecezan. În
to tal au fost pronunþate în aceastã cauzã, între
1892 ºi 1903, nu mai puþin decât 12 verdicte – 3 în 
Transilvania ºi 9 la Roma”39. În acest „rãzboi
judecãtoresc” un rol deosebit l-au avut ºiºeºtenii.
În septembrie 1892, credincioºii din ªiºeºti ºi din
filialele Unguraº, Bontãieni ºi Dãneºti, printr-o
scrisoare urmatã de „câteva mii de semnãturi”, îi
spun episcopului, negru pe alb: „ªi fiindcã
Preasfinþia Ta ne vrei cel mai mare rãu din lume,
iatã prin aceastã scrisoare îþi spunem prin auzul
lumei întregi, cã nouã alt preot nu ne trebuie, nici

nu primim vii, pe nime în lume altul”40. Partidul
Naþional Român convoacã pentru data de 20 sep -
tembrie 1892 la ªiºeºti o adunare de pro test la
care participã „10.000 de români” în numele cã -
rora 25 de membri semneazã o scrisoare ce a fost
înaintatã Papei Leon al XII-lea, solicitându-i
aces tuia sã facã dreptate. ªiºeºtenii trimit la
Roma, la 28 septembrie 1892, cheile bisericilor
din parohie ºi o scrisoare papei „în care cu fiascã
umilinþã se roagã ca cheile bisericilor, sã le redea
în deplina puterii sale apostolicã, vrednicului ºi
iubitului lor pas tor sufletesc”41. Ba mai mult, la
15 octombrie 1892 trimit o nouã scrisoare epis -
copului din Gherla în care se scrie: „cerem acum
nemijlocit prin graiul nostru de la Mãria Ta: ca sã
ni-l redai în diregãtorie pe iubitul nostru preot
Vasile Lucaciu, …alcum nu ne poþi avea nici pe
noi”, ameninþare directã la trecerea lor la religia
ortodoxã, de la care i-a oprit, pânã acum, prea -
bunul lor pãrinte. Urmeazã o deplasare în masã a
sãtenilor la Gherla, pentru a sta de vorbã cu Prea -
sfinþia Sa. N-a fost chip. Episcopul s-a ascuns.
Atunci ºiºeºtenii se adreseazã scaunului mi tro -
politan de la Blaj spunând: „Biserica o închidem
ºi nu o mai deschidem decât pãrintelui nostru
iubit, sau altã superioritate bisericeascã, dar nu cea
din Gherla” subliniind cã „am luat lumea în cap ºi
lãsând familiile noastre, satul nostru, douã sute
treizeci capi de familie ne-am dus la Gherla sã-i
spunem vlãdicului, pe care l-am cugetat ca pãrinte 
al nostru, durerile noastre, dar acesta a fu git dina -
intea noastrã, s-a ascuns de noi…”42. Ziarele ma -
ghiare salutã decizia „înþeleaptã” a episcopului
diecezan, ba mai mult „Erdélyi Hiradó” din 7
octombrie 1892, scrie modul în care era privitã
naþiunea românã din Ungaria acelor vremuri: „Cã 
ce se va face cu cheia trimisã la Roma, puþin ne
pasã, dar cã pânã când judeþul nostru este dispus
sã rabde ticãloºia acestor coloniºti ai patriei noas tre,
suntem în adevãr cu rioºi”43.

Condamnarea lui Vasile Lucaciu era re gi -
zatã sub cu pola legalitãþii maghiare. Procesul s-a
desfãºurat la 12 noiembrie 1892. Este condamnat
la „un an închisoare de Stat, 500 florini amendã ºi
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38 Ibi dem, p. 160, cf. ºi „Tri buna” Sibiu, an 1892, nr. 197.
39 Simion Retegan, op. cit., p. 7.
40 Ibi dem, p 162.
41 Ibi dem, p. 164.
42 Ibi dem, p. 166-167.
43 Ibi dem, p. 177.



49 florini cheltuieli de judecatã”44. Proteste ºi
adeziuni se împletesc în atmosfera tensionatã în
toate teritoriile locuite sau unde trãiesc români, la
aflarea acestei triste veºti. Vasile Lucaciu pleacã
din nou la Bucureºti, iar presa maghiarã nu con -
teneºte a scrie despre „fuga trãdãtorului”.

Reîntors la ªiºeºti, este arestat pe 28 de -
cembrie 1892, pentru a se pune în aplicare con -
damnarea de la Debreþen ºi este dus la renumita
închisoare de la Seghedin. Din cauza condiþiilor
din închisoare, contracteazã o „boalã de ochi”. În
închisoarea de la Seghedin începe sã scrie Istoria
lui Foþiu Patriarhul Constantinopolului, urzi to -
rul schizmei greceºti dupã I. Jager. La 27 ianuarie 
1893, deþinutul Vasile Lucaciu este dus la Tri -
bunalul Satu Mare, unde se judecã cel de-al doilea 
proces deschis împotriva lui. Este condamnat
pentru calomnierea publicã a guvernului la „patru 
luni închisoare ordinarã ºi 50 florini amendã”,
pedeapsã ce s-a „contopit în treisprezece luni în -

chisoare”, cu cea aplicatã la Debreþen45. Dupã
eliberarea sa, la 7 februarie 1894, pleacã la Viena
la tratament pentru ochi. De aici, la Roma, pentru
a-ºi câºtiga drepturile preoþeºti. Apoi merge la
Bucureºti pentru a se reîntâlni cu membrii Ligii
Culturale. La venirea spre casã face o escalã la
Ploieºti, pe 19 martie 1894, unde primeºte, în dar,
o panã de aur. „Cu aceastã peanã voi iscãli actul
de Unire al tuturor Românilor”, spune atunci ma -
rele erou al naþiunii române46.

Procesul Memorandului. La 7 mai 1894
se deschide la Cluj procesul memorandiºtilor.
Gu vernul maghiar dorea sã dea o lecþie finalã
naþiunii române din Transleithania, cu scopul de a 
prezenta tuturor hotãrârea fermã de a realiza ideea
de stat naþional maghiar. Aºa ne explicãm faptul
cã a început o goanã pentru identificarea tuturor
românilor care au fãcut deplasarea la Viena, cu
toþii suspectaþi ca fiind membri ai Delegaþiei
Memorandumului. Dacã listele fãcute de PNR nu
au fost com plete, observãm cã numãrul acuzaþilor 
în acest proces depãºeºte cifra de 300 de per -
soane. S-a ales ca locaþie, drept ofensã, clãdirea
unde a avut loc Dieta din 1865 care a decretat
unirea Transilvaniei cu Ungaria. Pe strada UNIO,
în curtea „REDUTEI Orãºãneºti” din Cluj (azi,
Muzeul Etnografic al Transilvaniei), au fost aduºi 
ºi pãziþi de jandarmi, în „uniforme de un albastru
închis ºi cu pene de cocoº la pãlãriile tari în formã
de semijoben”47, pentru a fi judecaþi, 300 de ro -
mâni ardeleni, acuzaþi pentru crima de „înaltã
trãdare”. De la 1848, când pe Câmpia Libertãþii
de la Blaj s-au adunat românii ardeleni pentru a-ºi
hotãrî calea de urmat, nimeni, pânã la 7 mai 1894,
la Cluj, nu vãzuse atâta lume adunatã. Data de 7
mai 1894, ziua începerii Procesului Memo ran -
diºtilor, trebuie consideratã ziua deºteptãrii na -
þiunii române din Transilvania. „Întreg Ardealul
era în fierbere. ...clopotele bisericilor spãrgeau
vãzduhul cu sunetul lor. Preoþii slujeau liturghii,
iar þãranii îmbrãcaþi în haine albe, încinºi cu brã -
cile tricolore, se duceau la bisericã sã se roage
pentru libertatea atât de mult doritã ºi care în acea
zi urma sã fie încãlcatã în picioare. Drumurile ºi
potecile erau pestriþate cu tineri, flãcãi ºi fete
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Vasile Lucaciu.
Fotografie din colecþia Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaþi

44 Ibi dem, p 244.
45 Ibi dem,, p. 284.
46 Ibi dem,, p. 102.
47 Tiron Albani, op. cit., p. 173.



îmbrãcaþi în cos tume naþionale. Mergeau dintr-un 
sat în altul, cãci nu în fiecare sat era câte un preot,
care sã facã liturghie în aceastã zi însemnatã,
deoarece preotul era dus de cãtre jandarmi la Cluj, 
la marele proces al Memorandului, fie ca acuzat,
fie ca martor.”48 Era o zi de durere, de jale, de
incertitudine dar ºi de speranþã. In curtea Redutei
mai erau aduºi, precum acuzaþii, ºi martori la
proces, printre care un mare numãr de preoþi,
astfel cã acest loc devenise precum un butoi de
pulbere, gata, gata sã explodeze. Pericolul ca jan -
darmii pãzitori sã devinã victime era iminent.
Dezamorsarea acestei stãri de fapt s-a fãcut prin
restrângerea numãrului de acuzaþi de la 300 la 30,
în acest lot rãmânând fruntaºii PNR din Tran sil -
vania ºi Ungaria, adicã reprezentanþii aleºi ai na -
þiunii române. Procesul a continuat sub aceste
auspicii, justiþia maghiarã con tra naþiunii române.

Prin sentinþa pronunþatã la 25 mai 1894 au
fost condamnaþi 14 fruntaºi ai PNR. Vasile
Lucaciu a primit cea mai mare pedeapsã: 5 (cinci)
ani închisoare de stat. Motivaþia: Vasile Lucaciu a 
fost considerat autorul moral ºi intelectual al Me -
mo randului ºi s-a ocupat de organizarea de pla -
sãrii la Viena a delegaþiei celor peste 300 de
români ardeleni pentru a cere împãratului drep -
turile ºi libertãþile pentru naþiunea românã din
Transilvania ºi Ungaria. Procesul a avut un mare
rãsunet în presa europeanã, unde se publicã întreg 
Memorandul, dar mai ales în România. Cu toate
acestea „în ziua de 6 iunie 1894, Ministerul de
Interne, prin adresa confidenþialã nr. 321, a des -
fiinþat Partidul Naþional Român”49.

Pânã la arestarea sa, pentru executarea noii
pedepse primite la Cluj, Lucaciu este þinut sub o
supraveghere strictã. Era arestat la domiciliul sãu
din ªiºeºti ºi nu avea dreptul sã pãrãseascã lo -
calitatea numai cu autorizaþie primitã pentru fie -
care situaþie, bine motivatã. În 27 iulie 1894 este
arestat ºi dus din nou la închisoarea din Seghedin.
La 15 septembrie 1895, împãratul Francisc Iosif I
graþiazã pe toþi memorandiºtii condamnaþi.
Aceastã mãsurã a fost determinatã de apelurile

internaþionale, de intervenþia regelui Carol I, dar
mai ales de rezistenþa comunã a naþionalitãþilor
din imperiu. La 10 au gust 1895, la Budapesta a
avut loc Congresul Naþionalitãþilor, unde ro mâ -
nii, sârbii ºi slovacii au semnat o moþiune prin
care ºi-au promis ajutor reciproc în lupta pentru
dezrobirea naþionalã.

Dr. Vasile Lucaciu pleacã la Roma pentru
a-ºi redobândi postul de preot, procesul canonic
mai era pe rol. Se întoarce acasã la ªiºeºti prin
Bucureºti, pentru a relua colaborarea cu Liga Cul -
turalã. Trece prin Sibiu în scopul reluãrii acti -
vitãþilor politice în condiþiile trecerii în afara legii
a PNR, la 6 iunie 1894, prin hotãrârea Minis -
terului de Interne. Manifestul semnat de membrii
Comitetului PNR prin care se afirmã continuarea
luptei pentru câºtigarea drepturilor poporului
român, a produs reacþia autoritãþilor. „Aproape
întreg comitetul este din nou condamnat la 8-10
zile închisoare ºi 100 florini amendã”50.

În 4 ºi 5 septembrie 1901 Comitetul PNR se 
întruneºte la Cluj, unde se hotãrãºte continuarea
„pasivitãþii” faþã de alegerile ce urmau, dar,
pentru alegerile din 1905, PNR, sub preºedinþia
lui George Pop de Bãseºti, deoarece dr. Ioan Ra -
þiu a decedat în 1902, hotãrãºte, pe 10 ianuarie, la
Sibiu, „activismul” pol i tic.

Vasile Lucaciu reuºeºte sã intre în Par la -
mentul de la Budapesta abia la alegerile din 1907,
ca deputat de Beiuº. Obþine 1718 voturi, iar can -
didatul guvernului numai 91451. În prima sa in -
tervenþie în Parlament, la 30 octombrie 1907, se
declarã ca fiind reprezentantul PNR. Este în tre -
rupt, i se spune cã acest partid nu existã. În toate
intervenþiile avute în Parlament, aducând argu -
mente pertinente, combate iniþiativele leg is la tive
care aduc atingere naþionalitãþilor, atât pe tãrâm
pol i tic, cât ºi so cial. Cu toate acestea avea sã
recunoascã mai târziu: „Am tot bãtut la uºa parla -
mentului din Budapesta, am reclamat în con tra
abuzurilor, a nedreptãþilor, a prigonirilor tiranice.
Toate în zadar: toaca la urechea surdului”52. În -
cearcã sã unifice vocea românilor din parlamentul 
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48 Ibi dem, p. 171.
49 Augustin Iuga, op. cit., p. 374.
50 Ibi dem, p. 379.
51 Ibi dem, p. 394. Vezi ºi Biruinþa de la Beiuº, în ªiºeºti – vatrã strãbunã, Vol. VI, Editura Eurotip, Baia Mare, 2016,

p. 41-88.
52 Liga pentru unitatea culturalã ºi politicã a tuturor românilor, Conferinþa pãrintelui Vasile Lucaciu þinutã la Galaþi, la

13 decembrie 1915, Atelierele soc. Anonime „Adevãrul”, Nr. 9-11, Bucureºti, 1916, p. 24.



budapestan formând Clubul Parlamentar Român.
Stãruie pentru punerea în legalitate a PNR, ca
forþã politicã a naþiunii române. Opiniile sale sunt
bine exprimate în di verse articole din presa vre -
mii. Pentru un articol publicat în ziarul „Lupta”
din Budapesta, în ºedinþa din 12 octombrie 1909,
parlamentul ia în discuþie ºi aprobã ridicarea
imunitãþii parlamentare ºi cercetarea deputatului
Vasile Lucaciu, pentru „de lict de presã”, cu toatã
împotrivirea deputaþilor români prin vocea lui
Iuliu Maniu.

La 28 iulie 1911 participã la Congresul In -
ternaþional al Raselor, þinut la Londra. Vasile
Luca ciu susþine tema: Rolul naþiunii române ºi
Orientul Europei, spunând printre altele: „naþiunea
românã este o santinelã neadormitã de culturã ºi
de civilizaþiune naþionalã în Orientul Europei”53.

Europa în rãzboi. Dupã Atentatul de la
Sarajevo (28 iunie 1914), în care a fost ucis arhi -
ducele Franz Ferdinand, moºtenitorul tronului,
Austro-Ungaria declarã rãzboi Serbiei ºi la 28
iulie 1914 armata sa declanºeazã ofensiva
militarã. În douã sãptãmâni întreaga Europã era în 
stare de rãzboi. Mobilizarea s-a fãcut prin ordinul
dat de împãrat prin manifestul din 15/20 iulie
1914. În aceste condiþii, Vasile, mezinul familiei
Lucaciu, alãturi de alþi tineri din zona ªiºeºti, au
primit ordin de mobilizare. Pânã la gara din
Baia-Sprie au fost conduºi de pãrintele lor su -
fletesc, Vasile Lucaciu care le-a þinut o cuvântare
de îmbãrbãtare. Aici a îmbrãþiºat pentru ul tima
datã pe fiul sãu ºi pe alþi tineri care mergeau la
luptã pentru o cauzã care nu era a lor, ba mai mult, 
pentru a-ºi susþine asupritorii. Pã rintele Vasile
Lucaciu a înþeles situaþia de pericol în care se afla. 
Semnale primea din di verse surse. Douã dintre
acestea rãzbat pânã azi. Se afirmã cã „vinþelerul”
averii familiei Lucaciu de la Viile Apei, reîn -
torcându-se acasã dupã o vizitã la ªiºeºti, a auzit pe
tren o discuþie între doi jandarmi unguri care

spuneau cã pãrintele Vasile trebuie sã moarã. De
la Seini s-a întors ºi l-a avertizat despre acest fapt
pe pãrintele Vasile54. Aflãm, de asemenea, cã un
jandarm de origine românã, l-ar fi preavizat:
„Într-un amurg de toamnã târzie, bunicul a aflat
cã în zorii zilei urmãtoare acesta urma sã fie
arestat ºi trimis, din post în post, la Budapesta, sã
dea seamã pentru opiniile lui care, desigur, nu
erau pe placul celor care guvernau Ardealul în
acea perioadã”55. Cert este cã Vasile Lucaciu a
„pãrãsit pat ria” ºi s-a refugiat în România. Cre -
dem cã a fost „însoþit de fratele sãu Constantin
Lucaciu”56. Traseul folosit a fost: ªiºeºti, Si ghe -
tul Marmaþiei, Iacobeni, Gura Humorului, tre -
când în România pe la Iþcani, luând trenul spre
Bucureºti din gara Burdujeni. Prezenþa sa la Bu -
cu reºti este certã la 27 septembrie 1914, deoarece
a participat la ceremonia de înmormântare a re -
gelui Carol I57. Pentru ca fuga lor în România sã
nu constituie un motiv de persecuþie pentru PNR
din Transilvania, la 23 decembrie 1914, Vasile
Lucaciu ºi Octavian Goga, îl anunþã pe George
Pop de Bãseºti: „Pentru pãstrarea libertãþii noastre
de acþiune..., vã rugãm, domnule preºedinte, sã
binevoiþi a ne primi demisiunea din Comitetul
Executiv al partidului”58. În Ungaria, þarã aflatã în 
rãzboi de la începutul ostilitãþilor, se aplicã legi
speciale. Se intenteazã procese la toþi cei ce fug
din þarã, fiind condamnaþi în contumacie. Vasile
Lucaciu este condamnat la moarte în anul 191559.

„Portdrapel” al Revoluþiei de eliberare
naþionalã a Transilvaniei. Ajuns în România,
pãrintele Vasile Lucaciu devine „port drapelul”
revoluþiei de eliberare naþionalã ºi socialã a ro -
mânilor din Transilvania. Participã la ºedinþa Li -
gii Culturale din 29 decembrie 1914, aducând
critici conducerii ei ºi pasivitãþii acþiunilor în -
treprinse. Se fac alegeri, ocazie cu care dr. Vasile
Lucaciu devine preºedintele acestei Ligi care îºi
schimbã nu numai denumirea în Liga pentru uni -
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53 Iacoº Ion, Achim Valeriu, Dr. Vasile Lucaciu, luptãtor activ pentru unirea românilor, vol. I, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1988; vol. I, Editura Gutinul, Baia Mare, 2000, p. 332-336.

54 Valentin Bãinþan, Un mo ment rel e vant din viaþa mea, în ªiºeºti – vatrã strãbunã, Ediþia I, Editatã de Biblioteca
Judeþeanã „Petre Dulfu”, Baia Mare, 2003, p. 91-92.

55 Prof. Marciana Oniga, Îngerul pãzitor al „Leului de la ªiºeºti”, în Pãrintele Vasile Lucaciu în revista sãtmãreanã
„Eroii Neamului”, Editura Academiei Române, Bucureºti, 2017, p 108.

56 Augustin Iuga, op. cit., p. 399.
57 Valentin Bãinþan, op. cit., p. 256.
58 Ion Iacoº ºi Valeriu Achim, op. cit., vol. I, p. 355.
59 Simion Retegan, op. cit., p. 5.



tatea culturalã ºi politicã a tuturor românilor, ci
ºi modul de acþiune. Liga organizeazã conferinþe
în toate marile oraºe ale þãrii. În luna decembrie
1915 se gãseºte la Galaþi. La 2 decembrie 1915, în 
foaia „Vrem Ardealul” cheamã la luptã pentru
unirea Ardealului cu România prin „Apelul pã -
rintelui Vasile Lucaciu”60. Era în perioada pre -
mergãtoare alegerilor. Este ales deputat de Galaþi
în Parlamentul României, în urma alegerilor din
22 decembrie 191561. La Bucureºti, Galaþi sau în
alte mari oraºe din Regatul Român unde Liga a
organizat manifestãri naþionale, dar ºi la bisericile 
la care slujea, Vasile Lucaciu înmâna auditoriului 
o carte poºtalã cu imaginea României Întregite ºi
figura sa peste aceasta. „Le Pe tit Parisien, jour nal
quotidien du soir” a gãsit cã este oportun sã pu -
blice, în numãrul din 16 martie 1915, aceastã
carte poºtalã care se înmâna la adunãri precum o
icoanã. Împreunã cu poetul Octavian Goga, ºi el
refugiat, încearcã sã mobilizeze pe toþi românii
transilvãneni aflaþi în România spre realizarea
acestui deziderat. Primul þel era convingerea opi -
niei publice, dar ºi a autoritãþilor statale din Re -
gatul România, sã intre în rãzboi de partea An tantei,
pentru dezrobirea românilor trãitori înafara gra -
niþelor þãrii.

În noaptea de 14/15 au gust 1916 România
declarã rãzboi Austro-Ungariei, iar trupele ro mâ ne
trec „hotarele vechi”. Soarta rãzboiului a de ter -
minat ca la 20 noiembrie 1916 guvernul
României ºi regele sã se retragã la Iaºi. Vasile
Lucaciu va primi misiuni oficiale din partea gu -
vernului sau a parlamentului român. Intrarea
Româ niei în rãzboi alãturi de Antantã a deter -
minat amplificarea acþiunilor care vizau organi -
zarea prizonierilor de rãzboi transilvãneni ºi bu co -
vineni din Rusia. „La 1 septembrie 1916, refu -
giaþii transilvãneni ºi bucovineni înaintau
au to ritãþilor române un doc u ment prin care ce -
reau formarea de regimente româneºti în rându -
rile prizonierilor din Rusia ºi aducerea lor pentru
a lupta alãturi de armata românã, doc u ment sem -

nat de Vasile Lucaciu, Octavian Goga, Ioan Nistor,
Octavian Tãslãuanu, Iorga Toma, Dimitrie
Marmeliuc, Vasile Oºvadã, Onisifor Ghibu ºi
Ioan Moþa”62. Acest demers, alãturi de altele de
acest fel, au fãcut ca „în ziua de 1/14 septembrie
1916, Marele Stat Ma jor al armatei ruse sã emitã
autorizaþia de concentrare a prizonierilor români
la Darniþa”63. În consecinþã, pe teritoriu rusesc au
fost recrutaþi „396 ofiþeri ºi 9.721 soldaþi, ma -
joritatea dintre ei compunând cele 15 eºaloane
ce-au ajuns în România între 3 iunie 1917 ºi 2
ianuarie 1918”64. Memoriul-Man i fest de la
Darniþa este considerat de cãtre voluntarii români
ardeleni ca pro gram al Revoluþiei Transilvane65.
Vasile Lucaciu „este iniþiatorul întrunirii din 7/20
ianuarie 1917 de la Iaºi, când se constituie, sub
preºedinþia sa, Comitetul Naþional al Românilor
Emigranþi din Austro-Ungaria [...] Comitetul –

alcãtuit din 12 persoane, între care Octavian

Goga, Ion Nistor, Sever Bocu, º.a. – va semna, în
prezenþa a trei membri ai guvernului, declaraþia
de rãzboi împotriva Austro-Ungariei pentru dez -
robirea Transilvaniei”66 ºi Bucovinei.

În Amer ica. În aprilie 1917, o delegaþie
compusã din preotul greco-catolic Vasile
Lucaciu, preotul ortodox Ioan Moþa din Orãºtie ºi
cãpitanul Vasile Stoica este trimisã în misiune
oficialã în S.U.A. Plecaþi an te rior ºi stabiliþi în
Amer ica erau ºi preotul Constantin Lucaciu, fra -
tele, Epaminonda Lucaciu, fiul ºi Gheorghe
Barbul cumnatul lui Vasile Lucaciu, care vor
contribui în mod decisiv la îndeplinirea misiunii
primite. La 2 iulie 1917, delegaþia românã a fost
primitã la Casa Albã de cãtre secretarul de stat
Rob ert Lan sing, cãruia i-au înmânat documentul
oficial în care erau cuprinse doleanþele României. 
Au fost date publicitãþii manifestele: Cãtre româ -
nii din Amer ica, la 3/16 au gust 1917 ºi Apel cãtre
iubiþii noºtri compatrioþi din glorioasa Republicã 
a Statelor Unite, la 2/15 septembrie 1917. Au fost
organizate 12 întruniri publice, în mari oraºe
ame ricane: Cleve land-Ohio, Yongstown (2 sep -
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60 Valentin Bãinþan, op. cit., p. 259, cf. „Vrem Ardealul”, I, nr. 1., Galaþi, 2 dec. 1915, p. 1-2.
61 Valentin Bãinþan, op. cit., p. 260.
62 Viorel Filip-Gherman, Identitãþi ºi loialitãþi în vremuri de rãzboi. Prizonieri ºi voluntari români proveniþi din armata

austro-ungarã (1914-1918), în „Eroii Neamului”, Anul IX, Nr. 1 (30), Mar. 2017, p. 46.
63 Ibi dem, pas sim.
64 Ibi dem, pas sim.
65 Elie Bufnea, Revoluþia de eliberare naþionalã a Transilvaniei. Unirea 1914-1918, Editura Marist, Baia Mare, 2010.
66 Simion Retegan, op. cit., p. 417-418.



tembrie 1917), De troit (16 septembrie 1917), Cle -
ve land, (23 septembrie 1917), Tren ton, Boston,
Bal ti more, Chi cago (17 februarie 1918), In di ana
Har bour (18 februarie 1918); care au fost ade -
vãrate manifestãri naþionale. La Youngs town-
 Ohio, cu ocazia Congresului Bisericii Ortodoxe
din Amer ica, þinut la 28 februarie 1918, s-a
hotãrât trecerea acesteia la Mitropolia Munteniei.
La Wash ing ton, la 22 iunie 1918, s-a þinut un
congres al tuturor organizaþiilor româneºti din
Amer ica. Di as pora românã, indiferent de religie
ºi afinitãþi politice, s-a unit în Liga Naþionalã
Românã, sub preºedinþia pãrintelui Epaminonda
Lucaciu, fiul lui Vasile Lucaciu, realizând acti -
vitãþi menite a prezenta americanilor situaþia realã 
din România ºi dorinþa de unire a provinciilor
româneºti din Imperiul Austro-Ungar cu
România67. Vasile Lucaciu ar fi dorit constituirea
de batalioane româneºti formate din voluntari
ame ricani de origine românã care cer înscrierea
lor în armata americanã ce se pregãtea de rãzboi,
lucru imposibil de realizat, deoarece în armata
americanã nu existau contingente naþionale.

Situaþia rãzboiului a determinat România sã 
accepte Pacea de la Buftea-Bucureºti, tratat sem nat
la 7 mai 1918, cu Germania ºi Austro-Un garia.
Cu aceastã ocazie, reprezentantul co man damen -
tului armatei austro-ungare cere extrãdarea unor
persoane printre care ºi pe Vasile Lucaciu.

În Franþa. Din Amer ica, Vasile Lucaciu a
plecat la Paris. România era într-o situaþie deo -

sebit de grea. Sub preºedinþia lui Take Ionescu se
definitiveazã constituirea la Paris, la 3 octombrie
1918, a Consiliului Na tional al Unitãþii Tuturor
Românilor, un guvern român în exil. Vasile
Lucaciu este ales ca vicepreºedinte. Guvernele
Antantei au recunoscut acest Consiliu, ca expo -
nent al poporului român.  Redacteazã, împreunã cu
Ion Canta cuzino, un „Apel la unitate”, publicat în
ziarele franceze, prin care se combate ideea fe -
deralizãrii statelor din Imperiul Austro-Ungar sus -
þinând dreptul la autodeterminare ºi constituire de
state naþionale ºi independente al popoarelor.

La 29 octombrie 1918 par ticipã la Con -
gresul Naþionalitãþilor þinut la Geneva unde
continuã activitatea de promovare a intereselor
româneºti. Aici va reveni la 23 mai 1919, când va
organiza un pro test pub lic în care se face apel la
Conferinþa de la Paris pentru rezolvarea do lean -

þelor poporului latin din Transilvania ºi
Ungaria con form Rezoluþiei de la Alba
Iulia din 1 De cembrie 191868.

Italia. De la Geneva pleacã în
Italia. O delegaþie de români, din care
face parte ºi Vasile Lucaciu este pri -
mitã de preºedintele Consiliului de
Miniºtri, Or lando. Vasile Lucaciu are o
în semnatã contribuþie la formarea com -
paniilor ro mâneºti constituite din vo -
luntarii din rândul prizo nierilor români
ardeleni ce au fãcut parte din armata
austro-un garã, sfinþindu-le steagurile
de luptã sub culorile tricolorului ro mâ -
nesc. „La 5 dec 1918, Vasile Lucaciu
sfinþeºte la Mariano, lângã Roma,
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Vasile Lucaciu oficiind slujba sfinþirii drapelelor, la festivitatea
constituirii Legiunii Române din Italia (5 decembrie 1918) 
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67 Valentin Bãinþan, op. cit., p. 267.
68 Prof. Augustin Iuga, op. cit., p. 406.



drapelul regi men tului «Horia», ...iar la 25 ia nu -
arie 1919, în piaþa Siena din Roma, pe cel al
regimentului «Cloºca»”69. 

Reîntoarcerea acasã. Vasile Lucaciu se
întoarce în România abia în anul 1919. Vi neri, 17
octombrie 1919, ajun ge la Baia Mare cu trenul
din Satu Mare. I se face o primire oficialã în sala
teatrului din cadrul hotelului ªtefan. A doua zi
pleacã spre ªiºeºti. Este în tâmpinat la Tãuþii de
Sus de un cor condus de învãþãtorul I. Porumb, iar
la Baia-Sprie de pro topopul Ioan Anca. La ªiºeºti
„îl aºtepta o mul þime de oameni adunaþi din toate
co mu nele din jur. Automobilele ce însoþeau pe
«Leul de la ªiºeºti», au trebuit sã se opreascã în
faþa mulþimii ºi însoþitorii sã se contopeascã în
entuziasmul delirant al poporului. Pânã la bise -
ricã, toþi au parcurs drumul pe jos”70. La alegerile
parla men tare pentru România Întregitã, din 2-4
noiembrie 1919 este ales ca deputat în cercul elec -
toral Baia Mare, iar fratele sãu, protopopul
Constantin Lucaciu în cercul elec toral Seini71.
Principala mãsurã pe care a promovat-o a privit
îmbunãtãþirea soartei þãranilor, militând pentru
elaborarea Legii reformei agrare. Vom sublinia cã 
„în 1920 mai câºtigã un mandat de deputat, iar în
21 iunie a aceluiaºi an a condus, în calitate de de -
can de vârstã, lucrãrile primului Parlament al Ro -
mâniei Mari, ocazie cu care a þinut ºi un discurs:
«Mulþumesc providenþei adorabile, cã am ajuns
sã pot prezida, mãcar pentru un mo ment, aceastã
ilustrã Adunare Naþionalã, acest parlament, în
care pot saluta cu pietate nemãrginitã idealul
nostru naþional înfãptuit, realizat»”72. Pentru ale -
gerile parlamentare din 1922 este rugat sã can -
dideze pentru un nou mandat. „În ziua votãrii,
mergând cãtre Baia Mare, […] este atacat ºi bãtut
de cãtre contracandidatul sãu din partea partidului 
de guvernãmânt, împreunã cu câþiva gealaþi, care
îl abandoneazã singur în zãpadã”73. Aºa au înþeles 
unii sã respecte pe cei ce ºi-au închinat viaþa celui

mai sfânt ideal: unirea tuturor românilor. Nu peste 
multã vreme, la 29 noiembrie 1922, se stinge din
viaþã.

Jurãmânt respectat. Jurãmântul sacru, de -
pus atunci când a fost hirotonit ca preot, a fost
pentru pãrintele vicar Vasile Lucaciu, un crez ºi
scut. N-a abdicat niciodatã de la comportamentul
impus de canoanele bisericeºti, ba, dimpotrivã,
argumentele sale, chiar ºi atunci când prezenta
idei politice, erau întãrite de credinþa în
Dumnezeu. Avea o înþelegere corectã a curentelor 
religioase. A apreciat ºi respectat opþiunile reli -
gioase ale altora. A scris, la 17 octombrie 1909,
un frumos articol în ziarul „Lupta” privind „Cen -
tenarul naºterii marelui arhiereu ºi marelui pa triot 
Andrei Baron de ªaguna”74. La Bucureºti a co-slu jit
cu fraþii lui ortodocºi. Alãturi de prietenul sãu,
preotul, devenit episcop de Lugoj, Radu Demetriu,
a fãcut parte din conducerea „L`Asociation de
l`un ion des l`Eglises”, constituitã la Paris, mili -
tând în acest cadru eu ro pean organizat pentru
realizarea unitãþii creºtinismului. Înfiinþarea la 8
iunie 1912 a Episcopiei de Hajdudorog, în baza
bulei papale „Cristifideles graeci”, i-a provocat o
revoltã sufleteascã care s-a materializat într-un
Memorand-Apelaþiune, Cãtrã Pontificele Ro man, 
Papa Piu X. Grele cuvinte i se adresau Papei: „ªi
declarãm aici sãrbãtoreºte cã în apãrarea drep -
turilor noastre câºtigate nu cunoaºtem hotarã, nici 
chiar jerfirea vieþii… Noi Vã facem rãspunzãtori
pre Preasfinþia Voastrã pentru toate urmãrile ce
vor isvorî din legitima apãrare a aºezãmintelor
noastre strãbune”75. A ctitorit biserici de piatrã ºi
în filiile Unguraº ºi Bontãieni, ul tima sfinþitã în
anul 1892, organizând ºi la acestea am ple mani -
festãri cul tural patriotice. Subliniem cã prin inter -
venþia personalã „satele Bontãieni, Chiuzbaia,
Dum brãviþa, Ferneziu, Rus ºi ªindreºti primesc
gratuit clopote pentru biserici”76.

Vasile Lucaciu vizionar. Cunoscând viaþa
realã, precum ºi legile obiective care acþioneazã
în comunitãþile umane, Vasile Lucaciu a exprimat 
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69 Ibi dem, p. 405.
70 Ibi dem, p. 411.
71 Ibi dem, p. 415.
72 Alina Mocanu, Daniela Ciutã, Nicoleta Latiº, Pr. dr. Vasile Lucaciu Pãrinte spir i tual în clepsidra vremii, Editura

Citadela, Satu Mare, 2012, p. 26.
73 Cristian Mareº, Un leu în hainã preoþeascã, Vasile Lucaciu, în Pãrintele Vasile Lucaciu în revista sãtmãreanã „Eroii

Neamului”, Editura Academiei Române, Bucureºti, 2017, p. 94.
74 Iacoº Ion, Achim Valeriu, op. cit., p. 299-303.
75 Memorand-Apelaþiune, Cãtrã Pontificele Ro man, Papa Piu X, Baia Mare, Tipografia lui ªtefan Nanaºy,1912, p. 3-8.
76 Valentin Bãinþan, op. cit., p. 275.



unele opinii care au pãrut a fi previziuni istorice.
Fãrã a le detalia, le vom sublinia pentru mai buna
cunoaºtere a motivaþiei acþiunilor sale. La anul
1890 avea conturatã ideea privind realizarea unirii
tuturor românilor într-un singur stat. Ideea de
„stat naþional maghiar” pe teritoriul administrat
atunci de guvernul de la Budapesta era pentru
Vasile Lucaciu o utopie. „Statul acesta nu o sã fie
na tional maghiar”. Puþini au fost cei care au
crezut în izbânda eliberãrii Transilvaniei. „Cred
ºi suntem siguri cã vom învinge”, „E o chestiune
numai de timp ºi vom învinge”, afirma în desele
conferinþe pe care le þinea pe tema naþionalã. „Eu
le-am spus-o la Satu Mare la proces cã voi ajunge
sã fiu ales deputat de Satu Mare pentru Dieta din
Bucureºti”. „Se va schimba întregul sistem” ca
efect al emancipãrii naþionalitãþilor era un alt con -
cept enunþat clar de marele vizionar. De multe ori
mã întreb când se va împlini o altã idee enunþatã:
unire în cugete, unire în simþire, unire în reli -
giune, a tuturor românilor?! Refuza sã foloseascã
cuvântul greco-catolic introducând o nouã sintag -
mã: ortodox-unit.

Înmormântarea. Pãrintele Vasile Lucaciu, 
a murit la 29 noiembrie 1922 în locuinþa sa din
Satu Mare, sãrac ºi aproape uitat de mai-marii
zilei, dupã ce îºi consacrase peste 50 de ani din
viaþã luptei pentru drepturile naþionale ale ro -
mânilor transilvãneni ºi pentru împlinirea idea -
lului fãuririi României Mari. Vestea tristã a morþii 
sale a adus pentru o clipã redeºteptarea naþionalã.
Ziarele s-au grãbit s-o consemneze, iar ofi cia -
litãþile au declarat ziua de sâmbãtã, 1 decembrie
1922, data înmormântãrii marelui tribun, zi de
doliu naþional. Declarându-se mesagerul în tre -
gului guvern român, Preºedintele Consiliului de
Miniºtri, Ionel I.C. Brãtianu, aduce, în cuvântarea 
sa, prinos de recunoºtinþã memoriei lui Vasile
Lucaciu, odatã cu care „se stinge o voce auto -
rizatã a patriotismului român, care a apãrat ºi
îmbãrbãtat neamul nostru în vremea celor mai
aprigi frãmântãri ºi a celor mai mari rea lizãri”77.
Din însãrcinarea Majestãþii Sale, regele

Ferdinand I, depune pe sicriul lui Vasile Lucaciu
însemnele Marelui Cor don al Ordinului „Steaua
României”, „ca viu semn al recunoºtinþei pe care
cu toþii trebuie sã o purtãm serviciilor aduse de
dânsul în viaþã, cauzei noastre naþionale”78, iar
„Episcopul Iuliu Hossu de la Gherla l-a ridicat la
rangul de vicar epis co pal dupã ce «uitase» sã-l
reabiliteze de sub gravele acuze pe care pre de -
cesorul sãu, Ioan Szabó i le adusese”79. Poetul ºi
politicianul Octavian Goga îºi încheia astfel dis -
cursul rostit la înmormântarea celui ce-i fusese
frate de lupte ºi suferinþe pe drumul spinos al
realizãrii unirii tuturor românilor: „Pleacã dintre
noi cel din urmã ro man tic, reprezentantul pe rioa -
dei eroice din politica Ardealului, lãsând ge ne -
raþiei de azi moºtenire imaginea lui luminoasã,
darul cel mai trebuincios într-o vreme copleºitã
de-o concepþie prea pozitivã. Toate steagurile se
apleacã în faþa acestui sicriu, asupra cãruia în
numele ardelenilor cu care ai pribegit pe drumul
idealului, Pãrinte Vasile, eu smerit ucenic arunc
astãzi un bulgãre de þãrânã”80.

Dupã terminarea întregului cer e mo nial, în
sunetele clopotelor de la bisericã, Regimentul de
Infanterie din Satu Mare dã onorul cortegiului
precedat de doi ofiþeri care poartã decoraþiile
marelui dispãrut81. Din Satu Mare, cu un vagon
mortuar, este transportat pânã la Baia-Sprie. De
aici, cu o sanie trasã de ºase boi, trupul neîn sufleþit 
al pãrintelui Lucaciu, însoþit de mulþi po po reni,
plea cã cãtre Biserica Sfintei Uniri a Tuturor Româ -
nilor din ªiºeºti, unde ajunge cãtre asfinþitul soa -
relui. Se oficiazã un scurt serviciu religios.

Înveºnicirea lui Vasile Lucaciu. Eroii nu
mor niciodatã. Memoria colectivã le pãstreazã o
vie amintire. Unii sunt învredniciþi sã rãmânã în
sufletele oamenilor ºi sã fie cântaþi de generaþiile
urmãtoare. „Doina lui Lucaciu” îºi are izvorul în
tumultoasa-i viaþã, iar judecãþile nedrepte ºi anii
grei de închisoare înduraþi au nuanþat versurile
care trans mit un mesaj dra matic. „Cântec pentru
Vasile Lucaciu” – priceasnã – muzicã ºi versuri,
dedicatã de compozitorul bãimãrean Liviu Borlan 
ºi „Duhul lui Vasile Lucaciu”, cântat de ºiºeºteni,
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77 Ziarul „Viitorul” din 5 decembrie 1922, p. 3.
78 Ibi dem.
79 Traian Rus, Vasile Lucaciu – un sfânt catolic într-o Bisericã ortodoxã, în ªiºeºti – vatrã strãbunã, Volumul V, Editura

Eurotip, Baia Mare, 2016, p. 74; Valentin Bãinþan, op. cit., p. 277.
80 Ziarul „Viitorul” din 5 decembrie 1922, p. 3.
81 Ziarul „Universul” din 6 decembrie 1922, p. 2.
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sunt alte piese muzicale ce-i eternizeazã me mo -
ria. Apreciat de oamenii timpului sãu, s-a impus,
cu supranumele „Leul de la ªiºeºti”, care sin -
tetizeazã caracterul dârzului luptãtor pentru pro -
pãºirea neamului românesc. Memorabile mãrturii 
ºi descrieri ale personalitãþii sale ne-au lãsat mari
oameni ai timpului sãu: Nicolae Iorga, Ion I. C.
Brãtianu, Octavian Goga, I.L.Caragiale, George
Pop de Bãseºti etc. Numele sãu a fost atribuit unei 
localitãþi din judeþul Satu Mare, înfiinþatã în urma
împroprietãririi þãranilor, ca urmare a reformei
agrare din 1921. La 7 au gust 1924, în judeþul Satu
Mare, s-a pus temelia satului „Urmaºii lui Vasile
Lucaciu”, localitate ce acum se numeºte Lu cã -
ceni. O semnificaþie aparte o reprezintã mo nu -
mentul ridicat în memoria eroului Vasile Lucaciu
la Satu Mare. Este impunãtor ºi are o simbolisticã
naþionalã. S-a dezvelit ºi sfinþit la 13 decembrie
1936, „într-o atmosferã de adevãratã sãrbãtoare
naþionalã (cu peste 50.000 de participanþi!!!)”.
Înainte de finalizarea lucrãrilor „în cadrul cere -
moniei ce a avut loc la 9 au gust 1936, în pie -
destalul acestei monumentale statui, s-a pus
pã mânt plãmãdit cu sânge strãbun din Baia
(Moldova), unde trufaºul ºi mândrul rege Mathia
al Ungariei (Matei Corvin, n.n.), învingãtorul de
pretutindeni, a fost învins de propriul sãu neam,
prin urmaºii conduºi de eroul creºtinãtãþii ªtefan
cel Mare, de la Adam Clisi (Dobrogea), …
Suceava (Bucovina), … Cãlugãreni (Muntenia),… 
Rovine, … Tapae (Ardeal), … Hotin (Basarabia),
… ºi în fine, din ªiºeºti, locul unde a trãit pã -
rintele martir dr. Vasile Lucaciu ºi unde a ridicat
biserica Pentru Sfânta Unire a Tuturor
Românilor”82. La ªiºeºti s-a amenajat Muzeul
Me mo rial „Vasile Lucaciu”, unde se aflã Casa
Memorialã ºi Clãdirea ªcolii Confesionale con -
struite la 1905, Pavilionul, Izvorul Maicii Pre -
cestei, Crucea Fãgãduinþelor, Absida vechii
bi serici de lemn, dar, mai ales, Biserica Sfintei
Uniri a Tuturor Românilor, care stau mãrturie
pentru vecie, cinstind memoria „Leului de la

ªiºeºti”. Aici, la 26 noiembrie 1978, s-a dezvelit
bustul din piatrã al marelui tribun, operã a sculp -
torului Gavril Abrihan din Rus83. Acum pe acest
amplasament este aºezat bustul din bronz, rea -
lizare a aceluiaºi sculp tor. Din acel an ºi pânã în
prezent, la ªiºeºti pãrintele dr. Vasile Lucaciu,
erou al neamului, a fost comemorat în fiecare zi
de 1 Decembrie. Acum aceastã comemorare se
împleteºte în mod fericit cu Ziua Naþionalã a
României. Un mare numãr de statui, busturi în
bronz ºi în piatrã sunt amplasate în locuri care-i
pãstreazã memoria. Monumentul memo ran diºti -
lor de la ªiºeºti, Bustul de la Alba Iulia de lângã
Sala Unirii, busturile de la ªiºeºti, Lucãceni,
Carei, Baia Mare etc. Casa memorialã din Apa,
judeþul Satu Mare, locul copilãriei sale, este un
reper im por tant pentru pãstrarea memoriei ma -
relui tribun. Tomuri întregi s-au scris despre viaþa
ºi activitatea sa: monografii, studii, piese de tea -
tru, poezii nenumãrate scrise de mari poeþi, dar ºi
de cãtre oameni din popor; filme artistice ºi docu -
mentare. Mulþi pictori i-au realizat portretul sau
l-au reprezentat în momentele sale de luptã. Pic -
to rul maramureºean Aurel Dan, într-o viziune
per sonalã, a realizat tabloul „Procesul Me mo ran -
diºtilor”, pânzã donatã Muzeului Me mo rial
„Vasile Lucaciu” din ªiºeºti84. Profesorul ºi
pictorul Nicolae Pop din Apa i-a realizat mai
multe portrete. La Cicârlãu, judeþul Maramureº,
s-a fondat în anul 1977 Cenaclul „Vasile
Lucaciu”, iar primul Festivalul Naþional de Li -
teraturã „Vasile Lucaciu” a avut loc în 197885.
Vestitul art ist plas tic Mihai Olos, împreunã cu alþi 
membri ai festivalului, viziteazã, la 1 Decembrie
1978, Muzeul din ªiºeºti, ocazie cu care i-a de -
senat figura-i luminoasã, pe tab la ºcolarã din cla -
sa-muzeu, folosindu-se de albul unei crete ce era
pe suportul tablei86. Mulþi confraþi, preoþi ai zile -
lor noastre au crezut de cuviinþã aºezarea chipului 
„de romanã frumuseþe” al lui Vasile Lucaciu
printre sfinþii pictaþi în bisericã. Avem pictura lui

82 Daniela Bãlu, Vasile Lucaciu – sau istoria sa în bronz, în revista „Eroii Neamului”, anul IX, Nr. 1 (30), Mar. 2017,
p. 20, cf. O. Ardelean, coord., În serviciul patriei 1933-1937. Dare de seamã asupra realizãrilor înfãptuite în judeþul
Satu Mare, reed. Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, p. 307-308.

83 Valentin Bãinþan, op. cit., p. 311.
84 Gavril Babiciu, Tabloul „Procesul Memorandiºtilor”, în ªiºeºti – vatrã strãbunã, Vol. IV, Editura Eurotip, Baia

Mare, 2009, p. 266.
85 Maria Gârbe, A XX-a ediþie a Festivalului de Literaturã «Vasile Lucaciu» de la Cicârlãu, în „Pro Unione”, Anul XIX,

nr. 1-4 (65-68), decembrie 2009, Baia Mare, p. 188.
86 Valeriu Sabãu, Portretul din ºcoala sa, în ªiºeºti – vatrã strãbunã, Vol. V, Editura Eurotip, Baia Mare, 2009, p. 63.



în interiorul bisericilor din Bicaz87 ºi Unguraº ºi
pe peretele ex te rior al bisericii din Stoiceni. Fila -
telia Românã i-a acordat atenþia cuvenitã. „În
anul 1949 s-au realizat... douã ilustrate poºtale
care înfãþiºeazã noua „Bisericã a S. Uniri a tuturor 
Românilor” din ªiºeºti ctitoritã de Vasile Lucaciu 
înconjuratã de o imensã procesiune creºtineascã,
iar cea de-a doua ilustratã prezintã Casa Parohialã 
din ªiºeºti, cu un grup de credincioºi, în care a
trãit timp de 35 de ani, pãrintele Lucaciu”88. 

Poetul Adrian Pãunescu l-a avut ca model
pol i tic (per sonal l-am auzit spunând acest lucru).
Poezia lui Închinare unui erou (1982), se în cheie
cu versurile: 

Vor fi eroi în Daco-România
Cât exista-vor cele pãmânteºti
Cât mierla îºi va spune tragedia
ªi iarba va mai creºte la ªiºeºti. 

Pe mormântul lui Vasile Lucaciu din
Biserica din ªiºeºti s-a aºezat în anul 1924 o
lespede de mar murã cu o frumoasã dedicaþie din
partea Liceului „Vasile Lucaciu” din Carei, al
cãrui di rec tor era prof. Aurel Coza. În anul
urmãtor „în cadrul unei duioase serbãri come mo -
ra tive, în faþa bisericii s-au plantat doi stejari, care 
se vor numi „Stejarii lui Lucaciu”89. De ase me -

nea, în municipiile Baia Mare ºi Satu Mare avem
strãzi care au denumirea Vasile Lucaciu. Multe
instituþii de învãþãmânt îi poartã numele: licee în
Baia Mare, Satu Mare ºi Carei; ºcoli cu clasele
I-VIII, în ªiºeºti ºi Lu cãceni. Mai amintim cã
tradiþia localã din ªiºeºti îi atribuie unele cu -
getãri care, atunci când sunt folosite în vorbirea
curentã, sunt enunþate cam aºa: 

• Fereºte-mã Doamne, de prieteni, cã de
duºma ni mã feresc singur! 

• Bunã minte, cum spunea Lucaciu!

*

Din scurta prezentare a vieþii ºi activitãþii
depuse pentru propãºirea naþiunii române rezultã
argumente suficiente ca sã putem spune cã este
necesarã o acþiune energicã ºi conjugatã a tuturor
celor care pot fi implicaþi pentru a i se da preotului 
vicar greco-catolic, dr. Vasile Lucaciu aureola pe
care o meritã. De aceea susþinem cu tãrie pro -
punerea iniþiatã de Asociaþia Naþionalã Cultul

Eroi lor „Re gina Maria” – Filiala Maramureº, pri -
vind emiterea unei legi prin care Vasile Lucaciu
sã fie declarat, precum Avram Iancu, erou al na -
þiunii române.

Glorie eternã „Leului de la ªiºeºti”!

Nota redacþiei: Vasile Lucaciu a rostit cel mai lung discurs parlamentar în ziua de 9 martie 1908.
Pledoaria sa, întinsã pe durata a patru ore ºi un sfert, este în curs de publicare, dupã ce coordonatorul lucrãrii
de faþã a reuºit sã obþinã stenograma budapestanã prin slalomuri diplomatice ºi culturale. Cartea cu titlul
Marele discurs va fi o restituire extrem de importantã pentru destinul acestui uriaº al istoriei române.
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Biserica lui Lucaciu din ªiºeºti, Maramureº



Alexiu Berinde
1844-1923

Alec PORTASE

S-a nãscut la Boineºti, localitate din
Þara Oaºului, judeþul Satu Mare, la 1
decembrie 1844, din pãrinþii Gavril,

preot ºi Terezia, nãscutã Meleºiu. Tânãrul Alexiu
a urmat primele douã clase la Sighetul Marmaþiei, 
dupã care a fost elev la Gimnaziul Su pe rior din
Ungvar, unde a obþinut ºi bacalaureatul în anul
1862. În perioada gim naziului a decedat tatãl sãu,
unchiul Meleºiu, preot ºi el, preluându-i grija. A
fost o perioadã dificilã din cauza condiþiilor ma -
teriale grele, timp în care, ca elev la gimnaziu,
medita copiii unora cu dare de mânã, croia len -
jerie intimã, confecþiona ma teriale didactice, pre -
cum compasuri1.

Deºi era ev i dent cã tânãrul Alexiu dovedea
talente inginereºti, mama Terezia l-a îndemnat sã
urmeze calea tatãlui sãu, a preoþiei. Aºa se face cã
va studia Teologia la Gherla, timp de cinci ani.
Avea 23 de ani, când s-a cãsãtorit cu Rozalia
Lenghel, fiica preotului Ioan Lenghel din Cer -
teze. În anul 1868 este uns preot greco-catolic.
Este numit capelan în Iod, tractul Iodului (este
vorba despre localitatea Ieud – n.a.), de unde este
transferat, în funcþia de capelan, în Slatina, þinutul 
Maramureºului istoric din dreapta Tisei (Solot -
vino, Ucraina de azi). Aici funcþioneazã ºi ca
învãþãtor ºi vicenotar. Timp de patru ani a slujit în
Slatina, unde paroh ºi vicar al Maramureºului era
Mihail Pavel, care a fost ºi deputat. Tânãrul
Alexiu l-a însoþit în multe deplasãri, la o ocazie
cunoscându-l pe episcopul Ioan Oltean. În aceºti
ani deprinde primele noþiuni de arhitecturã. Este
numit ad min is tra tor interimar al Parohiei Slatina,
dupã care, în 1875, devine ad min is tra tor în Pa -
rohia Greco-Catolicã din Sighetul Marmaþiei. În
anul 1878 este numit ad min is tra tor interimar în
Parohia Greco-Catolicã Baia-Sprie. Aici l-a

cunoscut pe Vasile Lucaciu, preot în ªiºeºti, cu
care va lega prietenie pe viaþã. La Baia-Sprie avea 
promisiunea protopopiatului ºi este cap de listã,
din partea episcopiei, de a fi numit pe un post în
Ministerul Finanþelor.

Poate pentru a se apropia de satul na tal,
alege postul de preot paroh la Seini. Era anul
1879. Au urmat 44 de ani rodnici în slujba comu -
nitãþii din Seini, unde a activat cu energie pe
tãrâm bisericesc, cul tural, so cial ºi pol i tic. Alexiu
Berinde era „de staturã micã, barbã roºcatã, înfã -
þiºare dârzã, ochi pãtrunzãtori, inimos la lucru,
ager la minte ºi de o bunãtate sufleteascã pro -
verbialã, a câºtigat simpatiile tuturor acelora cu
care a venit în con tact. Priceput în toate, parcã a
fost nãscut sã fie îndrumãtor al poporului, un om
de vocaþie, în adevãrata accepþie a cuvântului. În
toatã viaþa lui ºi-a îndeplinit în mod ex em plar
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1 Arhiva personalã a lui Mircea Bârsan (1945-2017) din Baia Mare, strãnepotul lui Alexiu Berinde, fiu al lui Vasile
Bârsan (1905-1990), preot în satul Rus, comuna Dumbrãviþa. Arhiva constã în scrisori ºi manuscrise, fotografii ºi
diplome, precum ºi broºura Alexiu Berinde, tipãritã în 77 de pagini ºi în doar zece exemplare, pe cheltuiala aceluiaºi
Mircea Bârsan, broºurã fãrã ISBN ºi fãrã menþiunea vreunei edituri. A se vedea ºi Scrierile pãrintelui Vasile Bârsan –
monografia satului Rus, Baia Mare, Editura „Zestrea”, 2010.



misiunea lui de preot ºi a muncit neobosit ºi
dezinteresat pentru ridicarea culturalã ºi eco no -
micã a poporului pe care-l pãstorea. N-a avut mari 
mulþumiri sufleteºti în viaþã. Astãzi, însã, toþi acei 
în mijlocul cãrora a trãit îi rostesc numele cu
adânc re spect, preamãrindu-i munca, ce a lãsat
urme neºterse”. Aºa era descris în „Afirmarea”
(nr.12/decembrie 1938), într-un articol semnat de
un alt distins seinean: Mihai Bãlaj, profesorul
care avea sã ne dãruiascã excepþionalul Jurnal de
front (Editura Gutinul Baia Mare, 1999).

Sã punctãm, în cele ce urmeazã, lucrarea de
44 de ani a preotului Alexiu Berinde în folosul
comunitãþii Seiniului. Concepe un plan nou
pentru biserica din centrul Seiniului, aflatã în
construcþie, devenind arhitectul, inginerul con -
struc tor ºi antreprenorul ei. Era anul 1879, iar în
anul 1882, biserica a fost sfinþitã.

Construieºte o casã parohialã cu opt odãi,
înfiinþeazã o ºcoalã confesionalã, la care învã -
þãtorii erau plãtiþi din banii bisericii. A înfiinþat ºi
o bancã, numitã „Perºeia”, de unde þãranii luau
împrumuturi de-ºi cumpãrau pãmânturi. Mulþi þã -
rani, astfel, au ajuns gospodari destoinici. Îm -
prumuturi se acordau ºi studenþilor, susþinuþi fiind 
pânã la absolvirea studiilor. În anul 1892, o mare
moºie din marginea Seiniului, de 400 jugãre, a
fost scoasã la vânzare. Þãranii ardeau de dorinþa
de a-ºi cumpãra pãmânt, dar nu aveau bani. I-a
ajutat tot preotul Alexiu Berinde: a for mat un
consorþiu de cumpãrare ºi a împrumutat 70.000 de 
coroane de la Banca „Albina” din Sibiu, cu care a
fost cumpãrat pãmântul. Þãranii cumpãrãtori au
avut condiþii lesne de a-i restitui: în 20 de ani. A
înfiinþat ºi Banca Popularã „Sãtmãreana”, care a
funcþionat în casa parohialã din Seini. Preºe din -
tele bãncii a fost George Pop de Bãseºti, cu care
era în relaþii prieteneºti, iar la bancã aveau acþiuni
români din tot Ardealul. Scopul bãncii era
pregãtirea Unirii ce avea sã vinã, prin întãrirea
economicã a populaþiei româneºti din Ardeal. 

În anul 1866, în Seini, la îndemnul ºi cu
susþinerea lui Alexiu Berinde, s-a înfiinþat un cor,
care, la festivitãþile ce urmau a fi la ªiºeºti, cu
ocazia sfinþirii Bisericii, a cântat, pe patru voci
bãrbãteºti, pentru prima datã „Liturghia Sfântului

Ioan Gurã de Aur”, a compozitorului bucovinean
Isidor Vorobchievici.

Entuziasmul ºi priceperea lui Alexiu
Berinde dau roade ºi departe de Seini: dupã pla -
nurile ºi îndrumãrile lui s-au construit biserici în
Botiz, Someºeni, Bãbãºeºti, Lãpuºul Românesc.

Încã din timpul preoþiei de la Baia-Sprie,
s-a împrietenit cu Vasile Lucaciu, supranumit
„Leul de la ªiºeºti”. Acesta, în anul 1885, i-a
propus sã facã planul noii biserici de la ªiºeºti,
Biserica Sfintei Uniri a tuturor Românilor (Pro S.
Unione Om nium Romanorum), bisericã impu -
nãtoare pre cum o catedralã. Sãptãmânal, timp de
cinci ani, pânã la sfinþirea bisericii, Alexiu
Berinde se deplasa la ªiºeºti, unde urmãrea reali -
zarea pro iectului întocmit de el, dãdea îndru mã -
rile ne ce sare construirii. La 27 au gust 1891, s-a
sfinþit Biserica din ªiºeºti, ºi azi o capodoperã a
arhi tecturii. Cu ocazia acelui eveniment, relata
„Tri buna” din Sibiu (nr. 140/8 septembrie 1891),
au participat „15.000 de poporeni”, pomenind
„mun ca grea de 5 ani sãvârºitã de pãrintele Berinde,
supranumit Meºterul Manole”. Da, vorbind des -
pre Alexiu Berinde, dr. Vasile Lucaciu l-a numit
pe Alexiu Berinde „apostol al culturii poporului
român” ºi „iubitul nostru Meºter Manole, care au
þinut o cuvântare însufleþitoare cãtre popor”2. 

În paralel cu activitatea preoþeascã ºi de
arhitect-con struc tor, Alexiu Berinde a fost vizibil
ºi în plan naþional, prin activitatea sa politicã, în
slujba neamului românesc, una curajoasã. Purta
corespondenþe cu episcopii Mihail Pavel al
Gherlei (sunt pãstrate 28 de scrisori) ºi Flo rin
Stan, episcop de Oradea, precum ºi cu George
Bariþiu. La casa lui din Seini era des vizitat de
George Pop de Bãseºti, de dr. Vasile Lucaciu, ca
ºi de mari intelectuali ai vremii. Preotul Vasile
Bârsan din satul Rus, comuna Dumbrãviþa, cã -
sãtorit cu Elvira, nepoata lui Alexiu Berinde, a
donat Filialei Arhivelor Statului Maramureº, sub
nr. 135/4 aprilie 1975, un numãr de 29 de docu -
mente, dintre care 27 scrisori de la episcopul
Mihail Pavel de la Episcopia Greco-Catolicã
Gherla ºi douã scrisori ale lui George Bariþiu,
adresate lui Alexiu Berinde.

A activat în Partidul Naþional Român, Co -
mitatul Sãtmar, ºi a sprijinit acþiunile Despãr -

54

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

2  Valentin Bãinþan, ªiºeºtii pãrintelui dr. Vasile Lucaciu, Editura Cybela, Baia Mare, 1998.



þãmântului „Astra”. Pentru poziþiile sale ferme în
favoarea învãþãmântului în limba românã ºi
pentru eliberarea de acte de stare civilã ºi în limba 
românã, lui Alexiu Berinde i s-au intentat mai
multe procese. S-a opus cu mult curaj acþiunii
autoritãþilor de maghiarizare a românilor. Un
exem plu îl avem din 4 au gust 1886, cînd, în ºe -
dinþa Consiliului Comunal Seini, s-a dat citire
unui apel al „Societãþii pentru rãspândirea limbii
maghiare ºi înfrãþirii culturale”, prin care lo cui -
torii Sei niului erau invitaþi sã devinã membri ai
acestei asociaþii ºi sã contribuie cu sume de bani.
Preotul Alexiu Berinde a luat cuvântul ºi s-a îm -
po trivit, arãtând cã populaþia Seiniului este sãracã 
ºi cã nu trebuie pusã la un bir pentru o cauzã
strãinã. Pe loc, autoritãþile au întocmit pro -
ces-ver bal ºi l-au acuzat de iredentism. În timpul
unor asemenea tensiuni, a fost scos din bisericã de 
jandarmii unguri, ameninþat cu moartea. A fost ºi
arestat, însã, la intervenþia preotului roma no-ca -
tolic (Iosif Tranta) ºi a celui re for mat, ca ºi a
farmacistului Bella Popoltary, a fost eliberat.
Aceºtia i-au spus co mandantului militar: „Voi
plecaþi, dar noi (ma ghiarii), rãmânem aici, îm -
preunã cu românii”3. Un asemenea episod îl rela -
teazã acelaºi Mihai Bãlaj în „Afirmarea”

(decembrie 1938): „În 1919 a suferit o ultimã ºi
grea umilire din partea ban delor secuieºti, cari,
din bisericã, din mijlocul credincioºilor, l-au scos
ºi apoi l-au maltratat în chip miºelesc. Cu atât mai
mare i-a fost bucuria, când, cu ochii înlãcrimaþi, a
întâmpinat armata românã liberatoare, în vinerea
de Paºti a anului 1919, pe podul din piaþa
Seinilor”.

În Regatul României exista o atmosferã pri e l -
nicã faþã de situaþia grea a românilor din Ardeal,
aflaþi sub asuprire austriacã: în Parlamentul de la
Bu cureºti se discutã tot mai aprins situaþia fraþilor
români din Ardeal. Mihail Kogãlniceanu, Dimitrie
Sturdza, Take Ionescu ºi alþi parlamentari cer
amestec imediat în rezolvarea problemelor ro -
mânilor din Ardeal. Încurajaþi de sprijinul venit
de la Bucureºti, fruntaºii românilor ardeleni au
hotãrât organizarea unei adunãri naþionale la
Sibiu, în anul 1887. În acest sens, au avut loc
întâlniri în cercurile electorale. Din delegaþia cer -
cului elec toral Baia Mare, care a participat la
adunarea naþionalã din anul 1887 de la Sibiu, au
fãcut parte dr. Vasile Lucaciu ºi preotul Alexiu
Berinde. La întoarcerea de la Sibiu, s-a þinut o
adunare la Tãuþii de Sus, pentru a-i informa pe toþi 
cetãþenii asupra celor discutate ºi hotãrâte la Sibiu,
unde s-a stabilit ºi redactarea „Memorandului”,
ca ºi trimiterea unei delegaþii de români tran -
silvãneni la Viena. 

Dupã adunarea de la Tãuþii de Sus, lui
Vasile Lucaciu i s-a deschis proces. În ziua proce -
sului, 4 iulie 1889, în Biserica Greco-Catolicã
românã din Satu Mare, dis-de-dimineaþã, preoþii
citaþi a se prezenta la Tribunalul Satu Mare au
þinut o slujbã. Asemenea slujbe de rugãciune,
pentru susþinerea dr. Vasile Lucaciu, s-au þinut în
toate bisericile din judeþ. La Seini, Alexiu Berinde,
prietenul ºi camaradul de luptã al lui Vasile
Luca ciu, a slujit douã liturghii, în zilele de 4 ºi 5
iulie, rugându-se, împreunã cu credincioºii, pentru
drep tatea lui Vasile Lucaciu. Pentru aceastã
„îndrãz nealã”, Alexiu Berinde a fost sus pendat
din preoþie de cãtre episcopul Szabo din Gherla.
Referindu-se la aceastã suspendare, Geor ge Pop
de Bãseºti a numit-o „prepotenþã ºi abuz de
putere, un amestec necompetent al gu vernului în
afacerile conºtiinþei noastre reli gioa se”. Acelaºi
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Doi prieteni: Alexiu Berinde ºi dr. Vasile Lucaciu

3 Din Cronica Parohiei Seini, de Mihai Berinde, p. 39.



episcop avea sã-l suspende abuziv, peste doi ani,
ºi pe Vasile Lucaciu, ca urmare a adunãrilor de la
Sibiu ºi Tãuþii de Sus. Criticând mãsurile de sus -
pendare, George Pop de Bãseºti îl întreba, prin
intermediul presei, pe episcopul Szabo: „Unde
sunteþi Clainilor, ªuluþilor? Apus-au cu voi men -
torii Bisericii noastre ºi pradã o aþi lãsat volni -
ciilor lib er tine ºi francmasonice?”4.

În luna mai 1892, Alexiu Berinde a fãcut
deplasarea la Viena, în grupul celor peste 300 de
delegaþi transilvãneni, care au dus „Memorandul
românilor din Transilvania ºi Ungaria cãtrã M a -
ies tatea Sa Imperialã ºi Regalã Apostolicã Francisc
Iosif I, împãrat al Austriei”. Alexiu Berinde era
împreunã cu dr. Ioan Raþiu, George Pop de
Bãseºti ºi dr. Vasile Lucaciu.

Dupã cum se ºtie, prin „Mem o ran dum” se
cereau împãratului drepturi ºi libertãþi pentru po -
pulaþia românã majoritarã din Transilvania ºi în -
cetarea persecuþiilor ºi acþiunilor de maghiarizare

a românilor. Împãratul a tratat cu dispreþ ºi in -
competenþã „Memorandul”, pe care l-a trimis,
necitit, Parlamentului de la Budapesta, care, la
rândul sãu, l-a trimis, tot necitit, prefectului din
Turda, cu menþiunea de a fi restituit dr. Ioan
Raþiu, preºedintele Comitetului de redactare a
„Memorandului”. Deoarece „Memorandul” a fost 
tipãrit ºi rãspândit, autoritãþile imperiului au dis -
pus trimiterea în judecatã a celor care l-au re -
dactat, acuzaþi fiind de instigare prin presã la
unirea Transilvaniei cu Regatul României. Ma -
joritatea celor judecaþi au fost condamnaþi la în -
chisoare, între 2 luni ºi 5 ani. A fost implicat în
proces ºi Alexiu Berinde. Sub presiunea opiniei
publice, dupã un an de detenþie, toþi condamnaþii
au fost eliberaþi.

În 30 decembrie 1892, ziarul „Pesti Naplo”5

relata cã drumul lui Vasile Lucaciu spre în chi -
soarea de la Szeghedin a fost adevãrat triumf: în
gãri erau mii de oameni, Lucaciu era simpatizat
chiar ºi de jandarmii unguri, iar la Seini, preotul
Alexiu Berinde l-a aºteptat în fruntea a mii de
credincioºi6.

Miºcarea memorandistã a câºtigat simpatia
Europei, fiind cea mai importantã acþiune na -
þionalã care a pregãtit Marea Unire de la 1918.

Munca lui Alexiu Berinde a fost rãsplãtitã
ºi la rang foarte înalt. La 4 septembrie 1919,
episcopul greco-catolic al Diecezei Gherla, dr.
Iuliu Hossu, i-a decernat titlul de „Protopop
Onorar, cu privilegiul de a purta brâu roºu”. La 9
noiembrie 1922, Ferdinand I, regele României,
„prin graþia lui Dumnezeu ºi voinþa Naþionalã” i-a 
acordat lui Alexiu Berinde, paroh al comunei
Seini, arhidiacon onorar, titlul de „membru al
Ordinului Coroana României în gradul de ofiþer”.
Regele Ferdinand I, la 27 decembrie 1922, pentru
munca apostolicã depusã pe tãrâm bisericesc, i-a
conferit lui Alexiu Berinde medalia „Rãsplata
Muncei pentru Bisericã, clasa I”. ªcoala din
Seini, construitã de Alexiu Berinde, i-a purtat
numele pânã în anul 1948, când regimul comunist 
l-a ºters de pe frontispiciul ºcolii. În cursul anului
2007, cotidianul „Graiul Maramureºului”, prin
semnatarul textului de faþã, a publicat mai multe
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La mormântul lui Alexiu Berinde din Seini

4 Tiron Albani, Leul de la ªiºeºti, Editura Cercul Ziariºtilor, Oradea, 1936.
5 „Pesti Naplo”, ziar de limba maghiarã care a apãrut la Budapesta, în perioada martie 1850-octombrie 1939.
6 Iuga Augustin, Cu privire la Vasile Lucaciu, acte, documente, procese, Baia Mare, Cooperativa Notarilor, 1940,

p. 251.



articole despre personalitatea lui Alexiu Berinde
ºi a lansat propunerea cãtre Consiliul Lo cal Seini
de a reda numele Alexiu Berinde ªcolii cu Clasele 
I-VIII nr. 2 din Seini7. Consiliul Lo cal Seini a
aprobat propunerea. În septembrie 2014, tot învã -
þãmântul seinean a fost reunit într-o singurã uni -
tate de învãþãmânt, care se numeºte Liceul
Teh no logic Agricol „Alexiu Berinde”. La 14 iulie 
2007, la complexul mon u men tal din centrul ora -
ºului Seini, a fost dezvelitã o placã întru co -
memorarea lui Alexiu Berinde. La Satu Mare, o
stradã poartã numele lui Alexiu Berinde.

Sunt puþine date despre viaþa de familie a
ilustrului Alexiu Berinde. Se ºtie cã a avut patru

copii: Gavril, preot, Elena, Iuliu, tipograf, ºi
Mihai, preot.

Alexiu Berinde s-a stins din viaþã la 26 de -
cembrie 1923, la vârsta de 79 de ani. A murit sãrac, 
tocmai el care a înfiinþat bãnci prin care au pro -
sperat românii din jurul sãu ºi chiar de mai departe. 
A fost înmormântat în cimitirul vechi din Seini, de
pe strada Bãii. La mormânt, a fost ridicat un obe -
lisc din marmurã neagrã, înalt de cinci metri.

„Astra” sãtmãreanã, la 13 iunie 1938, a þi -
nut adunarea generalã la Seini, ocazie cu care s-a
fãcut un pelerinaj la mormântul lui Alexiu
Berinde ºi s-au depus coroane de flori, în semn de
recunoºtinþã veºnicã eroilor neamului românesc.
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Sibiu, anul 1890, întâlnire pentru discutarea proiectului „Memorandului”. 
În centrul imaginii, George Pop de Bãseºti. În rândul doi, al doilea din dreapta, Alexiu Berinde

7  ªiºeºti – vatrã strãbunã, volumul III, Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, 2007, p. 94-97.



Gheorghe Bilaºcu
1863-1926

Ion PETROVAI

Generaþia Unirii de la 1 Decembrie

1918 a dat neamului românesc iluºtri 

bãrbaþi, între aceºtia, cu merite im -

portante, profesorul universitar doc tor do cent

Gheorghe Bilaºcu, a cãrui soartã a fãcut ca recu -

noaºterea sã nu fie pe mãsura valorii sale. În

sprijinul afirmaþiei noastre, vom aduce câteva ar -

gu me nte pentru a-i defini perso nalitatea. 
Dupã o carierã for ma tã în mediul sãnãtos al

Occidentului, ajunge la o si tuaþie materialã de ex -
cep þie, dar, la chemarea Ro mâniei Mari, Gheorghe 
Bilaºcu pã rãseºte Buda pes ta ºi vine la Cluj pentru 
a ctitori ºcoa la româneascã de sto ma to logie de
rang uni versitar. În ºapte ani reuºeºte acest vis
mãreþ, însã moare fulge rã tor când nimeni nu pre -
ve dea acest sfârºit tragic, iar discipolii îl eter -
nizeazã în bronzul unui bust realizat de renumitul
sculp tor Francisc Storch, prima sta tuie din Clu jul
interbelic ri di catã unui român. Dictatul de la
Viena face din Gheorghe Bilaºcu victimã post -
mor tem, fiindcã bustul sãu este dat jos de pe
soclul recunoºtinþei. Destinul salveazã bustul,
dând curaj portarului Clinicii de Stomatologie
sã-l ascundã la subsolul clãdirii în faþa cãreia a
fost amplasat. Dupã eliberarea Ardealului, comu -
niºtii nu-l repun în drepturi pe ctitorul învãþã -
mântului stomatologic universitar din România,
fiindcã a fost om bogat. Dupã mai bine de un veac
de la naºterea lui Gheorghe Bilaºcu, începe reabi -
litarea sa, dar acest demers nu este cum ar trebui
sã fie, nici în prezent.

Dacã iluºtrii sãi contemporani George Pop
de Bãseºti, Vasile Lucaciu ºi Ilie Lazãr au fost
repuºi pe soclul recunoºtinþei scriindu-se des pre
ei lucrãri temeinice, Gheorghe Bilaºcu aºteap tã
sã-i vinã rândul la onoarea care i se cuvine pe
deplin.

Numãrându-ne printre cei care au pus umã -
rul în 1973 la scoaterea din ano nimat a „doctorului
de aur”, dupã o jumãtate de veac ne strãduim sã
realizãm prima lucrare despre viaþa ºi acti vitatea
sa de ctitor. 

Gheorghe Bilaºcu s-a nãscut în Petrova la
27 apri lie 1863, într-o familie de þãrani avuþi.
Tatãl sãu, Gheorghe Bilaºcu, fost pri mar ºi prim -
curator, cãsã to rit cu Mihalca Maria a Onciu lui au
avut împreunã cinci co pii, dintre care Gheorghe a
fost cel mai mic. 

Copilãria ºi-o petrece în satul na tal, urmând 
ªcoa la Confesionalã Greco-Ca to licã de pe lângã
biserica din Petrova. Starea ma te rialã a familiei îl
ajutã sã urmeze Liceul de Stat din Sighetul Mar -
maþiei, apoi studiile superioare la Budapesta.

Ai sãi l-au trimis în capitala Ungariei sã
urmeze dreptul, dar tânãrul maramureºean alege
medicina, dezamãgindu-ºi pãrinþii, care nu-l vor
mai sprijini financiar. Cu toate acestea, se va
descurca fãrã ajutorul pãrinþilor. 

În timpul studenþiei a lucrat în clinicile bu -
da pestane reuºind sã învingã toate greutãþile,
câºti gând, totodatã, respectul dascãlilor sãi ºi ad -
miraþia colegilor. Dupã ce îºi trece cu succes
examenele, îºi ia în 1890 doctoratul, care îl va
face sã devinã ºi cercetãtor în domeniul medicinii
– dovada acestui parcurs o reprezintã lucrãrile
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pu blicate. A lucrat timp îndelungat la Clinica
Obs tre ticalã ºi Oftalmologicã, profesor de igienã
ºi medic de ºcoalã la licee de elitã din Budapesta.
Prin modestia-i cunoscutã tuturor celor din jurul
sãu, totodatã, prin aptitudinile de care a dat do -
vadã a fost invitat ºi apoi numit medic la Institutul 
„Francisc Jozsef”.

Pe frontul Primului Rãzboi Mondial a întâl -
nit ºi a tratat leziuni traumatice din domeniul
specialitãþii, în mai toate spitalele pentru rãniþi.
Experienþa acumulatã a utilizat-o în clinica lui,
promovând câteva metode aplicate la fracturile
maxilarelor. 

Contribuþiile teoretice l-au fãcut pe
Gheorghe Bilaºcu sã fie considerat unul dintre
stomatologii de excepþie între contemporanii sãi,
luând parte la congresele internaþionale de sto -
matologie. Domeniul în care românul a atins per -
fec þiunea ºi în care nu a putut sã fie întrecut, a fost
tehnica manualã, care i-a adus renumele de „re -
gele dinþilor” în rândul pacienþilor, aparþinând
tuturor stãrilor sociale, mai ales din rândul pro -
tipendadei budapestane. 

La Budapesta ºi-a început ºi activitatea de
cercetãtor dupã o temeinicã pregãtire teoreticã ºi
practicã în domeniul chi rur gi cal. Meritul lui
Gheor ghe Bilaºcu în domeniul cercetãrii este
acela cã toate lucrãrile sale ºtiinþifice se bazeazã
strict pe experienþa sa personalã, deosebit de
vastã, ºi nu pe a altora. Debutul de cercetãtor
ºtiinþific îl are la Budapesta cu lucrarea Încercãri
de transplanturi dentare cu consi de raþii la re -
plantãri publicatã în 1903, dupã cercetãri la Cli -
nica Veterinarã din capitala Ungariei. 

Începând cu anul 1907 are cola borãri cu
mari anesteziºti europeni, iar în 1910 publicã lu -
crarea Anestezia lo calã în stomatologie urmatã, în 
1912, de Anomaliile arcadelor ºi arti cu la þii lor
dentare. Contribuþiile teoretice în stomatologie,
dar, mai ales, practica sa în aceastã nouã spe -
cialitate a medicinei, au fãcut ca ilustrul român sã
fie aºezat printre oamenii de frunte din spaþiul
monarhiei austro-ungare. Dovadã în acest sens stã 
faptul cã renumitul medic ia parte la toate con -
gresele interna þio nale de stomatologie din vre mea 
sa, cu rapoarte ºi comunicãri ºtiinþifice. 

În cabinetul sãu, pe lângã elita budapestanã
alcãtuitã din grofi, magnaþi, actori ºi notabilitãþi
puteai întâlni ºi studenþi români pe care Gheorghe 

Bilaºcu îi ajuta cu gândul la vre murile grele de
care a avut parte în tinereþe. 

La chemarea Consiliului Dirigent al Tran -
sil vaniei din 19 septembrie 1919, Gheorghe
Bilaºcu vine la Cluj, însoþit de un tânãr din Giu -
leºtii Maramureºului pe care ilustrul petrovean l-a 
ajutat sã devinã spe cial ist în dentisticã. Tânãrul se 
numea Vasile Petcaº ºi a lãsat, ca ºi maestrul sãu,
o situaþie materialã de excepþie la Budapesta
pentru a-ºi sluji Pat ria. El a devenit primul ºef al
Laboratorului tehnic al Clinicii Stomatologice
din Cluj. 

Alãturi de mari personalitãþi ale culturii ro -
mâne, precum Sextil Puºcariu, Onisifor Ghibu,
Iuliu Haþieganu, Vic tor Babeº ºi mulþi, mulþi alþii, 
Gheorghe Bilaºcu pune umãrul la ctitorirea Uni -
versitãþii Daciei Superioare în cadrul cãreia va
întemeia învãþãmântul stomatologic de rang uni -
versitar din România. Medicul-cercetãtor ºi Pro fe -
sorul luptã cu politicienii vremii ca sto matologia sã
poatã fi fãcutã doar de medici, nu ilicit de per -
soane fãrã pregãtire medicalã. Omul cu vederi
europene a fost conºtient cã pentru a implementa
idei ºi iniþiative are nevoie de instituþii, fapt
pentru care a întreprins demersuri în vederea con -
sti tuirii lor. Aºa s-a nãscut „Asociaþia Generalã a
Doctorilor în Medicinã Stomatologicã din
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România” ºi „Revista de stomatologie”, în 1923,
când are loc la Bucureºti „Congresul Asociaþiei
Doctorilor în Medicinã Stomatologicã, congres la 
care ia parte ºi o delegaþie a studenþilor bucu -
reºteni care cer sã se înfiinþeze ºi în capitala þãrii
un învãþãmânt stomatologic pentru a umple o
lacunã mult simþitã”1. 

Solicitarea studenþilor este auzitã ºi, în ace -
laºi an, apare legea „...Ministerului Sãnãtãþii ºi
ocrotirilor sociale în care se prevedea cã toate
facultãþile de medicinã sã cuprindã câte o catedrã

de odontologie pentru învãþãmântul med i cal
general ºi câte un institut de stomatologie pentru
specializarea medicilor în arta dentarã”2. 

Prin iniþiativa ctitorului de ºcoalã medicalã
de a înfiinþa „Revista de stomatologie” în 1923
România este astfel „prima dintre þãrile sud- est-
 europene care realizeazã o astfel de publicaþie
medicalã de specialitate”3. 

Presimþind parcã faptul cã timpul nu va
avea rãbdare ºi va pãrãsi lumea înainte de vreme,
Gheorghe Bilaºcu va pune în texte experienþele
sale care vor primi botezul tiparului ºi în perioada
activitãþii de la Cluj, loc de referinþã al sto ma -
tologiei româneºti. Pânã în anul 1926, în oraºul de 
la poalele Feleacului, s-au specializat ca sto ma -
tologi peste douã sute de medici din România
Dodoloaþã, care s-au documentat citind ceea ce
publica Profesorul în presa de specialitate. Deºi
„...preocupat de problemele organizatorice ale în -
vã þãmântului stomatologic, el (Gheorghe Bi laºcu)
a acordat multã atenþie fundamentãrii ºtiinþifice a
practicii stomatologice. În 1922 a publicat studiul 
Hemoragii banale ºi hemofilice ºi tratamentul
lor, în care aduce o contribuþie originalã prin in -
tro ducerea «oleului de terebentinã» rectificat ca
he mostatic lo cal. Acestui studiu îi urmeazã apoi
lucrarea Erupþiile dificile ale molarului de minte
unde – spirit inventiv – aduce iarãºi o contribuþie
originalã prin realizarea ºi aplicarea elevatorului
Bilaºcu la aceste extracþii. Are contribuþii per -
sonale în ceea ce priveºte tehnica ºi prepararea
anestezicelor, a plantãrii dinþilor º.a.”4. 

Medicul de renume eu ro pean face parte din
comitetul for mat la Budapesta la 23 aprilie 1912,
care chema pe ziua de 29 mai 1912 la Alba-Iulia
pentru „Dezbaterea asupra plãnuitei înfiinþãri a
bisericii greco-catolice maghiare ºi aducerea unei 
rezoluþiuni în aceastã chestiune în scopul men -
þinerii drepturilor ºi integritãþii bisericii noastre”5.

Gheorghe Bilaºcu a fost ales la 17 no iem -
brie 1918 preºedintele Consiliului Naþional
Român din Petrova, care a hotãrât unirea Petrovei 
Maramureºului cu pat ria mamã România.
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La Petrova, între ai sãi.

Gheorghe Bilaºcu în mijlocul tinerilor români
aflaþi la studii în Budapesta. 

În picioare Vasile Filipciuc ºi Gheorghe Bârlea.

1 V. L. Bologa, G. Brãtescu, B. Duþescu, ªt. M. Mi lan, Istoria medicinei româneºti, Editura Medicalã, Bucureºti, 1972,
p. 400.

2 Ibi dem, p. 401. 
3 Ibi dem, p. 400. 
4 Ibi dem.
5 Ex tras din lucrarea Ziarul Românul ºi Marea Unire, volum realizat de profesor Iulian Negrilã, Editura Politicã,

Bucureºti, 1988, p. 14. 



Spiritul de cre ator ºi ctitor l-a manifestat
omul Gheorghe Bilaºcu ºi în alte domenii. Dupã
ce la Petrova a adus pomicultori din Ungaria sã-i
formeze douã livezi din meri sãlbatici altoiþi,
când s-a stabilit la Cluj, a fondat Clubul de
Turism, alãturi de prietenii sãi. 

Ca orice om de carte care se respectã, nu
ºi-a uitat niciodatã obºtea petroveanã ºi l-a adus
pe învãþãtorul Ilie Doroº din Tarna Mare (Þara
Oaºului) sã lumineze pruncii Petrovei. Din pro -
moþiile instruite de acel dascãl face parte isto -
ricul, teologul, profesorul Alexandru Filipaºcu de 
Dolha ºi Petrova. 

Gheorghe Bilaºcu a fost cãsãtorit, dar n-a
avut copii, numai fii spirituali în anii pe care i-a
petrecut la Budapesta ºi dupã aceea la Cluj.

Cum am afirmat, destinul i-a fost potrivnic
lui „Badea Gheorghe”, cum îi spuneau apropiaþii,
însã dârzul maramureºean nu s-a dat bãtut ºi ca
orice mare vizionar, a cãutat noul în domeniul în care
era un adevãrat profesionist. Românul Gheorghe
Bilaºcu a fost puternic legat de plaiu rile natale ºi a
lãsat cu limbã de moarte sã fie înmormântat lângã
pãrinþii sãi, în Petrova natalã, conºtient cã mor -
mântul sãu va fi o emblemã a valorii neamului din
care s-a ridicat prin eforturi proprii. 

Valoarea acestui bãrbat, ales de popor în
primul Parlament al României Mari, a fost re -
cunoscutã pe plan naþional mai mult în timpul
vieþii decât dupã apusul sãu dra matic. Dovadã în
acest sens este faptul cã în anul 1926 Guvernul
României l-a delegat ca reprezentant al corpului
med i cal român la Congresul Internaþional de la
New York, dar „doctorul de aur” n-a reuºit sã
treacã oceanul spre Amer ica, deoarece destinul,
prea nedrept cu el, a fãcut sã se stingã, în plinã
putere de creaþie, la Cluj, în 22 iulie 1926, ca
urmare a unei septicemii cauzate de o rosãturã a
unei pietricele intratã în bocancul de turist, în
timpul unei excursii pe Feleacul Clu jului, cãreia
medicul nu i-a dat importanþa cuve nitã. Pe acest
deal, orãºeanul urca des pentru a-ºi stinge dorul
de Maramureº, iar, în acest spaþiu unde ilustrul
maramureºean poposea des sã bea apã dintr-un
izvor cu apã limpede ºi rece, ca în Marmaþia,
camarazii ºi discipolii au amenajat „Fân tâna

Bilaºcu” în amintirea celui care a avut iniþiativa
de a fonda Clubul de Turism din Cluj.

Medicul Gheorghe Bilaºcu a fost ºi un cer -
cetãtor redutabil în domeniul profesiei sale. Stau
mãrturie cercetãrile fãcute în cadrul Academiei
Veterinare din Budapesta, privind implantologia,
ajunsã în vremea noastrã o practicã frecventã. 

Potrivit opiniei unui contemporan al Profe -
sorului, primul articol în domeniul ortodonþiei6

l-a publicat tot românul Gheorghe Bilaºcu.
Testamentul pe care l-a scris în 12 de cem -

brie 1915 în Budapesta, înainte de a pleca pe
frontul primei conflagraþii mondiale, este un ade -
vãrat autoportret de pa triot român. Iatã cum sunã
textul doc u ment: 

Las toatã averea mea mobilã ºi imobilã
veneratului Capitol de Alba Iulia ºi Fã gãraº din
Blaj, pentru susþi nerea unei ºcoli confesionale cu
limba de predare româ neas cã în comuna mea
natalã Petrova ºi pentru stipendii la tinerii lipsiþi
de mijloace pentru orice carierã.

Întâietate sã se dea la fii de þãrani, economi 
de pãmânt – pentru cã ei sunt pãtura sã nãtoasã ºi
izvorul nesecat din care, cu vremea, trebuie sã rã -
sarã mãrirea ºi puterea nea mului românesc.

Condiþia primã pentru a fi cineva împãr -
tãºit din funda þiunea mea este ca sã fie tânãr
român cu purtare bunã, având toate presemnele,
cã se va alege din el om stã ruitor ºi de caracter,
fiindcã noi românii, în pri mul rând, avem lipsã de 
bãrbaþi cu inimã nobilã ºi caracter sobru7. 

Averea acestui bãrbat cu destin tragic a stat
la baza „Fundaþiei Bilaºcu”, care a funcþionat la
Blaj pânã în anul 1948, când „puterea popularã” a
confiscat-o, iar „Revoluþia din 1989” n-a re tur -
nat-o „Fundaþiei prof. univ. dr. Gheor ghe Bilaºcu”
din Petrova, continuatoarea vechii fundaþii.

La iniþiativa actualei fundaþii, s-au pus plãci 
comemorative la Baia Mare, Petrova ºi Cluj-Na -
poca, unele strãzi din Baia Mare ºi Cluj-Napoca
au primit numele lui Gheorghe Bilaºcu (la Cluj-
 Napoca numele strãzii a fost retras ºi se discutã
îndreptarea lucrurilor), iar bustul din faþa fostei
Clinici de Stomatologie, ctitorite de „Badea 
Gheorghe” este, în prezent, piesã de muzeu nu bun
pub lic la vedere, cum a fost în perioada inter belicã.
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6 Vasile Vasilescu, Profesor doc tor Gheorghe Bilaºcu – omul ºi op era (Manuscris în fondul „Gheorghe Bilaºcu” din
arhiva profesorului dr. Ion Petrovai de Petrova). 

7 Alexandru Filipaºcu, Istoria Maramureºului, Tipografia ziarului „Universul”, Bucureºti, 1940, p. 241.



„Fundaþia Bilaºcu” actualã, dupã ani buni,
ajutatã de români patrioþi, a ridicat un bust lui
Gheorghe Bilaºcu în faþa ªcolii Confesionale pe
care a urmat-o Profesorul, aflatã în apropierea
mormântului din Petrova ºi aºteaptã sfinþirea mo -
numentului. S-au fãcut demersuri ca Ac a de mia
Românã sã-i atribuie lui Gheorghe Bilaºcu titlul
de ac a de mi cian post-mor tem ºi se aºteaptã
decizia înaltului for ºtiinþific.

Analizând temeinic viaþa ºi activitatea
unor personalitãþi ca Gheorghe Bilaºcu putem
înþelege, cu mare uºurinþã, cât este rod al chib -
zuinþei ºi cât este destin în viaþa noastrã, in -
diferent de poziþia socialã pe care o ocupãm ºi

locul din care ne hazardãm sau ne decidem sã
vorbim lumii. Destinul lui Gheorghe Bilaºcu în
privinþa recu noaºterii meritelor sale de ctitor a
fost ase mãnãtor cu al multora; vom susþine
aceas tã opinie men þionând doar trei nume:
Nicolae Paulescu, Traian Vuia, ªtefan Odobleja, 
pe care îi preþuieºte nea mul românesc ºi-i ne -
dreptãþeºte omenirea. 

În ciuda tuturor opreliºtilor, dacã dorim sã
avem sorþi de izbândã în ceea ce întreprindem
pentru noi, neam ºi umanitate, este imperios nece -
sar sã ne luãm drept model marile valori ale uma -
nitãþii, iar Gheorghe Bilaºcu este, cu siguranþã,
una dintre ele. 
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„Casa Bilaºcu” în formulã de carte poºtalã care a circulat în Austro-Ungaria.

Ceremonia dezvelirii bustului lui Gheorghe Bilaºcu la Cluj.



Atanasie Demian
1859-1929

Viorel CÂMPEAN

O familie de vazã în Negreia (localitate 
situatã în judeþul Maramureº) a fost
Demian, membrii acesteia con du -

când destinele comunitãþii lo cale timp de 70 de
ani. Se poate afirma cã Demienii au fost cel mai
reprezentativ neam din Negreia1; o familie din
care au descins numeroase personalitãþi care au
fãcut cinste poporului nostru. În spe cial pentru
tezaurul de personalitãþi din perioada interbelicã,
fa milia Demian reprezintã un bogat furnizor; pânã
acum putem afirma cã au existat demersuri de
scoatere la luminã a valorilor umane date de aceas -
tã familie2. Oarecum demersurile au fost fa cil i tate
ºi de faptul cã o ramurã a familiei s-a consacrat
vieþii bisericeºti, fa milia Demian dând parohiilor
sãtmãrene ºi maramureºene numeroºi preoþi3. ªi de 
aceastã datã ne vom sluji de preþi oasele amintiri ale 
unui membru al familiei, com po nent ºi el al ra -
murii de avocaþi, profesori, medici etc.4.

Ne vom opri, în cele ce urmeazã, asupra
unuia dintre fondatorii, am putea spune, familiei
de personalitãþi Demian. Este vorba despre
Atanasie Demian, care era originar dintr-o familie 
româneascã de þãrani înstãriþi. De altfel, am mai
avut ocazia de a reliefa aspecte din viaþa ºi acti -
vitatea lui5.

De numele membrilor acestei ramuri a fa -
miliei Demian se leagã ºi înfiinþarea primei ºcoli
româneºti în Negreia6. Nãscut în 1859 la Negreia,
Atanasie a ajuns sã se îmbogãþeascã din comerþul
cu animale.
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1 Gheorghe Muntean, Margareta Muntean, Negreia – satul de sub Mogoºa. Schiþã monograficã, Cetãþele, 2006,
p. 27-28, 47.

2 Claudiu Porumbãcean, Figuri ilustre sãtmãrene (II). Dr. Titu Demian (1896-1958), în Satu Mare. Studii ºi comunicãri,
Satu Mare, vol. XIII, 1996, p. 215-218; Idem, Fa milia Demian. Rolul ºi locul ei în societatea sãtmãreanã, în vol.
Familie ºi societate. Studii de istoria Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1999, p. 93-96, Idem, Familii sãtmãrene cu valori
europene (I). Fa milia Demian, în „Studii de ºtiinþã ºi culturã”, Arad, anul IV, nr. 3 (14), septembrie 2008, p. 62-67.

3 Viorel Câmpean, Fa milia Demian – noi contribuþii documentare, în „Satu Mare. Studii ºi comunicãri”. Seria
istorie-etnografie-artã, Satu Mare, XXIX/II, 2013, p. 59-68.

4 O mare parte dintre datele prezentate în aceastã lucrare ne sunt oferite de cronica genealogicã a familiei, întocmitã în
anul 1976 la Baia-Sprie de cãtre avocatul Vic tor Demian (Cronica familiei Demian, aflatã în arhiva Muzeului Judeþean 
Satu Mare). Printr-o scrisoare adresatã unei nepoate (Maria Zaharescu, nãscutã Demian, fiica lui Titu Demian), acesta
explicã modul în care a întocmit genealogia ºi care este motivaþia sa: „Dragã Mariþa, Con form celor prom ise, vã trimit
alãturat cronica familialã – Demian – precum mi-ai cerut-o. Cuprinde tot ce memoria mea a pãstrat. Date documentare
nu am. Cu ocazia naþionalizãrii din 1948 (confiscãrile fãcute de Securitate – n.n.) am fost privat de toate bunurile mele,
inclusiv archiva familialã. Dar ceea ce am consemnat este mult prea suficient pentru ca nepoþii ºi urmaºii lor sã-ºi poatã 
forma o idee despre predecesorii familiei. Tuturor vã urez mult bine, Vic tor. Baia-Sprie – septembrie 1976”.

5 Claudiu Porumbãcean, Viorel Câmpean, Atanasie Demian, un artizan al Marii Uniri din pãrþile Sãtmarului, în 95 de
ani de la Marea Unire (culegere de studii), volum omagial, Arad, 2013, p. 112-122.

6 Claudiu Porumbãcean, Bujor Dulgãu, Oameni din Sãtmar, Satu Mare, 2000, p. 79-81.



Tatãl lui Atanasie, Gheorghe Demian, era
prim-cu ra tor al bisericii din Negreia, dar a fost ºi
jude comunal din 1867 pânã la data decesului sãu, 
survenit la 23 iulie 1889. Înmormântarea a fost
onoratã de prezenþa protopopului ªtefan Pop, pe
lângã cea a parohului din ªurdeºti, Vasile ªurani
(Negreia era pe arunci filie a acestei parohii)7.
Primul membru al familiei despre care avem ºtire, 
însã, a fost Alexa Demian, care a trãit între anii
1770-1860.

Atanasie mai avea un frate, Gheorghe, care
avea sã decedeze în 1918; ºi la aceastã înmor -
mântare au fost prezenþi protopopul Ioan Anca,
preotul lo cal Vir gil ªurani, dar ºi Iosif Demian, pe 
atunci paroh la Firiza8. Acest din urmã preot era
fiul protopopului Andrei Demian, slujitor la
ªiºeºti ºi apoi la Negreºti, nãscut în neamul
Demienilor din Negreia, ramura preoþeascã.

Se pare cã cei doi fraþi Demian – Atanasie ºi 
Gheorghe, se numãrau printre puþinii copii din
Negreia care avuseserã acces la frecventarea
cursu rilor gimnaziale, probabil la Baia Mare sau
Baia-Sprie9.

Despre Atanasie ºtim cã a absolvit patru
clase elementare, o clasã de liceu ºi un an de
ºcoalã profesionalã. Aceastã ºcolarizare (deºi re -
dusã), la care, desigur, se adaugã ºi calitãþile sale
na tive l-au ajutat sã-ºi fondeze o gospodãrie mai
avansatã decât mica gospodãrie þãrãneascã. S-a
ocupat de agriculturã ºi pomiculturã, dar, în spe -
cial, de creºterea ºi comercializarea vitelor. A
ajuns sã deþinã o suprafaþã de cca 100 ha teren
agricol ºi a luat în arendã vaste terenuri ºi munþi
pentru pãºune, având mari cirezi de vite, cai,
porci ºi oi.

Beneficiind de o asemenea avere, ºi-a asi -
gurat o poziþie privilegiatã în societate. Atanasie
Demian se implicã în miºcarea naþionalã de ve -
nind chiar unul dintre liderii sãi din zonã10. Cãtre
sfârºitul secolului al XIX-lea, se formase o le -
gãturã deosebitã între fruntaºii români din zonã;

Atanasie era asimilat de cãtre intelectualii din
aceste sate. Astfel, exemplificãm cu un grup
restrâns de români care se reuneau, pe rând: la 1
ianuarie, în ªiºeºti la dr. Vasile Lucaciu; la 29
ianuarie la ªurdeºti la fa milia ªurani; la 2 fe -
bruarie în Negreia la Atanasie Demian; la 6 de -
cembrie în Chiuzbaia la Nicolae Lupan11.
Ima ginea de la sfârºitul acestui articol reprezintã
casa ºi curtea lui Atanasie Demian din Negreia. 

Pentru exemplificare, facem din nou apel la
genealogia familiei, de unde citãm: „An de an o

serba (ziua onomasticã la 2/17 februarie – n.n.) cu 
largã ospitalitate. Erau prezenþi þãranii fruntaºi,
învãþãtorii ºi preoþii comunelor din jur. De la
aceste onomastici nu lipsea nici preotul dr. Vasile
Lucaciu din ªiºeºti, care era flacãra românismului 
în acele þinuturi. Onomasticele erau, în acelaºi
timp, ºi întruniri naþional-politice. Se discutau
evenimentele trecute ºi perspectivele dupã di rec -
tivele date de dr. V. Lucaciu. A colaborat strâns
cu aceºtia pentru a menþine ºi rãspândi conºtiinþa
româneascã”.

Despre Demian Atanasie, fiul sãu Vic tor,
ajuns avocat, îºi aminteºte cã „era un om raþional
ºi logic, judeca ºi numai dupã aceea acþiona. Avea 
o voinþã de fier. Nereuºitele nu l-au descurajat, ci
l-au îndârjit ºi mai mult. Muncea cu râvnã ºi
multã tenacitate. Era sociabil cu vaste legãturi de
cunoºtinþe”12.

La 14 ianuarie 1892 se desfãºoarã la Seini o
conferinþã a celor cinci cercuri electorale din co -
mitatul Sãtmar, urmând sã fie aleºi delegaþii
pentru Conferinþa de la Sibiu ºi constituirea clu -
bului naþional elec toral din comitat, prin unifi -
carea celor cinci cercuri electorale din Sãtmar. Se
alege Comitetul elec toral judeþean for mat din:
Alexiu Berinde ºi Andrei Medan, preºedinþi;
Gavril Lazãr de Purcãreþi ºi Ioan Ro man, vice -
preºedinþi; Vasile Lucaciu ºi ªtefan Cherecheº,
secretari; Gavril Barbul, Avram Breban, Atanasie 
Demian, Basiliu ªavaniu, Gavril Sabo, Alexandru 
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7 Gheorghe Muntean, Margareta Muntean, op. cit., p. 20-22, 51.
8 Ibi dem, p. 92.
9 Ibi dem, p. 75.
10 Pentru miºcarea naþionalã sãtmãreanã vezi pe larg Lupta românilor din judeþul Satu Mare pentru fãurirea statului

naþional unitar român. Documente 1848-1918, Bucureºti, 1989; Doru Radosav, Viorel Ciubotã, 1918 în Sãtmar,
Cluj-Napoca, 1996.

11 Valeriu Achim, Aurel Socolan, Dr. Vasile Lucaciu – luptãtor pentru drepturile românilor ºi Unirea Transilvaniei cu
România, Baia Mare, 1968, p. 191.

12 Vic tor Demian, Cronica familiei Demian, arhiva Muzeului Judeþean Satu Mare.



ªteþiu, Vasile Anderco, Daniil Napo ian, Dionisiu
Bran, Alexiu Pop, Augustin Pelle, Antoniu Gitta,
Gheorghe ªuta, Vasile Leºan, Ioan Costin –

membri13. 
Iatã-l deci pe Atanasie Demian într-o com -

panie selectã, alãturi de numeroºi parohi-pro to -
popi sau vestiþi dascãli din pãrþile Sãtmarului.

La 28 mai 1892, Atanasie Demian este pre -
zent cu ceilalþi memorandiºti în Viena. Fãcea
parte din grupul de patru þãrani, duºi pe propria-i
cheltuialã de cãtre dr. Vasile Lucaciu, alãturi de
Atanasie Demian fiind prezenþi: Gheorghe
Avram (ªiºeºti), Constantin Dipºe (ªurdeºti) ºi
Pavel Pele (Unguraº)14.

Ajuns la Viena, Atanasie Demian este pus
în faþa unui fapt care avea sã scoatã în evidenþã
concepþia sa faþã de ideea de familie în spiritul
tradiþiei româneºti. Figura sa a fost remarcatã de
un bogat in du striaº austriac, acesta fiind im pre -
sionat de îmbrãcãmintea originalã, de fizicul sãu
impunãtor, cu „înfãþiºarea unui pa tri cian din Ro -
ma anticã”. Austriacul i-a propus sã se cãsã to -
reascã cu uni ca lui fiicã, oferindu-i în schimb
greutatea sa în aur, fãrã a fi nevoit vreodatã sã
lucreze”. Vastele lui uzine ºi fabrici i-ar fi asi -
gurat o existenþã fãrã orice fel de muncã. Oferta a
fost respinsã, cu motivarea cã este cãsãtorit ºi are
copii. Austriacul stãruie. Pentru soþia ºi copiii de

acasã se oferea sã le instituie câte o rentã viagerã,
fiecãruia în parte, plãtibilã lu nar, suma urmând sã
o stabileascã chiar tata. Oferta a fost respinsã ºi în
aceastã variantã. Ar fi însemnat trãdare faþã de
neamul românesc, denigrarea fiinþei sale ºi a con -
ºtiinþei sale de român”15.

Între anii 1905-1921 Atanasie Demian va
deþine funcþia de primar la Negreia, calitate în
care a urmãrit luminarea consãtenilor sãi. Printre
mijloacele folosite întru menþinerea conºtiinþei de 
neam a fost ºi înfiinþarea de ºcoli româneºti la
sate. Atanasie Demian a convins locuitorii satului 
Negreia (în totalitate românesc) de necesitatea
unei ºcoli cu predare în limba românã. Prin con -
tribuþia voluntarã ºi „conºtiinþa româneascã”, s-a
construit în sat o ºcoalã cu locuinþã co res pun -
zãtoare pentru învãþãtor ºi s-a stabilit un buget
pentru întreþinerea ºcolii ºi salariul dascãlului. În
aceste condiþii, primul învãþãtor în noua ºcoalã
din Negreia a fost domniºoara Aurelia Rusu; în
parantezã fie spus, aceastã dãscãliþã a avut o emo -
þionantã poveste de dragoste cu Octavian Goga.
De pe urma acestei poveºti de iubire au rãmas ºi
51 de scrisori. Corespondenþã între „poetul pãti -
mirii noastre” ºi o învãþãtoare cu comportament ºi 
viaþã moralã exemplare. Despre Atanasie Demian 
putem spune cã a fost mereu aproape de ºcoala
din satul na tal, cãci, cu mulþi ani înainte de a fi
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Fotografia aceasta cu memorandiºtii o avem de la doamna Silvia Demian, nepoatã a lui Atanasie Demian; 
în imag ine Atanasie Demian este indicat cu o sãgeatã: „însemnat cu + pe piept”

13 Valentin Bãinþan, ªiºeºtii pãrintelui Dr. Vasile Lucaciu – Contribuþii bibliografice, Baia Mare, 1998, p. 213.
14 Ibi dem, p. 216.
15 Vic tor Demian, loc. cit., f. 8-9.



primar, îl gãsim în fruntea Senatului ºcolar, ori
chiar di rec tor al ºcolii16.

Îl gãsim ºi printre membrii Comitetului di -
rec tor al Institutului de Credit ºi Economii „Au -
rora”, înfiinþat în 1906 la Baia Mare17. Printre alþi
membri de frunte se numãrau: George Pop de
Bãseºti, Iosif Pop de Turþ, Constantin Lucaciu,
Teofil Dragoº etc.18

De asemenea, cel puþin din anul 1908, se
numãra printre membrii Despãrþãmântului Sãt -
mar-Ugocea al „Astrei”19. 

Îl gãsim, desigur, implicat ºi în activitatea
politicã, lucru ilustrat de faptul cã în 1909 Ata -
nasie Demian s-a aflat printre cei aleºi în comi -
tetul Cercului elec toral ªomcuta Mare al P.N.R.
comitatens Satu Mare20. 

Toamna anului 1918 îl gãseºte în plin efort
organizatoric. Astfel, la 21 noiembrie 1918 a fost
ales preºedinte al Consiliului Naþional Român
Tãuþii de Jos21. La 27 noiembrie 1918 a fost ales
printre delegaþii la Marea Adunare Naþionalã de
la Alba Iulia22.

În cãsãtorie, Atanasie Demian nu a fost un
norocos, rãmânând de mai multe ori vãduv. Din
prima cãsãtorie, încheiatã în anul 1882 ºi care a
þinut doar cinci ani, s-au nãscut copiii: 

• Maria, cãsãtoritã cu Vir gil Dipºe, pãdurar
la ªurdeºti. Maria a murit fãrã a avea copii la doi
ani dupã cãsãtorie; 

• Ioan, care a decedat la o vârstã fragedã –

18 ani, fiind stu dent în ultimul an la Institutul
Ped a gogic de Învãþãtori.

Atanasie Demian se recãsãtoreºte în anul
1888; aceastã cãsãtorie a durat ºi mai puþin, doar
doi ani, în urma ei rezultând doar un fiu, pe nume
Gheorghe, nãscut la 1888, care rãmâne în Negreia. 

Rãmas vãduv cu trei copii minori, în 1890
se recãsãtoreºte din nou, de aceastã datã având

parte de o cãsnicie mai lungã, pânã în luna mai a
anului 1914 când va deceda ºi cea de a treia soþie.
Din pen ul tima cãsãtorie au rezultat ºi cei mai
mulþi copii, în numãr de cinci:

• Vasile, nãscut la 3 iulie 1892, doc tor în
medicinã, a fost medic primar la Spitalul Satu
Mare, profesor de igienã mulþi ani la Liceul
„Mihai Eminescu”; a decedat în anul 1958, fãrã
urmaºi, nefiind cãsãtorit23; 

•  Aurel, nãscut la 1894, învãþãtor, care avut
doi copii, Vasile ºi Maria;

• Titu, nãscut în 1896, decedat în 1958,
avocat. A deþinut funcþiile de vicepreºedinte ºi
apoi de preºedinte al organizaþiei Satu Mare a
P.N.Þ. ªi, vreme de un mandat, a fost primar al
municipiului Satu Mare. S-a opus instalãrii
sistemului totalitar, averea fiindu-i confiscatã, iar
el arestat. În fa milia acestuia s-a nãscut o fiicã,
Maria, cãsãtoritã Zaharescu, cercetãtoare la Ac a -
de mia Românã din Bucureºti; 

• Adrian, nãscut în 1899, decedat în 1977,
profesor de muzicã la Satu Mare, Aiud ºi Arad. În
fa milia acestuia s-au nãscut trei bãieþi: Valer,
Barbu, Marius ºi o fiicã, Silvia;

• Vic tor, nãscut în 1906, avocat la Satu
Mare. Toate bunurile i-au fost naþionalizate în
1948, excepþie fãcând doar haina de pe el, cum
mãrturiseºte în materialul redactat în 1976 la Ba -
ia-Sprie24.

În lucrarea monograficã dedicatã localitãþii
Negreia se afirmã cã în fa milia Demian s-ar mai fi 
nãscut o fatã pe nume Silvia (cãsãtoritã în 1912 cu 
învãþãtorul Ariton Cherecheº-Benea). Vor avea
doi copii: Mãrioara, nãscutã în 1914 ºi Silviu,
(nãscut în 1916, pro curor în Baia Mare)25. Dupã
opinia noastrã, con sultând ºi alþi membri ai
familiei Demian, putem afirma cã aceastã ipotezã
nu este adevãratã.
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16 Gheorghe Muntean, Margareta Muntean, op. cit., p. 25, 54, 71, 73, 79.
17 Valentin Bãinþan, op. cit., p. 241.
18 Valeriu Achim, Scrieri în timp. 1946-2006. Culegere de studii ºi articole publicate, evocãri ale unor oameni de

seamã, interviuri ºi însemnãri critice, probleme curriculare, vol. II, Baia Mare, 2007, p. 308.
19 Asociaþiunea Transilvanã pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român în Nord-Vestul României. Docu -

mente (1862-1947), Cluj-Napoca, 2011, p. 134.
20 Valentin Bãinþan, op. cit., p. 245.
21 *** Maramureºenii în lupta pentru libertate ºi unitate naþionalã: Documente. 1848-1918, Bucureºti, 1981, p. 319.
22 Ibi dem, p. 346.
23 Anuarul al XVI-lea al Liceului de Stat „Mihail Eminescu” din Satu Mare pe anul 1934/1935, Satu Mare, 1935,

p. 14-15.
24 Vic tor Demian, loc. cit., f. 4-5, 12.
25 Gheorghe Muntean, Margareta Muntean, op. cit., p. 49.



Rãmas din nou vãduv, Atanasie Demian nu
se dã bãtut, chiar dacã pentru a-ºi uni destinul se
mutã din Negreia la Tãuþii de Jos, de unde era
originarã cea de a patra soþie. În noua sa reºedinþã
Atanasie Demian se va ocupa, în spe cial, cu viti -
cultura. Nu îºi abandoneazã nici gospodãria de la
Negreia, acolo îngrijindu-se de bunul mers al
lucrurilor fiul Gheorghe, cãruia, dupã cum afirmã
fratele sãu vitreg Vic tor, „nu i-a plãcut cartea”26.

Atanasie Demian a decedat la 1 au gust 1929 
în Tãuþii de Jos, dupã ce o perioadã îndelungatã
fusese bolnav. „Satu Mare”, „or gan pol i tic in de -
pend ent”, aºa cum se definea, în fapt oficiosul
Partidului Naþional-Þãrãnesc, regreta dispariþia
acestui „distins român”, care „ºi-a consacrat în -
treaga viaþã familiei ºi cauzei româneºti. A fost o
figurã marcantã în societatea româneascã de pe
aceste plaiuri, care a luat parte activã la orice
miºcare naþionalã, aducând de multe ori cele mai
mari jertfe materiale ºi mo rale scopului urmãrit”.
Ziarul sãtmãrean, dupã ce prezenta condoleanþe
celor patru feciori din Satu Mare ai defunctului,
mai preciza faptul cã înmormântarea urma sã aibã 
loc în data de 3 au gust 1929 la Tãuþii de Jos27. 

L-a cinstit, însã, ºi oficiosul liberalilor sãt -
mãreni, „Gazeta Sãtmarului”, unde se scria: „În 3. 
C[urent] a avut loc înmormântarea bunului pã -
rinte ºi român Atanasie Demian în comuna Tãuþii
de Jos. Întreaga societate româneascã din judeþul

nostru a þinut sã asiste la ceremonia funebralã,
documentând ºi prin aceasta respectul ei faþã de
intransigentul luptãtor pentru drepturile ro mâ -
nilor de pe aceste plaiuri, decedatul fãcând parte
ºi din delegaþia care a prezentat Memorandul îm -
pãratului habsburgilor în Viena. Îl plângem ºi noi
ºi-i zicem: «Odihneºte-te-n pace»!”28.

Dupã ce se asigurã cã toþi succesorii sãi
primesc partea cuvenitã din averea mobilã ºi imo -
bilã (una apreciabilã), la capitolul VI din Tes ta -
ment, Atanasie Demian le cere fiilor sãi ca, „în
caz de vânzare a viei din Tãuþii de Jos, sã constituie
o fundaþie de 100.000 de lei, numitã dupã numele
testatorului, administratã de Episcopia Gre co-Ca -
tolicã din Gherla, cu destinaþia de ajutorare din
venitul anual a unui stu dent bun din familie”29.

Acest studiu reprezintã o filã desprinsã
dintr-o adevãratã carte de aur a familiei Demian.
În Anul Centenarului, personalitatea lui Atanasie
Demian meritã scoasã în evidenþã prin toatã
activitatea lui de pa triot român, dar ºi prin viaþa
personalã, în calitate de ctitor al unei familii, în
care aveau sã se nascã oameni exemplari. De
asemenea, colaborarea dintre intelectualii de sea -
ma lui dr. Vasile Lucaciu, cu demni reprezentanþi
ai þãrãnimii de atunci, ar putea servi drept model
ºi societãþii de astãzi, pentru a-ºi putea vindeca
din numeroasele rãni cauzate de lipsa de omo -
genitate între diferitele medii.
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Dr. Iuliu Hossu (episcop greco-catolic de Gherla) − în prezenþa episcopului ortodox de Caransebeº
(Miron Cristea) ºi a preºedintelui Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Banatului ºi þinuturilor româneºti
din Ungaria (Iuliu Maniu) − citeºte poporului adunat la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, rezoluþia
Constituantei prin care se de cide unirea Transilvaniei, Banatului, Criºanei, Sãtmarului ºi Maramureºului
cu România. (autorul fotografiei: Samoilã Mîrza)



Vasile Filipciuc
1885-1932

Ion PETROVAI

Juristul, omul pol i tic ºi publicistul Vasile
Filipciuc s-a nãscut în Petrova Ma ra -
mureºului la 10 martie 1885, într-o fa -

milie cu o stare materialã bunã ºi iubitoare de
carte.

Tatãl, Gãvrilã Filipciuc, a fost coleg de cla -
sã la Gim naziul Piariºtilor din Sighetul Marmaþiei 
cu ilustrul sãu con sãtean Gheorghe Bilaºcu – pã -
rintele stomatologiei româ neºti – ºi a îndeplinit mai 
mulþi ani funcþia de primar al Petrovei. I se zicea
în sat „Birãu Gabor”, iar urmaºilor lui li se zice ºi
azi „a Birãului” sau „a Birãiþii”.

Þãran luminat, „Birãul” s-a implicat în via -
þa comunei ºi a zonei înfiinþând Banca Pe troveanã 
pe care a ºi condus-o, iar parteneriatul cu Gheor -
ghe Bilaºcu a continuat, fiind con silier al Com -
posesoratului Nobil din Petrova, al cãrui
pre ºedinte era „Regele dinþilor” din Budapesta.

Mama lui Vasile Filipciuc a fost Ioana Pârja 
din Giuleºti, femeie cu ºtiinþã de carte, o gos -
podinã harnicã ºi „... o mamã foarte duioasã (...)”,
„de o bunãtate proverbialã”1 dupã cum îºi amin -
teºte fratele Alexandru, istoricul de mai târziu,
ºcolit la importante universitãþi europene. 

Hãrãzit unei cariere de cãrturar, „Bãdiþa
Vasile”, cum îi ziceau fraþii mai mici, a fost trimis
în anul 1892 la ªcoala Primarã din Ocna-ªugatag
ca sã înveþe ungureºte, limba oficialã a Transil -
vaniei în acea perioadã, iar în toamna lui 1896 a
fost înscris la Gimnaziul Piarist din Sighetul
Marmaþiei ºi gãzduit de Convictul Asociaþiunii.
Fiind un ºcolar silitor, în clasa a II-a de gimnaziu
a fost premiat cu o carte de mitropolitul de Blaj,
doc tor Vic tor Mihalyi de Apºa.

În vacanþele petrecute pe plaiurile natale
cãuta cu interes ºi bucurie sã fie în preajma lui
„Badea Gheorghe” (doctorul Bilaºcu), pe care l-a
avut model în viaþã ºi pe care îl va recomanda ºi
altor tineri maramureºeni sau din alte teritorii
locuite de ro mâni drept ideal.

Cunoscând pe istoricul de talie regionalã
Gheorghe Pe trovay, arhivarul Comita tu lui Ma -
ramureº, îºi va îmbo gãþi mult cunoºtinþele de isto -
rie, de care va face uz în studenþie în polemicele
cãrtu rãreºti purtate cu unii colegi ºi chiar cu unii
dascãli. 

Georgiu Petrovay sau György Petrovay,
cum ºi-a sem nat unele lucrãri, era pe trovean de
obârºie, dar membru al unei ramuri a familiei
Petrovay de Petrova stabilite în judeþul Ung, iar
arhivarul venea frecvent la Petrova pentru a adu -
na documente în vederea elaborãrii lu crã rilor
sale, el fiind primul autor al genealogiei familiei
„Petrovay de Petrova” pe care a pu bli cat-o în anul 
1897, demers pe care îl va dezvolta în veacul
urmãtor Alexandru Filipaºcu.

Junele Vasile Filipciuc era pasionat de isto -
rie, în gen eral, dar foarte dornic a cunoaºte tre -
cutul întregului neam românesc, iar „dorinþa
a ceasta i-a îndeplinit-o Gheorghe Bilaºcu la
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Crã ciunul din 1899, când i-a dãruit manualul
Istoria românilor de Xenopol”2.

Începând cu toamna anului 1900, ilustrul
petrovean urmeazã cursul su pe rior al Liceului
„Samuil Vul can” din Beiuº, unde va deveni ºi un
foarte activ membru al Societãþii de lecturã
„Mihail Pavel” ºi, alãturi de colegii sãi, declan -
ºeazã lupta, dupã puterile sale, pentru cultivarea
limbii române prin lecturarea de cãrþi româneºti. 

Corespondenþa tânãrului petrovean cu cei
din generaþia sa de peste Carpaþi pune în luminã
serioase cunoºtinþe de istorie, limbã ºi literaturã
românã ale corespondenþilor. 

În anul 1904 îºi dã, în chip strãlucit, baca -
laureatul la Beiuº, iar ca rãsplatã participã la ser -
bã rile jubiliare de la Putna închinate memoriei
marelui voievod ªtefan cel Mare ºi Sfânt al Mol -
dovei. Tot în acest an calendaristic, mai pre cis în
toamnã, îºi începe studiile juridice la Uni ver -
sitatea din Budapesta, unde leagã prietenii du -
rabile cu tineri români din toate þinuturile
ro mâneºti de sub stãpânirea austro-ungarã, aflaþi
ºi ei la studii în Ungaria. 

Povãþuit în permanenþã de marele „Badea
Gheorghe Bilaºcu”, activeazã în cadrul Societãþii
„Petru Maior” din capitala Ungariei. Pentru acti -
vitatea sa de bun român la Budapesta, unde pro -
fesorii sãi cu vederi naþionaliste nu-l aveau la
suflet, este nevoit sã-ºi con tinue studiile începând 
cu anul 1906, la Viena. Fiindcã, aºa cum zice
vorba româneascã, „în tot rãul este ºi un bine”, în
capitala imperiului leagã prietenii cu tineri din
Bucovina ºi România.

Dupã ce spiritele s-au mai potolit în uni -
versitatea din care a plecat, revine la Budapesta,
centru universitar aflat mai aproape de plaiurile
natale, unde îºi susþine examenul de licenþã ºi îºi
dã doctoratul. Cunoºtinþele temeinice de istorie,
cea a românilor ºi cea universalã, îl ajutã pe tâ -
nãrul Vasile Filipciuc sã rãmânã un bun român,
dârz ºi uneori chiar incisiv cu interlocutorii sãi de
alt neam decât cel din care fãcea el parte.

Practica avocaþialã a început-o la Bu da pesta
ºi a continuat-o în Maramureº, însã pasiunea sa a
fost ºi a rãmas toatã viaþa gazetãria, fãcând parte
din prima pleiadã de gazetari maramureºeni sau,
mai ex act, oameni de culturã iubitori ai jurna -
listicii. Pentru rodnica sa activitate jurnalisticã,

nu mele sãu trebuie trecut pe lista harnicilor cores -
pondenþi din Þara Maramureºului, elitã cul turalã
din care fãcea parte Tit Bud, Alexandru Þiplea,
Ion Bârlea ºi mulþi alþii. 

Colaborãrile le semna, fie cu numele sãu
adevãrat, fie cu pseudonimul „Fiþa”.

Având rubricã permanentã la publicaþia
„Foaia poporului român” din Arad, i s-a propus
un post de re dac tor pe care l-a refuzat, preferând sã
rãmânã în spaþiul profesiei pentru care s-a pregãtit 
temeinic în universitãþi europene, dupã moda tim -
pului, demersuri ce au loc destul de frecvent ºi-n
vremea noastrã. A colaborat cu texte din toate
genurile jurnalisticii la mai toate publicaþiile ro -
mâneºti din Ardeal precum „Fa milia” (Oradea),
„Gazeta Transilvaniei” (Braºov), „Tri buna”
(Sibiu), „Unirea” (Blaj), iar prin textele trimise
din Þara Voievozilor, aceastã strãveche vatrã de
culturã ºi civilizaþie româneascã, se concretiza
participarea maramureºenilor la viaþa culturalã
transilvãneanã. 

Bine ancorat în realitatea vremii în care
trãia, a simþit mersul istoriei intuind mutaþiile ce
aveau sã se petreacã. Grãitoare în acest sens este
scrisoarea pe care o trimite parohului Petrovei,
Dariu Vlad în luna au gust a anului 1918, din care
se vede clar cã petroveanul era un vizionar, chiar
un analist pol i tic. Citãm din respectiva scrisoare:
„Pomul speranþelor naþionale înfloreºte zi de zi,
sã ne ferim de declaraþii necugetate ºi de atitudini
laºe, care ar putea sã-i compromitã roadele”.

În toamna lui 1918 revine definitiv în
Petrova ºi participã din plin la constituirea sfa -
turilor naþionale ºi a gãrzilor naþionale din loca -
litãþile Comitatului Maramureº, între care nu
lip seºte comuna Petrova, contribuþia sa fiind con -
sem natã limpede ºi în Protocolul de la Petrova,
din 17 noiembrie 1918. 

La 20 decembrie 1918 este numit de Se natul
Naþional din Maramureº reprezentant al acestui
þinut istoric pe lângã Consiliul Dirigent de la Sibiu, 
având un cuvânt decisiv în distribuirea dem ni -
tãþilor ad min is tra tive ºi politice în judeþul Mara -
mureº.

Cu gândul de a contribui la renaºterea eco -
nomicã ºi culturalã a zonei Viºeului se mulþu -
meºte cu funcþia de prim-pretor al Plasei Viºeu.

Dupã ce in tro duce în administraþie limba
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ro mânã, înfiinþeazã Gimnaziul „Bogdan-Vodã” ºi 
ªcoa la de Arte ºi Meserii, oferindu-ºi gratuit ser -
viciile de profesor alãturi de doctorul în drept
Gãvrilã Iuga, adunând ºi o fundaþie de 300.000 lei  
„pentru ajutarea elevilor sãraci de la aceastã
ºcoalã”3.

Din aceastã perioadã dateazã o serie de scri -
sori trimise fratelui sãu Alexandru, aflat la studii la
Roma, din care se pot extrage ºi câteva in formaþii
despre Petrova ºi viaþa acestei comu nitãþi. Scriso -
rile au fost valorificate de nepotul sãu Alexandru
Filipaºcu Ju nior în romanul Salo nul, apãrut în anul
1986 la Editura Dacia din Cluj-Napoca.

La 4 mai 1922, Vasile Filipciuc trimite la
Roma o scrisoare, în care, între altele, scrie:

Dupã groaznicã iarnã am ajuns la
începutul primãverii. De la Paºti oile pasc. Iarba
a încolþit frumos, îmblã foarte frumos timp, cam
ploios dar foarte gras, încât se promite mult fân ºi 
frumoasã recoltã. Pe când primeºti scrisoarea,
am gãtat aratul care se face în bune condiþiuni
(cel mult la muncitorii noºtri). Dacã vom mai ara, 
pe 15 mai vom aºeza plugurile la hodinã. În 8 mai
vom tunde oile, pe care le mulgem o datã pe zi, de
marþi. Oile ºi mieii sunt foarte frumoºi ºi au iernat 
bine. Vitele sunt mai slabe, însã se întramã cã au
pãºune destulã. Pe munþi, dacã se mai vãd fâºii de 
omãt; altcum, codrul este verde ºi drãguþ. 

Dupã acest text scris cu real tal ent literar,
vom vedea unul în care se simte condeiul ga -
zetarului datând din aceeaºi perioadã: Iubite fra -
te, bunica a repausat în Domnul la 28 au gust, în
etate de 104 ani. În doi au gust a prezis cã va muri
de Sfânta Mãrie ºi s-a împlinit, fãrã a fi bolnavã,
ci numai a adormit (…) A fost înmormântatã la 31 
au gust; a fost mult popor ºi intelighenþã la
prohod, în frunte cu Badea Gheorghe Bilaºcu. A
fost înmormântatã lângã moºul, peste râu (în faþa
bisericii din Crasna Viºeului pe care a ctitorit-o

soþul sãu – n.a.). Mãmuca s-a cheltuit mult a adus
ºapte preoþi, stâlpãri, cununi, mese mari; a treia
zi ºi la ºase sãptãmâni a tot prohodit-o. I-au venit
finele, peste 300, cu luminã ºi i-au cântat ºi au
cântat-o atâtea nepoate, de rãsuna satul ca la
Crãciun de colinde. Aceste mesaje cu iz rus tic au
fost precedate de altele mai dure cum este ºi cel
expediat din Viºeul de Sus la 14 decembrie 1920. 

Iubite frate! Cu mare durere aflu cã tu ai

devenit o haimana. Voieºti a-þi pãrãsi cariera
înainte sã o fi probat? Eu sunt împreunã cu tata,
foarte scandalizat. Ultimatumul este: ori te apucã 
de învãþat ºi faci medicina, ori vinã la oi! Azi când 
cheltuiala este aºa de mare, nu putem pentru
toanele tale a arunca bani în plisã. Nu hainele ºi
alurile fac pe om, ci ºtiinþa (…). Tu sã nu poþi sã
nu fii harnic a fi medic ce uºor ajunge cutare care
nici nu ºtie limba românã  sau un sãrãntoc din
Sãliºte? Pe cine Dumnezãu vrea sã-l piardã, îi ia
mintea. Suntem supãraþi ºi îngrijoraþi de soarta
Ta. Dacã nu te îndrepþi, nu mai veni acasã. Minte
îþi doreºte fratele Vasile. Tânãrul, trimis sã facã
medicina, va alege teologia ºi filo sofia, va deveni
un cunoscut istoric ºi va fi iertat pentru cutezanþa
de a face ceea ce credea cã i se potriveºte. În
Petrova aceastã meteahnã este ve che. Pãrinþii lui
Gheorghe Bilaºcu l-au trimis la ºcoli înalte sã se
facã avocat dar el a urmat me dicina ºi a devenit
ctitor de ºcoalã în medicina româneascã.

Cã studentul filosof a fost iertat rezultã din
urmãtorul text expediat din Petrova la 1 no iem -
brie 1922, din care aflãm ºi alte informaþii in -
teresante: Este bine cã nu reclami de la noi parale 
cã nu avem, de cealaltã parte lira s-a dus pânã în
ceriu. Ar trebui o avere sã trimitem pentru cãteva
sute de lire (…). Sperãm într-o schimbare de
guvern, când se va ieftini lumea, ºi oligarhii de
azi au interes sã fie bine plãtite ali mentele ºi
vitele. Eu, co re spon dent la gazete, câºtig cât doi
prim-pretori. Mã îmbie cu sub prefectura, însã eu
cer dreptul meu (…). Lumea îi foarte rea. Scrie-i
lui Badea George. Acuma a apãrut o carte bunã
de filosofie, «Filosofia Ro mâneascã» de Marin
ªtefãnescu. Badea George þi-a trimite-o dacã-i
vei scrie. Eu îþi trimit cãrþile cerute, cu unele de
literaturã bunã ca sã nu uiþi româneºte. Fii as -
cultãtor dil i gent. Timpul trece ºi tace ºi cel pier -
dut nu revine. Te pune pe carte ºi nu-þi bate capul
cu treburile noastre. Mãmuca este bine ºi sãnã -
toasã ºi fãrã griji. Avem de toate, dupã trebuinþa
noastrã. 

Stabilit la Viºeul de Sus, con duce filiala
Bãncii „Maramureºana”, are propriul birou avo -
caþial ºi participã la constituirea Bãncii Viºeului, a
Casinei Intelectualilor ºi la reîmprospãtarea for þe -
lor de propagandã culturalã ale „Despãr þã mân tului
Astrei din zona Viºeu-Iza”. Pentru toate acestea,
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viºeuanii i-au rãmas îndatoraþi cu atri buirea nu -
melui unei instituþii sau mãcar a unei strãzi.

Dupã 1926, când moare fulgerãtor Gheorghe
Bilaºcu, devine preºedintele Composesoratului
No bil din Petrova.

Orientarea sa politicã a fost spre Partidul
Naþional Român din Ardeal, devenind deputat
între 1928 ºi 1931, iar în aceastã calitate a susþinut 
cauzele þãrãnimii ºi ale Maramureºului.

Moare subit la 8 iulie 1932 ºi este înmor -
mântat alãturi de pãrinþii sãi, cãzând pradã ano -
nimatului timp de decenii.

Activitatea de ziarist a lui Vasile Filipciuc a 
avut obiective de actualitate mare ºi-n vremea
noastrã între care meritã menþionate: ridicarea
gradului de culturã ºi civilizaþie al Þãrii Mara -
mureºului, înfãptuirea reformei agrare pentru oa -
menii nevoiaºi, exploatarea pãdurilor în re gie
proprie, ocolindu-se acþiunile marilor acþi onari
care îi jefuiau pe faþã pe proprietarii de drept
determinaþi sã-ºi vândã averile la preþuri de nimic
pentru a fi exploatate fãrã milã de comercianþii
hrãpãreþi ai vremii.

Contemporanii l-au considerat o „enci clo -
pedie pe picioare”, „cel mai cultivat intelectual
din vremea sa”, dupã cum ne-a mãrturisit în stu -
denþia noastrã doctorul în drept Ilie Lazãr de Giuleºti,
care socotea cã „Generaþia Unirii” ºi-a fãcut pe
deplin datoria faþã de neam ºi þarã. Des toinicul
român avea dreptate! „Oratorul”, „Con ferenþiarul”,
„Ziaristul” ar merita o fireascã con si deraþie prin
adunarea textelor (rãmase ri sipite în publicaþii)
într-o carte.

În anii ’90, dupã decenii, strãnepotul sãu,
inginerul con struc tor Gavrilã Filipciuc, ma na ge -

rul firmei „Nord Statornic” din Baia-Mare i-a
ridicat un mon u ment funerar, omagiindu-l ca pe
un frate al bunicului sãu.

Sperãm sã vinã vremea recuperãrii textelor
publicate de Vasile Filipciuc ºi a realizãrii mãcar
a unui studiu amplu despre viaþa ºi activitatea sa,
dar pânã atunci ne punem, fie ºi retoric, niºte
întrebãri, comparându-l cu camaradul sãu de ge -
neraþie dr. Ilie Lazãr. Cum e bine sã te stingi din
viaþã, tânãr sau la senectute? Tânãr în glorie ºi
apoi uitat de toþi, ori în anonimat ºi în mari lipsuri
materiale la senectute, dar reabilitat dupã moarte?

Vasile Filipciuc s-a stins la vârsta de 47 de
ani, în plinã putere de creaþie ca ziarist, cunoscut
ca om pol i tic ºi personalitate de excepþie a Þãrii
Maramureºului ºi Transilvaniei.

Ilie Lazãr a trãit 81 de ani, ca sã facã istorie
alãturi de Iuliu Maniu ºi sã îndure pentru aceastã
îndrãznealã ºaisprezece ani de temniþã grea, fiind -
cã toate convingerile sale politice nu au cunoscut
schimbãri dupã cum a bãtut vântul istoriei. Dupã
cumplita pedeapsã suportatã cu bãrbãþie, a trebuit
sã moarã un anonim în perioada comunistã su -
pravieþuind graþie unei pensii viagere oferite de
Comunitatea Evreiascã din România pentru cã a
salvat viaþa unor evrei trecându-i din Ungaria în
România pe undeva prin Transilvania mutilatã de
Dictatul de la Viena. „Vreme trece, vreme vine” – 

zice marele Eminescu. Doctorul Ilie Lazãr are
bust în comuna natalã Giuleºti, iar ºcoala din
localitate îi poartã numele, graþie unui ministru,
precum Andrei Marga. Pentru Vasile Filipciuc
reabilitarea se lasã aºteptatã, dar sperãm cã nu
pentru multã vreme.
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Înregistrarea naºterii lui Vasile Filipciuc în matricola confesionalã a Bisericii Greco-Catolice Petrova.
Sursa: Serviciul Judeþean Maramureº al Arhivelor Naþionale, Contemporani cu Marea Unire de la
1 Decembrie 1918. Contribuþia maramureºenilor la sãvârºirea ºi desãvârºirea Unirii, Baia Mare, 2018.



Artemiu Anderco
1882-1932

Marius CÂMPEANU

De scen dent al unei vechi familii no -
biliare româneºti din nordul þãrii
noastre, în care îºi au originea nu -

meroase personalitãþi culturale ºi slujitori ai sfin -
telor altare sãtmãrene ºi maramureºene, Artemiu
Anderco s-a nãscut la 24 iunie
1882, la Odoreu, fiind fiul
pre o tului greco-catolic Anderco
Vasile ºi al Tereziei (nãscutã
Pop). Tatãl sãu, preotul Anderco
Vasile (1849-1909), s-a nãscut
la Botiz, în fa milia lui George
Anderco, cãsãtorit cu Maria
Fa zekaº. De la hirotonire ºi
pânã la momentul trecerii în
veºnicie, a slujit doar în par ohia 
Odoreu. 

Botezul pruncului Artemiu
a fost oficiat de bunicul lui, pre -
o tul Ion Pop (1809-1900), care
a pãstorit aproape o ju mãtate de 
secol în parohia Odo reu. În
momentul încreºti nãrii, pãrinþi
spirituali i-au de ve nit profesorul Vasile Szilvaºi
cu soþia Amalia (nãscutã Pop), sorã a mamei lui.
La botez, a primit numele de Artur Artemiu Ioan,
în amintirea unui alt de scen dent al familiei
Anderco: Ioan Artemie Anderco, fiu al preotului
greco-catolic Alexiu Anderco de Homorod, paroh 
în „Beneficiul Su pe rior” (Parohia de Sus – n.n.) al 
Borºei ºi protopop al Viºeului, ºi al Anei Mihalyi
de Apºa, stu dent la medicinã ºi literat, considerat
o mare speranþã a literaturii române transil vã -
nene, decedat la vârsta de 24 de ani (în au gust
1877), al cãrui jurnal din anii de studenþie a fost
publicat, în anul 1934, de cãtre istoricul Nicolae
Iorga. 

Artemiu Anderco a urmat clasele primare în 
satul na tal, iar cele gimnaziale ºi liceale la Satu
Mare. La terminarea liceului, a susþinut examenul 
de bacalaureat la Liceul Romano-Catolic (astãzi,
Colegiul Naþional „Mihai Eminescu” din Satu

Mare). A studiat Teologia la Gherla. Dupã fi -
nalizarea pregãtirii teologice s-a cãsãtorit cu
Alexandrina, fiica preotului Alexandru Pop din
Apa ºi a Elenei Breban. În anul 1905 a fost hiro -
tonit, ocupând, pentru început, funcþia de coope -

ra tor (capelan) pe lângã parohul
Alexandru Breban din Baia
Mare, concomitent în de plinind
ºi calitatea de profesor de religie 
la gimnaziul catolic bãi mãrean,
pânã în anul 1909.

În anul 1909, a intrat în
rândul clericilor din Vicariatul
Gre co-Catolic al Maramu reºu lui,
fiind transferat în Parohia Cuhea 
(astãzi, Bogdan-Vodã), aflatã în
componenþa Protopopiatului
Gre co-Ca tolic Ieud. La Cuhea, a 
pãstorit între anii 1909 ºi 1917,
având doar calitatea de ad min is -
tra tor parohial. În intervalul de
timp petrecut în aceastã parohie, 
a activat în cadrul Despãr þãmân -

tului Viºeu al Astrei. L-a gãzduit cu ospitalitate, ori
de câte ori era nevoie, pe scriitorul Radu Rosetti,
care venea de dincolo de munþi pentru a întreprinde
cercetãri filologice în satele Maramu reºului istoric. 

În anul 1917, a fost desemnat paroh la Ieud,
în paralel, deþinând ºi funcþia de notar districtual.
Dupã anul 1925, în urma transferãrii preotului
Ioan Tarþia de la Sãcel la Medieºul Aurit din
Protopopiatul Seini (în paralel, îndeplinise func -
þiile de protopop al tractului Ieud ºi de ad min is tra -
tor interimar al tractului Iza), Artemiu Anderco a
fost numit protopop al Tractului Ieud ºi ad min is -
tra tor interimar al Tractului Iza. La data de 1 iulie
1931, prin comasarea celor douã protopopiate
(Iza ºi Ieud), a fost învestit în funcþia de protopop
al Tractului Iza, primind totodatã ºi titulatura de
arhidiacon onorar. 

La Ieud, preotul Artemiu Anderco a slujit la 
Biserica din Deal, cu hramul „Naºterea Maicii
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Domnului”, cunoscutã ºi sub denumirea de „Bise -
rica Voievodului Balcu”. Acest edificiu ecle zias -
tic, pe care vicarul maramureºean Tit Bud, într-o
lucrare de-a sa, pe baza unei inscripþii dãltuite pe
o grindã, îl dateazã în anul 1364, a fost restaurat în 
anii 1827 ºi 1958, ul tima oarã lu crãrile de resta -
urare fiind realizate de cãtre Di recþia Monu men -
telor Istorice.

La data de 22 noiembrie 1918, în cadrul
Adunãrii populare desfãºurate în piaþa Sighetului, 
a fost ales membru al Sfatului Naþional Român
Comitatens al Maramureºului. La 1 decembrie
1918 a fost prezent la Alba Iulia, fiind condu -
cãtorul delegaþiei maramureºene de pe valea Izei
ºi având, în acelaºi timp, calitatea de reprezentant
cu „credenþional” al Cercului elec toral Viºeu-Iza. 
Alãturi de preotul Artemiu Anderco, din cercul
amintit au mai fost împuterniciþi sã participe la
Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia urmã -
torii: Ioan Iusco-Dolhuþiu (Viºeul de Sus), Gavril
Coman (Viºeul de Jos), Vasile Pleº (Ieud) ºi
Vasile Timiº Filipan (Borºa). În „cetatea Unirii”,
a mai fost prezent ºi un alt membru al familiei
Anderco, fratele lui Artemiu, Vic tor, slujitor bi -
sericesc la Odoreu, satul lor na tal. 

Între anii 1927 ºi 1928, Artemiu Anderco a
fost ales sen a tor, fiind unul dintre reprezentanþii
Maramureºului istoric în Parlamentul þãrii. Din
cãsãtoria cu Alexandrina a avut patru copii:
Alexandrina (cãsãtoritã cu avocatul Nicolae
Boca), Artur (avocat, 1908-1943, conducãtor al
periodicului „Graiul Maramureºului” din Sighet), 
Tiberiu (decedat în 1938) ºi Elena (cãsãtoritã cu
cãpitanul ªtefan Dãncuº). Artemiu Anderco a de -
ce dat la data de 7 octombrie 1932, fiind înmor -
mântat în cimitirul Bisericii din Deal din Ieud. 

Preotul Artemiu Anderco a rãmas în me -
moria locului ca un înflãcãrat luptãtor pentru re -

cu noaºterea drepturilor þãranilor români din
Maramureº, pe care, dupã momentul epocal al
Unirii Transilvaniei cu Regatul României, i-a re -
prezentat în forul legislativ al þãrii. A intrat în
istoria culturii româneºti datoritã faptului cã a
descoperit în podul Bisericii din Deal celebrul
manuscris cunoscut în istoriografia româneascã
sub denumirea de Codicele de la Ieud, care con -
þine, atât manuscrise slavone ºi româneºti, cât ºi
fragmente din tipãriturile coresiene. Acest vo lum
„afumat” (dupã cum a fost considerat la înce put),
a fost donat Muzeului Maramureºului, fiind ex -
pus în luna au gust 1921, cu ocazia expoziþiei
organizate de Despãrþãmântul „Astra” din Sighetul
Marmaþiei. Sesizând valoarea, Andrei Bârseanu a 
prezentat manuscrisul în ºedinþa Academiei Ro -
mâne din 11 noiembrie 1921. Manuscrisul a intrat 
în patrimoniul bibliofil al Academiei Române (cu
nr. 5032), fiind publicat pentru prima oarã în anul
1925, în facsimil, de cãtre Ioan Bianu, care-l ºi
dateazã în perioada 1560-1580. De-a lungul tim -
pul au existat numeroase ipoteze privind datarea
Codicelui de la Ieud, asupra cãrora nu vom insis -
ta, dar putem afirma cu certitudine cã avem de-a
face cu unul dintre cele mai vechi texte redactate
în limba românã.

Slujitor devotat al Bisericii lui Hristos ºi al
credincioºilor pãstoriþi, Artemiu Anderco a ascul -
tat pe cei umiliþi ºi obidiþi, fiind „vocea” þãranilor
maramureºeni în Parlamentul României, la finele
celui de-al treilea deceniu al secolului al XX-lea.
A fost un mare pa triot ºi un erudit cãrturar, de
numele lui legându-ºi existenþa una dintre cele
mai vechi ºi valoroase scrieri româneºti. Acestea
sunt doar câteva informaþii pe baza cãrora pã -
rintele Artemiu Anderco se încadreazã, fãrã nicio
îndoialã, în galeria personalitãþilor maramureºene 
dupã momentul Marii Uniri.
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Teodor Mihali
1885-1934

Alina LEMNEAN

În pantheonul marilor personalitãþi pe
care istoria le-a propulsat în galeria de
eroi ai neamului, se aflã ºi dr. Teodor

Mihali. Fiu de þãrani, nãscut la 15 martie 1855, în
satul Prislop, comitatul Solnoc-Dãbâca (azi co -
muna Boiul Mare, Judeþul Maramureº)1, face
cursurile primare în Boiul Mic ºi cele gimnaziale
la Baia Mare. Urmeazã clasele liceale (pânã în
1876) ºi Facultatea de ªtiinþe Juridice la Cluj. În
anii studenþiei, tânãrul Mihali se afirmã ca mem -
bru ºi vicepreºedinte al Societãþii Române de
Lec turã „Iulia”. Din 1880, când terminã facul -
tatea, Teodor Mihali devine membru al Partidului
Naþional Român din Ardeal. 

În 1883, îºi ia doctoratul în drept, iar în
1884 „cezura” de avocat la Târgu-Mureº, sta -
bilindu-se apoi în baroul de avocaþi de la Dej. Se
cãsãtoreºte cu Viorica Vaida – sora lui Alexandru
Vaida-Voevod – alãturi de care, în 1890, înfiin -
þeazã prima Instituþie românã de credit ºi eco -
nomii din aceastã parte de þarã, „Banca So me -
ºana”. Astfel, prin importante donaþii sau
împrumuturi, Mihali va sprijini instituþiile de în -
vã þãmânt ºi cultura româneascã, donând întrea ga
avere în scopul culturalizãrii populaþiei româ neºti 
ºi al apãrãrii acesteia în faþa încercãrilor brutale
de maghiarizare. A fost primar al muni cipiului
Cluj în perioada 21 aprilie 1926-21 octombrie
1926, respectiv 23 iunie 1927-24 iulie 1931, iar
pentru contribuþia la fãurirea României Mari i s-a
decernat Ordinul Ferdinand I în gradul de Mare
Cruce.

Din 1891, în casa Mihali, va funcþiona
„Casi na Românã” ºi Biblioteca Despãrþãmântului 
Dej al „Astrei”, printre fondatorii cãreia se re -
marcã însuºi Teodor Mihali ºi George Bariþ.
Mihali va fi, de altfel, membru în conducerea

superioarã a „Astrei” ºi, mulþi ani, di rec tor al
Despãrþãmântului Dej al acesteia – cu contribuþia
sa organizându-se, în 1910, la Dej, una dintre cele 
mai reuºite Adunãri Gen er ale ale Asociaþiei Tran -
silvane pentru Literatura ºi Cultura Poporului
Român2. 

La 27 octombrie 1890, Teodor Mihali este
ales membru al C.C. al P.N.R. Din acest mo ment,
locuinþa sa devine principalul centru de afirmare
politicã a românilor din Transilvania ºi Ungaria.
Aici, s-au organizat numeroase întâlniri de tainã
ale fruntaºilor naþiunii române (George Pop de
Bãseºti, Vasile Lucaciu, George Coºbuc, Valeriu
Braniºte, Alexandru Vaida-Voevod, Iuliu Maniu
etc.), ale celor, care în 1892, au elaborat ºi dus
împãratului de la Viena cunoscutul Mem o ran -
dum, despre care Teodor Mihali afirma cã a fost
un „act atât de mãreþ ºi mântuitor”, care
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1 Teodor Mihali ºi-a iubit foarte mult satul na tal, în care se întorcea cu drag din peregrinãrile sale prin lume. „În fiecare
an se ducea, întocmai ca la o Meccã, sã se adape la izvoarele limpezi ale pãrinþilor sãi din casa româneascã de la
Prislop”. (Alexandru Vaida-Voevod, La moarte lui Teodor Mihali, în „Gazeta Transilvaniei”, anul XCVII, nr. 8, 24
ianuarie 1934, p. 1.

2 Emil Lazãr, Treimea Sfinþitã Ardeleanã a Marii Uniri, Muzeul Municipiului Dej, 1993,  p. 7.



„cuprindea în sine voinþa ºi… doleanþele în tre -
gului popor românesc”.  A fost interogat ºi ju decat
pentru faptul cã „a fost membru al Co mi tetului
Executiv al Partidului Naþional Român, cã a luat
parte la conferenþe, cari au hotãrât imprimarea ºi
respândirea broºurei intitulatã Memorandul”3. 

Cu toate cã dr. Teodor Mihali a fãcut întâm -
pinare la actul de acuzare, prin care a susþinut cã
„toate faptele referitoare la Memorand ºi astfel ºi
executarea respândirei încriminate, ale Co mi te -
tului Ex ec u tive de 25 al Partidului Naþional
Român au fost hotãrâte de cãtre delegaþii, cari au
participat la conferenþa dela Sibiu din 20 ºi 21
Ianuarie 1892”4 , în procesul din 7-25 mai 1894,
Mihali a fost condamnat la 2 ani ºi 6 luni
închisoare de stat, din care a fãcut 1 an ºi 2 luni
(30 iulie 1894-16 septembrie 1895), la Vacz în
Ungaria, însoþit fiind ºi de cãtre soþia sa Viorica
(numitã „Zâna cea Bunã din Valea Someºului”) ºi 
fiica lor, Bi bilica, unde aceasta s-a îmbolnãvit,
pentru ca la puþinã vreme, dupã întoarcerea acasã, 
sã treacã la cele veºnice. 

Din însãrcinarea conducerii Partidului Na -
þio nal Român, Teodor Mihali ºi cea de a doua
soþie, Eleftera-Liseta N. Popescu, asigurau o per -
manentã legãturã consultativã cu conducãtorii de
þarã de peste Carpaþi: Brãtienii, Tache Ionescu, N. 
Iorga, Averescu, Marghiloman etc., eviden þiin -
du-se, în acest sens cele douãzeci ºi douã întâlniri
ale lui Mihali cu Regele Carol I, întâlniri con sid e -
r ate a fi cu adevãrat „22 pagini de istorie”. „Acest

demers al nostru − scrie Mihali − a fost fãcut în
urma directivelor primite din Bucureºti. Iatã de
ce, dupã înfrângerea pe care am suferit-o din
punctul de vedere al rezultatelor pozitive, ajun -
gând la celebrul proces, care trebuia sã totalizeze
52 de ani de închisoare pentru conducãtorii Ro -

mânilor din Transilvania − Regele Carol a simþit
obligaþia moralã a unei intervenþii pe lângã îm -
pãratul Francisc Iosif I în favoarea fruntaºilor
români deþinuþi. Aceastã intervenþie, bineînþeles,
a fost fãcutã cu toatã prudenþa diplomaticã ne -
cesarã: ea a avut loc sub forma unei sim ple întâl -

niri, datoritã hazardului, într-o staþiune bal nearã −

la Bad Ischl − între cei doi suverani. Regele Carol
a cerut cu acest prilej eliberarea deþinuþilor
politici, condamnaþi în procesul Memorandului”.
In cali tatea sa de prezident al clubului pol i tic, for -
mat din deputaþii români, sârbi ºi slovaci ai parla -
mentului budapestan, T. Mihali destãinuieºte cã a
avut nu mai puþin de „22 de audienþe im portante
la Regele Carol”, care urmãrea cu deo sebit interes 
toate miºcãrile, curentele, acþiunile ºi proiectele
de ordin pol i tic sau cul tural, precum ºi orice fel de 
manifestaþiune a fruntaºilor „care aveau con du -
cerea moralã ºi politicã a româ nis mului din
Ardeal”. Într-una din aceste audienþe, regele
Carol devenise atât de comunicativ, încât, înlã -
turând orice rezervã, i-a mãrturisit „con vin gerea
sa intimã cã Ardealul se va alipi într’o zi de
România, prin izbânda principiilor de dreptate” ºi 

i-a oferit o fotografie cu dedicaþie elocventã −
resumând ea însãºi un întreg pro gram de domnie,
comprimat în aceste douã cuvinte ale autografului 
re gal: rãbdare ºi încredere”!5. Deosebit de semni -
ficative pentru gândirea lui Teodor Mihali sunt
cuvintele pe care le-a rostit dupã o audienþã con -
sistentã acordatã de regele Carol, la care au fost
de faþã Alexandru Vaida-Voevod ºi Iuliu Hossu.
Convins cã s-au fãcut paºi importanþi înspre rea -
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3 Procesul Memorandului Românilor din Transilvania. Acte ºi Date, Vol. I, Editura Buletinului Justiþiei, Cluj, 1933, p. 161.
4 Procesul Memorandului Românilor din Transilvania. Acte ºi Date, Vol. II, Editura Buletinului Justiþiei, Cluj, 1934, p. 342.
5 Ioan Lupaº, Regele Carol I ºi Transilvania – Adevãratul monarh”, în „Gând Românesc”, Anul VII. Nr. 7-9, 1939,

Tipografia „Cartea Româneascã”, Calea Regele Carol II, nr. 14, (text transcris dupã orig i nal / digitizat de BCU Cluj –
n. m. V.M.T.).



lizarea Marii Uniri ºi cã România de peste Carpaþi 
este pregãtitã sã primeascã la sânul ei întreaga
Transilvanie, Teodor Mihali a exclamat cu sa -
tisfacþie: Acum pot sã mor liniºtit, pentru cã ºtiu
cã fraþii noºtri sunt gata  sã intre în foc pentru
România Mare6. 

La convocarea ºi sub preºedinþia lui Teodor 
Mihali, la 12 octombrie 1918, principalii fruntaºi
ai românilor din imperiul dualist s-au întâlnit la
Oradea, unde, dupã proiectul lui Al. Vaida-Voevod
elaboreazã rãsunãtoarea „Declaraþie de auto de -
terminare a românilor din Transilvania ºi Unga ria”,
pe care, la 18 octombrie, tot Al. Vaida-Voevod o
va prezenta în Parlamentul din Budapesta, de -
venind din acel mo ment programul de principii în
lupta românilor pentru libertate ºi reîntregire na -
þional-statalã.

La 3 noiembrie, la Arad, constituindu-se
Sfatul Naþional al Gãrzilor Naþionale, T. Mihali
este desemnat ca preºedinte al acestuia, calitate în 
care a lansat cunoscuta directivã „Spre orientare”, 
prin care cerea comunitãþilor judeþene, orãºeneºti
ºi sãteºti sã-ºi constituie consilii ºi gãrzi na þio nale,
sã preia puterea în toate localitãþile cu pre pon -
derenþã autohtonã ºi sã purceadã la or ga nizarea
româneascã a Transilvaniei.

Sub îndrumarea di rectã a lui T. Mihali ºi Al. 
Vaida-Voevod, s-au organizat alegerile ºi depla -
sarea delegaþiilor comunitãþilor româneºti din
nordul Ardealului la Marea Adunare Naþionalã
din 1 Decembrie 1918. Teodor Mihali a fost ales

în prezidiu ºi vicepreºedinte al acestuia. A doua
zi, T. Mihali a fost ales vicepreºedinte al Marelui
Sfat Naþional Român – organul transilvan repre -
zentativ din care s-a constituit Consiliul Dirigent,
ca in stru ment guvernamental pânã la transpu ne -
rea în fapt a Unirii cu România.

Reîntorcându-se cu gândul la actul rein -
tegrãrii Transilvaniei în trupul Patriei din care era
parte, în 1929, Teodor Mihali mãrturisea: El
(actul Unirii) va strãbate grandios în simplitatea
lui necondiþionatã, ca un ecou mereu perpetuat,
în istoria românilor. Dupã decenii de lupte…
mi-a fost dat sã vãd – înainte de-a închide ochii –
MAREA MINUNE DE VEACURI Aª TEPTATÃ.

Dupã moartea lui George Pop de Bãseºti, la
23 februarie 1919, Teodor Mihali devine pre -
ºedinte al P.N.R. ºi al Marelui Sfat Naþional al
Transilvaniei. De asemenea, a fost desemnat
preºedinte al pãrþii române din cadrul Consiliului
de Unificare a Transilvaniei cu România ºi pentru 
stabilirea graniþei de vest a României.

Pânã la încetarea din viaþã, la 17 ianuarie
1934, Teodor Mihali a îndeplinit funcþii mai mo -
deste sau mai mari, cum au fost acelea de: pre fect
al judeþului Solnoc-Dobîca (1919), primar al ora -
ºului Cluj (1926-1931), preºedinte de onoare al
Uniunii Avocaþilor din România, ministru, de -
putat, vicepreºedinte al Senatului României Mari. 
Pentru a cinsti numele ºi memoria tribunului ar -
de lean, rãmas peste vreme ca „simbol viu al jertfei
ºi iubirii de neam”, cum i se spunea, în 1934,
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Casa din Dej în care a locuit Teodor Mihali (monument istoric).

6 Alexandru Vaida-Voevod, op. cit., p. 2.



Organizaþia Orãºeneascã Dej a „Ligii Anti re vi -
zioniste Române” a primit numele „Dr. Teodor
Mihali”, în vreme ce Orfelinatul de Rãzboi din
acest oraº a fost numit „Orfelinatul Eleftera ºi Dr.
Teodor Mihali”. A fost înmor mântat în Cimitirul
Cen tral din Cluj. În memoria acestei personalitãþi
marcante a istoriei, ªcoala Gimnazialã din lo -
calitatea Boiul Mare îi poartã numele, iar Des -
pãrþãmântul „Astra” Dej de asemenea.

În ideea cinstirii marilor înaintaºi, s-a rea -
lizat ºi amplasat la Dej, la iniþiativa preºedintelui

ASTRA dr. Radu Gavrilã, un bust mon u men tal
evo cator al marelui tribun al naþiunii ºi, de ase -
menea, o placã memorialã pe casa în care a locuit,
muncit ºi luptat dr. Teodor Mihali.

Cuvine-se, deci, sã-i aducem cinstire aces tui
neobosit luptãtor pe care istoria l-a propulsat în
galeria de eroi ai neamului ºi a cãrui viaþã „a fost o
luptã ºi un zbucium neîntrerupt pentru drep tatea
neamului”7 sãu, iar în aceastã luptã „n-a ºovãit
niciodatã, nu l-au descurajat nici grelele împre -
jurãri, ci întotdeauna ºi-a dat cu prisosinþã obolul”8.
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Teofil Dragoº
1874-1934

Ioan NECHITA

De scen dent al unei strãvechi familii
nobiliare româneºti din comitatul
Sãt marului, Teofil Dragoº s-a nãscut 

la 24 decembrie 1874 în satul Hideaga. Pãrinþii
sãi, Gavril Dragoº de Deseºti ºi Dragomireºti ºi
Maria – fiica preotului Gheorghe Pogãciaº – au
anticipat foarte devreme calitãþile intelectuale de
excepþie ale fiului lor ºi l-au sprijinit ne con di -
þionat în dorinþa sa de a deveni avocat.

Dupã finalizarea studiilor primare, în lo -
calitatea natalã ºi a celor liceale la Baia Mare, s-a
înscris la Universitatea Regalã Maghiarã din Bu -
dapesta – Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Politice,
obþinând titlul ac a demic de doc tor în ºtiinþe juri -
dice la 22 iunie 18981.

La vârsta de 27 de ani, revine în Baia Mare,
unde este primit în baroul de avocaþi, devenind în
scurt timp un membru de bazã al acestuia. Îºi
deschide un cab i net într-un imobil de pe strada 1
Mai nr. 8, pe care-l achiziþioneazã în toamna
anului 1901. Clãdirea, ridicatã în secolul al
XVIII-lea, adãpostise iniþial Oficiul Salinar ºi de -
pozitul de sare, în încãperile de la subsol, iar un
secol mai târziu fusese transformatã în sediu de
bancã. Imobilul a rãmas în proprietatea familiei
Dragoº aproape o jumãtate de secol, dupã care a
fost naþionalizat ºi transformat – în anul 1954 – în
Muzeul Judeþean de Artã2.

Dincolo de cariera de avocat absolut re -
marcabilã, dr. Teofil Dragoº s-a fãcut cunoscut în
egalã mãsurã ºi ca om pol i tic de prim rang, pa -
triot, man ager, ctitor de biserici, filantrop.

Activitatea politicã a început-o la scurt timp 
de la încheierea studiilor doctorale ºi revenirea în
þarã, ocazie cu care a fost ales consilierul pe
probleme juridice ºi politice al lui Vasile Lucaciu.

La 31 au gust 1909 a fost promovat în
funcþia de vicepreºedinte al P.N.R. comitatens
Satu Mare, iar nouã ani mai târziu vicepreºedinte
în Consiliul Naþional Român. În aceastã calitate
s-a implicat activ în lupta pentru realizarea Marii
Uniri.

A participat la Marea Adunare Naþionalã de 
la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 ca ,,delegat cu 
vot decisiv”, alãturi de Alexiu Pocol, Nicolae
Barbul ºi Demetriu Cânþa, împlinindu-ºi astfel un
mare vis ºi anume acela de a vedea o Românie
unitã, demnã ºi prosperã3.

Dupã anul 1918 a pus bazele organizaþiei
judeþene a PNL, fiind ales în mai multe rânduri
primar, pre fect ºi deputat în Parlamentul Româ niei.
I s-a propus chiar ºi un post de ministru în guver -
nul condus de Al. Vaida-Voevod, dar l-a refuzat.
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1 Serviciul Judeþean Maramureº al Arhivelor Naþionale, Contemporani cu Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.
Contribuþia maramureºenilor la sãvârºirea ºi desãvârºirea Unirii,  dr. Klara Guseth (coord.), Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu” Baia Mare, 2018,  p. 28.

2 Gheorghe, Robescu, Teofil Dragoº. Personalitãþi de altãdatã din Baia Mare, în „Cronica Maramureºului”, Sãptã -
mânal editat de Consiliul Judeþean ºi Prefectura Judeþului Maramureº, 1 nr. 4, 20-27 martie 2001, p. 6.

3 Georgescu, Ioan, George Pop de Bãseºti, Oradea, 1935, p. 201. La 1 Decembrie 1918, Teofil Dragoº a fost ales
membru al Marelui Sfat Naþional Român de la Alba Iulia.



În paralel cu activitatea profesionalã ºi cea
politicã, avocatul dr. Teofil Dragoº s-a implicat în 
numeroase alte proiecte economice, culturale,
ma nageriale, pe care a reuºit sã le ducã la bun
sfârºit, graþie pregãtirii sale academice, dar ºi unei 
nebãnuite vivacitãþi.

Pe tãrâm eco nomic ºi man a ge rial a iniþiat
organizarea bãncilor populare româneºti, înte me ind
la Baia Mare Banca ,,Au rora”. A fost pro pri etarul
Tipografiei ,,Mi nerva” ºi al ziarului ,,Baia Mare”, 
un im por tant fac tor de rãspândire a cul turii
româneºti în perioada interbelicã.

La Satu Mare a deþinut funcþiile de pre -
ºedinte al Camerei de Comerþ ºi Industrie, pre fect
ºi comisar guvernamental al Societãþii Hidraulice
,,Ecsed”4.

Un alt domeniu în care avocatul doc tor
Teofil Dragoº a excelat a fost filantropia. Au fost
consemnate numeroasele sale acþiuni de bine fa -
cere – multe dintre ele sub protecþia anonimatului
– îndreptate înspre di verse categorii socioumane
ºi instituþii, din care nu a lipsit Biserica.

Spre exemplu, în anul 1919 a sprijinit ma te -
rial întemeierea Liceului ,,Gheorghe ªincai” din
Baia Mare, precum ºi Societatea de Binefacere
,,Principele Mircea”, pentru care a construit o
casã destinatã orfanilor de rãzboi. De asemenea, a 
ajutat la înfiinþarea ªcolii Þãrãneºti de Agri cul -
turã din Ardusat, dar ºi a Bãncii ,,Pituluºu” din
Chiuzbaia. Împreunã cu soþia sa, a fãcut donaþii

importante cu ocazia construirii Bisericii Orto -
doxe din Piaþa Cetãþii din Baia Mare (azi, Biserica 
,,Sfântul Nicolae”), sfinþitã în anul 1929. Un act
comemorativ semnat de episcopul Nicolae Ivan ºi 
protopopul Alexiu Latiº consemna printre altele:

,,Ziditu-s-a aceastã Sf. bisericã în anul
Dom nului 1929 ... în al unsprezecelea an de la
între girea neamului ... cu concursul Înaltului
Guvern, al d-nei ºi d-lui Teofil G. Dragoº, fost
pre fect al Judeþului...”5.

În calitatea sa de epitrop al Parohiei Gre -
co-Catolice din Baia Mare, a oferit un ajutor pre -
þios la construirea catedralei de pe strada
Baia- Sprie (actualmente Vasile Lucaciu), sfinþite
în anul 1911.

A fost mereu aproape de consãtenii sãi din
Hideaga ori de câte ori era nevoie, contribuind
decisiv, alãturi de dr. Ioan Pogãciaº, prefectul
judeþului Satu Mare, la reconstruirea bisericii pa -
rohiale mistuite de un incendiu vi o lent în vara
anului 19286. 

Mai puþin cunoscutã a fost prietenia sa sin -
cerã ºi durabilã cu Elie Miron Cristea, viitorul
mitropolit primat ºi patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, încã de pe vremea când înaltul ierarh
ocupa funcþia de consilier al Arhiepiscopiei Sibiului
(1902-1909). Într-o scrisoare datatã la 18 iunie
1906, Teofil Dragoº sublinia necesitatea instalãrii 
unui preot ortodox la Baia Mare ºi-l ruga pe bunul 
sãu prieten din Sibiu sã-l ajute în demersul sãu.
Iatã un scurt frag ment din scrisoare:
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Casa familiei dr. av. Dragoº Teofil
de pe strada 1 Mai nr. 8  din Baia-Mare, 

ac tualul Muzeul de Artã – Centrul Ar tis tic Baia Mare.

Blazonul familiei nobiliare Dragoº

4  Claudiu Porumbãcean; Bujor Dulgãu, Oameni din Sãtmar, Satu Mare, 2000, p. 91-93.
5  Pr. Pop, Ioan, Repere istorice. Biserica ,,Sf. Nicolae” Baia Mare. Micromonografie în protopopiatul-baia-mare.ro 
6  https://www.facebook.com/hideagaistorie



Iubite amice,
la Baia Mare ºi jurul ei atât de estins (extins 

n.a) sunt foarte mulþi credincioºi de-ai Bisericii
gre co-ortodoxe, care nu pot fi împãrtãºiþi de
mân gâierile sufleteºti, neavând preot propriu.
Între credincioºii aceºtia, lipsiþi de pãstor, se afla 
ºi soþia mea (Al ice Klein-Dragoº din Hessendorfi
– Aus tria cu care s-a cãsãtorit la scurt timp dupã
finalizarea studiilor doctorale – n.a.). Numãrul
lor creºte zi de zi. Sunt mo tive acestea care m-au
îndemnat sã pun la cale o miºcare pentru insta -
larea unui preot greco-ortodox. Aflã cã preotul
nou-venit, pe lângã salarul obiºnuit, poate sã aibã
ºi de la Bancã (Banca ,,Au rora” la care distinsul
avocat dr. era di rec tor – n.n.) un venit sigur...7.

Dorinþa lui Teofil Dragoº de a se înfiinþa o

parohie ortodoxã în Baia Mare a devenit realitate
abia dupã Marea Unire, când preotul Alexiu Latiº
de la Parohia Plopiº a fost însãrcinat cu orga -
nizarea ºi administrarea, iar ul te rior cu pãstorirea
acesteia8.

Pentru meritele sale deosebite, avocatul dr.
Teofil Dragoº a fost decorat cu ordinul ,,Coroana
României” în rang de cavaler de cãtre regele Carol
al II-lea, iar în perioada 1934-1940, strada pe care
a locuit (actualmente 1 Mai) i-a purtat numele9.

S-a stins din viaþã la 18 ianuarie 1934, la vârsta 
de 60 de ani, cu puþin înainte de a fi numit ambasador
al României la Budapesta. A fost în mor mântat
într-un cavou zidit sub altarul bisericii din Hidea -
ga, satul sãu na tal. Alãturi de el, din anul 1948, îºi
doarme somnul de veci ºi fratele sãu Augustin.
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Cripta de sub altarul  Bisericii Ortodoxe din Hideaga, unde-ºi dorm somnul de veci 
fraþii Teofil ºi Augustin Dragoº.  Cripta a fost renovatã de ing. Liviu Buciuman.

7 Antonie Plãmãdealã, Românii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austro-ungar, Sibiu, 1986, p. 238-239.
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Titu Doroº
1879-1934

Ion M. BOTOª

Titu Doroº s-a nãscut la 14 octombrie

1879 în comuna Ocna-ªugatag1, co -

mi ta tul Maramureº, Austro-Ungaria,

în fa milia protopopului Ioan Doroº (n. 1851) ºi

Roza lia Bud, sora lui Tit Bud, vicarul greco-ca -

tolic al Maramureºului.
Urmeazã studiile primare (ºcoala con fe sio -

nalã) în localitatea natalã, iar cele secundare
(cursul in fe rior) la Oradea. În urma absolvirii la
liceul românesc din Beiuº a cursurilor superioare
obþine certificatul de maturitate2.

Studiile universitare le-a fãcut la Cluj, unde
obþine ºi titlul de doc tor în drept.

În anul 1907 susþine la Târgu-Mureº exa -
menul de titularizare în avocaturã, primind titlul
de avocat. În acelaºi an îºi începe activitatea în
aceastã calitate la Sighet.

Urmare a presiunilor tot mai ac cen tu ate de
maghiarizare a românilor, militeazã pentru înfiin -
þarea unei bãnci româneºti la Sighet. Astfel, în
anul 1910, ia fiinþã Institutul de Credit ºi Eco -
nomii „Maramureºana”, care, de-a lungul exis -
tenþei sale, îºi va dovedi rolul ºi importanþa în
viaþa societãþii româneºti din Sighet, contribuind,
alãturi de celelalte bãnci româneºti din Ardeal
(„Albina” din Sibiu, „Pat ria” de la Blaj, „Arde -
leana” din Fãgãraº, „Bihoreana” de la Oradea,
„Sãlãjana” de la ªimleu etc.), la deºteptarea
conºti inþei naþionale. 

Dr. Titu Doroº, militând entuziast pentru
unirea forþelor sociale ºi culturale române din
Sighet, a sprijinit, alãturi de Vasile Chindriº ºi
Ioan Kovacs înfiinþarea Despãrþãmântului
ASTRA de la Sighet din 25 februarie 1914, dupã
ce iniþiativa lui Ioan Mihalyi de Apºa din 20

ianuarie 1913, fusese respinsã pe motiv cã „în
Ungaria nu este doritã decât propagarea culturii
maghiare, deoarece propagarea culturii naþiunilor 
strãine împiedicã consolidarea ideii de naþiune
maghiarã unitarã”3.

În toamna anului 1918 îl gãsim printre pri -
mii organizatori ai pregãtirilor pentru mãreaþa zi a 
Unirii tuturor românilor.

Astfel, în 11 noiembrie 1918, el este unul
dintre semnatarii Apelului pentru constituirea
Sfa tului Naþional Român al Comitatului Mara -
mureº, alãturi de alþi 15 membri provizorii ai
Comisiei de la Sighet, printre care Ioan Bilþiu
Dãncuº, Vasile Þiple, Ioan Balea de Ieud, Deme -
triu Chiº, Emil Stoica etc4.

La 21 noiembrie 1918, printr-o adresã, sub -
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1 Serviciul Judeþean Maramureº al Arhivelor Naþionale, Contemporani cu Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.
Contribuþia maramureºenilor la sãvârºirea ºi desãvârºirea Unirii, dr. Klara Guseth (coord.), Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu” Baia Mare, 2018, p. 51.

2 Vezi ziarul „Dumineca”, Anul XV, nr. 32, din 7 au gust 1938.
3 Vezi Gheorghe Todincã, Marea Unire a Românilor. Oameni, locuri, documente din Maramureº (1918-1919),

Sighetul Marmaþiei, 2017, p. 18-19.
4 Ibi dem, p. 53-54.



prefectul judeþului Maramureº îl informeazã pe
Titu Doroº în legãturã cu adunarea popularã ce
avea sã se desfãºoare la Sighet pentru constituirea 
Consiliului Naþional Român, despre mãsurile
care au fost luate pentru menþinerea ordinii ºi
liniºtii publice, cât ºi despre faptul cã autoritãþile
au primit instrucþiuni se vere pentru a veghea, în
urma unor înþelegeri reciproce, ca pe teritoriul
oraºului sã nu aibã acces persoane înarmate care
sã destabilizeze adunarea popularã prin acte
duºmã noase. În aceastã adresã se mai solicita ca,
de la tri buna adunãrii populare, participanþii la
adunare sã fie informaþi cã toate aceste mãsuri
sunt luate de cãtre autoritãþi numai ºi numai pentru
interesul comun ºi pentru menþinerea ordinii5. 

La 22 noiembrie 1918, într-o atmosferã de
mare entuziasm6, se înfiinþeazã Consiliul Naþional 
Român Comitatens din Maramureº (C.N.R.C.),
care devine singurul or gan lo cal chemat a con -
duce viaþa publicã a poporului român din
Maramureº, urmând a aplica întru totul numai
hotãrârile ºi directivele Consiliului Naþional Gen -
eral Român, singurul or gan român îndreptãþit a
hotãrî în nu mele poporului român din Ardeal ºi
Ungaria, cu sediul la Arad. Dr. Titu Doroº a fost
cel care a prezentat propunerile conferinþei
prealabile, pri mite cu mare însufleþire de cãtre cei
prezenþi. Preºedinte a fost „proclamat” Vasile
Chindriº, iar printre cei aleºi în Consiliu s-au
numãrat ºi Titu Doroº ºi unchiul sãu, Nicolae
Doroº, preot greco-catolic7.

Dr. Titu Doroº, ales membru al Consiliului
Naþional Român Comitatens din Maramureº, în
faþa mulþimii adunate în „Piaþa Unirii”, îºi începe
discursul pub lic cu cuvintele: „Fraþilor! Azi s-au
rupt lanþurile robiei!”.

În continuare, dr. Titu Doroº se implicã
activ în acþiunile adunãrilor electorale organizate
de Cercul elec toral Sighet din comitatul Mara -
mureº. Astfel, la 27 noiembrie 1918 este numit
preºedintele adunãrii electorale din Sat-Slatina.
Cu acest prilej dã citire indicaþiilor venite de la

Consiliul Cen tral Naþional Român, prin care se
cere alegerea de urgenþã a cinci delegaþi pentru
Marea Adunare Naþionalã Românã.

Preºedintele Titu Doroº îi provoacã pe cei
prezenþi „sã numeascã 12 bãrbaþi de încredere”.
Dintre cei propuºi, au primit „unanimitatea vo -
turilor” dr. Vasile Chindriº, Ilie Filip din Apºa de
Jos, dr. George Bârlea din Sighet, Vãsãlie Mich
din Iapa ºi Mihail Dan din Apºa de Mijloc, aleºi
„ca delegaþi ai cercului elec toral îndreptãþiþi ºi
îndatoraþi a lua parte cu vot decisiv în Marea
Adunare Naþionalã Românã…” ºi împuterniciþi,
în acest scop, printr-un credenþional, semnat de
dr. Titu Doroº, ca preºedinte, Ioan Bilþ Dãncuº, ca 
notar ºi de cei 12 „bãrbaþi de încredere din
comune”8.

Mihai Dan a lui Ilieº a lui Dumnezeu ne
oferã aceste amintiri despre respectiva adunare
popularã: „în 27 noiembrie 1918 am luat parte la o 
adunare în Slatina fãcutã de intelectuali din
Sighet, din Apºa de Mijloc – 20 de oameni, din
Apºa de Jos – 20 de oameni, din Slatina – 10
oameni ºi din Biserica Albã – 10 oameni.

Ne-au spus cã în 1 decembrie 1918 va fi
Marea Adunare de la Alba Iulia, unde s-or strânge 
delegaþi din tot Ardealul ºi din toate colþurile
unde sunt români ºi ne vom alipi cãtre România,
de aceea sã trimitem ºi noi, aceste patru sate de
peste Tisa, 2 delegaþi. Am fost ales eu ºi Filip Ilieº 
din Apºa de Jos…”9.

Dr. Titu Doroº a fost, alãturi de Vasile
Chindriº, re dac tor responsabil al ziarului sãptã -
mânal „Sfatul”, scos de C.N.R.C. Maramureº la
Sighet, primul ziar în limba românã de aici. Pri -
mul numãr a apãrut în 7 decembrie 1918, la câteva 
zile de la actul Marii Uniri, iar ultimul în 19
decembrie 1919, dar ca numãr dublu: 22-23 din
30 mai-13 iunie. Ca urmare a instalãrii noii admi -
nistraþii româneºti, în persoana prefectului Vasile
Chiroiu, îºi înceteazã misiunea de oficios al
C.N.R.C., devenind or gan naþional. Cei doi re -
dac tori responsabili îºi iau rãmas-bun de la citi -
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5 Ibi dem, p. 57.
6 Potrivit articolului intitulat 22 noiembrie 1918, apãrut în ziarul „Sfatul”, „s-au adunat 5-6000 de oameni... cu dor sfânt

în inimã − dorul arzãtor de a arãta lumii întregi cã neamul românesc din Maramurãº ºtie sã-ºi croiascã viitorul, ºtie sã-ºi 
aleagã oamenii ºi, mai ales, vrea sã dovedeascã cã stã ca stânca pe lângã marele sfat naþional românesc”. Vezi „Sfatul.
Or gan oficios a C.N.R.C. din Maramurãº”, Anul I, Sighet, Vineri 7/20 Dec. 1918, p. 2.

7 Ibi dem, p. 65.
8 Ibi dem, p. 70-71.
9 Vezi „Limba românã”, Anul X, nr. 3-5, Chiºinãu, 2000, p. 194.



tori, întrucât cârmuirea Maramureºului a ajuns în
mâini chemate spre aceasta, în mâini româneºti
sfâr ºindu-se astfel activitatea consiliului comi -
tatens.

 Nu ºtim care a fost contribuþia lui Titu
Doroº la editarea ziarului, cãci multe articole erau 
nesemnate, puþini colaboratori apãreau cu nu me -
le, precum Ioan Bilþiu Dãncuº ºi Vasile Filipciuc,
iar mai rar Irina Berinde ºi Petru Pop. Titu Doroº
semneazã aici patru articole, trei în perioada când
era re dac tor responsabil ºi unul în a doua etapã a
ziarului, când re dac tor era Vasile Cziple.

Primul articol era consacrat „Asociaþiunii
pentru Cultura Poporului Român din Mara mu -
rãº”, fondatã în anul 1860, la iniþiativa comitelui
Iosif Man (a nu se confunda cu societatea de
facturã naþionalã „Astra”, inexistentã atunci), una 
dintre cele mai vrednice societãþi cul tural-na þio -
nale româneºti, al cãrei membru activ era, calitate
în care el a pus în ordine biblioteca „Aso cia -
þiunii”. Dupã un scurt istoric, el cheamã la muncã
susþinutã, începând cu necesara reorganizare, arã -
tând programul conceput de comitetul „Aso cia -
þiunii” în ºedinþa din 10 ianuarie 1919, care
pre vede deschiderea, „sub aripa ei”, a unei librãrii,
a unei tipografii, ca ºi a unei „biblioteci centrale
pe baza cãrþilor de mare valoare adunate din sâr -
guinþa mult regretatului dr. Ioan Mihalyi”10. Nu
era uitatã nici deschiderea unei casine române,
unde sã se poatã întâlni intelectualii urbei, altfel
puºi în situaþia de a se îndrepta „cãtre casina
maghiarã, ori la Katholikus-Kor”, cum va scrie
într-un viitor articol, intitulat chiar „Casina
Românã”11. Va urma un articol în care deplânge
soarta pãdurilor maramureºene, singura avuþie pe
care „s-ar putea rãzima binele de obºte”, agonisite 
de strãmoºi ºi prãpãdite acum de oameni in con -
ºtienþi, cerând „sã punã opreliºte la prãpãdul ce se
face”12. Preocuparea sa pentru binele comun reie -
se ºi din articolul „ªcolile”, publicat în numãrul
din 4 iulie 1919. În acesta el se opune hotãrârilor
luate în adunarea „Reuniunii Învãþãtorilor Ro mâni
Greco-Catolici din Maramurãº” din 7 febru arie
1919 ºi anume, renunþarea la caracterul con fesi onal
al ºcolilor româneºti ºi „statificarea” lor, precum ºi

schimbarea denumirii „Reuniunii” prin eliminarea
cuvintelor prin care se preciza confe siunea.

Arãtând rolul ma jor al Bisericii în so cie -
tatea româneascã – printre altele, ea „e leagãnul
culturii neamului românesc”, tot ea „a fost cetatea 
în care ne-am apãrat etnicitatea în trecut” – Titu
Doroº pledeazã pentru pãstrarea caracterului con -
fesional al ºcolilor noastre, cu atât mai mult cu cât 
nici „Apusul luminat ºi peste tot niciun neam cu
adevãrat cult nu a închis uºile ºcolilor con fe -
sionale”. Este de acord cu ameliorarea situaþiei
materiale a învãþãtorilor, prin acordarea unui „sa -
la riu mai mare decât vor primi cei de la stat”, dar
nu ºi cu ieºirea lor „din tinda bisericii aºa cu
fuga”, întrucât „sã fii bun Român înseamnã sã fii
bun creºtin”13.

Pe teren pol i tic e aderent fer vent al Parti -
dului Naþional Român în timpul stãpânirei ungu -
reºti, iar sub stãpânirea româneascã, când pentru
prima oarã se ridicã steagul Partidului Poporului
prin Generalul Averescu ºi Octavian Goga în
Ardeal, trece în ºirul luptãtorilor acestui partid, ca 
ostaº credincios.

În luna mai a anului 1919, îl aflãm în frun -
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10 Vezi „Sfatul”, Anul II, Sighet, 18-31 ian. 1919, Nr. 4, p. 3.
11 Vezi „Sfatul”, Anul II, Sighet, 15-28 martie 1919, Nr. 12, p. 3-4.
12 Articolul Pãdurile, în „Sfatul”, Anul II, Sighet, 15-28 Februar 1919, Nr. 8, p. 1.
13 Vezi articolul ªcolile, în „Sfatul”, Anul II, Sighet, 4 iulie 1919, p. 1.



tea Institutului de Credit ºi Economii „Mara mu -
rãºana”, ca di rec tor executiv, avându-l în sub ordine,
ca jurisconsult, pe Vasile Chindriº14.

În primãvara anului 1926 a fost numit pre -
fect al judeþului Maramureº” (Decretul Re gal Nr.
1729 din 1 aprilie 1926)15, funcþie din care demi -
sioneazã la 5 iunie 192716.

Lucrând cu dor pentru realizarea ideilor pe
care le-a propagat cu vorba, cu condeiul ºi cu
fapta, în cursul unei vieþi, în calitate de pre fect a
vãzut cum tineretul român începe sã se îndrepte
spre ºcolile secundare. El a vãzut în aceastã di -
versitate „ceea ce mulþi încã nici azi nu vãd, cã
vor fi mulþi pentru a se putea aºeza ca funcþi -
onari”, iar pe de altã parte constatând lipsa de co -
mercianþi ºi in du striaºi români în Þara
Ro mâ neascã, la o consfãtuire, care a avut loc pe
data de 18 septembrie 1926, cu „câþiva fruntaºi ai
vieþii sociale din judeþ”, a avansat ideea cã „tre buie 

îndrumat tineretul spre carierele prac tice, spre me -
serii” ºi astfel înfiinþeazã un Cãmin de Ucenici.

Dr. Titu Doroº a fost „unul dintre acei câþi -
va delegaþi având însãrcinarea, ca întocmind un
memoriu bine documentat sã se prezinte la locu -
rile în drept pentru obþinerea” unui sediu pentru
nou-înfiinþata Eparhie Greco-Catolicã a Mara -
mureºului” (1930). Dr. Titu Doroº a redactat în
acest sens partea istoricã a memoriului pe care l-a
susþinut la Bucureºti, inclusiv în limba latinã, „cu
toatã tãria ºi argumentând absoluta necesitate a
fixãrei sediului în Sighet, invocând mo tive isto rice
(instituþional în toamna anului 1860 s-a reîn fiinþat
Vicariatului Greco-Catolic al Mara mu reºului în
fruntea cãruia a fost instalat vicarul Mihail Pavel,
n.a.), financiare, politice, confesionale ºi în spe -
cial buna pace între fraþi”17.

Dr. Titu Doroº a murit în seara zilei de 3
iulie 193418.
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Fa milia preotului Ioan Doroº. Titu Doroº, al doilea din dreapta.

14 Vezi articolul Adunarea gen(eralã) a Maramurãºenei, „Sfatul”, Anul II, Sighet, 10 23 Mai 1919, Nr. 20, p. 3.
15 Vezi ziarul „Dumineca”, Anul XV, nr. 32 din 7 au gust 1938.
16 Anton Rohian, Klara Guseth, Prefecþii judeþului Maramureº (1919-1940, 1944-1949, 1990-2015), Editura Proema,

Baia Mare, 2015, p. 36.
17 Ziarul „Dumineca”, Anul XV, nr. 32, din 7 au gust 1938.
18 Ziarul „Dumineca”, Anul XI, nr. 27, din 8 iulie 1934.



Alexiu Pocol
1872-1935 

Ioan NEAMÞIU

Alexiu Pocol poate fi inclus, fãrã pu -
tinþã de tãgadã, în lucrarea ce reu neºte
o galerie centenarã de perso nalitãþi

care, prin faptele lor de ordin ºtiinþific, cul tural,
pol i tic-administrativ º.a., au fãcut istorie în sep -
tentrionul þãrii noastre. Una dintre personalitãþile
cele mai interesante ale momentului Unirii de la
1918, care a reprezentat cercul elec toral Baia Mare 
în calitate de delegat ales, este Alexiu Pocol, un
personaj com plex ºi dinamic, uneori contro ver -
sat, dar ºi respectat1.

Întâi de toate, trebuie sã facem precizarea
cã iniþiativa noastrã este facilitatã de o lucrare, de
datã relativ recentã, care constituite, totodatã, o
tezã de doctorat a domnului Rob ert C. Tökölyi2.
Domnia Sa ne precizeazã cã demersul întreprins
este nou datoritã faptului cã, deºi „a fost unul
dintre personajele cele mai ac tive din Baia Mare
interbelicã, este cu rios faptul cã, de-a lungul tim -
pului, s-a scris extrem de puþin despre el. Lucrãri
biografice nu existã, studiile ºi articolele sunt, de
asemenea, inexistente”3. Nu se cunoaºte acti vi -
tatea bogatã a lui Alexiu Pocol, desfãºuratã pe
mai multe planuri, iar viaþa sa este impregnatã de
mis ter ºi legende, încât suscitã controverse, de -
venind un personaj cu un destin extraordinar,
tocmai potrivit pentru un film hollywoodian care
trateazã mitul omului realizat prin propria forþã,
aºa numitul „self made man”4. Prin urmare, în cea 
mai mare parte ne vom bizui pe aceastã lucrare în
prezentarea eroului nostru, cu raportare la scopul
propus, urmând într-o mare mãsurã cuprin sul/
 con þinutul acesteia. 

În ceea ce priveºte momentul ºi locul
naº terii lui Alexiu Pocol, pãrerile nu sunt con -
cordante. Astfel, existã susþinerea cã s-a nãscut la

Lozna, în 1871, ca urmaº al neamului de boiernaºi 
înnobilaþi în 1594 de cãtre Sigismund Báthory. O
legendã transmisã de Kádár József susþine cã ini -
þial fa milia se numea Pikló ºi numele le-a fost dat
de regele Matei Corvin. Din rândul lor s-a ridicat
ºi notarul dr. ªtefan Pocol, amintit de diferite
documente de la sfârºitul secolului al XIX-lea5.
Sursa noastrã de bazã susþine cã Alexiu Pocol s-a
nãscut în 1871 sau 1872, în Letca mai degrabã
decât în Lozna, incertitudinea planând din cauza
faptului cã pentru perioada 1871-1872 nu existã
registre de stare civilã, nici pentru localitatea
Lozna Mare ºi nici pentru Letca. ªi fiindcã în
documentele Primãriei Oraºului Baia Mare este
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1 Ioan Tâmbuº, Pe urmele delegaþilor maramureºeni ai Marii Uniri de la 1918 (2), în „Graiul Maramureºului”, Serie
nouã, Anul XXX, Nr. 8446, 24 ianuarie 2018, p. 9.

2 Tökölyi Rob ert C., Alexiu Pokol: viaþa ºi activitatea (1872-1935), Baia Mare, Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”,
2012.

3 Ibi dem, p. 5.
4 Ibi dem, p. 5 º.u.
5 Györfi-Deák György, Spicuiri sãlãjene, în „Caiete Silvane”, Serie nouã, Anul XI, Nr. 5 (124), anul 2015, p. 22-23.



trecutã data naºterii ca fiind 24 au gust 1872, este
de presupus cã aceasta este cea corectã6. Ipotezele 
cu privire la originea familiei sale variazã între a
fi fiul unui proprietar de pãmânt, de origine no -
bilã, ºi fiul cantorului de la biserica din satul na -
tal, de o condiþie mai modestã. Indiferent cum ar
fi stat lucrurile, cã era de origine umilã sau nobilã, 
calitatea de nobil, numele ºi emblema nu i-au fost
prea mult de folos, fiind nevoit sã urmeze studii în 
vederea dobândirii unei meserii. Astfel, ado les -
centul Alexiu a urmat cursurile Preparandiei din
Blaj pe care a absolvit-o dobândind o diplomã de
învãþãtor, precum ºi cursurile Preparandiei din
Sighetul Marmaþiei, obþinând o diplomã de in sti -
tu tor. Alte surse sugereazã faptul cã Alexiu Pocol
avea ºi studii de teologie, pe care le finalizase tot
la Blaj. Cunoºtea la perfecþie limba maghiarã ºi
ºtia ºi puþinã germanã. Dupã finalizarea studiilor
s-a dedicat timp de câþiva ani carierei didactice,
profesia lui de bazã fiind cea de învãþãtor. În jurul
vârstei de 20 ani apare ca suplinitor la ªcoala
Primarã Greco-Catolicã din Baia Mare (1891-
 1892), dupã care la ªcoala Primarã de pe Valea
Borcutului, ca învãþãtor definitiv7. 

Alexiu Pocol renunþã la activitatea di dac -
ticã, destul de repede, ºi devine un om bogat,
mare proprietar de mine de aur. În jurul modului
în care s-a îmbogãþit, s-a creat o adevãratã le -
gendã, persistând misterul, existând mai multe va -
riante vehiculate, însã cel mai probabil ca rezultat
al cãsãtoriei cu vãduva Maria Mureºan8, la care se 
adaugã abilitãþile sale, în acest sens, depunând
multã muncã, fiind un tip încãpãþânat, foarte am -
biþios, dornic de autodepãºire, trãsãturi care vor
putea fi observate pe tot parcursul carierei ºi vieþii 
sale9. Imediat ce a devenit bogat, s-a implicat în
orice proiect pe care îl considera necesar ºi util10.

El a ctitorit Biserica Greco-Catolicã de pe Valea
Borcutului, a condus Banca Comercialã din Baia
Mare, a deþinut funcþia de preºedinte al filialei din 
oraº a Crucii Roºii, a fondat o instituþie de credit,
o bancã româneascã – cu numele „Mercur” – cu
scopul de a acorda împrumuturi ieftine pentru
agriculturã, industrie ºi comerþ, a contribuit la
buna funcþionare a Reuniunii Femeilor din Ro -
mânia „Re gina Maria”, al cãrei membru, alãturi
de soþie ºi o fiicã, era. Acestea sunt doar câteva
dintre direcþiile de acþiune ale celui care „a fost,
pânã la urmã, doar un om”11, ºi pe care îl vom
întâlni – foarte implicat – ºi în alte ipostaze.
Astfel, marele proprietar de mine a fost foarte
activ în viaþa politicã, fiind chiar ºi primar în Baia
Mare între anii 1926-1927, preºedinte al Uniunii
Proprietarilor de Mine Particulare. Totodatã a
fost membru marcant al ASTRA, iar dupã Marea
Unire din 1918, Alexiu Pocol a fost sen a tor de
Baia Mare, apoi preºedintele organizaþiei lo cale a
Partidului Naþional Þãrãnesc, dupã care a trecut la 
PNL, în vara lui 1927, unde a rãmas definitiv12.

Rãmânând în perimetrul bogãþiei, prin in -
ter mediul cãreia a obþinut succesele rezumate mai 
sus, se poate spune cã aurul i-a deschis porþile
celor mai înalte cercuri ale aristocraþiei ºi con -
ducãtorilor Imperiului Austro-Ungar. Devenit
pu tred de bogat, Alexiu Pocol a ales sã-ºi etaleze
noua stare, atât prin vestimentaþie, cât, mai ales,
prin stilul de viaþã. În calitate sa de mare pro -
prietar de mine de aur, Pocol ºi-a construit o
locuinþã pe mãsurã, respectiv faimosul conac sau
castel de pe Valea Borcutului, din oraºul Baia
Mare, ridicat în jurul anilor 1903-1904. Conacul,
aºezat într-un loc mirific, sub poalele unui munte,
a fost mar torul multor vizite din partea unor mari
per so nalitãþi culturale, politice ºi nu numai13.
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6 Tökölyi Rob ert C., op. cit., p. 12.
7 Ibi dem, p. 13.
8 A fost învãþãtor pânã când o cãsãtorie avea sã îi schimbe viaþa. Dintr-un simplu învãþãtor a ajuns peste noapte un

proprietar de mine de aur. Alexiu Pocol era învãþãtor pe Valea Borcutului ºi se afla într-o relaþie de dragoste cu fiica
unui miner care avea gurile de minã. Din pãcate, minerul respectiv a decedat la o vârstã destul de tânãrã ºi vãduva a
rãmas cu minele ºi cu muncitorii. Vãzând Pocol cã din minele re spec tive se scoate aur, el a pãrãsit-o pe fiica minerului
ºi a intrat într-o relaþie cu mama acesteia, luând-o în cele din urmã de soþie. Iar fiica respectivã, dezamãgitã, se retrage
din viaþa societãþii ºi merge în Satu Mare, la o mãnãstire, devenind chiar stareþã. Apud Mircea Criºan, Ioana Lucãcel,
Primari celebri care au schimbat decisiv istoria Maramureºului, în „Gazeta de Maramureº”, nr. 682, 14-20 mai 2016,
p. 2.

9 Tökölyi Rob ert C., op. cit., p. 51.
10 Ibi dem, p. 17 º.u.
11 Ibi dem, p. 170.
12 Mircea Criºan, Ioana Lucãcel, art. cit., p. 2.
13 Tökölyi Rob ert C., op. cit., p. 15.



Printre aceºtia s-au numãrat: Cincinat Pavelescu,
Nunþiul Pa pal Marmaggio din Bucureºti, generalul 
Moºoiu – ministru al Transporturilor, Take
Ionescu ºi, mai ales, Nicolae Iorga, cu care era
bun prieten. Astfel, Pocol s-a dovedit ca fiind
foarte bine vãzut în înalta societate a României
interbelice. Aceastã locuinþã somptuoasã a sa a
fost martora multor baluri, recepþii, conferinþe,
dupã cum era obiceiul vremii, nefiind doar un loc
de dormit sau de tran zit pentru personalitãþile
vremii, ci un loc în care se organizau activitãþi cu
caracter ºtiinþific, cul tural etc. În acest sens este
de amintit sesiunea de comunicãri organizatã de
Societatea Naþionalã Maghiarã de Minerit ºi Me -
talurgie în 1911, în cadrul cãreia a fost abordatã
problema mineritului din bazinul dunãrean14.

Legat de minerit, ca proprietar al minelor de 
aur de pe Valea Borcutului, Alexiu Pocol s-a

ocupat îndeaproape de îmbunãtãþirea condiþiilor
de lucru în subteran ºi, în acest sens, a introdus
pompele pentru evacuarea apei ºi uscarea gale -
riilor, a construit un ºteamp mod ern ºi a me -
canizat transportul. Aceste mãsuri i-au stimulat ºi
pe ceilalþi proprietari din zonã sã-ºi doreascã mo -
dernizarea tehnologiei de extracþie. Însã, ca pa -
tron, acesta nu era deloc un tip comod pentru
angajaþii sãi. Documentele vremii evidenþiazã
faptul cã marele proprietar s-a aflat ºi în situaþii de 
con flict de muncã cu lucrãtorii sãi15. De pildã, „un 
grup de muncitori de la Asociaþia Minierã
«Leopold» a cerut proprietarului Pokol Alexiu în
luna aprilie 1913 mãrirea salariilor la 3 coroane
pe zi de muncã. Drept rãspuns, proprietarul i-a
concediat pe semnatarii petiþiei, fãrã a satisface
cel puþin drepturile legale (plata a 14 zile, termen
de lichidare ºi a fondurilor lor din Casa de ajutor
reciproc). Aflând acestea, 59 de muncitori au
încetat lucrul în minã ºi împreunã cu cei 5 mun -
citori concediaþi au depus o plângere la Capi -
tanatul minier în care au arãtat cã nu vor relua
munca. Pânã la urmã Pokol Alexiu a trebuit sã
plãteascã drepturile celor cinci muncitori”16.

Pe tãrâm po lit ico-administrativ, Pocol este
preºedinte al Consiliului Naþional Român17 Baia
Mare, în perioada 1918-1919. Deºi a deþinut
aceastã funcþie doar câteva luni, activitatea sa a
fost extrem de diversã, fiind preocupat, atât de
problemele cotidiene ale comunitãþilor, cât ºi de
problema învãþãmântului, de pãstrarea unei relaþii 
paºnice cu comunitatea maghiarã etc18. Dupã
schim barea structurii de conducere a acestui Con -
siliu ºi apoi dupã încetarea activitãþii acestuia,
Pocol rãmâne activ în cadrul Partidului Naþional
Român pe listele cãruia ajunge sen a tor (1919-
 1922), din partea circumscripþiei Baia Mare, re -
pre zentant al judeþului Satu Mare. Nu cunoaºtem
activitatea sa individualã din Parlament sau din
afara lui, însã putem sã ne imaginãm cã politica sa 
era to tal racordatã la cea a partidului care l-a
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Alexiu Pocol în faþa minei de pe Valea Borcutului.
Fotografie din colecþia Bibliotecii Judeþene 

„Petre Dulfu” Baia Mare

14 Ibi dem, p. 17.
15 Ibi dem, p. 53.
16 Gheorghe Csoma, Baia Mare – 670, Vol.1: „...suprema tãrie a oraºului”. Istoria oraºului Baia Mare de la începuturi

pânã la Unirea din 1918, Editura Helvetica, Baia Mare, 1999, p. 214.
17 Consiliul Naþional Român Cen tral a fost un or gan pol i tic al românilor din Transilvania, care a desfãºurat o dublã

activitate, politicã ºi administrativã, având funcþiile unui or gan ism statal cen tral. Consiliul Naþional Român Cen tral se
formeazã ca o etapã necesarã de organizare a luptei naþionale a românilor din Transilvania în toamna anului 1918.
Sursa: https://ziarulunirea.ro 

18 Tökölyi Rob ert C., op. cit., p. 71.



propulsat acolo19, partid pe care îl pãrãseºte din
vara anului 1927, devenind membru marcant al
conducerii Partidului Naþional Lib eral Satu Mare. 
Din anul 1926 se implicã activ în politica ºi ad -
ministraþia localã devenind consilier lo cal (au gust 
1926-septembrie 1927) ºi apoi primar de Baia
Mare, în douã perioade, respectiv: iunie-au gust
1926 ºi septembrie 1927-decembrie 1928. Acþi -
unile consemnate în procesele-verbale aratã cã
Pocol nu a fost prea activ. În perioada în discuþie
s-au convocat 8 ºedinþe ale Consiliului Comunal
Baia Mare, dintre care douã nu au mai avut loc. La 
cele mai multe dintre ºedinþe, Pocol a participat,
însã se observã faptul cã de mai multe ori a pãrãsit 
sala înainte ca ºedinþa sã se finalizeze ºi, în câteva
situaþii, s-a abþinut de la votarea unor chestiuni ori 
a refuzat sã facã acest lucru. Efectiv a lipsit la 3
ºedinþe20. În schimb, în Consiliul Comunal, a fost
membru (activ) al mai multor comisii constituite
de cetãþeni ºi consilieri: Comisia financiarã, Co -
misia edilitarã ºi de lucrãri publice, Comisia eco -
nomicã ºi agriculturã, Comisia silvicã, Co mi sia
tutelarã ºi a ocrotirilor sociale. Chiar ºi membrii
familiei sale erau implicaþi în aceste comisii21. 

Unul dintre momentele importante ale vieþii 
sale l-a constituit alegerea în funcþia de primar al
oraºului Baia Mare. Prima perioadã, foarte scurtã, 
s-a încheiat cu anularea rezultatului votului,
întrucât ºedinþa în care a fost ales ca primar al
oraºelor Baia Mare, Baia-Sprie ºi al comunelor
Ferneziu ºi Tãuþii de Sus22, a fost consideratã
ilegalã de cãtre pre fect23. A fost numit apoi primar 
cu acte în regulã al oraºului Baia Mare la 23
septembrie 1927, funcþie pe care a deþinut-o pânã
la 31 decembrie 1928. În timpul primariatului
sãu, printre altele, s-au luat mãsuri pentru sal -

varea bãncii oraºului de la faliment, s-au accesat
mai multe împrumuturi pentru a fi continuate
câteva obiective deosebit de importante pentru
oraº, a fost introdus – pentru prima datã – siste -
mul pauºalelor, s-a înfiinþat monopolul Servi ciu -
lui Pompe Funebre, s-a elaborat un Regulament
de funcþionare al oraºului Baia Mare, iar Primãria
a ajutat în multe rânduri populaþia oraºului, în
spe cial cu lemne de foc, iarna, ale cãror preþuri au
fost micºorate24. Presa vremii, în spe cial ziarul
„Baia Mare”, or gan de presã al Partidului Na -
þional Lib eral, are o atitudine binevoitoare faþã de
activitatea primarului, elogiindu-l în cuvinte ca:
„Dl. Alexa Pokol, primarul oraºului Baia Mare
este un om cinstit ºi înþelegãtor, un suflet nobil
care simte durerea celor lipsiþi, celor nevoiaºi ºi
cautã a mângâia pe toþi cei sãtoºi de dreptate”, iar
într-un alt articol este prezentat drept „pãrintele
oraºului” sau un „bãrbat care aproape de un an
munceºte dezinteresat ºi absolut cinstit pentru
progresul oraºului ºi binele cetãþenilor”, care „în -
trupeazã cinstea”25. Ziarul „Baia Mare” surprinde 
ºi alte momente din timpul mandatului de primar
al lui Pocol, care din documentele de arhivã nu
reies. Este vorba de o serie de vizite ale unor
personalitãþi în oraºul pãstorit de acesta, printre
care Nicolae N. Sãveanu, fost preºedinte al Ca -
merei Deputaþilor ºi fost ministru, Constantin
Brã tianu, secretar de stat, ºi alþii, care s-au
bucurat de atenþia primarului26. Este de la sine
înþeles ºi rezultã ºi din documente de arhivã cã
activitatea lui Pocol la Primãrie nu a fost scutitã
de fricþiuni ºi animozitãþi, toate acestea cul mi -
nând cu „debarcarea” sa din funcþia de primar.
Dupã aceasta Pocol a continuat sã mai activeze în
cadrul Partidului Naþional Lib eral, candidând de
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19 Ibi dem, p. 79.
20 Ibi dem, p. 94.
21 Ibi dem, p. 95.
22 Tökölyi Rob ert C., Câteva date cu privire la fa milia Pokol de Lozna Mare, în „Revista arhivei maramureºene”,

Anul III, nr. 3/2010, p. 178.
23 „La 20 iunie 1926, 14 dintre consilierii aleºi în cursul lunii februarie s-au adunat luni, sub preºedinþia celui mai în

vârstã consilier, Dragoº Augustin, în sala consiliului de la Primãrie, ºi-au validat mandatele, au depus jurãmântul, apoi, 
în unanimitate l-au ales ca primar al oraºelor Baia Mare, Baia-Sprie ºi comunelor Ferneziu ºi Tãuþii de Sus pe Pokol
Alexiu de Lozna Mare, proprietar de minã ºi fost sen a tor.... Prefectul a declarat nevalabilã alegerea ca primar a lui
Pokol Alexiu ºi a stabilit noile alegeri pentru vineri, 13 au gust, ... vic to ria i-a revenit lui Dr. Turcu Antoniu”. Apud
Gheorghe Csoma, Baia Mare – 670, Vol.2: Arcuri peste timp. Istoria oraºului Baia Mare între 1918-1944, Editura
Helvetica, Baia Mare, 1999, p. 161, 163.

24 Tökölyi Rob ert C., art. cit., p. 179.
25 Cf. Tökölyi Rob ert C., op. cit., p. 150.
26 Ibi dem, p. 156.



mai multe ori pe listele acestui partid pentru func -
þiile de consilier lo cal ºi judeþean, pe care se pare
cã nu le-a mai atins27.

Ultimii ani din viaþã – perioada 1929-1935
– îl gãsesc pe Alexiu Pocol într-un relativ ano -
nimat. S-a retras treptat din viaþa publicã, nu s-a
mai implicat în viaþa politicã a oraºului ºi nici nu
se ºtie dacã a mai continuat acþiunile sale filan -
tropice, zonã unde an te rior fost foarte activ. Par -
curge (ºi) criza economico-financiarã din 1929 ºi
o serie de probleme familiale, astfel încât sã -
nãtatea i se ºubrezeºte. Fostul învãþãtor, mare
proprietar de mine, sen a tor, primar al oraºului
Baia Mare, a decedat la vârsta de 63 de ani, la
Budapesta, în data 23 martie 1935, într-un sa -
natoriu în care se internase pentru a-ºi trata
afecþiunile pe care le avea, cauza morþii sale fiind
o boalã de rinichi28. Moartea lui Alexiu Pocol nu a 
condus numai la distrugerea familiei sale. ªi fos -
tele sale proprietãþi – lãsate moºtenire fiicei Me la -
nia – au avut, în timp, o soartã similarã29. Astãzi,
oraºul Baia Mare – mai pre cis Consiliul Judeþean
Maramureº – are în patrimoniu „Castelul” Pocol,
care, din pãcate, nu este într-o situaþie prea bunã,
însã se cautã variante de punere în valoare, fiind
pe lista monumentelor istorice.

În încheierea acestor consideraþii trebuie
spus cã lui Alexiu Pocol nu-i erau strãine actele ºi
faptele de culturã. Dimpotrivã, de tânãr a înþeles
cã pentru a se integra în elita localã ºi naþionalã
trebuie sã facã parte din clubul se lect al per -
sonalitãþilor vremii. Pentru un român gre co-ca -
tolic, sã fii membru marcant al elitei însemna sã
stai în preajma unor grei, precum dr. Vasile
Lucaciu ºi George Pop de Bãseºti, recunoscuþi în
toate mediile politice, economice, culturale, chiar
ºi cele maghiare, ca fiind cei mai îndârjiþi mili -
tanþi pentru drepturile românilor din Ardeal30.
Prin urmare, Pocol aderã la miºcarea naþionalã,
care însemna, pe tãrâm pol i tic, apartenenþa la
Partidul Naþional Român din Transilvania, iar pe
cel cul tural la ASTRA, alãturându-se acestor co -
rifei ai românismului. Documentele vremii ni-l
prezintã ºi ca un membru activ al Astrei, sus -
þinând ma te rial organizarea întrunirilor lo cale,
dar ºi a adunãrilor gen er ale ale acesteia31. Primele 
date despre implicarea sa activã în ASTRA le
avem din 1903, când s-a organizat la Baia Mare
Adunarea generalã a acesteia, oraºul fiind gazda
tuturor personalitãþilor culturale ºi politice ale
vremii, participând circa 300 de invitaþi. Alexiu
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Castelul Pocol din Baia Mare

27 Tökölyi Rob ert C., art. cit., p. 179.
28 Ibi dem, p. 179.
29 Tökölyi Rob ert C., op. cit., p. 168.
30 Ibi dem, p. 59.
31 Ioan Tâmbuº, art. cit., p. 9.



Pocol a fost unul dintre organizatorii evenimen -
tului, ros tind un vi brant discurs, de bun venit, la
recepþia organizatã cu prilejul acestuia. Cultura
ne dã conºtiinþa vredniciei noastre, ºi în lupta
pentru existenþã ne dã ºi armele de apãrare, ºi
speranþa dulce de biruinþã. Omul prin culturã se
afirmã, iar poporul prin culturã se constituie în
naþiune [...] Recunoscut lucru e, cã duºmanul cel
mai în gro zitor al omeniei este chiar lipsa de cul -
turã, ºi aºa nãzuinþa spre culturã este cea mai
nobilã tendinþã a popoarelor...32, este un frag ment
din acest discurs care pare chintesenþa crezului sãu 
cul tural. Chiar ºi prin rostirea acestor cuvinte –
ºi din textul lor se pare cã a fost copleºit de
emoþie – Pocol se do vedeºte a fi fost un om de
culturã, în slujba cãreia a fãcut ºi acte de
caritate. 

În virtutea crezului sãu pol i tic ºi cul tural,
animat de sentimente profunde naþionaliste,
Alexiu Pocol se regãseºte pe lista delegaþilor la
Marea Adunare de la Alba Iulia, din 1 Decembrie
1918, care a decretat unirea Transilvaniei cu Ro -
mânia. Pocol este desemnat pe lista deputaþilor
aleºi de cercurile electorale româneºti, pentru a

participa la aceste eveniment, din partea judeþului 
Satu Mare, Cercul Baia Mare33. La Marea Adu -
nare de la Alba Iulia, delegaþii din Maramureº au
cerut ca în hotarele României întregite sã fie cu -
prins întregul Maramureº românesc de peste Tisa
pânã la graniþele Galiþiei34.

Ajungând la finalul acestor consideraþii,
cre dem cã cel mai nimerit este sã ne raliem con -
cluziilor autorului specializat în problematica
Pocol: „Nimeni nu a fãcut atât de mult bine
oraºului ºi locuitorilor acestuia cât a fãcut Alexiu
Pocol. Nu era obligat faþã de nimeni sã facã do -
naþii, sã construiascã biserici, sã ajute ºcolile ro -
mâneºti, sã ajute sãracii oraºului cu lemne ºi
alte le lucruri trebuincioase pe timp de iarnã, sã
doneze tablouri instituþiilor de culturã, sã sprijine
tot felul de societãþi, asociaþii etc. cu bani din
propriul buzunar. Nu era obligat sã facã toate
acestea ºi, totuºi, le-a fãcut. A fãcut mult bine,
pentru cã, probabil, aºa dorea el, pentru cã avea o
inimã largã, pentru cã era un bãrbat generos ºi
pentru cã, poate, considera cã banii lui aparþin ºi
celorlalþi”35. Noi, mai, adãugãm doar atât: „Fie-i
memoria binecuvântatã!”
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Gheorghe Bârlea
1885-1937

Laurenþiu BATIN

Gheorghe Bârlea a vãzut lu mina zilei

la 18 februarie 1885 în casa preotului 

Bârlea Petru, paroh în localitatea

Berbeºti, judeþul Maramureº ºi protopop de Mara, 

începând cu anul 19031.
Dupã ambii pãrinþi aparþine unei familii de

intelectuali fruntaºi maramureºeni. Mama sa Elena,
nãscutã Man, provenea dintr-o familie nobilã din
satul maramureºean ªieu. 

Studiile primare le-a fãcut la Ocna-ªu ga -
tag, pe cele secundare inferioare la Gimnaziul
Piariºtilor din Sighet, iar pe cele superioare, la
liceul unui ordin cãlugãresc din Oradea.

În 1903 s-a înscris la Facultatea de Me -
dicinã de la Budapesta, unde ºi-a luat ºi doctoratul 
în anul 1908. Sub conducerea profesorului sto -
matolog dr. Rothman ºi a compatriotului mara -
mureºean, originar din Petrova, dr. Gheorghe
Bi laºcu, s-a specializat în stomatologie. Acesta
din urmã l-a susþinut, uneori chiar ºi ma te rial,
pentru a-i deveni discipol 2.

Dupã obþinerea titlului de doc tor, s-a sta -
bilit la Sighet, unde ºi-a deschis primul cab i net de
stomatologie. Apoi, la invitaþia dr. Gheorghe Bi -
laºcu, s-a întors la Budapesta, pentru a lucra îm -
preunã. Aici a fost supranumit „regele den tiºtilor”,
ca urmare a pregãtirii, tehnicii ºi abi litãþii sale
deosebite. Din acest oraº, atât ca stu dent, cât ºi ca
medic, a întreþinut strânse legãturi cu miºcarea
naþionalã românã, fiind alãturi de protestatarii cei
mai activi, împotriva spiritului de dezna þio na -
lizare promovat cu deosebitã agre si vitate de bur -
ghezia oligarhicã maghiarã.

Aºa cum menþioneazã Gheorghe Bilaºcu
într-un doc u ment, „dr. Bârlea ºi-a finalizat stu -

diile la Budapesta în 1908, dupã care timp de 5 ani 
a fost practicant la Clinica Stomatologicã din
aceastã localitate” 3.

Între anii 1905 ºi 1914 a fost prezent, de mai 
multe ori, în Maramureºul na tal, ocazii cu care a
sprijinit candidaþii locali români la deputãþie în
Parlamentul de la Budapesta. În anul 1906, de

exemplu, a candidat ºi dr. Gheorghe Bilaºcu −
sprijinitorul sãu de la Budapesta − pentru cir -
cumscripþia electoralã Viºeu, cu pro gram in de -
pend ent. Printre cei care l-au sprijinit la deputãþie
pe viitorul profesor Gheorghe Bilaºcu s-a aflat ºi
dr. Petru Groza. Maºinaþiunile de tot felul ale
oligarhiei stãpânitoare au împiedicat alegerea lui
Gh. Bilaºcu ca deputat, aceastã dorinþã urmând sã
i se împlineascã abia în 1919, dupã înfãptuirea
României Mari4.

În 29 mai 1912 a fost prezent la Alba Iulia,
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1 Preotul Bârlea l-a înlocuit în funcþia de protopop pe parohul Tit Bud, care a fost ºi vicar al Maramureºului. A scris 15
cãrþi de o însemnãtate foarte mare pentru Maramureº ºi nu numai.

2 Ioan Petrovai, Gheorghe Bilaºcu − 70 de ani de la apusul sãu fulgerãtor, în  Maramureº vatrã de istorie milenarã,
Editura „Dragoº-Vodã”, Cluj-Napoca, 1997, p. 206 .

3 Aceastã informaþie este consemnatã de cãtre profesorul coordonator al Clinicii Stomatologice Cluj, la 8 noiembrie
1919, într-un conspect despre medici.

4 Alexandru Filipaºcu. Istoria Maramureºului, Tipografia ziarului „Universul”, Bucureºti, 1940.



împreunã cu maestrul sãu Bilaºcu ºi alþi cinci mii
de români, unde au protestat cu privire la înfiin -
þarea Episcopiei Greco-Catolice de limbã ma ghia -
rã de la Hajdudorog, nu departe de Satu Mare.

Sfârºitul anului 1913 ºi l-a petrecut în co muna 
natalã, Berbeºti, unde, la data de 14 de cembrie, a
fost naºul de botez al nepotului sãu, Fucec Valeriu
Nicolae, fiul surorii sale mai mici Anna, cãsãtoritã
cu preotul din Sârbi, judeþul Mara mureº5.

În timpul Primului Rãzboi Mondial, dr.
Gheor ghe Bârlea a fost mobilizat pe mai multe
fronturi. A cutreierat Galiþia, iar la întoarcere, în
toamna anului 1918, a fost arestat de cãtre comu -
niºtii de la Budapesta ºi condamnat la moarte. A
scãpat ca prin minune, fugind pe jos de-a lungul
pustei ungare ºi, dupã multe peripeþii, a ajuns la
prima linie a armatei române, situatã pe Tisa.

Sfârºitul rãzboiului l-a readus pe plaiurile
natale ale Maramureºului sãu drag. El „s-a întors
în Maramureºul sãu voievodal, fiindcã el însuºi
era urmaº de voievozi descãlecãtori, urmaº de
suflete drepte ºi cu rate... de oameni care-au fost
ºi-or fi...”6.

Aici a participat intens la pregãtirile pentru
Unire. A mobilizat cetãþenii ºi, ca urmare a acti -
vitãþii sale, s-au þinut adunãri populare în tot Ma -
ramureºul, formându-se consiliile naþionale
ro mâneºti. Au fost aleºi delegaþii pentru Marea
Adunare de la Alba Iulia. 

La înapoierea sa în Maramureº, revenit de
pe frontul din Galiþia, Ilie Lazãr a contactat con -
ducãtorii români din Sighet în vederea organizãrii 
gãrzilor naþionale ºi a sfaturilor sãteºti. Printre
aceºti conducãtori, buni români, s-a aflat de la
început ºi Gheorghe Bârlea, alãturi de Titu Doroº, 
Simion Balea, Vasile Filipciuc ºi alþii. El a men -
þionat ul te rior, în memoriile sale: „O echipã per -
manentã compusã din dr. Vasile Filipciuc, ªerbu,
dr. Gheorghe Bârlea, Iuliu Ardelean, Ion Bilþiu ºi
cu mine, eram tot timpul pe teren, organizând
comitetele ºi gãrzile naþionale. Simultan am fãcut
Comitetul Judeþean ºi propuneri de delegaþi
pentru Marea Adunare de la 1 decembrie de la
Alba Iulia”7.

Gheorghe Bârlea a fost unul dintre par ti -
cipanþii cu credenþional la Marea Adunare Naþi -
onalã, ca reprezentant al Cercului Elec toral Berbeºti 

− Sighet − Maramureº. (Vezi anexele 1 ºi 2).
În satul Giuleºti s-a þinut o mare adunare

popularã, la care au participat locuitorii satelor
Vãii Marei. Aici au fost aleºi reprezentanþii ce
urmau sã plece la Alba Iulia. În to tal au fost aleºi 8 
delegaþi8.

Dupã înfãptuirea Marii Uniri, s-a dus la
Buda pesta sã-ºi încheie socotelile cu oraºul în care
ºi-a clãdit atâtea iluzii, în bunã parte împlinite.
Dupã mai multe peripeþii, în primãvara anului 1919,
a ajuns la Cluj, unde în 12 mai, din însãrcinarea
Consiliului Dirigent, a participat la preluarea cli -
nicilor ºi instalarea administraþiei româneºti.

La mijlocul lunii iunie 1919 a revenit în
Maramureº, pentru a participa la înmormântarea
cumnatului sãu, preotul Vasile Iuga de Sãliºte,
soþul surorii sale Hel ena. A fost un mo ment ne -
fericit, dar un prilej de-a se reîntâlni cu întreaga sa 
familie: pãrinþii, fratele Ion, sora Mãrioara, toþi cu 
familiile, ºi cumnatul Emil Fucec a cãrui soþie,
Anna, murise nu de multã vreme. La vremea res -
pectivã doctorul încã nu era cãsãtorit.

La Cluj, în data de 12 octombrie 1919, la
ora 4 dupã-amiaza, la Facultatea de Medicinã, a
avut loc o ºedinþã prezidatã de prodecanul Iuliu
Haþieganu. Cu aceastã ocazie doctorul Bârlea a
fost numit asistent la aceastã universitate.

Deoarece la momentul respectiv figura ofi -
cial în serviciul militar, cu gradul de locotenent
dr. la spitalul Corpului Armatei a VI-a din Cluj,
prodecanul Haþieganu s-a adresat telegrafic în 13
octombrie 1919 Ministerului de Rãzboi ºi a soli -
citat conducerii „a ordona imediata demobilizare
a urmãtorilor doctori numiþi asistenþi la facultatea
de medicinã din Cluj...”, printre aceºtia numã -
rându-se ºi dr. locotenent Gheorghe Bârlea.

La sfârºitul lunii octombrie 1919 a sosit la
Cluj ºi mentorul sãu, dr. Gheorghe Bilaºcu în
calitate de di rec tor al Clinicii Stomatologice. Dr.
Bârlea a fost imediat numit ºef de lucrãri ºi astfel
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5 Serviciul Judeþean al Arhivelor Naþionale Maramureº, Fond Oficiul parohial Berbeºti. Dosar nr. 1090 (la data
respectivã nu a fost cãsãtorit).

6 Marin Florea, Medici maramureºeni ºi Marea Unire, în Maramureº vatrã de istorie milenarã, vol. III, Editura
Dragoº-Vodã, Cluj-Napoca, 1997, p. 128-129.

7 Ilie Lazãr, Amintiri, Fundaþia Ac a de mia Civicã, 2000, Ed i tor Romulus Rusan, p. 57-58.
8 Fucec Emil, Grigore Bota, Maramureºul, în volumul Din lunga timpului bãtaie, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978,

p. 269.
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Anexa 1

Procesul-ver bal al Cercului Elec toral Sighet prin care Gheorghe Bârlea 
este propus sã participe la Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia
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Anexa 2
Credenþional prin care dr. Gheorghe Bârlea este delegat sã ia parte 

la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918



s-a organizat cea dintâi clinicã stomatologicã din
România Mare9.

La Clinica de Stomatologie din Cluj a lucrat 
ca preparator ºi soþia sa, dr. Vic to ria Suhãþeanu
Bârlea10. Acest lucru ne demonstreazã faptul cã
doctorul a fost cãsãtorit înainte de a ajunge în
capitalã, contrazicându-i astfel pe cei care con -
semneazã cãsãtoria lui în Bucureºti.

A muncit ca ºef de lucrãri pânã în anul
1924, când s-a mutat la Bucureºti, unde, împreunã 
cu soþia sa, s-a dedicat muncii de cab i net. Datoritã 
marilor sale calitãþi ºi priceperii neîntrecute în
profesia sa, a fost cel mai cãutat medic stomatolog 
din capitalã, fiind ales preºedinte al Asociaþiei
Medicilor Stomatologi din România.

Cabinetul sãu dentar a fost frecventat de
elita societãþii. Printre pacienþi s-au numãrat mi -
niºtrii ºi prim-miniºtrii Iuliu Maniu, Alexandru
Vaida-Voevod, Octavian Goga, Alexandru
Lapedatu, Valer Pop ºi mulþi alþii.

Ca preºedinte al Asociaþiei Gen er ale a Me -
dicilor Stomatologi a luptat cu toatã convingerea
împotriva practicilor ilicite în acest domeniu. A
conceput ºi înaintat mai multe memorii Mi niste -
rului Sãnãtãþii ºi corpurilor legiuitoare în vederea
apãrãrii intereselor Asociaþiei.

În anul 1928, într-un memoriu, dr. Gheorghe 
Bârlea a arãtat: „Asociaþia noastrã, de la înfãp -
tuirea idealului nostru naþional, în toate acþiunile
ei a cãutat sã dea sprijinul sãu organelor în drept,
pentru a putea rezolva în mod satis fãcãtor proble -
ma practicii dentare”. De asemenea, a subliniat ºi
faptul cã „dentistica, deºi o ramurã a medicinii, în
ultimii ani ºi mai ales în timpul rãzboiului, a fost
invadatã de fel de fel de indivizi care n-au nimic
comun cu medicina, unii fãrã culturã elementarã
ºi chiar agramaþi”11.

În plan pol i tic, a activat la început în Par -
tidul Naþional. În momentul în care Vasile Goldiº
a trecut în Partidul Generalului Averescu, Gheor -
ghe Bârlea l-a urmat. 

De mai multe ori a fost ales deputat ºi sen a tor
pentru judeþul Maramureº, apãrând cu „dâr zenie
maramureºeanã” interesele conjudeþenilor sãi12. 

În cele din urmã a aderat la Partidul Na -
þional Þãrãnesc, în cadrul cãruia a activat pânã în
ultimele clipe ale vieþii.

A participat la faimoasa Adunare de la
Vinþul de Jos, organizatã de Partidul Naþional
Þãrãnesc. Dupã câteva zile de la întoarcerea în
capitalã, doctorul a avut un atac de cord ºi în douã
sãptãmâni s-a stins. 

A decedat la 18 iulie 1937 în Spitalul „Fi -
lan tropia”, producând o mare durere ºi întristare
printre colaboratori, prieteni ºi toþi cei care l-au
cunoscut. A fost un om realizat din toate pri -
vinþele, atât profesional, cât ºi fa mil ial. A avut un
fiu, Vic tor Cuscu Bârlea, inginer de profesie, ca re,
la rândul sãu, a avut douã fete, astãzi cãsãtorite ºi
stabilite în strãinãtate. 

Foarte puþini dintre noi cunosc durerea ºi
suferinþa prin care a trecut Gheorghe Bârlea în
ultimii ani de viaþã. Dispariþia tragicã a soþiei sale, 
ucisã în mod bes tial în propria-i locuinþã, l-a mar -
cat profund în puþinii ani pe care i-a mai trãit în
vãduvie13.

A fost înmormântat la Cimitirul Bellu Orto -
dox din Capitalã, în grãdina liniºtei eterne, unde
odihnesc înfrãþiþi ºi dincolo de moarte ardeleni,
munteni ºi moldoveni.

Prin întreaga ºi complexa sa activitate pro -
fesionalã, politicã ºi socialã, dr. Gheorghe Bârlea
a fãcut cinste Berbeºtiului, Maramureºului ºi în -
tregii þãri.
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9 Fe lix Mar ian, Medici din Maramureº. Dr. Gheorghe Bârlea, în ziarul „Pentru So cial ism”, Baia Mare, 38, nr. 9918 din
27 septembrie 1987, p. 3.

10 Anuarul Universitãþii din Cluj. Anul ºcolar 1922/23, Cluj, 1924, p. 43.
11 Fe lix Mar ian, op. cit., p. 24-25 .
12 Marin Florea, Medici ºi Marea Unire, Editura Tipomur, Târgu-Mureº, 1993, p. 101-107.
13 Pentru cã cei doi soþi foloseau frecvent aurul dentar ºi erau cunoscuþi ca bogãtaºi, au fost jefuiþi, li s-a dat foc la casã, iar 

soþia sa a fost ucisã.



Alexandru Þiplea
1885-1938

Dorin ªTEF

Alexandru Þiplea a fost un valoros fol -
clorist, dascãl ºi istoric, care s-a im -

pus definitiv în cultura ma ra mu re -

ºeanã printr-o lucrare de excepþie din domeniul

folcloristicii. 
S-a nãscut în 28 iunie 1885 în satul Biserica

Albã, localitate situatã în Maramureºul din dreap -
ta Tisei (azi în Ucraina). S-a stins din viaþã la 12
noiembrie 1938, la Cluj, la vârsta de 55 de ani1.

La moartea cãrturarului, marele istoric
Nicolae Iorga scria: „De la Artemie Anderco (…)
nimeni n-a lucrat mai mult ca scriitori preocupaþi
de aceste locuri (maramureºene) ºi de aceºti oa -
meni decât Alexandru Þiplea ºi Ion Bârlea”2. 

Þiplea nu a fost doar un soldat al con de -
iului. El a fãcut parte din elita generaþiei Marii
Uniri din 1918, pregãtind poporul pentru acel
eveniment istoric prin tot ce i-a stat în putinþã.
Profesorul Alexandru Borza (1887-1971), cele -
brul bot a nist clujean, fostul coleg de la Seminarul
din Budapesta, ºi-l aminteºte nu numai ca un elev
sârguincios, ci ºi ca pe un înflãcãrat pa triot, în
fruntea grupului de studenþi români din capitala
maghiarã3. 

De altfel, toate mãrturiile confirmã atitu -
dinea unionistã a maramureºeanului: „De scen -
dent al unei vechi familii de þãrani nobili din
Biserica Albã a Maramureºului, Þiplea s-a impus
în scurta sa viaþã ca unul dintre valoroºii dascãli ºi 
oameni de culturã ºi acþiune so cial-naþionalã din
perioada premergãtoare Marii Unirii ºi din pri -
mele douã decenii de consolidare a statului unitar
român”4.

Bunicul sãu pe linie paternã a fost ultimul
jude al nobililor din localitatea Biserica Albã.

Tatãl sãu, Ion Þiplea, de profesie avocat, era
prim- pre tor al Izei. Dispariþia timpurie a pãrin -
telui a adus familiei numeroase privaþiuni de
ordin ma te rial, pe care le va resimþi ºi Alexandru
în perioada studiilor5. 

A fãcut primele douã clase primare la ºcoa -
la confesionalã din satul na tal, apoi este trimis la
Sighet. La intervenþia lui Sigismund Þiplea, vãrul
tatãlui sãu, beneficiazã de ajutorul vicarului gre -
co-catolic Tit Bud (1846-1917) care, începând cu
clasa a treia, îi oferã masã la convictul Aso cia -
þiunii pentru Cultura Poporului Român din Ma -
ramureº. Acest as pect l-a determinat pe prof.
Dumitru Pop, autorul lucrãrii Folcloristica Mara -
mureºului (1970), sã presupunã cã relaþia cu Tit
Bud a fost determinantã pentru a-i cultiva tânã -
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1 Laura Temian, Otilia Marinescu, Ana-Maria Brezovszki, Autori maramureºeni. Dicþionar biobibliografic, Editura
Umbria, 2000, p. 139; Iordan Datcu, Dicþionarul etnologilor români, Editura Saeculum, Bucureºti, 2006; Dumitru
Pop, Folcloristica Maramureºului, Editura Mi nerva, Bucureºti, 1970.

2 Nicolae Iorga, articolul Un vrednic maramureºean, cf. D. Pop, op. cit.
3 Dumitru Pop, Folcloristica Maramureºului, Editura Mi nerva, Bucureºti, 1970, p. 56.
4 Ion Cuceu, In memoriam: Alexandru Þiplea (1885-1839), în Anuarul de folclor, V-VII, (1984-1986), Cluj-Napoca,

1987, p. 423-424.
5 Dumitru Pop, op. cit., p. 55.



rului elev pasiunea pentru cultura popularã: „Este
neîndoios cã acþiunea de adunare a poeziilor po -
pulare, pe care Þiplea o începe prin 1901, pe când
era elev la liceu, trebuie pusã în legãturã ºi cu
strãdaniile culturale ale venerabilului Tit Bud,
care îl ocroteºte ºi îi îndrumã primii paºi ai co -
pilãriei, în perioada studiilor primare”6.

În anul 1896 intrã, ca bursier, graþie vica -
rului Bud, la liceul din Beiuº, iar în vara anului
1904 îºi ia examenul de bacalaureat, obþinând
calificativul „em i nent matur”. Se înscrie, în toam -
na aceluiaºi an, la Facultatea de Teologie a Uni -
versitãþii din Budapesta. Existã indicii cã în
aceas tã perioadã a audiat unele cursuri la Fa -
cultatea de Litere, a învãþat limba francezã ºi a
manifestat un interes deosebit pentru studiul isto -
riei, care se va concretiza mai târziu în publicarea
unor lucrãri valoroase. În 1910 obþine doctoratul
în teologie, cu teza Vechii episcopi ai Maramu -
reºului. 

A îmbrãþiºat cariera didacticã, fiind pro -
fesor secundar la Liceul Grã niceresc din Nãsãud
(1911-1924), apoi la catedra de istorie bi se ri -
ceascã ºi drept de la Ac a de mia Teologicã din
Gherla (1924-1931) ºi din Cluj (1931-1938).

Este autorul volumelor Poezii populare din
Maramureº, publicat la Editura Academiei Ro -
mâne (1906), respectiv Sãraca Þara Mara mu -
reºului (culegere de articole), cu prefaþã de dr.
Alexandru Rusu, apãrutã la Tipografia „Cartea
Româneascã” din Cluj (1938). Împreunã cu Vir -
gil ªotropa a realizat monografia Nãsãudul, apã -
rutã la Editura Cultura Naþionalã (1924). A fost
printre iniþiatorii revistei „Arhiva someºeanã”, în
anul 1924. A publicat articole ºi studii în „Revista 
ilustratã”, „Unirea”, „Rãvaºul”, „Cultura creºti nã”
etc. În unele publicaþii apare ºi cu numele Ciplea,
Cziplea. A avut pseudonimul A. C. Albinus7.

În ºedinþa din 24 februarie 1906 a Aca -
demiei Române, Secþiunea literarã, studentul ma -
ramureºean Alexandru Þiplea afirma: „O
culegere de poezii populare din Maramureº pânã
acum nu s-a fãcut ºi nici în alte colecþiuni nu s-a
publicat în forma în care ele umblã în gura po -

porului român din acest þinut. Având în vedere
lucrul acesta, spre folosul literaturii populare ro -
mâne, am adunat o bunã parte a producþiunilor
literare populare, scrise ex act în forma în care se
aud, cu dorinþa ca ele sã fie publicate, dacã se vor
gãsi demne de a fi cunoscute de toþi acei ce se
intereseazã de frumoasele producþiuni poetice ale
poporului românesc”8. Se pare cã Þiplea a con -
vins audienþa de vreme ce colecþia sa a fost publi -
catã în tomul XXVIII din Analele Academiei
Ro mâne, Memoriile secþiunii literare din 1906,
alãturi de studii semnate de Alexandru Bogdan,
Nicolae Iorga, Sextil Puºcariu ºi Tu dor Pamfile.

Cele 278 de piese ale colecþiei au fost gru -
pate în patru categorii: I. Balade (25); II. Dârlaiuri 

– de jale (30), de dragoste (125), cãtãneºti (16),
chiuituri (37), dârlaiuri (33); III. Colinde (3); IV.
Descântece (9). 

Colecþia Poezii populare din Maramureº a
fost alcãtuitã în urma expediþiilor din vara anului
1902 (iunie-septembrie), 1903 (iunie-au gust) ºi
1905. „Þiplea ºi-a adunat, aºadar, materialul în
plinã adolescenþã, între 16 ºi 20 de ani”, nota
Dumitru Pop9. 

Dar colecþia lui continuã sã se impunã nu
doar din punctul de vedere al pionieratului, ci ºi al 
modului ex em plar în care a fost realizatã: „Ceea
ce sporeºte considerabil valoarea colecþiei lui
Þiplea, asigurându-i un loc de prim rang în istoria
culegerilor noastre folclorice, este con cep þia
ºtiin þificã ce a prezidat alcãtuirea ei”10. 

Un prim as pect care trebuie remarcat este
interesul deosebit pentru autenticitatea pieselor,
în condiþiile în care, la sfârºitul secolului al XIX-lea
ºi începutul secolului al XX-lea, cule gãtorii de fol -
clor nu se sfiau sã intervinã asupra textelor, con -
siderând cã sunt îndreptãþiþi ºi chiar chemaþi sã
ºlefuiascã aceste „nestemate din popor”.

O noutate absolutã a fost întocmirea unei
„casete tehnice” pentru fiecare producþie: lo ca -
lizarea textelor, notarea numelui performerului,
vârsta ºi condiþia lui socialã, anul culegerii,
„conºtient de valoarea ºtiinþificã a unor asemenea
amãnunte de biografie a textului folcloric, într-o
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6 Ibi dem.
7 Autori maramureºeni, p. 139.
8 Alexandru Þiplea în Analele Academiei Române, seria a II-a, tomul XXXVIII, 1905-1906, p. 413.
9 Dumitru Pop, op. cit., p. 61.
10 Ibi dem, p. 69.



vreme când mulþi folcloriºti le neglijau to tal. E
atent la terminologia popularã, noteazã odatã cu
descântecele ºi practica magicã propriu-zisã, con -
semneazã variante ºi explicã, consecvent, arhais -
mele ºi regionalismele într-un glosar ex em plar”11.

Caracterul ºtiinþific e întãrit de notarea par -
ti cularitãþilor dialectale, prin transcrierea fo ne -
ticã. Þiplea apeleazã „la un sistem de semne
dia critice, cu ajutorul cãrora sã reproducã rostirea 
dialectalã a unor sunete”12. Despre sursa acestui
sistem existã o dezbatere amplã în literatura de
specialitate, dar im por tant este faptul cã autorul
colecþiei îl foloseºte cu succes, adaptându-l gra -
iului maramureºean.

Exigentul cercetãtor al Institutului de Fol -
clor din Bucureºti, Ovidiu Bîrlea (1917-1990),
concluzioneazã: „Culegerea lui Þiplea se remarcã 
prin scrupulozitate ºtiinþificã ºi, dacã ar fi fost mai 
bogatã, ar fi stat ca importanþã în fruntea co -
lecþiilor maramureºene de poezie popularã”13.

Apariþia, la Editura Academiei Române, a
lucrãrii unui stu dent de la Universitatea buda -
pestanã a fost un eveniment al cãrui rãsunet este
greu sã-l înþeleagã oamenii de astãzi, a afirmat
prof. dr. doc. Alexandru Ciplea, fiul folclo ris -
tului, într-un interviu publicat, de Liviu Petrina,
în revista „Flacãra”, în 1985. Studenþii români se
adunau în grãdina Seminarului din Budapesta ºi,
cu cartea în mânã, recitau ºi cântau din folclorul
maramureºean. La Bucureºti, lucrarea lui Þiplea
era datã ca exemplu pentru tagma culegãtorilor de 
folclor.

Entuziasmat de aceastã reuºitã, Þiplea plã -
nuieºte o acþiune de mare amploare. La 19 de -
cembrie 1906, îi scrie lui Ion Bianu (1856-1935),
membru al Academiei Române (ul te rior, secretar
gen eral ºi preºedinte al acestei instituþii), cã „va
întreprinde în vara viitoare” o excursie „pentru a
aduna ma te rial pentru o monografie a Mara mu -
reºului”14. Însã nici el ºi nici alþii, pe parcursul

urmãtorului secol, nu vor izbuti sã ducã la bun
sfârºit proiectul. 

Colecþia lui Þiplea nu a rãmas fãrã ecou: Tit 
Bud ºi Ion Bârlea (1883-1969) îºi intensificã in -
cursiunile în satele maramureºene în vederea al -
cã tuirii propriilor colecþii; etnomuzicologii
Tiberiu Brediceanu (1877-1968) ºi Béla Bartók
(1881-1945) plãnuiesc expediþii pentru culegerea
folclorului muzical din zonã; iar recenziile favo -
rabile despre colecþia Þiplea atrãgeau atenþia,
pentru prima datã, asupra bogãþiei ºi frumuseþii
folclorului maramureºean. Cronicile apãrute în
„Viaþa româneascã” (sub semnãtura lui Grigore
Pascu15) ºi „Luceafãrul” (Adrian Oltean16) au fost 
secondate de articolul entuziasmant a lui Nicolae
Iorga, intitulat Cântecul poporului din Mara mu reº
ºi publicat în „Floarea Darurilor”17: „Ma ra mu -
reºul începe abia cu darurile sale aºa de nouã. Fiii
þãrii sã rãzbatã vãile lui pentru a ni le aduce ºi
altele din þara voievozilor bãtrâni începãtori de
domnie, din þara de stoarcere ºi pãcate de
astãzi”18.

Se poate spune cã Alexandru Þiplea a inau -
gurat colecþiile clasice de folclor maramureºean,
iar lucrarea sa a funcþionat ca un „pat a lui Procust” 
pentru tot ce a urmat. Astfel, despre colecþia de
producþii folclorice maramureºene (Poezii po pu -
lare din Maramureº) a vicarului Tit Bud, pu bli -
catã (în 1908) sub egida Academiei Române,
Dumitru Pop (1970) afirmã cã nu a reuºit sã
atingã nivelul ºtiinþific al operei lui Þiplea19, sub
raportul transcrierii textelor ºi al aparatului cri -
tic20, iar Ovidiu Bârlea afirmã cã volumul „re -
prezintã un vãdit regres sub toate aspectele”.

Lucrarea care a încununat perioada clasicã
a folcloristicii maramureºene a fost publicatã în
anul 1925, la Editura Academiei, în seria Din
vieaþa poporului român (vol. XXXIII), sub sem -
nãtura lui Tache Papahagi (1892-1977). Volumul
Graiul ºi folklorul Maramureºului a fost cons i -
derat o „monografie model în dialectologia ro -
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11  Ion Cuceu, op. cit., p. 423.
12  Dumitru Pop, op. cit., p. 70.
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18  Iordan Datcu, Introducere la vol. I., Bârlea, Literatura popularã din Maramureº, 1968, p. X.
19  D. Pop, op. cit., p. 71.
20  Ioan ªerb, în colecþia V. T. Doniga, 1980, p. VI.



mâneascã”. Iar despre Alexandru Þiplea se poate
spune cã a fost, cu adevãrat, un deschizãtor de
drum, în aceastã direcþie.

Avem, aºadar, o personalitate care ºi-a pus
amprenta asupra culturii maramureºene de la în -
ceputul secolului al XX-lea, identificându-se cu
generaþia Marii Unirii, scriind istorie ºi inau gu -
rând direcþii în cercetarea ºtiinþificã.

Din pãcate, memoria lui Alexandru Þiplea
nu a fost cinstitã aºa cum se cuvine de generaþiile
care au urmat. Nu existã niciun mon u ment care
sã-l reprezinte ºi nicio unitate de învãþãmânt sau
aºezãmânt cul tural nu îi poartã numele. Ba mai
mult, lucrarea sa, din 1906, nu a fost reeditatã
niciodatã, gãsindu-se doar la Fondurile spe ciale
ale bibliotecilor de prestigiu.
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Elena Pop Hossu-Longin
1862-1940

Florian ROATIª

Elena Pop, rãmasã pânã la urmã, prin

voia Domnului1, uni ca fiicã a ilus -

trului pa triot George Pop de Bãseºti,

s-a nãscut la 26 noiembrie 1862 în „strãmoºeasca

glie de patru ori renumitã de la Bãseºti”2. 
Despre copilãria ei, pânã la 15 ani, nu avem

multe ºi certe date, singurele informaþii provenind 
de la biograful tatãlui ei, Ioan Georgescu.

Ales deputat în cercul elec toral Cehul
Silva niei la 22 iunie 1872 (ºi re ales apoi în anii
1875 ºi 1878), George Pop urma sã petreacã o
mare parte de timp la Budapesta. De aceea, având
în vedere ºi educaþia rafinatã ºi plurivalentã
pentru acele timpuri care se fãcea în institutele
cãlugãreºti, George Pop ºi-a dus fiica, împreunã

cu sora lui Elena − care va fi luatã ºi ea la Domnul, 

dupã doar doi ani −, la Institutul Cãlugãriþelor
Engleze „Sfânta Maria” din Budapesta. O insti -
tuþie ºcolarã renumitã prin profesoarele de aici,
bine pregãtite, devotate profesiei ºi, mai ales, prin 

cea care conducea acest institut − Ioana Screiber

− poliglotã ºi energicã, încât s-a spus cã „e în stare 
sã conducã o þarã, nu un institut de 400 de eleve”3.

Bunele îndrumãri primite aici de Elena Pop, 
ca ºi mulþimea ºi diversitatea cunoºtinþelor, înso -
þite de zestrea de credinþã din familie, vor face din
ea, de timpuriu, o fiinþã maturã ºi responsabilã,
rezonând, ca ºi tatãl ei, la umilinþele ºi suferinþele
neamului sãu vitregit în propria þarã.

Când în primãvara anului 1877, prin ordin
al Ministerului de Interne maghiar s-a permis
colectarea de ajutoare pentru rãniþii din rãzboiul
ruso-turc, în care era implicatã ºi România, cu
condiþia ca sã fie fãcutã de cãtre persoane in -

dividuale (pentru a se evita întrunirile românilor)
ºi pentru rãniþii oricãreia dintre pãrþile beli ge -
rante, s-a relevat solidaritatea sãlãgenilor cu fraþii
lor de peste munþi4. La data de 25 mai 1877, la
douã sãptãmâni de la declararea independenþei
României, la Zalãu s-au întrunit câþiva dintre
fruntaºii miºcãrii naþionale din acest colþ de þarã,
printre care George Pop de Bãseºti, devenit deja
simbol al acestei lupte, Ioan Maniu (tatãl viito -
rului prim-ministru al þãrii întregite), Gavril
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1 Prima nãscutã a soþilor George ºi Maria Pop, Maria Carolina, a trãit puþin, dupã Ioan Georgescu un an, dupã alþii câteva 
zile. Vezi Ioan Georgescu, George Pop de Bãseºti. 60 de ani din luptele naþionale ale românilor transilvãneni, Editura 
Asociaþiei Culturale „Astra”, Oradea, 1935, p. 29.

2 Vezi Ioan Georgescu, Elena Pop Hossu-Longin (1862-1940), în „Þara Silvaniei”, ªimleul Silvaniei, nr. 1, 1940, p. 87.
3 Vezi Ioan Georgescu, George Pop de Bãseºti…, p. 30.
4 Despre solidaritatea sãlãgenilor cu lupta României pentru cucerirea independenþei în anii 1877-1878 au scris Ioan

Tomole, Paul Abrudan, Ananie Fãrcaº ºi Gelu Neamþu, publicîndu-ºi studiile îm „Acta Musei Porolissensis” (1977,
1980, 1987).



Trifu, Teodor Pop, Valentin Pop etc. La aceastã
întrunire s-au stabilit trei cen tre pentru colectarea
ajutoarelor:  Zalãu, responsabil Teodor Pop, ªim -
leul Silvaniei, responsabil Maria Barbulovici ºi
Bãseºti, unde importanta ºi onoranta misiune îi
revenea elevei Elena Pop, de la Institutul Domni -
ºoarelor Engleze de la Budapesta5.

Aceasta din urmã, cu entuziasmul ºi energia 
tinereþii, a adunat, pe baza listelor de subscripþie,
suma de 193,60 de florini ºi 23 lei, cutreierând 14
localitãþi din zonã (Bãseºti, Cehul Silvaniei,
Oarþa de Sus, Bârsãul de Sus etc.). Totodatã,
împreunã cu 16 fete, a improvizat un ate lier în
casa pãrinteascã, unde au confecþionat 12,650 kg.
de scamã pentru pansamente6. Dintre cei trei res -
ponsabili de cen tre de colectare, ea a fost prima
care a trimis ajutoarele pentru rãniþi, fapt raportat
de cãtre pre fectul Sãlajului ministrului de Interne
maghiar la 4 ºi 11 septembrie 18777. Era, desigur,
expresia acelui firesc entuziasm cu care românii
ardeleni urmãreau lupta fraþilor de peste munþi8,
dar ºi începutul unei activitãþi pline de abnegaþie
ºi de jertfã puse în slujba neamului, pe care Elena
Pop o va perpetua, cu curaj ºi dãruire, de-a lungul
vieþii sale.

Pentru ofrandele trimise Crucii Roºii, prin
intermediul Iuditei Mãcelariu de la Sibiu, la pro -
punerea lui George Bariþiu, Elena Pop a fost de -
coratã, în 1878, alãturi de alte 12 femei din
Tran silvania9, cu medalia Crucea „Elisabeta”10,
de cãtre Majestatea Sa Elisabeta, re gina Româ -
niei. Decoraþia i-a fost înmânatã de cãtre vicarul
Sãla jului, Alimpiu Barbulovici, în septembrie

1879, când a avut loc sfinþirea casei pãrinteºti din
Bãseºti11.

Elena Pop îi va mulþumi lui G. Bariþiu,
într-o scrisoare trimisã acestuia de cãtre tatãl sãu,
în cuvinte pline de recunoºtinþã apreciind „lupta
eroicã, ad miratã de toatã lumea”, a soldaþilor ro -
mâni, ca ºi contribuþia reginei Elisabeta, „prea
îndurata ºi adevãrata Mumã a tuturor românilor”
pentru „ad mirabila sa bunãtate, încurajare ºi îngri -
gire a fra þilor noºtri rãniþi pe câmpul luptei12. Îl în -
cre din þeazã pe Bariþiu cã nu doreºte recom pensã
pentru micul ajutor adus fraþilor, ci pri meºte de co -
raþia „ca una suvenire ºi ca un simbol scump”,
întrucât vine „de la augusta doamnã Eli sabetha”13.

La terminarea studiilor de la Budapesta,
Elena Pop avea o educaþie aleasã ºi o instrucþie
solidã, eforturile corpului profesoral de excepþie
fiind completate cu conferinþele unor somitãþi
ºtiin þifice, cu reprezentaþii teatrale ºi de operã,
precum ºi cu contactul cu celebritãþi muzicale, ca
marele compozitor ºi pi a nist maghiar Franz Liszt
(1811-1886), pianista ºi compozitoarea Sophie
Menter (1846-1918) ºi Adelina Patti (1843- 1919),
celebra sopranã spaniolã14. Ceea ce, deºi esenþial
pentru formarea sa, nu a fãcut la renumitul Insti -
tut, respectiv „cunoaºterea literaturii ºi cultivarea
muzicii româneºti” va suplini prin „diligenþã pro -
prie”, împreunã cu alte ºapte eleve, ºi ele la ºcoli
strãine, la Bãseºti, în anii de târzie adolescenþã.
Aici fãceau, în vacanþe, pregãtiri pentru viaþa
prac ticã, ziua (ºcoalã de menaj), iar seara „rãsuna
locul de cânt ºi doinã româneascã”. În plus, au
avut în Petre Dulfu, „un poet tânãr mult pro -
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5 Paul Abrudan, Românii sãlãgeni ºi rãzboiul pentru independenþã, în „Acta Musei Porolissensis”, IV, Zalãu, 1980,
p. 533. 

6 Ibi dem, p. 534.
7 Ibi dem, p. 538-539.
8 A existat pentru o vreme chiar speranþa cã dupã cucerirea Plevnei, armata românã va cuceri ºi Ardealul, dezrobindu-ºi

fraþii aflaþi sub stãpânire strãinã. Vezi Sextil Puºcariu, Rãsunetul rãzboiului pentru independenþã în Ardeal, în
Rãzboiul neatârnãrii, 1877-1878, Bucureºti, 1927, p. 197 apud ªtefan Pascu, Marea Adunare Naþionalã de la Alba
Iulia, Cluj, 1968, p. 143-144

9 Printre ele se aflau Carolina Balint, soþia prefectului de la 1848, Simion Balint, Sevastia Mureºean, Maria Hannia,
Maria Cosma, soþia lui Partenie Cosma, Vic to ria Iuga, fiica lui G. Bariþiu etc.. Vezi scrisoarea lui G. Bariþiu cãtre
George Pop de Bãseºti din 5 dec. 1878, în George Bariþ ºi contemporanii sãi, vol. VII. Corespondenþã trimisã, Editura
Mi nerva, Bucureºti, 1985, p. 327-330.

10 Dupã Valeriu Achim decoraþia este „Mângâiere ºi Alinare”. Vezi Valeriu Achim, Elena Pop Hossu-Longin (I). Schiþã
monograficã, Anuarul „Marmaþia”, Muzeul Judeþean, Baia Mare, III, 1977, p. 301.

11 Elena Pop Hossu-Longin, Amintiri, în „Þara Silvaniei”, ªimleul Silvaniei, nr. 1, 1940, p. 5.
12 Vezi Gelu Neamþu, Transilvania ºi cucerirea independenþei României (1877-1878), în „Acta Musei Porolissensis”,

XI, Zalãu, 1987, p. 307.
13 Ibi dem.
14 Ioan Georgesscu, op. cit., p. 31.



miþãtor”, care îºi petrecea o parte a vacanþelor de
varã la curtea lui George Pop, un com pe tent în -
dru mãtor „în tainele literaturii române”15. Se
învã þau, îndeosebi, poezii, dar ºi vorbirea corectã
a limbii române ºi renunþarea la pronunþarea lo -
calã cu „amu” ºi „hãpt aºe”! Autorii favoriþi erau
Alecsandri, Bolintineanu, Sion16, ºi gingaºa
Matilda Cugler-Poni17, apoi, din generaþia mai
tânãrã, Ioan Lepãdatu18, Drãgescu19 ºi marele
Eminescu de mai târziu20. Nu lipseau nici revis -
tele („Fa milia”, „Amicul Familiei”) ºi ziarele ro -
mâ neºti („Gazeta Transilvaniei”, „Observator”),
care reprezentau „izvoarele din care sorbeam cu
nesaþ, pentru ca dupã atâta slovã strãinã, sã gus -
tãm farmecul limbei noastre materne”21. Dupã
terminarea studiilor se retrage la Bãseºti, unde se
va implica în toate acþiunile întreprinse de inte -
lectualii patrioþi pentru ridicarea culturalã a na -
þiunii române, devenind o înflãcãratã luptãtoare
pentru emanciparea femeilor, înscriindu-se alã -
turi de alte remarcabile personalitãþi ale miºcãrii
feministe de la noi, precum Emilia Raþiu, Clara
Maniu, Maria Baiulescu etc.

În zilele de 4-5 au gust în anul 1878 a avut
loc la ªimleul Silvaniei o mare sãrbãtoare,
prilejuitã de þinerea aici a adunãrii gen er ale a
„Astrei”. Au participat personalitãþi proeminente
ale culturii române din Transilvania, precum G.
Bariþiu, Iosif Hodoº, Grigore Silaºi, Vasile Lucaciu
ºi, desigur, George Pop, membru al „Aso cia þiu -
nii” din 1862. A fost invitat ºi Vasile Alecsandri,
cântãreþul eroismului soldaþilor români din Rãz -
boiul pentru Independenþã, atunci încheiat, dar
acesta nu a putut veni. Elena Pop l-a însoþit pe
tatãl sãu, entuziasmatã de caracterul pa tri otic, na -
þional al manifestãrilor. Mai târziu va aprecia cã,

acum „au pãtruns razele ei (ale „Astrei”, n.n.)
binefãcãtoare în toate straturile elementului ro -
mânesc din Sãlaj”, ceea ce va contribui la „o
emulare nobilã între intelectualii din Silvania, de
a suplini lacunele trecutului cu o activitate in -
tensã, cuprinzând în cadrele ei toate problemele
care sã dea acestui þinut întins, locuit în marea lui
totalitate de români, un timbru ºi caracter româ -
nesc”22.

Sub impulsul tendinþelor de modificare a
statutului so cial al femeilor din Europa, la mij -
locul secolului al XIX-lea va lua naºtere la Braºov 
prima Reuniune a Femeilor Române, cu „menirea 
frumoasã de-a ajuta ºi îngriji creºterea copilelor
orfane, rãmase fãrã pãrinþi în anii revoluþiei”,
având în frunte pe Maria Nicolau ºi Balaºa Ce -
pesc23. Se vor înfiinþa apoi asemenea reuniuni la
Blaj, Cluj, Caransebeº, Sibiu, Satu Mare, Turda
etc. Elena Pop s-a implicat cu toatã ardoarea în a
urma acest exemplu, fiind iniþiatoarea constituirii
Reuniunii Femeilor Române Sãlãgene, alãturi de
Emilia Pop, Clara Maniu ºi Maria Cosma. Ideea
aceasta, va scrie ea, s-a fãcut trup în data de 21
ianuarie 1880 la Bãseºti, când, la chemarea fe -
meilor amintite, în pofida frigului aprig ºi a zã -
pezii cãzute din belºug dupã Crãciun, au rãspuns,
alãturi de câþiva intelectuali ai locului, Andrei ºi
Maria Cosma ºi Demetriu Suciu. Aici, deºi erau
prezente doar zece doamne, „s-a proclamat cu
mare însufleþire înfiinþarea Reuniunii Femeilor
Române Sãlãgene, alegându-se prezident în
Maria Cosma ºi secretar d. Demetriu Suciu însãr -
cinaþi cu compunerea statutelor”24. Aprobarea târ -
zie a acestora, ca ºi alte piedici au fãcut ca
Reuniunea sã-ºi înceapã, practic, activitatea cu
prima adunare generalã din 18 noiembrie 1881. În 
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15 Elena Pop Hossu-Longin, Amintiri, în „Þara Silvaniei”, p. 7.
16 Gheorghe Sion (1822-1892), poet (Ceasurile de mulþemire a lui Gheorghe Sion, 1844, 101 fabule, 1869 etc.),

memorialist (Suvenire contimpurane, 1888), traducãtor din limbile francezã ºi greacã etc.
17 Matilda Cugler-Poni (1851-1931), autoare a unor poezii în care predominã iubirea neîmplinitã, generatoare de tristeþe

(Poezii, 1874).
18 Ioan Al. Lapedatu 1844-1878, scriitor, cu studii la Paris ºi la Bruxelles, unde îºi susþine doctoratul în litere ºi filosofie.

Profesor al Liceului Ortodox din Braºov, colaborator la „Fa milia”, „Albina Pindului”, „Columna lui Traian” etc., re -
dac tor la „Orientul latin” (1874-1875) ºi la „Albina Carpaþilor” (1877-1878).

19 Ioachim Drãgescu (1844-1915), scriitor, cu studii la Pesta, Viena ºi în Italia, medic, calitate în care a participat la
Rãzboiul de Independenþã. Poeziile sale au apãrut în Italia (Amor ºi Pat ria, Torino, 1869), ca ºi o carte despre rolul so -
cial al femeii (Doruri ºi speranþe, Torino, 1871).

20 Elena Pop Hossu-Longin, Amintiri, în „Þara Silvaniei”, ªimleul Silvaniei, nr. 1, 1940, p. 7.
21 Ibidem.
22 Ibi dem, p. 7-8.
23 Vezi Elena Pop Hossu-Longin, Amintiri. 1880-1930, p. 13.
24 Vezi Elena Pop Hossu-Longin, Amintiri, în „Þara Silvaniei”, p. 8.



vorbirea ei la aceastã adunare, de la ªimleul
Silva niei, Elena Pop a reiterat motivele care au
dus la înfiinþarea Reuniunii, precum ºi scopul
nobil al acesteia: „Înaintarea învãþãmântului po -
poral ºi a industriei de casã cu deosebitã privire la
sexul femeiesc din comitatul Sãlajului”25.

Elena Pop era conºtientã de rolul esenþial al
femeilor, îndeosebi al celor cu ºcoalã, în pro -
pãºirea materialã ºi culturalã a poporului, pledând 
pentru buna educaþie ºi creºtere a „copilelor ro -
mâne” ºi pregãtirea lor pentru viaþa practicã. Pânã 
la sfârºitul vieþii îºi va consacra energia „chestiei
fem i nine”, afirmând cu tãrie valoarea ºi rostul
sacru al femeilor române: „Fie þãrancã, fie inte -
lectualã, femeia românã, în toate timpurile a fost
un model al cãsniciei; pentru ai sãi a trãit ºi murit,
cu o nobilã ambiþie de a fi pentru fa milia ei soa -
rele care încãlzeºte, atât vatra cãsuþelor, cât ºi
cãminul mai pretenþios”26.

Aceasta nu înseamnã cã femeia trebuie sã
rãmânã „în cercul strâmt al cãsniciei”, ba, dim -
potrivã, „a avut ºi are azi mai mult ca oricând,
datorinþe faþã cu dulcea sa naþiune”, va afirma
Elena Pop (devenitã acum Hossu-Longin) în
Ape lul din 15 octombrie 1886, adresat doamnelor 
din judeþul Hunedoarei pentru constituirea Reu -
niunii Femeilor Române de aici27.

Se cãsãtorise în toamna anului 1882 cu
Francisc Hossu-Longin, avocat din Deva, pe
care-l cunoscuse în vara fierbinte a anului 1877,
în vacanþa dedicatã colectãrii ofrandelor pentru
soldaþii rãniþi în rãzboiul dus pentru cucerirea
independenþei României. ªi acesta efectuase douã 
colecte la Deva ºi adunase de la 34 de persoane

4,50 lei ºi 106,30 florini, plus 4,630 kg. de scamã,
34 bandaje, 8 cãmãºi, 17 bucãþi de pânzã28. S-au
întâlnit apoi la Budapesta, locuind pe aceeaºi stra -
dã, Lipot, ºi au purtat o corespondenþã aproape
doi ani. S-au logodit la Deva, în 29 mai, iar cu -
nunia ºi nunta au avut loc la Bãseºti, în 12 octom -
brie 188229. ªi-a urmat soþul la Deva30, cu regretul 
de a pãrãsi Sãlajul sãu drag, dar a descoperit apoi
cã „pãmântul clasic al judeþului Hunedoara în -
trece, atât ca frumuseþe naturalã, cât ºi ca tradiþii
pe toate celelalte þinuturi ale acestui rai încân -
tãtor...”31. Continuându-ºi activitatea de punere în 
practicã a concepþiilor sale privind rolul femeilor
în societate, va contribui ºi aici decisiv la înfiin -
þarea, în judeþul care a adoptat-o, a Reuniunii
Femeilor Române, fapt realizat la 30 octombrie
1886, cu scopul de a sprijini ºi promova ºi în acest 
þinut in du stria de casã ºi „a ajuta fetiþele ºi vãdu -
vele române din comitat”32. Se urmãrea, totodatã,
„sã se clãdeascã o punte de aur, care sã lege în
uniune intimã femeia societãþii inteligente cu fii -
ca din popor a unuia ºi aceluiaºi neam”33. Femeile 
din popor erau, în viziunea Elenei Pop Hossu-
 Lon gin, cele care „au conservat cel mai scump
tesaur al individualitãþii noastre naþionale”34, de
aceea se impunea ridicarea lor culturalã, moralã ºi 
socialã, condiþie de bazã pentru educaþia tine -
retului spre a-l feri de influenþele nocive ºi a-l
forma în spiritul tradiþiilor valoroase ale popo -
rului nostru. Asanarea moralã a tineretului pre -
supunea ºi cultivarea credinþei creºtine, alt
obiec tiv care era vizat de Reuniunile de Femei
Române. Elita femininã româneascã era chematã
sã-ºi ajute surorile aparþinând claselor necãjite,
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25 Idem, Amintiri.1880-1930, p. 7. Tot acum avanseazã ca datã a „întrupãrii” ideii de la Bãseºti 21 februarie. Ibi dem, p. 8.
26 Ibi dem, p. 122-123.
27 Ibi dem, p. 17.
28 Vezi Paul Abrudan, Solidaritatea hunedorenilor cu România în rãzboiul pentru cucerirea independenþei, în „Sar -

geþia”. Acta Musei Devensis, XIV, 1975, p. 109.
29 Informaþiile de facturã familialã lipsesc în scrierile Elenei Pop Hossu-Longin, cele existente, puþine ºi ele, provin de la

soþul sãu, de la care a rãmas un volum de amintiri în manuscris, publicat de Georgeta Antonescu la Editura Dacia din
Cluj-Napoca, în 1975, cu titlul Amintiri din viaþa mea. Despre debutul prieteniei încheiate cu cãsãtoria celor doi, vezi
op. cit., p. 262-267.

30 Francisc Hossu-Longin s-a nãscut la 2 octombrie 1847 în localitatea Zam, judeþul Hunedoara. A fãcut studii la Deva ºi
Orãºtie, Liceul Piaristic la Cluj ºi Facultatea Juridicã la Pesta, din 1868 pânã în 1872, când se sta bileºte la Deva, unde a
practicat avocatura. A colaborat la „Gazeta Transilvaniei” ºi la „Gura Satului”. A pledat în apãrarea memorandiºtilor
în procesul din 7-25 mai 1894 ºi a colaborat cu socrul sãu, George Pop, cu care a participat la Marea Adunare de la
Alba Iulia în zilele de 1-2 decembrie 1918. A murit la Bãseºti, la 12 februarie 1935.

31 Elena Pop Hossu-Longin, Amintiri. Fragmente din carnetul meu, în „Transilvania”, An LI, nr. 2, iunie 1920, p. 203.
32 Elena Pop Hossu-Longin, Amintiri. 1880-1930, p. 14-17.
33 Ibi dem, p. 19.
34 Ibi dem.



îndeosebi clasei þãrãneºti, sãracã, analfabetã, con -
fruntatã cu tot felul de vicii.

Pentru stimularea industriei de casã, se im -
punea evidenþierea obiectelor originale produse
de talentul autentic al þãrãncilor române. Soluþia
adoptatã de conducerea Reuniunii Hunedorene a
Femeilor Române a fost organizarea de expoziþii.
Acestea, învedereau, pe de o parte, „extraordinara 
bogãþie artisticã îngrãmãditã în satele noastre mo -
deste”, iar pe de alta „urmãreau sã deºtepte în
þãranca românã mândria legitimã ºi cunoºtinþa
vredniciei sale, sã o convingã cã munca sa nu-i o
muncã zadarnicã, cã lucrul mâinilor sale nu-i
obiect de dispreþ, ci o comoarã scumpã, la care
trebuie sã þinã cu sfinþenie ºi s-o iubeascã”35.

Dupã mai multe încercãri afectate de greu -
tãþile începutului, dar ºi de condiþiile vitrege ale
epocii, s-a reuºit organizarea unei expoziþii la
Haþeg, deschisã între 13 ºi 20 au gust 1891, având
un „succes moral splen did”, frumuseþea artisticã a 
celor expuse „deºteptând fiori de legitimã mân -
drie naþionalã în inimile tuturor care au avut feri -
cirea s-o vadã”36. Dupã câþiva ani de motivatã, dar 
nedoritã stagnare, au urmat douã expoziþii în
strãi nãtate una în Ungaria, la Tata Tóvarós, în care
s-au expus circa „30 bucãþi de þãsãturi ºi cusãturi
pregãtite de þãranca românã”, având drept scop
ajutorarea celor afectaþi de inundaþii. Mult mai
însemnatã a fost, însã, expoziþia de la Viena de la
sfârºitul anului 189737, prin urmãrile ei teoretice
ºi prac tice, aºa cum îºi aminteºte Elena Pop
Hossu- Longin, care a colectat viitoarele exponate 
ºi le-a trimis la Viena, în Atelierul de Broderii
Artistice al Gisei Kahlig, o admiratoare a ro mâ -
nilor, ca ºi directorul domeniilor arhiducelui
Albrecht, dl. Schmidt, cel care i-a intermediat

legãtura cu firma respectivã. La Viena a primit un
mare sprijin moral din partea studenþilor români
din societatea „România Junã”38, printre care amin -
teºte pe fraþii Alexandru ºi Ioan Vaida- Voevod,
fraþii Crãciunescu, Octavian Proºtean etc., cu toþi
entuziasmaþi ºi mândri de prezentarea creaþiilor
româneºti de artã popularã în capitala Imperiului.
Aceeaºi ambasadoare a spiritului au tentic ro mâ -
nesc aprecia ca fiind „o mare îndrãz nealã, ca tu
poporul nimãnui din imperiul habs burgilor, sã te
aventurezi cu in du stria fe meilor tale pânã în ini -
ma oraºului im pe rial”39. „Pla cate” privind ex po -
ziþia au umplut oraºul, iar colonia românã fãcea
publicitate pentru ca aceasta „sã fie bine cercetatã
ºi apreciatã”. A fost o reuºitã totalã, o adevãratã
„ºcoalã”, apreciazã organizatoarea în amintirile
ei, sfaturile Gizei Kahlig, „femee superioarã ºi
absolut desãvârºitã în arta ei”, privind cusãturile,
þesãturile ºi covoarele, urmând sã fie puse în prac -
ticã, pentru ca „in du stria de casã a femeilor ro -
mâne sã fie nu numai artisticã, ci ºi rentabilã”40.
Experienþa acumulatã cu acest prilej, coroboratã
cu eforturi financiare, va duce la marea izbândã a
Reuniunii, ºi anume deschiderea Atelierului de la
Orãºtie la începutul anului 1907.

Expoziþia a fost remarcatã ºi de presa vie -
nezã, ziarele având cuvinte elogioase despre ta -
lentul cre ator al femeii þãrance române. Iatã cum
se exprimã ziarul „Deut sche Zeitung” din 22 de -
cembrie 1897: „Femeile române ºi îndeosebi fe -
meia din popor, pro duce lucrãri de tot excelente
în bro derie ºi în þesut. Sârguinþa ºi zelul Ro -
mâncei în tors ºi þesut e doar proverbialã. Lucru -
rile expuse, care sânt de origine curat românã,
dovedesc un sen ti ment ºi o pricepere bogatã
pentru culori ºi forme”41. 
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35 Vezi Reuniunea Femeilor Române din comitatul Hunedoarei. 1886-1911, Orãºtie, 1912, p. 23. 
36 Ibi dem, p. 26-27. Impresia excelentã este exprimatã ºi într-un articol publicat imediat de „Gazeta Transilvaniei” din

Braºov: „Într-adevãr ar merita aceastã expoziþie aºa cum e a fi transpusã la o expoziþie uni ver salã, ca prin ea sã se arate
unui pub lic dintr-o lume întreagã, cã femeia românã într-adevãr este cu mult mai vrednicã de cum a fost declaratã ºi
recunoscutã pânã acum din partea unor persoane chemate. Oricare lucrare din expoziþie îþi oferã obiect de studiu for -
mal. Nu ºtii ce sã admiri mai tare, del i cateþea ºi gingãºia compoziþiei ori destoinicia înnãscutã a Româncei, care, pe
lângã aºa puþine cunoºtinþe, este în stare sã-þi producã dintr-un ma te rial brut adevãrate capodopera…”. Ibi dem, p. 27. 

37 În amintirile ei, Elena Pop Hossu-Longin nu precizeazã data, spunând doar cã, în virtutea faptului cã era, din 1895,
preºedinta Reuniunii, s-a ocupat cu organizarea expoziþiei. Valeriu Achim ºi, dupã el, Valentin Bãinþan indicã greºit
anul 1895 al expoziþiei vieneze.

38 Societate culturalã care a luat naºtere la 25 martie 1871, prin contopirea celor douã societãþi ale studenþilor români din
Viena, „Societatea Literar-ªtiinþificã”, în frunte cu Nicolae Oncu, înfiinþatã în decembrie 1864 ºi Societatea Lite -
rar-Socialã „România”, condusã de Th. Philippescu, datând din 1868. Numele a fost propus de cãtre Aurel Mureºeanu
ºi admis dupã mai multe tatonãri, fiind vehiculate ºi numele de „Frãþia”, „Unirea”, „Viitorul” etc.

39 Vezi Elena Pop Hossu-Longin, Amintiri. 1880-1930, p. 151-152. 
40 Ibi dem, p. 152.
41 Vezi Reuniunea Femeilor Române din comitatul Hunedoarei, p. 28-29.



Au urmat alte expoziþii organizate la
Bistriþa (1907), ªimleul Silvaniei (1908), Alba
Iulia (1909) ºi Blaj (1911), ca ºi participãri la
diferite sãrbãtori sau adunãri ale Astrei.

În adunarea generalã a Reuniunii Hune do -
rene, din 14 februarie 1906, preºedinta Elena Pop
Hossu-Longin face un scurt bilanþ al activitãþii de
douã decenii a femeilor din comitat, anunþând cu

bucurie cã obiectivul prin ci pal vizat − deschi -

derea unui ate lier românesc de industrie de casã −
este aproape de finalizare. ªi într-adevãr, în ia -
nuarie 1907 a intrat în funcþiune la Orãºtie, în
cadrul atelierului deschis aici, primul rãzboi în
„sistem þãrãnesc”, destinat confecþionãrii unor
mo dele originale de port tradiþional românesc,
aduse din diferite þinuturi ale þãrii. Intrau, astfel,
în casele ºi în bisericile noastre podoabe neaoºe ºi 
odãjdii sacre, lucrate cu mo tive spe cific ro mâ -
neºti de cãtre þãrãncile talentate, perpetuând fru -
mosul port naþional, port elogiat de cãtre Elena
Pop Hossu-Longin cu asupra de mãsurã42.

În articolul publicat la Iaºi în 1911, pre -
zentând aceastã realizare a femeilor hunedorene,
ea concluzioneazã cu încredere în vitalitatea po -
porului nostru: „ªi toate aceste creaþiuni neîn -
trecute, ne încredinþeazã ºi întãresc în lupta sfântã 
ce o duce românismul pe aceste plaiuri mândre,
dar fãrã de noroc, cã un popor înzestrat ca al
nostru, cu atâtea calitãþi superioare, în bãtaia tutu -
ror prigonitorilor, în veci va trãi”43.

În vorbirea de la adunarea jubiliarã a Reu -
niunii din anul 1911, va numi acest ate lier ca fiind 
„piatra unghiularã a celor 25 de ani” scurºi de la
constituirea organizaþiei de femei. Îºi exprimã,
totodatã, dorinþa de a extinde activitatea ate lie -
rului pentru ca, în timp, sã cuprindã toate ramurile 
industriei noastre þãrãneºti. Concret, pe lângã þe -
sãturi ºi cusãturi, se va recurge la „încrestãturile

în lemn, o artã proprie a poporului nostru, cu care
s-a deprins de veacuri, producând lucruri uimitor
de frumoase”. În acelaºi timp, se va acorda atenþie 
ºi „industriei ceramice, stãruind ca olarii noºtri sã
treacã frumoasele noastre mo tive la decorarea
vaselor”. ªi, în plus, în viitor se sperã la deschi -
derea unui curs de dantelãrie, „ram de industrie”
rãspândit la þãrãncile din judeþ44. 

Dupã ºapte ani de activitate susþinutã, va
adresa bãncilor române un avântat Apel la spri -
jinirea prin donaþii a Atelierului de la Orãºtie. Nu
va fi o simplã solicitare, ci, aºa cum fãcea întot -
deauna, un emoþionant elogiu adus artei popo -
rului sãu, „tesaur de valoare nepreþuitã”, ca ºi
þãrãncilor române pentru mãiestria ºi destoinicia
lor „în cusut ºi þesut”45

 Expunerea sinteticã a intenþiilor cu privire
la activitatea atelierului dovedeºte nu numai dra -
gostea pentru arta poporului sãu, ci ºi o bunã
cunoaºtere a acesteia, fapt pentru care nu consi -
derãm exageratã aprecierea Elenei Pop Hossu-
 Lon gin de cãtre unii autori ca „un promotor al
etnografiei româneºti moderne”46.

Nu doar arta popularã (tradiþii, mo tive, port
etc.) a atras-o pe Elena Pop Hossu-Longin, ci ºi
doina româneascã, despre care a scris cuvinte de o 
mare frumuseþe ºi comprehensibilitate. Consi de -
ratã „mãrgãritar al sufletului nostru” ºi „comoarã
miraculoasã”, doina este încã insuficient studiatã
ºi cunoscutã sau, în termenii autoarei, „zace ne -
exploa tatã ºi nepreþuitã în fiinþa ei”47. Re pre zen -
tantã a sufletului românesc, doina „ne-a fost
talis manul sfânt în toate timpurile ºi ne-a trecut
victorioºi peste momentele noastre tragice ori de
înãlþare”48. Ar trebui pusã la loc de cinste „pentru
mângâierea ºi alinarea cu care ne-a alintat veacuri 
multe dorul, bucuria ºi jalea noastrã” ºi pe ea „sã se 
clãdeascã muzica noastrã clasicã”49. Amintind pe
câþiva dintre „apostolii ei din Ardeal” (Gheor ghe
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42 Amintirile ei constau de fapt dintr-o serie de discursuri (vorbiri, zice ea)  în diferite împrejurãri. Puþine sânt cuvântãrile
în care sã nu se refere, cu fireascã mândrie, la portul românesc.

43 Elena Pop Hossu-Longin, Amintiri. 1880-1930., p. 28.
44 Ibi dem, p. 36.
45 Ibi dem, p. 33-34.
46 Vezi Valeriu Achim, op. cit., p. 299. Calitãþi de veritabil istoric de artã dovedeºte Elena Pop Hossu-Longin ºi în

articolul cu titlul Despre in du stria noastrã þãrãneascã, publicat în „Gazeta Transilvaniei” în decembrie 1911 ºi
reprodus în Amintiri, p. 111-114., ca ºi în discursul sãu din 2 au gust 1925, în comuna Sãlsâg, cu ocazia adunãrii gen er ale
a Despãrþãmântului Bãseºti al „Astrei”, inclus cu titlul Portul românesc ºi in du stria de casã în amintitul volum de
Amintiri. 1880-1930, p. 73-79.

47 Doina româneascã, articol publicat în „Calendarul femeii” din Cluj, 1928. Apud Amintiri. 1880-1930, p. 51.
48 Ibi dem, p. 51-52.
49 Ibi dem, p. 52.



Dima, Iacob Mureºianu, Tiberiu Brediceanu ºi
Ion Vidu), Elena Pop Hossu-Longin atrage,
totodatã, atenþia asupra pericolului ca doina sã fie
însuºitã (rãpitã), datoritã frumuseþii ei, de alte
popoare, afirmând cã „muzica poporalã ungu -
reascã este aproape pe de-a întregul brodatã pe
mo tive româneºti”50. Susþinând necesitatea ca
doina sã fie „cultivatã de la colibã pânã la palat,
de la ºcolile din sate pânã la templul artelor”, ea
propune factorului de re sort, adicã ministrului
Artelor Frumoase, sã dispunã înfiinþarea de coruri 
care, în þarã, ar pune doina româneascã în valoare, 
iar în strãinãtate i-ar cuceri cu farmecul ei „ºi pe
cei mai dârzi protivnici ai noºtri’51.

Propunerile de acum ale Elenei Pop
Hossu- Longin sunt în consens cu ideile avansate
într-un con sis tent articol publicat în „Gazeta
Tran sil vaniei” din 17/30 septembrie 1911 ºi inti -
tulat elocvent „Noi prin noi”. 

Aflatã încã sub vraja impresionantelor ser -
bãri de la Blaj, organizate de „Astra” la o jumãtate 
de secol de existenþã, ea profitã de emoþia sfântã
de care era cuprinsã încã pentru a face o scurtã,
dar criticã analizã a „Asociaþiunii”, ca ºi pro -
puneri pentru revitalizarea acesteia. Constatã
exis tenþa unui indiferentism cras faþã de o insti -
tuþie nobilã, creatã cu mari jertfe de cãtre înain -
taºi, de vreme ce la semicentenar aceasta numãrã
doar 2431 de membri, la un popor de trei milioane 
ºi jumãtate!52 Cine sã organizeze forþele culturale
româneºti, dacã nu noi înºine, cãci e fapt de ex -
perienþã curentã cã guvernul maghiar nu e in -
teresat în propãºirea culturalã ºi economicã a
ro mânilor, ba dimpotrivã, face totul spre a-i þine
într-o stare de înapoiere. Se impune, afirmã Elena
Pop Hossu-Longin, ca fiecare dintre noi (români)
sã-ºi punã talentul, mare sau mic, în slujba culturii 
naþionale. Contribuþia va fi diferitã, cãci „nu pe
fiecare dintre noi ne vor fi sãrutat muzele pe
frunte la naºterea noastrã” ºi „geniile care re -
prezintã lamura culturei unui neam se nasc foarte
rar”, în schimb „ostaº harnic al acestei culturi

poate ºi trebuie sã fie oricare dintre noi”53. Mo ti -
vându-ºi intervenþia prin „dragostea ne mãr ginitã
pentru neamul sãu” ºi prin „dorul fierbinte” de a-l
vedea „sus pe culmile luminate ale unei culturi” la
care este îndreptãþit prin „calitãþile sale etnice
superioare”, ea va face o serie de propuneri con crete 
pentru îmbunãtãþirea activitãþii „Aso ciaþiunii”54.

Elena Pop Hossu-Longin era prezentã la
toate manifestãrile de amploare ale femeilor din
Transilvania, luând cuvântul ºi fãcându-ºi cu nos -
cute ideile sale privind românismul, electrizând
adunãrile prin verbul înaripat ºi însufleþirea cu
care îºi elogia neamul ºi, mai ales, femeile aces -
tuia. Astfel, în anul 1900, la jubileul de 50 de ani
de la înfiinþarea primei Reuniuni a Femeilor
Române, cea de la Braºov, þinut la Abrud, a gãsit
prilejul de a evoca pagina de istorie scrisã cu
sânge de Avram Iancu ºi vitejii sãi, neuitând sã
aminteascã ºi de „strãbunele” din Þara Moþilor
care au ridicat braþul pentru a apãra „cauza mare
ºi sfântã a naþiunii române”55. Va susþine cu fer -
mitate unificarea reuniunilor de femei, pentru a-ºi 
spori puterile în lupta lor de emancipare na þio -
nalã, fiind prezentã în iunie 1913 la Braºov, la
Congresul Uniunii Femeilor Române din Tran -
silvania ºi Ungaria, unde s-au adunat repre zen -
tantele Reuniunilor de Femei din provinciile
lo cuite de români ºi aflate sub stãpânire strãinã.
Într-o alocuþiune a fãcut elogiul nobilelor
matroane de odinioarã din Braºov „care au înþeles 
glasul vremilor ºi au întemeiat cea dintâi Reu -
niune de Femei Române”, devenitã azi „muma
tuturor Reuniunilor noastre...”56. În anul 1926 a
participat la lucrãrile Congresului Uniunii Fe -
meilor Române, tot la Braºov, unde, sub pre -
ºedinþia Mariei Baiulescu, s-au serbat 75 de ani de 
la înfiinþarea primei Reuniuni de Femei Româ ne
de la noi, jubileul fiind „o legitimã glorie a tuturor 
femeilor române din Ardeal”57. 

Peste un an va fi la Cluj, la Reuniunea
Femeilor Creºtine, ocazie cu care publicã un emo -
þionant articol în „Calendarul femeii” pe 1927.
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50 Ibi dem.
51 Ibi dem, p. 53.
52 Ibi dem, p. 98.
53 Ibi dem,p. 97.
54 Ibi dem, p. 101. În continuare (p. 101-103) aceste propuneri.
55 Ibi dem, p. 46-47.
56 Ibi dem, p. 40.
57 Vezi articolul Mândria femeilor române din Ardeal, în Ibi dem, p. 41. Publicat în ziarul „Carpaþii” în preajma

jubileului, articolul reitereazã condiþiile care au condus la constituirea reuniunii braºovene, mo ment istoric de
anvergurã pentru cultura românã.



Intitulat „Opt sute de mii de mame”, arti colul este
un vi brant elogiu adus mamelor care au nãscut ºi
crescut pe tinerii eroi care s-au jertfit pentru reali -

zarea visului milenar − cel al unei Românii între -
gite! Aceste mame „care au ºtiut creºte asemenea
eroi, care s-au sacrificat pentru izbândirea unui
ideal, cu cânturi serafice pe buze”, crede cu tãrie
Elena Pop Hossu-Longin, „sunt vrednice ase -
menea fiilor lor nemuritori sã intre pe vecie pe
cele mai strãlucite pagini ale istoriei noastre”58.

Actul Marii Uniri de la 1 Decembrie, eve -
niment la care fa milia sa ºi-a adus o indubitabilã
contribuþie, a gãsit-o bolnavã, la Deva. Ea a fost,
însã, prezentã la Alba Iulia nu numai cu sufletul,
ci ºi cu cele douã fiinþe dragi, tatãl ºi soþul,
George Pop de Bãseºti ºi Francisc Hossu-Longin.
Emoþia, mândria ºi bucuria pe care i le-a provocat
înãlþãtoarea biruinþã a neamului sãu ºi le-a ex -
primat, cu toatã cãldura sufletului sãu românesc,

în salutul adresat femeilor ºi fecioarelor române −
mame, soþii, surori ºi logodnice, într-un text pu -
blicat în ziarul „Þara Haþegului”, din 8 decem -
brie. Acum, când românii veniþi cu miile în
ce tatea lui Horia ºi Avram Iancu din cele „patru
unghiuri” s-au declarat stãpâni pe prezentul ºi
viitorul lor, chemarea ei este la pace, toleranþã ºi
la trãirea plenarã a bucuriei mântuirii din robia de
veacuri: „În aceste clipe mari ºi sfinte sã uitãm
trecutul plin de jale ºi suferinþe, sã uitãm sbu -
ciumul sufletelor noastre, sã uitãm toatã urgia de
veacuri rãbdatã ºi sã ne înãlþãm inimile pline de
sfântã bucurie cãtre Naþiunea Românã, care astãzi 
prãznuieºte învierea sa la viaþã liberã ºi naþio -
nalã”59. Despre aceastã „strãlucitoare apoteozã a
epopeei noastre naþionale” a scris, la fel de vi -
brant, peste 17 ani, în revista „Flori de crin” din
ªimleul Silvaniei, alt colþ de þarã, unde revenise
dupã moartea tatãlui sãu, în 1919. Dragostea ºi
respectul pentru poporul sãu care la „Mecca ro -
mâ nismului” fãcuse, prin vrednicii sãi repre zen -
tanþi, „juruinþa solemnã cã va fi de-a pu rurea
stãpân în Þara fãgãduinþei” reiese elocvent ºi din

acest scurt, dar semnificativ text, intitulat simplu,
1 DECEMBRIE 1918...60. 

De la Bãseºti, în cele douã decenii trãite
aici, ºi-a manifestat nerestrictiv aceastã dragoste
printr-o bogatã activitate so cial-culturalã pusã în
slujba þãranilor codreni, pe care îi preþuia la fel de
mult ca ºi tatãl sãu, Badea George. Pentru lumi -
narea acestora, a prezentat numeroase expuneri

culturale, sub egida Astrei − al cãrei vrednic ºi

înflãcãrat ex po nent a fost − privind istoria nea -
mului, portul, cântecul ºi dansul românesc, în -
dem nându-i sã-ºi respecte tradiþiile moºtenite ºi
sã le transmitã mai departe. În debutul cuvântãrii
þinute în comuna Bãiþa din Sãlaj, în vara anului
1929, ea evocã momentul de constituire, cu mari
jertfe ºi greutãþi „Asociaþiunii pentru Literatura ºi
Cultura Poporului Românesc”, pentru a con tra -
cara încercãrile de deznaþionalizare exercitate
asupra românilor de dominaþiile strãine, a cãror
þintã era „de-a desfiinþa pe român ºi a-l contopi în
rasa lor strãinã”61. În numele acestui „vechi aºe -
zãmânt cul tural, înfãptuit pe vremuri de cãtre cãr -
turarii cei mai aleºi ai poporului românesc din
Ardeal”, Elena Pop Hossu-Longin îi sfãtuieºte pe
þãranii veniþi cu sutele din satele apropiate sã-ºi
trimitã copiii la ºcoalã, spre a învãþa carte pentru a 
deveni apoi „plugari harnici, cetãþeni luminaþi ºi
soldaþi viteji, care, la rândul lor, sã apere þara
noastrã scumpã de orice nãvãlire duºmanã”. Afla -
tã la vârsta senectuþii, ea transmite din cultura sa
pedagogicã îndemnuri de bun-simþ mamelor care
poartã rãspunderea creºterii ºi educãrii copiilor.
Printre acestea, imperativul cultivãrii virtuþilor
creºtine, promovate de sfânta bisericã strã mo -
ºeascã, apãrãtoarea fiinþei naþionale în „vremi de
urgie ºi prigoanã”. Apoi, în cazul în care copiii
greºesc, fapt firesc, sã renunþe la „sudãlmi ºi bles -

teme” − des auzite în satele noastre − recurgând,
în schimb, la „cuvinte blânde”, chiar dacã uneori
„mustrãtoare”, dar „totdeauna isvorâte din suflet
creºtinesc”62.

108

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

58 Ibi dem, p. 49-50.
59 Ibi dem, p. 115-116.
60 „Acea zi mãreaþã a fost proba viguroaselor aptitudini a le poporului românesc, cã, atunci când este vorba de soartea sa

vitalã, ºtie sã fie una ºi nedespãrþit, de la vlãdicã pânã la opincã ºi cã nu este putere pãmânteascã care sã-l clatine, când
statoreºte principii menite sã apere ºi încercuiascã fiinþa ºi legea sa româneascã”. Vezi Elena Pop Hossu-Longin,
1 DECEMBRIE 1918..., în „Flori de crin”, nr. 10, decembrie 1935, p. 4.

61 Elena Pop Hossu-Longin, Amintiri. 1880-1930, op. cit., p. 81-82.
62 Ibi dem, p. 82.



La fi nal, le oferã, prin intermediul preo -

tului, „niºte cãrticele” − ca început al „unei bi -

blio teci poporale” − scrise „pe graiul poporului”,
unde vor gãsi sfaturi utile pentru munca ºi viaþa
lor63.

Tot despre „Astra” ºi despre preocupãrile
acesteia, în vederea ridicãrii culturale a sãtenilor,
în primul rând, va vorbi peste un an la adunarea
generalã a Despãrþãmântului Bãseºti, þinutã la
Asuajul de Jos. O cuvântare de un pa tri o tism ar -
dent, îndemnând la muncã ºi jertfã pentru „Pat ria
noastrã dulce România Mare”, cãci destul a trudit
poporul român pentru Aus tria ºi Ungaria, contri -
buind „la strãlucirea Vienei ºi a Budapestei”, în
timp ce „neamþul de la Viena ºi ungurul de la
Budapesta... îºi bãteau joc, în fel ºi formã, de
poporul blând ºi bun al Ardealului”64.

La Odeºti, sat la limita nordicã a Bã seºtiu -
lui, a vorbit despre vocaþia culturalã a Astrei ºi
realizãrile ei, îndeosebi în trezirea conºtiinþei na -
þio nale, întrucât „ideea naþionalã este luceafãrul
strãlucitor, care cãlãuzeºte rodnica sa acti vita te”65.

Activitatea Elenei Pop Hossu-Longin în ca -
drul Reuniunilor de Femei (sãlãjene ºi hune do -
rene, în primul rând) ºi al „Astrei”, a avut în
vedere þãranul, ex po nent majoritar al populaþiei

româneºti, al cãrui univers − limitat, din pãcate −
îl cunoºtea bine, cãci ºi-a petrecut o mare parte a
vieþii în mijlocul celor care lucrau pãmântul. Le-a
cunoscut bine necazurile, grijile ºi frãmântãrile,
valorile ºi aspiraþiile, portul ºi cântecele, dedi -
cându-ºi ºtiinþa ºi experienþa, uneori ºi banii, îm -
bu nãtãþirii condiþiilor de viaþã materialã ºi spi ri -
tualã a acestora, cu o pasiune de nimic dezminþitã.

Întinsa ºi complexa sa activitate pe tãrâm
obºtesc a pus-o în legãturã, în mod firesc, ºi cu
reprezentanþi ai elitei culturale ºi politice ro mâ -
neºti ºi strãine. 

Am amintit de tânãrul poet Petre Dulfu,
prezenþã agreatã de Elena Pop ºi de celelalte ado -

lescente care-ºi petreceau vacanþele la castelul
din Bãseºti. În primãvara anului 1927, îndrãgitul
autor al Isprãvilor lui Pãcalã, fostul „discipol

transcarpatin al lui Alecsandri”66 − cum îl va

numi Elena Pop − a fost sãrbãtorit în întreaga þarã. 
Doamna Bãseºtilor i-a adresat o scurtã, dar emo -
þionantã scrisoare de felicitare, în care reitera ace -
le vremuri frumoase, în care idealul sfânt naþional 
le-a dat tãria de a suporta vicisitudinile robiei:

„Aveam crezul fa natic – scrie aceasta − adânc
înrãdãcinat, cã neamului nostru îi este rezervat un
falnic viitor. Credinþa aceasta mântuitoare ne dã
tãrie de-a întâmpina cu sto icism dârz, toate lo -
viturile crude ale duºmanului”67. Numindu-l „fer -
vent Apostol al propagandei naþionale”, îl aprecia 
pentru aportul adus cu „lira fermecatã”, la întã -
rirea credinþei în acest viitor. 

Dupã rãsunãtorul succes repurtat de Alec -
sandri la concursul felibrilor de la Montpellier cu
Cântecul gintei latine, succes care a produs o
explozie de bucurie la românii de pe ambele ver -
sante ale Carpaþilor, Reuniunea Femeilor Ro mâ -
ne Sãlãgene „i-a trimis o însufleþitã adresã de
felicitare ºi un admirabil covor lucrat de mem -
brele sale”68.

De la Mirceºti, laureatul poet român, miºcat 
de gestul lor, le-a mulþumit, nom i nal doamnelor
Maria Barbuloviciu, Clara Maniu ºi Emilia Pop,
apreciind ofranda trimisã „ca una din cele mai
dulci comori ce am norocul de a câºtiga în cariera
mea de poet”. Gestul lor are, însã, ºi o conotaþie
mai generalã, cãci, afirmã cu satisfacþie Petre
Dulfu, „un neam unde femeia cuprinde în sufletul
ei cele mai înalte simþãminte ale omeniei, amorul
de patrie, respectul familiei ºi atragerea cãtre tot
ce e bun ºi frumos, este menit a lua o dezvoltare
strãlucitoare între celelalte neamuri”69. Ev i dent,
scrisoarea poetului a generat nu numai bucurie, ci
ºi dorinþa de a activa mai bine ºi mai intens, ceea
ce s-a concretizat – îºi aminteºte Elena Pop
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63 Ibi dem, p. 83.
64 Ibi dem, p. 85.
65 Ibi dem, p. 88.
66 Petre Dulfu îºi dãduse doctoratul la Universitatea din Cluj, cu profesorul Grigore Silaºi, cu lucrarea Activitatea lui

Vasile Alecsandri pe tãrâmul literaturii române (în limba maghiarã), expresie a impresiei pe care op era celui mai mare
poet român la acea datã a produs-o asupra tânãrului Dulfu.

67 Elena Pop Hossu-Longin, Amintiri. 1880-1930, op. cit., p. 138.
68 Vezi Elena Pop Hossu-Longin, Amintiri, în „Þara Silvaniei”, op. cit, p. 9. Probabil darul a fost trimis cu ocazia

sãrbãtorilor de Crãciun 1883, cãci rãspunsul lui Alecsandri este datat 6/18 ianuarie 1884.
69 Ibi dem, p. 10.



Hossu- Lon gin −, în deschiderea unei ºcoli pri mare
de fetiþe, cu ºase clase, în ªimleu70. În fi nalul
scrisorii, Vasile Alecsandri oferea Re u niunii, prin 
intermediul editorului Socec, colecþia completã a
operelor sale71. 

Elena Pop Hossu-Longin a fost, în acelaºi
timp, o demnã însoþitoare a tatãlui sãu, ilustrul pa -
triot George Pop, în lupta pentru libertate ºi uni -
tate naþionalã, luând, alãturi de acesta, parte la
multe acte importante în organizarea politicã a
românilor transilvãneni. Astfel, în luna au gust a
anului 1880, ea a participat, alãturi de tatãl sãu, la
adunarea generalã a „Astrei”, þinutã la Turda
unde locuiau Ioan ºi Emilia Raþiu, fruntaºi re -
cunoscuþi ai luptei de emancipare naþionalã. Dupã 
festivitãþile impresionante, exponenþii prezenþi ai
miºcãrii politice, printre care G. Bariþiu, Partenie
Cosma, Iacob Bologa, Andrei Cosma, Aurel Mu -
re ºeanu etc. s-au întrunit în casa lui Ioan Raþiu, la
solicitarea lui George Pop72. Aici s-a discutat ºi
s-a hotãrât unificarea celor douã par tide care-i
reprezentau pânã atunci pol i tic pe ro mâ nii din
Imperiul Austro-Ungar: Partidul Ro mânilor din
Banat ºi Ungaria ºi Partidul Ro mânilor din
Transilvania. Hotãrârea va fi trans pusã în practicã 
la Conferinþa Naþionalã din zilele de 12-14 mai
1881, de la Sibiu. Evenimentul de la Turda este
vãzut, peste ani, de fiica lui George Pop drept
unul epocal, primit ca atare de presa ºi obºtea
româneascã: „S-a vãzut la aceastã întru nire a
celor mai buni ºi luminaþi fii ai neamului nostru, o 
garanþie pentru luptele din viitor, care au sã fie

purtate nu rãzleþ − ºi deci fãrã multe ºanse de

izbândã − ci îndrumate de principii stabilite spre
scopuri bine stabilite ºi unitare”73. Ev i dent cã
acest act, prin care se punea capãt ezitãrilor ºi
fundamenta solidaritatea românilor, nu putea fi pe 

placul maghiarilor, a cãror presã „sbiera ca din
gura ºarpelui” ca agitatorii români sã fie puºi „sub 
zãvoarele Vaþului ºi Seghedinului”, cele douã în -
chisori în care vor ajunge peste un deceniu ºi
jumãtate, semnatarii Memorandului. Urmarea a
fost riposta lui Tisza Kalman, prin legea din pri -
mãvara anului 1882, de introducere a limbii ma -
ghiare în ºcolile româneºti, sau, cu expresia
Elenei Pop Hossu-Longin, „a calului troian în
cetãþuia învãþãmântului nostru poporal”74.
Înãspri rea opresiunii maghiare a generat, firesc,
„mari valuri de nemulþumire ºi mâhniri pro fun -
de”, dar a avut ºi un efect nescontat de opresori ºi
anume acela „de-a trezi conºtiinþe adormite ºi a
oþeli voinþe ºi fapte bãrbãteºti pentru lupte dârze
ºi intransigente provocate de acest sistem fãrã de
lege”75.

Ea însãºi va pleda pentru cauza co na þio -
nalilor sãi, elocventã fiind scrisoarea pe care i-o
adreseazã contelui Angelo de Gubernatis76, cu
ocazia vizitei acestuia pentru cercetãri ºtiinþifice
în Transilvania din 1885. Urându-i un bun venit
printre latinii Orientului, îi atrage atenþia asupra
centenarului martiriului – premergãtor Revoluþiei 
Franceze din 1789 –, lui Horia, Cloºca ºi Criºan,
primii în Europa care au înscris pe steagul lor
„sublimele cuvinte Libertate. Egalitate ºi Fra ter -
nitate”. Dovadã cã avea cunoºtinþã de cercetãrile
etnografice ale profesorului ital ian este invitaþia
fãcutã acestuia de a se apleca cu obiectivitate
asupra poporului, un popor sãrac ºi fãrã instrucþie, 
puþin asemãnãtor cu fraþii sãi occidentali, sursã
fecundã, însã, pentru cercetãri, care-i vor releva
cauzele pentru care trãieºte în mizerie, deºi natura 
a fost atât de generoasã cu el, înzestrându-i pã -
mântul cu atâtea bogãþii!77. Îl roagã apoi „sã-i
acorde simpatia sa acestui popor atât de oprimat,
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70 Ibi dem.
71 Ibi dem.
72 Elena Pop Hossu-Longin, care face o scurtã istorie a începuturilor Partidului Naþional Român, enumerã zece prezenþi

(vezi Amintiri. 1880-1930, p.143 ), adãugând „ºi alþii”, pe când Ioan Georgescu re duce la ºase numãrul acestora. Vezi
Ioan Georgescu, George Pop de Bãseºti. 60 de ani..., p. 51.

73 Elena Pop Hossu-Longin, Amintiri. 1880-1930, p. 144.
74 Ibi dem, p. 145.
75 Ibi dem, p. 146.
76 Angelo de Gubernatis (1840-1913), istoric literar ºi sa vant (indianist, etnolog) ital ian. Profesor de orientalisticã la

Institutul de Studii Superioare din Florenþa (1863-1890). Pe lângã studiile de indianisticã ºi de mitologie, a publicat
trei dicþionare, în cel editat în limba italianã Dizionario biografico degli scrittori contemporanei din anii 1879-1880 (2
vol ume) incluzând ºi câþiva scriitori români. În România prima vizitã o va face în anul 1897, la invitaþia lui V. A.
Urechia. A luat apãrarea memorandiºtilor, în presã, în iunie 1894, dupã ce au fost condamnaþi.

77  Elena Pop Hossu-Longin, Amintiri. 1880-1930, p. 89-90.



dar care meritã o soartã mai fericitã ... popor
izolat de fraþii sãi de origine ºi pe care o forþã
brutalã voieºte acum sã-l lipseascã de uni ca sa
comoarã, pãstratã cu atâta pietate de cãtre strã -
moºii sãi: limba sa maternã”78. Întors în Italia,
sã-ºi ridice vocea în apãrarea unei cauze sfinte,
precum este lupta poporului român din Transil -
vania pentru drepturile sale, „un popor care vo -
ieºte sã trãiascã ºi sã moarã român ºi care nu va
renunþa niciodatã la limba sa ºi la tradiþiile strã -
moºeºti”79.

Aceeaºi dragoste fierbinte pentru pat ria ºi
pentru naþiunea sa a determinat-o sã adreseze o
fulminantã scrisoare deputatului maghiar
Komjati Bela80, revoltatã de discursul acestuia
din Cam era Deputaþilor privitor la chestia naþio -
nalitãþilor. Acesta a afirmat expresis verbis drep -
tul la maghiarizarea celorlalte naþionalitãþi din
„pat ria maghiarã”! Vorbind în numele femeilor
române, ea respinge o asemenea idee, ca ºi des -
considerarea naþiunii sale: „Noi ne iubim fier -
binte pat ria, ale cãrei glii veacuri de-a rândul le-a
udat sânge românesc eroic, ºi în numele sfânt al
acestor eroi protestãm cã pat ria asta ar fi apãrat-o
numai maghiarii, iarã noi am fi numai elementele
primite ºi tol er ate din graþie ale acestei þãri”81.

Elena Pop Hossu-Longin îºi reitereazã ob -
sesiv mândria de a fi româncã ºi de a aparþine unui 
popor cu un trecut plin de glorie ºi destinat unui
viitor pe mãsurã. ªi, aºa cum maghiarii îºi pãzesc
caracterul naþional, aºa vor face ºi românii, deciºi
sã trãiascã ºi sã moarã „ca Români în þara asta”.

Dupã moartea tatãlui sãu, 23 februarie
1919, a pãrãsit pãmântul clasic al Hunedoarei ºi
s-a stabilit la Bãseºti, în castelul unde ºi-a pe -
trecut copilãria ºi adolescenþa, pe pãmântul strã -
moºilor, devenit acum numai al sãu. Moºia de
peste 3000 de iugãre trebuia administratã, ceea ce
„Ilustra Doamnã”, cum o numeau sãlãjenii, o va
face cu pricepere ºi responsabilitate. Aceasta nu
i-a diminuat râvna de a sluji naþiunii române,
participând „la toate manifestãrile culturale ºi

naþio nale din Transilvania. N-a existat societate
culturalã înainte de Unire ºi societate femininã
dupã Unire, cu ramificaþie ºi dincoace de Carpaþi,
a cãrei membrã activã sã nu fi fost. Iar calitatea de
membrã, nu se limita la o simplã figuraþie, ci era o
îndrumãtoare prezentã cu sfatul ºi o sprijinitoare
cu banul”82. A luat parte activã la toate adunãrile
ºi acþiunile Despãrþãmântului Bãseºti al Astrei,
luând întotdeauna cuvântul, pledând pentru limba 
românã, pentru portul, cântecul ºi dansul ro mâ -
nesc, încercând sã trezeascã astfel conºtiinþa na -
þio nalã a celor din zona Codrului-ºi nu numai.
Folosea orice ocazie pentru a-ºi afirma dragostea
ºi grija pentru conaþionalii sãi. Iar ocaziile n-au
lipsit. Astfel, în 6 mai 1923, datã care coincidea
atunci cu sãrbãtoarea Sfântul Gheorghe, la
Bãseºti a avut loc, la iniþiativa ºi în organizarea
Elenei Pop Hossu-Longin, ceremonia dezvelirii
monumentului dedicat memoriei tatãlui sãu, ma -

rele pa triot George Pop de Bãseºti − un obelisc de
marmurã neagrã în formã de cruce. Au rãspuns,
spre a-l comemora pe Badea George al lor, mii de
þãrani, ca ºi reprezentanþi ai elitei religioase,
politice ºi culturale din România întregitã. Litur -
ghia a fost oficiatã de cãtre mitropolitul Vasile
Suciu de la Blaj ºi episcopul Gherlei, Iuliu Hossu.
Acesta din urmã, în predica sa, a fãcut legãtura
între ilustrul dispãrut ºi patronul sãu spir i tual, al
cãrui praznic se sãrbãtorea, identificând ase mã -
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Salon în casa familiei Pop de Bãseºti

78 Ibi dem, p. 90-91.
79 Ibi dem, p. 91. Scrisoarea, în limba francezã, semnatã „Une Roumaine”, a fost pub licatã în 14 martie 1885 în ziarul

„L’independance Roumaine”, apoi în „Gazeta Transilvaniei” ºi în alte ziare etc.
80 Publicatã în 19 Februarie 1900 ºi comentatã în „Gazeta Transilvaniei”, „Tri buna”, „Arad es videke” etc.
81 Elena Pop Hossu-Longin, Amintiri. 1880-1930, p. 92. 
82 Este afirmaþia lui Leontin Ghergariu (1897-1980), profesor ºi pub li cist, etnolog, unul dintre marii cãrturari ai Sãlajului

interbelic, di rec tor al „Liceului de bãieþi din Zalãu” ºi preºedinte al Despãrþãmântului „Astra” Sãlaj. Vezi, L.
Ghergariu, Elena Pop Hossu-Longin 1862-1940, în „Transilvania”, Anul 71, sept.-dec. 1940, Nr. 5-6, p. 165-166.



nãri în viaþa lor ºi, în primul rând, puterea de
sacrificiu a amândurora. Au mai cuvântat foºtii
colegi din Partidul Naþional Român, Teodor
Mihali ºi Valeriu Braniºte, prietenii din Sãlaj,
Alexandru ºi Elena Aciu, dar cel care a electrizat
asistenþa a fost „poetul pãtimirii noastre”, Octa -
vian Goga. Aceºtia ºi mulþi alþii au þinut o ade -
vãratã lecþie de istorie, de un veritabil pa tri o tism,
chemând la fapte concordante cu crezul pol i tic ºi
moral al seniorului darnic83, pa tron, timp de câ -
teva decenii, al miºcãrii naþionale a românilor
transilvãneni. Lucrurile se vor repeta în 1935,
când, la chemarea Elenei Pop Hossu-Longin, ma -
rile personalitãþi venite la Bãseºti sã comemoreze
centenarul naºterii celui care, potrivit lui N. Iorga, 
„a fost bãtrânul naþiei”, au evocat pagini me -
morabile din viaþa ºi lupta acestuia pentru binele
naþiei sale iubite. În încheierea unei emoþionante
cuvântãri, în care a creionat importanta contri -
buþie a lui George Pop în lupta pentru drepturi ºi
neatârnare a naþiunii române din Transilvania,
marele om pol i tic Iuliu Maniu s-a adresat Elenei
Pop Hossu-Longin astfel: „Dacã a fost aºa, sã
mulþumim cã a avut un înger pãzitor, care l-a
urmat în toate ºi s-a identificat cu toate acþiunile
sale. Scumpã doamnã Elena, îþi rãmâne recu nos -
cãtor neamul întreg. Nu doresc altceva decât ca
fiecare fiicã românã sã ia pildã de la D-ta. Atât ca
fiica lui G. Pop de Bãseºti, cât ºi ca fiinþã plinã de
cãldurã ºi devotament faþã de naþiunea românã,
þara întreagã îþi va fi profund recunoscãtoare”84. 

În seara zilei de 15 mai 1940, când se apro -
piau norii negri ai rãzboiului, Elena Pop Hossu-
 Longin a pãrãsit pentru totdeauna Transilvania sa
iubitã, înainte de a o vedea ruptã din pat ria ro mânã. 

În marasmul acelor zile, dispariþia ei a trecut
aproa pe neobservatã în þarã. În schimb, cei din
împrejurimile Bãseºtiului, dar ºi din alte pãrþi ale
Sãlajului, þãrani, intelectuali, preoþi etc., au umplut
curtea castelului, duminicã, 19 mai 1940, când
Doamna Bãseºtilor a fost condusã pe ultimul drum.
Slujba înmormântãrii a fost oficiatã de dr.
Alexandru Rusu, episcopul greco-catolic al Mara -
mureºului, în prezenþa unui sobor de 50 de preoþi.
Din lumea politicã a asistat doar dr. Ale xandru
Vaida-Voevod, acum consilier re gal, pe care-l cu -
nos cuse la Viena, cu ocazia expoziþiei din anul 1895.

Timp de o jumãtate de secol, despre aceastã
prestigioasã reprezentantã a feminismului ro mâ -
nesc din Transilvania s-a pãstrat, cu mici excepþii, 
o nemeritatã, dar explicabilã tãcere. Din pãcate,
nici în ultimele trei decenii op era ei, atâta câtã
este, nu a reþinut suficient atenþia. Vocaþia ei de
publicistã a rãmas necunoscutã85, iar Amintirile
ei, scrise cu multã cãldurã86 − doc u ment de certã
valoare prin evocarea societãþii româneºti de la
sfârºitul secolului al XIX-lea ºi primele patru
decenii ale secolului XX − meritã a fi reeditate. 

Sã încheiem cu cuvintele unui necunoscut
astãzi evocator al acestei minunate femei care a
vibrat cu toatã fiinþa sa la durerile neamului: „Cres -
cutã bãrbãteºte de pãrintele sãu Gheorghe Pop de
Bãseºti, preºedinte al Partidului Naþional, doamna
Elena Pop Hossu-Longin este cel mai reprezentativ
tip al femeii române din generaþia care ne pre -
cedeazã. Inteligenþã sclipitoare, edu caþie aleasã, cu -
noºtinþe amãnunþite în domeniul so cial, eco nomic ºi 
pol i tic, însoþite de calitãþi lite rare, au fãcut-o sã fie
consideratã ºi de duºmanii noºtri, ca o femee care
face cinste neamului românesc”87.   
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83 Generozitatea lui George Pop a fost recunoscutã de toþi, români ºi maghiari. Iatã ce scria, la moartea fiicei sale Elena,
biograful sãu: „Nu se poate închipui adunare a «Astrei», de a vechei Societãþi pentru Fond de Teatru Românesc, nici
con cert, nici reprezentaþie teatralã, nici în România întregitã zi a Eroilor, nici altã manifestaþie culturalã în aceste pãrþi,
fãrã sprijinul acestei generoase familii româneºti”. Vezi Ioan Georgescu, Elena Pop Hossu-Longin. 1862-1940, în
„Þara Silvaniei”, Zalãu, Anul I, nr. 1, 1940, p.88-89. Iar dovada cea mai grãitoare este, dupã acelaºi autor, testamentul
fãcut de George Pop ºi fiica sa în anul 1914, prin care lãsau averea, „preþuitã” atunci la patru milioane de coroane,
capitlului din Blaj „pentru promovarea culturii poporului român”. Ioan Georgescu, George Pop de Bãseºti…, p. 343-344.

84 Vezi Ioan Georgescu, op. cit., p. 369-370.
85 O succintã trecere peste viaþa ºi op era ei realizeazã Marin Pop în cartea Elena Pop Hossu-Longin (1862-1940).

Personalitate marcantã a Þãrii Silvaniei-viaþa ºi op era, Editura „Caiete Silvane”, Zalãu, 2012, în care publicã ºi o
parte din cuvântãrile þinute în diferite ocazii.

86 De remarcat emoþionantele ºi de loc exageratele portrete fãcute celor trei soþii de luptãtori patrioþi, ele însele mari figuri 
fem i nine ale naþiunii române din Ardeal, Emilia Raþiu, Clara Maniu ºi Viorica Mihali, în Amintiri.1880-1940, p. 56-64.

87 Dr. Aurel Gociman, Probleme româneºti. Trei conferinþe, Arad, 1936, p. 28.



Gãvrilã Iuga de Sãliºte
1880-1940

Ligia TOMOIAGÃ FILIPAªCU

Au trecut 100 de ani de la Marea Unire
ºi, totuºi, maramureºenii nu ºtiu (sau
prea puþini ºtiu) cât de aproape a fost

Maramureºul sã îºi pãstreze aproape întreg te -
ritoriul istoric, voievodal la Conferinþa de Pace de 
la Paris. Dr. Gãvrilã Iuga negociase în numele
Guvernului Re gal, condus de prim ministrul
Vaida-Voevod, cu partea cehã ºi ajunsese la un
acord de sta bilire a frontierelor de nord în matca
lor fireascã, pe munþi, respectând realitatea isto -
ricã, geograficã, etnicã, strategicã. Singura parte
din Maramureº care urma sã fie „abandonatã” era
plasa Dolha, în care marea majoritate a familiilor
su fe ri serã un proces de maghiarizare ºi rute ni zare.
Ei bine, acest lu cru nu s-a întâmplat din douã mo -
tive: demisia guvernului con dus de Vaida-Voe vod
ºi slã biciunea membrilor de le ga þiei române la Con -
ferinþa de Pace – aºa cum reiese din multe le docu -
mente lãsate în urmã de dr. Gãvrilã Iuga. 

Dar sã ne întoarcem puþin în timp, sã vedem 
cine a fost acest om cu totul deosebit, a cãrui
staturã a fost cel puþin comparabilã cu a altor mari
bãrbaþi de stat ai României, printre care se numãrã 
ºi primii eroi ai þinutului Maramureºului! Gãvrilã
Iuga s-a nãscut la Sãliºtea de Sus, într-o familie de 
nobili maramureºeni, descendenþi din Iuga, fra -
tele lui Bogdan. A fost crescut în spirit creºtin,
naþional ºi co munitar, aºa ca toþi nobilii ma ra -
mureºeni. ªcolit la Nãsãud ºi Beiuº, îºi face stu -
diile universitare la Budapesta, unde obþine
di plo ma de doc tor în ºtiinþe juridice. Dupã un
stagiu de avocat la Lugoj, revine în Viºeu, unde
îºi continuã cariera de avocat, dar îºi începe ºi
activitatea dedicatã Maramureºului. Astfel, în
1911 înfiinþeazã ºi organizeazã Despãrþãmântul
ASTRA din Viºeu- Iza, un prim pas spre unirea cu 
þara. 

La izbucnirea Primului Rãzboi Mondial,
este mobilizat, trimis la ºcoala de ofiþeri ºi apoi pe 
front, unde este luat prizonier în 1917. Acolo
organizeazã eºaloane de voluntari – 2 regimente – 
cu care se întoarce în þara – 1200 de ofiþeri ºi peste 
10 mii de ostaºi – ºi participã la luptele de la
Mãrãºti ºi Mã rãºeºti. Pentru aceastã acti vi tate,

regele îl felicitã per sonal. Se întoarce în Rusia,
deºi era condamnat la moarte acolo, pentru a mai
organiza volun tarii care pãrãsiserã ar mata un garã. 
În 1917, la Dar niþa,  dr. Gãvrilã Iuga a fãcut un lu -
cru extraordinar, oarecum uitat de istorie, din
pãcate: sem nea zã declaraþia de rãzboi îm po triva
Puterilor Centrale ºi cere unirea Ardea lu lui, Ba na -
tului ºi Ma ra mureºului cu Ro mânia. Acest gest îl
anga jeazã per ma nent în lupta pentru alãturarea
Maramu re ºu lui la þarã, ideal pentru care a luptat
foarte mult ºi asiduu. Dupã rãzboi, îºi dedicã toatã 
energia convingerii, atât a puterii de la Bucureºti,
cât ºi a reprezentanþilor cehi în privinþa stabilirii
graniþei de nord a þãrii în aºa fel, încât sã includã
mare parte din Maramureº. Din pãcate, aºa cum
se ºtie, acest lucru nu s-a petrecut. Iuga scrie în
memoriile sale înºirând toate argumentele aduse
de el (peste 20), de naturã istoricã, strategicã,
economicã (prin ruperea Maramureºului, acest
þinut nu mai avea niciun drum di rect cãtre þarã!!),
sociologice etc. Din pãcate, Guvernul Voevod
cade, Guvernul Averescu e slab ºi tot ceea ce se
negociase cu parte cehã este anulat. Delegaþii la
Conferinþa de Pace sacrificã Maramureºul fãrã
niciun rost ºi fãrã sã fi fost necesar, aºa cum reiese 
din însemnãrile lui Iuga:
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Comisia teritorialã a tras liniile de fron -
tierã între noi ºi cehi fãrã sã ºtim noi despre
aceasta. Posibil cã cehii s-au interesat, pentru
aceea au fost date graniþe aºa favorabile pentru ei.

Oficios nici pânã azi nu s-au comunicat
graniþele între noi ºi cehi ºi nici între noi ºi sârbi.

Din aiestea se poate vedea clar ce interes
au purtat delegaþii români faþã de graniþele de la

nord. Nici cu cehii, pentru Maramureº ºi nici cu
polonezii pentru icu ce intrã în corpul României
nicio vorbã n-a fãcut. Vai ºi amar de politica
politicienilor noºtri. Îi întrec niºte croitori ºusteri 
cehi ºi niºte neguþãtori de porci sârbi. Aceºtia
sunt cu mult mai rafinaþi ºi mai rutinaþi. Ai noºtri,
nulitãþi enorme. Atâta primim cât ni se dã din
graþie. Încolo, ai noºtri nici sã cearã ceva nu
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1880 – 23.11 – se naºte Gãvrilã Iuga, în Sãliºtea de
Sus, din Lupu ºi Mãricuþa (nãscutã Chiº),
descendenþi ai lui Iuga, fratele voievodului
Bogdan, ºi respectiv, ai lui Nicolae de Sãliºte
(strãnepot al lui Bogdan-Vodã).

1888-1892 – elev la ªcoala Primarã din Sãliºtea de
Sus, sub îndrumarea învãþãtorului Dumitru Chiº.

1892-1900 – elev la Liceul Românesc din Nãsãud ºi
la Liceul Românesc din Beiuº.

1900-1907 – stu dent ºi apoi doctorand al Facultãþii
de Drept din Budapesta. Obþine di ploma de
doc tor în ºtiinþe juridice.

1907-1910 – avocat stagiar în Lugoj.
1910 – se sta bileºte la Viºeul de Sus ca avocat;
1911 – înfiinþeazã ºi organizeazã Despãrtãmântul

ASTRA din Viºeu-Iza. 
1914 – este mobilizat, ºi dupã absolvirea ºcolii de

ofiþeri, este trimis pe front.
1916 – 31.07 – cade prizonier pe frontul din Rusia,

unde organizeazã eºaloane de voluntari.
1917 – 08.06 – con duce primul eºalon de voluntari

la Iaºi (1200 de ofiþeri ºi peste 10 mii de
ostaºi), cu care participã la luptele de la
Mãrãºeºti ºi Mãrãºti.

1917 – întors în Rusia, semneazã la Darniþa
declaraþia de rãzboi împotriva Puterilor
Centrale ºi cere unirea Ardealului, Banatului
ºi Maramureºului cu România.

1917-1919 – luptã cu voluntarii împotriva trupelor
bolºevice, este condamnat de douã ori la
moarte (de Curtea Marþialã din Sibiu ºi de
Curtea Marþialã din Caºovia) ºi contribuie la
eliberarea Vladivostokului, de unde se
întoarce cu vaporul spre þarã.

1919- 18.10 – reprezintã Guvernul Re gal al
României în negocierile privitoare la graniþa
de nord-vest a þãrii ºi ajunge la acordul cu
partea cehã de a in clude ÎNTREG
MARAMUREªUL ISTORIC în România, mai
puþin plasa Dolha. Aceastã frontierã respecta 
configuraþia geodemograficã, economicã ºi
strategicã a zonei. Este numit de primul
ministru Al. Vaida-Voevod ex pert pentru
Maramureº în Conferinþa de Pace de la Paris.

1920 – 15.03 – ªeful delegaþiei cehe, Osuky, confir -
mã înþelegerea anterioarã cu dr. Gãvrilã

Iuga, dar, în urma demisiei guvernului Vaida- 
Voevod ºi a slãbiciunii delegaþiei române, la
semnarea documentelor, delegaþia cehã
refuzã sã semneze. Guvernul Averescu nu þine
cont de hãrþile, documentele ºi argu mentele
dr. Iuga ºi acceptã ciuntirea Maramureºului la
o treime din vechiul teritoriu.

1921 – dr. Iuga este ales deputat de Maramureº,
unde înfiinþeazã  „Banca Viºeul S.A. pe
acþiuni”.

1922 – cumpãrã pentru acþionarii Bãncii un fond
composesoral, în lupta pentru recâºtigarea
pãdurilor strãmoºeºti.

1923 – 15.07 – se cãsãtoreºte cu Flora Buzilã, fiica
protopopului ªtefan Buzilã din Poiana Ilvei,
judeþul Nãsãud, absolventã a ªcolii Normale
de Pedagogie Superioarã, care, dupã mai
multe stagii profesionale, va deveni, dupã
1929, directoare a Liceului de Fete „Domniþa 
Ileana” din Sighet. Activitatea ei se va
completa ºi cu activitatea în Reuniunea
Femeilor Române – Filiala Maramureº, a
cãrei preºedintã va fi mulþi ani. 

1928 – decembrie – dr. Gãvrilã Iuga este numit pre -
fect de Maramureº. În aceastã calitate face
eforturi pentru organizarea ºi reorganizarea
Maramureºului, pentru apãrarea pãdurilor;
în 1931 se împotriveºte modului în care
capitalul strãin exploateazã pãdurile ºi,
pentru cã partidul sãu îi sprijinea pe
exploatatorii strãini, candideazã pe liste sep -
a rate la alegeri ºi demisioneazã din partid.
Împreunã cu dr. Vasile Filipciuc intenteazã
un proces împotriva defriºãrii pãdurilor,
proces câºtigat în faþa Curþii de Casaþie.

1930 – primeºte „Steaua României” în grad de ofiþer
1931 – este decorat cu Ordinul „Regele Ferdinand”,

cu spadã ºi panglicã.
1933 – reorganizeazã, la cererea conducerii

centrale, filiala P.N.Þ.
1933-1940 – îºi continuã activitatea de avocat în

Viºeu, precum ºi pe cea de apãrãtor al
composesoratelor nobile.

1940 – se refugiazã la Vatra Dornei, cãci este
condamnat de trei ori al statului maghiar.
Devastat de durerea cedãrii Ardealului de
nord, la 4.10.1940 înceteazã din viaþã.



cuteazã. Dar încã sa ajungã prin pertractãri di -
plo matice. 

Cu aºa diplomaþi va fi vai de viitorul nostru.
De 3 sãptãmâni nu vãd lucrându-se nimic!
Dl. Vaida a fost la Londra. Afarã de re -

comandare, de vizitã, încolo niciun rezultat. Era
din contrã tot mai multã umilire! [….]

D. Cantacuzino, poate bun medic, dar ca
dip lo mat n-are nici atât rutinã ca un simplu þã -
ran. Dovadã cã aleargã ca un cãþel la sârbi ºi
cehi în toate afacerile, iar aceia nicicând nu vin
la el, la delegaþie românã. Îl desconsiderã, fiindcã
îl þin de naiv. 

Autoritatea României e nulã.
Maramureºul putea fi câºtigat fãrã nicio

greutate. Cãci n-au fost cine sã-l reclame din
partea contrarã!

Dl Vaida m-a trimis pe mine sã pertractez
cu ambasadorul ceh.

Dl. Bredicean: «Zice cehul cã nu-i aºa, zici
tu, – mergi spune-i!” – asta-i pertractare se -
rioasã diplomaticã!? Dacã aº merge sã per trac -
tez eu, atunci cauza se prezintã ca a mea proprie
ºi nu ca o cauzã de stat, nu ca dorinþa sau pre -
tenþia unei þãri, a unui neam. Eu asta nu o pot
face, cãci ºtiu cã în aºa formã nu poate avea
niciun rezultat. [...] Ei, dar cu cine sã vorbeºti
dacã nici ministru, nici delegat, nici ambasador, cu
un cuvânt dacã n-avem pe nimeni capabil de ceva!

Eu mi-am presupus mai mult despre oa -
menii noºtri, dar durere, sunt foarte deziluzionat.
Noi îi credem de capacitãþi, când acolo ei sunt
niºte nulitãþi puse sus ºi adorate de noi toþi,
fiindcã nu-i cunoaºtem!

Dl. ministru Vaida adunã colecþii de gazete
care vorbesc despre el, încolo primeºte ziua în -
trea gã pe tot natul ce se prezintã la el ºi prin
aceasta crede cã îºi face datorinþa de ministru!1.

1920 ianuarie-martie, Paris

În 1923 se cãsãtoreºte cu Flora Buzilã, o fe -
meie excepþionalã, profesoarã ºi directoare apoi a
Liceului „Domniþa Ileana” din Sighet, preºedintã
a Reuniunii Femeilor Române – Filiala Ma ra -
mureº. În aceastã calitate a mers la multe con -
grese ale Reuniunii Femeilor, s-a întâlnit ºi cu re -
gina Maria, cãreia i-a fãcut versuri de întâm pinare,

a participat cu corul doamnelor la nume roase eve -
nimente, dar, ºi mai im por tant, a susþinut con -
ferinþe antirevizioniste în care a explicat ne ce -
sitatea luptei pentru românism în Maramureº ºi
Ardeal, în gen eral. Flora Iuga a fost sorã cu Livia
Filipaºcu, soþia marelui istoric Alexandru Filipaºcu,
martir la Ca nal, cel cãruia Maramureºul îi da -
toreazã câteva cãrþi esenþiale, printre care amin -
tim aici Istoria Maramureºului, apãrutã în 1940,
ºi Enciclopedia familiilor nobile maramureºene
de origine românã (manuscris recuperat de fiica
sa Livia Piso, împreunã cu Ion Piso ºi redat mara -
mureºenilor ºi þãrii). Legãturile dintre fa milia dr.
Gãvrilã Iuga, dr. Alexandru Filipaºcu ºi deputatul 
dr. Vasile Filipciuc de Petrova (frate cu Ale -
xandru Filipaºcu) aratã cât de importantã este
activitatea nobililor maramureºeni în perioada in -
ter belicã ºi cât de mult s-au strãduit împreunã sã
lupte pentru unire, pentru recâºtigarea pãdurilor
înstrãinate, pentru înfiinþarea bãncilor mara mu -
reºene româneºti ºi a composesoratelor etc.

Exploatarea sãlbaticã a pãdurilor din Mara -
mureº de cãtre capitalul strãin l-a fãcut pe dr. Iuga 
sã candideze pe liste sep a rate faþã de partidul sãu
(P.N.Þ) în 1931, revoltat cã la conducerea de la
Bucureºti nu avea ascultare, acolo acþionând, din
pãcate, cei ce se luptau pentru strãini. Gãvrilã
Iuga era pre fect de Maramureº din 1928, dar
aceasta nu l-a împiedicat sã renunþe la tot pentru a
se lupta pentru dreptul maramureºenilor de a-ºi
pãstra pãdurile. A intentat un proces, împreunã cu 
dr. Vasile Filipciuc, ºi el avocat, proces pe care l-a 
câºtigat la Înalta Curte de Casaþie. 

I se cere reorganizarea partidului în te ri -
toriu, se luptã în continuare pentru recumpãrarea
pãdurilor, pentru stabilirea unor composesorate,
pentru înfiinþarea bãncilor, se luptã sã afirme isto -
ria nobilã a Maramureºului. În 1940, însã, capa -
citatea sa de a mai rezista vicisitudinilor ºi
ne dreptãþii istorice este retezatã de durerea pier -
derii Ardealului de Nord. Refugiat la Vatra
Dornei, dr. Gãvrilã Iuga moare aºa cum a trãit: cu
gândul la Maramureºul sãu. Pe locul unde se afla
casa sa din Viºeul de Sus – pe o parte – fiinþeazã
azi Centrul Documentar Expoziþional al No bi -
limii de Origine Românã din Maramureº, prin
care se do reºte perpetuarea acestor idealuri ale
nobililor ma ramureºeni pentru totdeauna. 
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1 Relatarea lui Gavrilã Iuga despre perioada în care a fost delegat tehnic pe lângã Delegaþia românã la conferinþa Pãcii –
inclusã în Maramureºul istoric prin oamenii sãi: Dr. Gãvrilã Iuga: memorii, note, însemnãri (1911-1940), volum
îngrijit de Cristina Þineghe, publicat la Editura Ethnologica, Baia Mare, 2013.



Nicolae Barbul
1879-1943

Viorica URSU

Unul dintre puþinii ingineri agronomi
pe care îi avea Transilvania în anul
1918, Nicolae Barbul, s-a nãscut la 6 

aprilie 1879 la Pomi, judeþul Satu Mare, comunã
mare, situatã pe malul Someºului, peste râu de
oraºul Seini, cunoscutã ºi prin mulþimea de in -
telectuali de frunte pe care i-a dat.

A fost fiul memorandistului Gavril Barbul,
colaborator apropiat ºi cumnat al pãrintelui dr.
Vasile Lucaciu, tribunul ºi „Leul de la ªiºeºti”.
Mama lui Nicolae Barbul era Maria nãscutã
Lucaciu, sora aceluiaºi fruntaº al luptei pentru
afirmarea drepturilor politice ale româ nilor ar -
deleni, de la sfârºitul secolului al XIX-lea, pânã la 
împlinirea statului naþional unitar român.

Tatãl, Gavril Barbul (1848-1921), a fost
judecãtor la Debrecen dupã anul 1870, când, în
legãturã cu procesul personajului devenit le gen -
dar Rozsa Sandor (1813-1879), i se oferã salariul
pe toþi anii pânã la pensionare ºi posibilitatea de a
renunþa la cariera judecãtoreascã. Revenit acasã
ºi, dupã un popas la Pomi, leagãnul acestei vechi
familii (unde se naºte al doilea fiu al sãu, Nicolae),
Gavril Barbul, completându-ºi disponibilitãþile
fi nan ciare cu un împrumut de la banca „Astra”,
cumpãrã în anul 1880 moºia de 1.000 ha din satul
Mocira cu o casã veche ºi impunãtoare ºi cu
parcul din centrul satului1.

Stabilitã, aºadar, la Mocira, la 7 km de Baia
Mare, fa milia Barbul va sprijini ma te rial ºi moral
toate acþiunile im por tante privind lupta pentru
afirmarea politicã ºi naþionalã a românilor din
Transilvania, luptã prin care s-a pregãtit ºi îm -
plinit Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Casa
lor a adãpostit, nu o datã, la Mocira, întâlniri ale
fruntaºilor Partidului Na þio nal Român din
Transilvania.

Multe dintre   aceste întâlniri erau le gate de
momente ale luptei petiþionare, care a culminat cu 
Memorandul românilor din Transilvania ºi Ungaria, 
înaintat în 1892 împãratului Francisc Iosif la
Viena2. Amintirea acestor întruniri la care parti -
cipau Vasile Lucaciu, George Pop de Bãseºti,
Teodor Mihali ºi alþi fruntaºi ai miºcãrii memo -
randiste, se pãstreazã cu sfinþenie în memoria
familiei. De altfel, Mocira se afla mai puþin în
atenþia autoritãþilor decât ªiºeºtii, deºi nu chiar
neglijatã de supraveghere, ºtiindu-se, totuºi, cã în
spatele „ospeþelor” declarate de Gavril Barbul se
ascundeau activitãþi naþionale3. Gavril Barbul a
fãcut parte din delegaþia celor 300 de români
ardeleni în frunte cu Ion Raþiu, George Pop de
Bãseºti, Vasile Lucaciu, Teodor Mihali care au
dus la Viena, în mai 1892, textul Memorandului,
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1 În reconstituirea noastrã ne-am sprijinit pe datele pãstrate în fa milia Barbul, date care ne-au fost prezentate de ing.
agronom Gavril Barbul (1917-1996), fiu al lui Nicolae Barbul.

2 Memorandul Românilor din Transilvania ºi Ungaria cãtre Majestatea Sa Imperialã ºi Regalã Apostolicã Francisc
Iosif I, Sibiu, 1892.

3 Lupta românilor din judeþul Satu Mare pentru fãurirea Statului Naþional Unitar Român. Documente 1848-1918,
volum editat de Arhivele Statului, 1989, p. 239-240.



spre a-l prezenta împãratului. A subvenþionat ºi
drumul pentru unii dintre þãranii delegaþi cu acest
prilej în capitala imperiului.

Mocira a cunoscut, printre întrunirile poli -
tice ºi culturale, ºi frumoasele serbãri ale „ASTREI”
(Asociaþiunea pentru Literatura Românã ºi
Cultura Poporului Român din Transilvania), de
care bãtrânii îºi aduceau pânã odinioarã aminte,
cãci sãrbãtoarea era a întregului sat. Fãrã îndoialã, 
serbãrile prilejuite de adunarea generalã a Des -
pãr þãmântului Sãtmar-Ugocea a „ASTREI”, din
au gust 1907, au fost neîntrecute, cãci cu acest
prilej s-au þinut „prelegeri poporale” ºi s-au distri -
buit cãrþi publicate de Astra, au avut loc „emulaþii
corale” etc.4

Din relatãrile regretatului învãþãtor pen sio -
nar Ioan Vâcla din Baia Mare (în vârstã de 94 de
ani în 1990), care a funcþionat la Mocira între anii
1925-1948, aflãm ºi despre vechimea centenarã a
corului din Mocira, înfiinþat, în jurul anului 1890
tot de Gavril Barbul. De altfel, amintirile distin -
sului dascãl despre tradiþiile satului, trecutul ºco -
lii, serbãrile „ASTREI” din anii interbelici, des pre
prezenþa unor personalitãþi ale vieþii politice ro -
mâneºti aici, rãmân emoþionante.

Dar, sã remarcãm în legãturã cu fa milia lui
Nicolae Barbul ºi faptul cã Maria Barbul, mama
lui Nicolae, pe care fotografiile de familie ne-o
înfãþiºeazã ca pe o matroanã romanã, devine ºi ea
cunoscutã animatoare a vieþii culturale ro mâ -
neºti 5, preocupatã de scopuri caritabile ºi care s-a
dovedit a fi un real sprijin pentru soþul ºi fratele
sãu. Ea a insuflat ºi celor cinci copii sentimente de 
dragoste pentru neam ºi pentru limbã, preþuind
minunatele tradiþii româneºti ºi încurajând în -
drep tãþitele aspiraþii spre mai bine.

În aceastã atmosferã a crescut ºi s-a for mat
Nicolae Barbul, cu conºtiinþa unor înalte în da -
toriri patriotice, acelea de a contribui la eman -
ciparea poporului român, la schimbarea condiþiei
politice, sociale, economice ºi culturale în care se
afla în Austro-Ungaria.

Nicolae Barbul a urmat liceul la Nãsãud ºi
Blaj ºi Ac a de mia Regalã de Agriculturã din
Debrecen, dupã care s-a transferat la Ac a de mia

Regalã de Agriculturã din Keszthely6. Dupã
absol vire a îmbrãþiºat, însã, cariera diplo maticã
ºi, în anul 1900, s-a stabilit în SUA, unde va lucra
la Consulatul Român. Cunoscãtor al inte reselor
României ºi împãrtãºind cauza acesteia, Nicolae
Barbul, deºi cetãþean austro-ungar, a re pre zentat
peste ocean interesele guvernului de la Bucureºti.
De altfel, una dintre fotografiile pãs trate de
familie îl înfãþiºeazã împreunã cu preºe dintele W. 
H. Taft al Statelor Unite, cu prilejul unei audienþe
acordate de acesta diplomatului român.

La Cleve land, unde se sta bileºte împreunã
cu fratele sãu Gavril, inginer de mine, ºi cu vãrul
sãu Epaminonda Lucaciu, fiul pãrintelui Vasile
Lucaciu, Nicolae Barbul înfiinþeazã în anul 1903
ziarul „Românul” – prima publicaþie româneascã
apãrutã peste ocean. Ziarul cu apariþie sãptã mâ -
nalã are meritul de a fi menþinut legãtura ro -
mânilor cu pat ria, informând curent emigraþia
ro mâ neascã din Statele Unite asupra situaþiei po -
litice a României. În contextul evenimentelor
fier binþi din preajma Primului Rãzboi Mondial,
ziarul a militat pentru apãrarea intereselor na -
þionale ale României. Ziarul „Românul” a sus -
þinut cauza independenþei, suveranitãþii ºi
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Nicolae Barbul în audienþã la preºedintele SUA, 
W.H. Taft.

4 Ibi dem, p. 331-333.
5 Pamfil Bilþiu, Reuniunea femeilor din Baia Mare ºi jur, mss.
6 Serviciul Judeþean Maramureº al Arhivelor Naþionale, Contemporani cu Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Contribuþia maramureºenilor la sãvârºirea ºi desãvârºirea Unirii,  dr. Klara Guseth (coord.), Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu” Baia Mare, 2018, p. 32.



în tre gi rii naþionale, lansând apeluri ca: „Staþi ga ta,
fraþi români!”, „Bate ceasul”, „Cãtre toþi bãr baþii
credincioºi ai neamului românesc”, „Trãiascã Ro -
mânia Mare!”, apãrute, de pildã, în numerele din
vara anului 19317. Ziarul anunþã ºi înscrierea de
voluntari pentru armata românã ºi face larg cu -
noscutã aceastã acþiune de pe fronturile din Italia
ºi Rusia, în care luptau românii ardeleni.

În contextul acestor evenimente, Nicolae
Barbul dã glas chemãrii pãmântului na tal ºi a
pãrinþilor, întorcându-se cu fa milia acasã, la Mocira,
în primãvara anului 1913.

Mobilizat pe front cu gradul de sublo co -
tenent, Nicolae Barbul, împreunã cu Vasile, fra -
tele sãu, participã la luptele de la Piave, din vara
anului 1917, unde avocatul Vasile Barbul a cãzut
eroic. Acuzând o boalã de ochi, Nicolae Barbul
reuºeºte sã se demobilizeze ºi sã vinã acasã. Îºi
reia pentru scurtã vreme activitatea de dip lo mat,
lucrând la Legaþia Americanã din Budapesta.

Înfrângerea Puterilor Centrale devine evi -
dentã în vara anului 1918, ca ºi afirmarea drep -
tului popoarelor la autodeterminare, pe tot
cu prinsul monarhiei bicefale. Interesul poporului
sãu, pe care înþelegea sã-l slujeascã cu devo -
tament, îl determinã pe Nicolae Barbul, ca pe
mulþi alþi intelectuali români, sã revinã acasã,
unde era nevoie de el.

Dupã stabilirea sa definitivã la Mocira,
Nicolae Barbul participã cu pricepere la pregã -

tirea actului pol i tic al unirii Transilvaniei cu Þara, 
la organizarea consiliilor naþionale ºi a gãrzilor
naþionale româneºti, acþiune ce rãspundea ape -
lului Consiliului Naþional Român Cen tral din 2
noiembrie 1918. A activat în Cercul elec toral
Baia Mare al Consiliului Naþional Român
Comitatens Satu Mare. Eu jur credinþã ºi alipire
cãtre Sfatul Naþional Român ºi cã întotdeauna voi 
asculta numai poruncile Consiliului Naþional
Român. Dum ne zeu aºa sã-mi ajute!, a fost textul
jurã mântului adoptat de participanþii la consti -
tuirea acestui nou or gan ism în satul Sãsar, de
lângã Baia Mare, din 26 noiembrie 1918, sub
preºedinþia lui Nicolae Barbul8.

Bucurându-se de popularitate, Nicolae Barbul
este ales, în ºedinþa din 26 noiembrie, delegat al
Cercului elec toral Baia Mare la Marea Adunare
Naþionalã convocatã pentru ziua de 1 Decembrie,
la Alba Iulia. Participã la marele eveniment îm -
pre unã cu Dumitru Cînþa, þãran din Tãuþii de Sus,
dr. Teofil Dragoº, avocat din Baia Mare, Alexiu
Pocol, mare proprietar de mine ºi dr. Vasile
Selegean, avocat din Seini (menþionaþi în aceastã
ordine în procesul-ver bal al ºedinþei amintite)9.

Dupã adoptarea de cãtre Marea Adunare
Naþionalã a „Hotãrârii de unire a Românilor din
Transilvania, Banat ºi Þara Ungureascã ºi a teri -
toriilor locuite de ei cu România”, a fost ales
Marele Sfat Naþional, respectiv Parlamentul, din
care fãcea parte ºi Nicolae Barbul10. Marele Sfat
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Frontispiciul ziarului „Românul”

7 „Românul”, Cleve land, Ohio, vol. X, nr. 30, 27 iulie, 1913.
8 Maramureºenii în luptã pentru libertate ºi unitate naþionalã. Documente 1848-1918. Volum editat de Arhivele

Statului, Bucureºti, 1981, p. 306-307.
9 Ibi dem.
10 Dintre delegaþii localitãþilor actualului judeþ Maramureº la Marea Adunare Naþionalã, la 1 Decembrie 1918, la Alba

Iulia, au fost aleºi în Marele Sfat Naþional (parlament): George Pop de Bãseºti, dr. Vasile Chindriº, Ioan Doroº, dr.



Naþional s-a întrunit a doua zi, sub preºedinþia lui
George Pop de Bãseºti, pentru alcãtuirea Con -
siliului Dirigent (guvernul provizoriu). Nicolae
Barbul a fost însãrcinat, din partea Consiliului
Dirigent, a se ocupa de probleme de agriculturã,
având calitatea de comisar cu probleme de agri -
culturã ºi alimentaþie pentru Transilvania. Acti -
vând în acest domeniu, ºi dupã ratificarea Unirii,
Nicolae Barbul îºi va aduce aportul la conso -
lidarea ºi organizarea Þãrii întregite.

Dând curs formaþiei sale de agronom ºi pre -
o cupat de progresul agriculturii României, ingi -
nerul Nicolae Barbul, în anii de dupã Unire, a
promovat ºi s-a ocupat di rect de experimentarea
unor metode noi de cultivare a legumelor ºi cerea -
lelor, de îmbunãtãþirea soiurilor ºi diversificarea
culturilor, de combaterea dãunãtorilor, de meca -
nizare etc. Îºi organizase la Mocira loturi expe -
rimentale, primele sere ºi un laborator. A încercat
soluþii de sporire a producþiei ºi de adaptare a
unor le gume noi pentru aceastã zonã, pentru anii
’20, ca: roºii, vinete, castraveþi, varzã chinezeascã 
etc. Amploarea luatã ul te rior de cultura acestor
le gume va contribui mult la ridicarea satelor din
lunca râului Lãpuº.

Nicolae Barbul a fost preocupat ºi de popu -
larizarea unor cunoºtinþe noi de agriculturã cola -
borând, cu articole de specialitate ºi sfaturi

prac tice, la ziare ca: „Universul”, „Curentul” (ºi
altele). A manifestat un interes deosebit pentru
organizarea ºi participarea þãrii noastre la ma -
nifestãri ºtiinþifice internaþionale în domeniul agri -
culturii, pentru progresul acesteia în România.
Una dintre fotografiile pãstrate de familie ºi achi -
ziþionate de noi pentru Muzeul Judeþean Mara -
mureº ni-l înfãþiºeazã împreunã cu ministrul
Agri culturii din Japonia, participând la o confe -
rinþã internaþionalã de agriculturã, la Bucureºti, în 
anul 1929.

Nicolae Barbul moºteneºte convingerile
po li tice ale tatãlui sãu, activând ca ºi acesta în
conducerea localã a Partidului Naþional Român.
Participã în 1926 la conferinþa de unificare a
acestuia cu Partidul Þãrãnesc. A primit adesea la
Mocira oameni politici de seamã ai þãrii, din anii
interbelici, fruntaºi ai miºcãrii naþional-þãrãniste,
printre care Iuliu Maniu, Vir gil Madgearu, Ion
Mihalache, Grigore Iunian.

Ultimii ani din viaþã, Nicolae Barbul îi trã -
ieºte retras la Mocira, ocupându-se cu pasiune de
experienþele sale de laborator ºi în loturile expe -
rimentale. De asemenea, de maºinile agricole pe
care le importase din Statele Unite – primele
tractoare, de pildã. Sau, de unele unelte pe care le
inventase singur, ca sã amintim doar sapa rotativã 
„bucuria grãdinarului”, pentru lucrãrile în legu -
mi culturã.

Nicolae Barbul moare la 26 noiembrie
1943. Printre ziarele care anunþau evenimentul
este ºi „Tri buna Ardealului” din Cluj11. A fost
înmormântat la Mocira, aproape de alþi membri ai
familiei.

Pentru aportul sãu la organizarea socialã ºi
economicã a României, la consolidarea acesteia,
inginerul agronom Nicolae Barbul a fost decorat,
în anul 1928, cu „Ordinul Coroana României în
Grad de Cavaler”.

Înzestrat cu o inteligenþã sclipitoare ºi cu
mare putere de muncã, acumulând o culturã vastã, 
Nicolae Barbul a înþeles sã punã în slujba popo -
rului sãu multe dintre aceste calitãþi, rãmânând
una din figurile proeminente, credem, ale vieþii
poli tice, sociale ºi culturale româneºti interbelice.
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Nicolae Barbul (primul din stânga)
împreunã cu ministrul Agriculturii din Japonia,
la o conferinþã internaþionalã, Bucureºti, 1929.

Salvator Iurca, Simion Balea, dr. Vasile Filipescu, Nicolae Barbul, dr. Teofil Dragoº, Constantin Lucaciu, dr. Aurel
Nilvan. (În Maramureºenii în luptã pentru libertate [...], p. 353.)

11 „Tri buna Ardealului”, Cluj, 3 dec. 1943.



Alexandru Ilie Eugen Breban
1876-1944

Ioan TÎMBUª

Alexandru Ilie Eugen Breban se nu -
mãrã printre descendenþii unei vechi
familii sacerdotale greco-catolice de

origine din Chiuzbaia. Acesta se naºte pe 1 au gust 
1876 la Someºeni (judeþul Satu Mare), în fa milia
preotului greco-catolic Avram Breban (1845-
1907) ºi a Rozei Breban (nãscutã Bilþiu)1, fiica
preotului Dumitru Bilþiu din Chiuzbaia ºi sora
canonicului ºi prepozitului capitular ªtefan Bilþiu
de Iood (Ieud) (1814-1896). Imaginea luptã to -
rului pentru afirmarea românilor din aceastã parte 
de þarã o moºtenise, cu siguranþã, din partea bu -
nicilor sãi ºi, mai ales, a preotului Antoniu Breban 
(1832-1884), fost paroh în Rona de Jos, Târºolþ ºi
Aliceni, care se avântase în impetuozitatea luptei
pentru identitate naþionalã ºi afirmare a limbii
române2 în ºcolile din regiune, precum ºi a neo -
bositului slujitor al altarului Dumitru Bilþiu, buni -
cul matern, dar ºi a unchiului sãu – curajosul
canonic ºi prepozitului capitular de Gherla,
ªtefan Bilþiu de Iood (1814-1896), numit în
aceastã funcþie prin decret im pe rial pe 24 ianuarie 
1857 ºi care, dupã o bogatã activitate pastoralã la
Mocira ºi didacticã la Gherla, a fost propus chiar
pentru demnitatea episcopalã de cãtre mitro poli -
tul Alexandru ªterca- ªuluþiu. Temperamentul lui 
Alexandru Breban a fost modelat ºi rafinat de
pãrinþii sãi, de tatãl sãu Avram Breban, care, dupã 
absolvirea teologiei de la Gherla din 1873, se
cãsãtoreºte cu Roza Bilþiu, fiica preotului
Dumitru Bilþiu, ºi este hirotonit preot în 1874,
devenind ad min is tra tor parohial mai întâi la Cã -
mârzana câteva luni ºi apoi la Someºeni3 pânã în
1883, când se transferã la Mocira, unde va sluji
pânã la sfârºitul vieþii. În parohia Someºeni se
naºte Alexandru Breban, primul dintre fraþi, fiind

urmat de Aureliu Corneliu (absolvent de drept la
Oradea ºi doc tor în ºtiinþe politice) ºi de Traian
Iuliu (1880-1902), acesta din urmã stingându-se
de tânãr, la numai 22 de ani, fiind stu dent anul III
la Teologie la Gherla. 

Alexandru Ilie Eugen Breban îºi începe stu -
diile primare în localitatea natalã, apoi le continuã 
la Baia Mare, fiind coleg de clasã cu Nicolae
Doroº, Vic tor Ghitta, Aureliu Vãleanu, Korponay 
Kornel etc. Se transferã la Beiuº, probabil din
cauza izbucnirii în regiune a unei epidemii de
variolã, drept pentru care gimnaziul îl terminã la
Beiuº în Eparhia de Oradea, în anul 18944, într-o
grupã de elitã de 34 de elevi, majoritatea ajunºi
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1 „Informaþia de duminicã”, ziar, Satu Mare, an VII, nr. 337, 24 mai 2009, p. 10.
2 Ioan Tîmbuº, Pe urmele delegaþilor maramureºeni ai Marii Uniri de la 1918, în „Graiul Maramureºului”, nr. 8410 de

miercuri, 6 decembrie 2017, p. 5. 
3 Viorel Câmpean, Oameni ºi locuri din Sãtmar, vol. II, Editura Citadela, Satu Mare, 2010, p. 140-143.
4 Pavel Constantin, ªcoalele din Beiuº 1828-1928. cu privire asupra trecutului Românilor din Bihor, Tiparul Tipo -

grafiei „Doina”, Beiuº, 1928, p. 252.



senatori, deputaþi, judecãtori, avocaþi, preoþi etc.,
dintre care îi amintim pe: avocatul ºi senatorul
Popa Gheorghe; judecãtorul Pop Silviu, avocatul
Roxin George; avocatul Draja Nicolae; preoþii
Butean Ioan, Dãrãbant George, Filip Alimpiu,
Brâncoveanu Alexandru etc. 

Studiile teologice le începe în anul 1894 la
Oradea, însã cu ajutorul unchiului sãu ªtefan
Bilþiu care fusese rec tor al Seminarului Teologic
de la Gherla pânã în 1874, se transferã în Eparhia 
Gherlei, acolo unde îºi finalizeazã studiile în
1898. Ca stu dent, Alexandru Breban se implicã în 
activitãþile culturale. Astfel, la Oradea în anii
1893-1894, susþine reînfiinþarea de cãtre Felician
Bran (1864-1939) a Societãþii de Lecturã a Tine -
rimii Orãdene, desfiinþate de autoritãþi. Dupã un
an de la absolvire, în 1899, este hirotonit preot
celib de cãtre episcopul Ioan Szabo al Gherlei
(1836-1911) ºi numit „officialis” la Cancelaria
Episcopalã din Gherla.

Activitatea pastoralã o începe la Gherla sub
atenta supraveghere a episcopului Ioan Szabo ºi a
prietenilor unchiului sãu canonicii Alexandru
Bene (1846-1909) ºi Ioan Georgiu (1851-1922).
Tatãl sãu Avram Breban ajunsese notarul Distric -
tului Protopopesc Unit al Bãii Mari ºi activa ca
preot la Mocira5. Hotãrârea venirii la Baia Mare a
lui Alexandru Breban e posibil sã fi fost luatã ºi ca 
urmare a decesului fratelui sãu, Traian Iuliu, în
1902, pe când era stu dent în anul III la Teologie.
În acest con text, Alexandru Breban ia decizia de a 
se implica în viaþa pastoralã, numai cã dispariþia
prematurã, în anul 1907, a tatãlui sãu, care se
stinge din viaþã la numai 62 de ani, consolideazã
stabilirea definitivã a lui Alexandru Breban la
Baia Mare ºi îl determinã pe acesta sã se implice
tot mai mult în viaþa socialã, politicã ºi economicã 
a comunitãþii bãimãrene. Este numit, mai întâi, ca
ad min is tra tor interimar6 la Baia Mare, unde în -
cepe, din 1905, construcþia noii biserici de zid la
care îl va sprijini, pentru o scurtã perioadã
(1905-1908), ºi nepotul sãu preotul Ioan Artur
Artemiu Anderco (1882-1932), devenit capelan ºi 
profesor de religie la Baia Mare. Construcþia bise -
ricii o va finaliza Alexandru Breban în 1910, iar

lãcaºul va deveni catedralã greco-catolicã dupã
anul 19307. Biserica nou-construitã înlocuia pri -
ma bisericã româneascã greco-catolicã din lo -
calitate, ctitoritã la finele secolului XVIII pe un
teren ce aparþinuse înainte Ordinului Iezuit ºi fu -
sese preluat de autoritatea politicã dupã desfiin -
þarea acestuia în Imperiul Habsburgic. Noua
bisericã avea dimensiuni generoase: 47 de metri
lungime, 22 înãlþime, iar valoarea lucrãrilor se
apropia de 200.000 de coroane, bani proveniþi în
parte de la Mina Herja, pe care o deþinea Breban,
dar ºi din donaþiile credincioºilor. În anul 1930
reuºeºte sã electrifice biserica cu puþin timp
înainte ca aceasta sã fie ridicatã la rangul de
catedralã ºi sã finalizeze execuþia iconostasului,
acesta fiind op era unor meºteri din Tãºnad con -
duºi de Karesztesi Karol. Cinci dintre icoane au
fost pictate de pictorul maramureºean stabilit la
Bucureºti, Traian Bilþiu-Dãncuº (1899-1975).
Participã la alegerea de episcop a lui Iuliu Hossu
în 1917 ºi, în calitate de protopop de Baia Mare, la 
consacrarea acestuia la Blaj pe 4 decembrie. Mai
târziu cei doi vor întreprinde acþiuni comune, nu
doar pe tãrâm religios, ci ºi pol i tic. În 1923 îl
întâlnim pe Alexandru Breban în funcþia de
protopop al Bãii Mari. Din aceastã posturã va
reuºi sã adune la Satu Mare, în 7 mai 1924, toatã
intelectualitatea greco-catolicã din regiune ºi sã
redacteze un man i fest pe care îl va semna alãturi
de subprefectul Pogãciaº, de primarul Augustin
Frenþiu ºi de alte câteva zeci de avocaþi, medici,
directori de bãnci, preoþi, protopopi împotriva
campaniilor de propagandã ce încercau sã acre -
diteze ideea cã în Ardealul de Nord circa 10.000
de greco-catolici ar fi pãrãsit Biserica Unitã. Ma -
nifestul a avut un larg ecou în presa din Biserica
Greco-Catolicã. În 1931 îl întâlnim din nou în
catedrala Blajului, la consacrarea epis copului
Alexandru Rusu, prilej cu care va þine un discurs
frumos la recepþia evenimentului. Aceastã prie -
tenie, atât cu Iuliu Hossu, cât ºi cu Alexandru
Rusu, dar ºi felul în care a ºtiut sã-ºi îndeplineascã 
îndatoririle preoþeºti ºi ad min is tra tive, l-au fãcut
sã fie propus chiar pentru demnitatea episcopalã a 
scaunului eparhial de Lugoj. 
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5 Schematismus venerabilis cleri diocesis Szamosujvariensis, graeci ritus catholicorum, pro anno MDCCCCVI,
Szmosujuvarini, typis typografiae diocesannae, 1906, p. 197.

6 Ibi dem, p. 200.
7 Simion Mesaroº, Colecþie de articole ºi comentarii, volumul II, Editura Marist, Baia Mare, 2016, p. 40.



Atent la ceea ce a însemnat emanciparea
culturalã, Alexandru Breban se va implica ºi în
organizarea Astrei, fiind membru al Despãr þã -
mântului Astra pentru Satu Mare ºi Ugocea.

A desfãºurat o bogatã activitate pastoralã,
dar ºi politicã, fiind implicat în activitatea Parti -
dului Naþional Român. Din postura de protopop
de Baia Mare ºi membru al PNR este ales, pe 12
noiembrie 1918, vicepreºedinte al Comitetului
Naþio nal Român pentru comitatul Satu Mare,
aducându-ºi aportul, în calitate de delegat de drept
la Adunarea de la Alba Iulia din 19188. Dupã
revenirea la Baia Mare este propus sã conducã
urbea, iar pe 11 februarie 1919 este ales preºe -
dinte al Comitetului Naþional Român (CNR), alã -
turi de prietenul sãu pr. dr. Vasile Lucaciu, care
va îndeplini funcþia de vicepreºedinte. Tot în
1919 este numit comisar guvernamental delegat
cu activitatea comitetelor ºcolare din trei judeþe:
Ugocea, Maramureº ºi Satu Mare. În 1920 susþine 
financiar apariþia ziarului „Curierul de Vest”, dar
se va detaºa de atitudinea acestui ziar din mo tive
politice. Tot acum se întâlneºte la Baia Mare cu
Vasile Lucaciu, venit în calitate de ministru fãrã
portofoliu în guvernul Averescu, pentru a analiza
situaþia politicã ºi socialã a regiunii. În 1921 parti -
cipã la alegeri pe listele PNR, devenind deputat al
acestui partid pentru Satu Mare. A þinut o relaþie
strânsã cu membri marcanþi ai partidelor vremii ºi 
mai ales cu Vasile Lucaciu, avocat dr. Bohãþiel
Coriolan, cu Iuliu Maniu etc. Între 1925-1927
Alexandru Breban preia ºi funcþia de preºedinte al 
organizaþiei judeþene a PNÞ9. Bucurându-se de
notorietate publicã, a fost ales ºi vicepreºedinte ºi
membru în comitetul executiv al PNÞ, iar în 1932
participã la alegeri ºi devine membru în Cam era
Deputaþilor. 

În septembrie 1929 este propus ºi ales pre -

ºedinte al Asociaþiei Preoþilor Români Uniþi pentru
diecezele de Gherla ºi Oradea, ale cãror parohii erau 
in cluse în judeþele Maramureº ºi Satu Mare. O
vreme deþine ºi funcþia de primar al oraºului Baia
Mare – între ianuarie 1930 ºi februarie sau martie
193110, precum ºi pe cea de proprietar de minã. A
fost un susþinãtor al cauzei constituirii Eparhiei
Greco-Catolice de Maramureº ºi, cu toatã opoziþia
întâmpinatã, a reuºit sã impunã, atât diplo maþiei
româneºti, cât ºi celei a Vaticanului ca sediul noii
eparhii sã fie la Baia Mare, iar Biserica „Adormirea
Maicii Domnului”, pe care a ctitorit-o, sã fie ridicatã 
prin decret pa pal la rang de catedralã. Dupã 1930
devine un cola borator apropiat al epis copului martir 
dr. Alexandru Rusu. În 16 martie 1931, episcopul
Rusu îl numeºte arhiprezbiter11 sau canonic pre -
pozit12, iar pe 31 martie devine asesor al Forului
mat ri mo nial de a II-a instanþã precum ºi pre ºedinte
al Serviciului de conturi diecezan, asesor con sis to -
rial ºi membru delegat în comitetul cen tral al
AGRU, canonic onorar al Bisericii Cate drale Latine 
din Bucureºti, asesor al Con sis toriului Epis co pal de
Cluj-Gherla13. Participã activ la vizi tele pas to rale
din parohiile arondate proto po pia tului sãu, susþine
construcþiile de biserici noi, de case paro hiale ºi de
ºcoli în protopopiatul sãu, iar dupã înfiin þarea
Eparhiei de Maramureº îl va însoþi pe episco pul
Alexandru Rusu în mai multe vizite pas to rale. 

Pe 11 iulie 1940 trimite un memoriu regelui
Carol al II-lea în care cerea între altele:
Considerând cã bisericile naþionale nu mai prin
ºcolile lor confesionale au susþinut sentimentul
naþional în trecut, sã se dispunã ca toate ºcolile
de stat din Ardeal, care funcþioneazã între ro -
mâni, sã fie declarate de confesionale14. În fi nal
îºi motiva aceastã cerere astfel: Va fi mai de parte
necesar sã se dea fiecãrei eparhii, cu deo sebire la 
graniþã, cât de multe ºcoli secundare cu caracter 

122

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

8 ªerban I. Ioan, Giurgiu Dorin, Mircea Ionela, Josan Nicolae, Dicþionarul personalitãþilor Unirii. Trimiºii românilor
transilvãneni la Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia, Alba Iulia, 2003, p. 233-234; Vasile Iuga de Sãliºte,
Oameni de seamã ai Maramureºului. Dicþionar. 1700-2010, Editura Societãþii Culturale Pro-Maramureº „Dragoº-
 Vodã”, Cluj-Napoca, 2012, p. 193. 

9 Claudiu Porumbãcean, Bujor Dulgãu, Oameni din Sãtmar, Satu Mare, Editura Solstiþiu, 2000, p. 48.
10 Rob ert C. Tokolyi, Primarii oraºului Baia Mare din perioada 1919-1950. Cronologie ºi câteva date personale, în

Revista Arhivei Maramureºene, an VII, nr. 7 din 2014, p.114-115 ºi 127. 
11 Buletinul Episcopiei Greco-Catolice de Maramureº, Editura Dacia, Baia Mare, 1931, p. 4.
12 Claudiu Porumbãcean, Bujor Dulgãu, op. cit., p. 47.
13 ªematismul veneratului cler al Eparhiei Greco-Catolice Române a Maramureºului pe anul 1932, Tipografia Dacia,

1932, Baia Mare, p. 11,13; ªematismul veneratului cler al Eparhiei Greco-Catolice Române a Maramureºului pe anul 
1936, Tipografia Dacia, 1936, Baia Mare, ediþia a II-a, Tipografia Surorilor Lauretane, Baia Mare, 2011, p. 13, 16-17.

14 „Unirea”, Blaj, Anul LIV, nr. 4 din 22 ianuarie 1944, p. 1.



confesional. […] Dacã acestea se vor dispune,
între orice împrejurãri putem sã privim cu nãdej -
de în viitor15. La scurt timp dupã memoriu, în
1940 Alexandru Breban este arestat de trupele
horthyste ºi închis la Satu Mare, umilit ºi batjo -
corit, înfometat ºi izolat, þinut „ca ostatic”.
Episcopul Rusu intervine pe lângã autoritãþi cu
mai multe petiþii pentru eliberarea lui ºi a tuturor
celor închiºi, dar acest lucru s-a realizat foarte
greu. Din memoriul episcopului Alexandru Rusu
din 25 septembrie 1940, adresat unui comisar
guvernamental ce îºi avea sediul la Baia Mare,
rezultã cã prepozitul capitular Alexandru Breban
este „pãzit ostatic”, iar episcopul oferã garanþie
instituþionalã pentru eliberarea lui16 ºi aratã abu -
zurile ºi ilegalitãþile comise cu acel prilej prin
arestarea ºi a altor preoþi precum: Alexiu Berinde, 
Demetriu Cionca, Vic tor Bãcilã, Vasile Herman
etc., pentru care cere eliberarea imediatã ºi înce -
tarea urmãririi altor preoþi condamnaþi la moarte de 
cãtre autoritãþi pentru presupuse încãlcãri de lege. 

Pânã în ziua decesului a sprijinit moral ºi

financiar ºi studenþii refugiaþi. În ziarul „Uni -
versul”, Augustin Caliani consemna cã el fusese
mandatat de Alexandru Breban sã ofere un sprijin
bãnesc unui stu dent refugiat, iar sprijinul ajungea
studentului încercat ex act în ziua decesului cano -
nicului Breban17. 

Se stinge din viaþã pe 12 ianuarie 194418 ºi
este înmormântat în um bra catedralei din Baia
Mare, ctitorite de el, la numai 68 ani de viaþã din
care 45 în slujba credinþei ºi a neamului. Meritã
un loc aparte în inima Maramureºului ºi a Bla -
jului, mai ales cã prin tes ta ment îºi lasã întreaga
avere Mitropoliei Blajului „pentru înalte scopuri
naþio nale”. A fost recompensat din timpul vieþii
din partea autoritãþilor, fiind decorat de Casa
Regalã a României cu ordinele Steaua României
ºi Coman dor al Coroanei României. Post-mor tem 
municipa litatea bãimãreanã îi va acorda în anul
2008 titlul de Cetãþean de Onoare. Bãii Mari îi
lipseºte o stradã care sã-i poarte numele ºi o
statuie într-un loc reprezentativ din oraº. 
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Ion ªiugariu
1914-1945

Nadia ROMAN

Poetul Ion ªiugariu vede lu mina zilei la
6 iunie 1914 în casa minerului-aurar
Ion ªugar ºi a Floarei ªugar, nãscutã

Gligan. Este primul copil din
cei ºase ai familiei ºi, aºa cum
mãrturisea mama bãiatului, la
naºterea sa, tatãl a fost nespus
de fericit, gândindu-se cã va
avea, nu peste mulþi ani, un
sprijin solid în munca de miner.

Între anii 1924-1928, Ion
ªiugariu urmeazã clasele gim -
naziale ale ªcolii Gen er ale nr.
7 din Baia Mare, cartierul Va -
lea Borcutului, pe care le ab -
solvã în mod excepþional. La
insistenþele das cãlului Vic tor
Bãcilã, elevul Ion ªiugariu se
va înscrie la ªcoala Normalã
din Oradea ºi va reuºi sã ocupe 
un loc de bursier. O coin ci -
denþã fericitã este ºi înca dra -
rea tatãlui sãu ca meºter la
uzi na auriferã, fapt ce aducea un spor financiar
familiei ºi, deci, o mai bunã susþinere materialã a
tânãrului elev de liceu.

Cu siguranþã, existenþa în spaþiul montan, în 
mijlocul unui re lief di vers (munte, ape repezi,
platouri întinse) ºi solicitant, a marcat coor do -
natele personalitãþii creatoare a lui ªiugariu.
Tem pe ramentul so lar, ascensional este, parcã,
îm prumutat din semeþia pãdurilor de brazi ale
Pietroasei. Trãind într-un univers fizico-geo gra -
fic orientat esenþialmente ver ti cal (munte, pãdure, 
brad etc.), omul ºi poetul Ion ªiugariu asimileazã, 
în mod inconºtient, predispoziþia spre înãlþime
(definind prin acest termen un topos al spiri tua -
litãþii rarefiate). În lu mina unei astfel de per spec -
tive se clãdeºte forþa sistemului sãu de valori
(civice, etice, artistice, umane etc.), proiectate în
zonele abstracte ale idealitãþii

Poetul Ion ªiugariu ºi-a petrecut copilãria

într-un mediu so cial precar, contrabalansat de fru -
museþea vie a cadrului nat u ral. E lesne de ghicit
cã timpul sãu liber ºi l-a petrecut prin nesfârºite

peregrinãri în pãdurile ºi în
vãile care înconjoarã – ca o
coroanã patinatã – satul. Con -
tactul di rect cu natura a fa vo -
rizat cunoaºterea ime di a tã,
em piricã, relevarea prin sim -
þuri a ordinii lucrurilor. Însã,
mai mult decât atât, a „edu cat”
o sensibilitate vizualã insolitã
ce a fãcut din ªiugariu un poet, 
prin excelenþã, pic tural. Psiho -
logul Fran ces Ribot distinge
douã tipuri de artiºti, în funcþie 
de anu mite pre dis poziþii ºi
abi litãþi per cep tive: tipul plas -
tic (cu deosebite acui tãþi per -
ceptive vizuale) ºi tipul di flu -
ent (auditiv ºi sim bolic).

Primii ani de ºcoalã,
efec tuaþi la Bãiþa ºi pe Valea

Borcutului îl recomandã, aºa cum reiese ºi din
foile sale ma tricole, ca elev excepþional, „de nota
10 pe linie”. Se dezvoltã astfel, de timpuriu, o
voinþã puternicã, de a-ºi depãºi condiþia du blatã,
mai târziu, de dorinþa de afirmare artisticã.

Între anii 1928-1932, Ion ªiugariu urmeazã
cursurile ªcolii Normale din Oradea, locuind la
internatul ºcolii pânã la terminarea studiilor. 

Anii 1932-1934 vor fi decisivi pentru ca -
riera profesionalã a tânãrului absolvent de liceu.
Hotãrãºte sã urmeze cursul su pe rior al Liceului
„Emanuil Godju”, intrând ºi de aceastã datã ca
bursier pe toatã durata studiilor. Ion ªiugariu se
remarcã ºi aici ca un elev deosebit de harnic, cu o
putere de muncã ºi cu un potenþial intelectual
peste limitele normale. Surprinzãtor, elevul dez -
vãluie aptitudini deopotrivã pentru ºtiinþele
exacte (câºtigând o bursã de studii la Ox ford, în
urma unui con curs de matematicã), ºi pentru
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literaturã. Pânã la urmã, dintre cei doi profesori
care ºi-l disputau (Teodor Neº), de fizicã-mate -
maticã ºi Octav ªuluþiu (de limba românã), avea
sã câºtige literatura – poezia. Octav ªuluþiu va fi,
de altfel, mentorul spir i tual al lui Ion ªiugariu, cel 
care-i urmãreºte mereu, cu severitate ºi exigenþã
parcursul ar tis tic.

Debutul literar al poetului are loc la vârsta
de 20 de ani (1934) în revista „Observatorul” din
Beiuº, cu versurile intitulate Imn tinereþii, pe care
le semneazã – Ion ªiugariu

Din anul 1935 devine colaborator al revistei 
„Fa milia” din Oradea, impunându-se printre tine -
rele talente ale generaþiei sale. 

În perioada 1935-1936, Ion ªiugariu devine 
preºedinte al Societãþii de lecturã „Vasile Alecsandri”,
care la acea datã era îndrumatã de Ovidiu Pa -
padima, cu care va lega o strânsã prietenie.

Puþine lucruri, infime aproape, au rãmas în
doc u ment din aceastã perioadã a vieþii sale. Cu
siguranþã, anii de facultate i-au conturat lui Ion
ªiugariu profilul intelectual, alãturi de congeneri
ca: Al. Husar, Vintilã Horia sau Laurenþiu Fulga,
scriitori care au germinat spir i tual ºi s-au înãlþat
sub îndrumarea unor profesori iluºtri: Tu dor
Vianu, Mihai Ralea, Dumitru Caracostea sau Ion
Petrovici.

În anul 1936, tânãrul bacalaureat îºi petrece
vara în satul na tal, lucrând intens la Incantaþii,
ciclu ce stã în centrul atenþiei sale, în vederea
alcãtuirii volumului de de but.

Anul 1936 este unul deosebit de im por tant
pentru poet ºi dintr-un alt motiv. Este anul în care
tânãrul Ion ªiugariu încearcã sã-ºi cristalizeze un
drum în viaþã, oscilând între dorinþa familiei ºi a
unor profesori de a-l vedea inginer (fireºte, pe
meleagurile natale) ºi dorul lãuntric, nedestãinuit
de a crea poezie. Urmeazã, însã, o perioadã im -
pusã – aceea de a-ºi satisface serviciul militar,
urmând ªcoala de Ofiþeri în Rezervã de la Ploieºti 
(1937). Aflat atât de aproape de Bucureºti, de
efervescenþa artisticã ºi de pulsul vieþii creatoare,
niciunul dintre factorii exteriori dorinþei de a fi
poet nu-l va mai opri din drum. Hotãrârea este de
acum definitivã: va urma cursurile Facultãþii de
Filosofie ºi Litere din Bucureºti, specializarea
filologie modernã. Va descinde, aºadar, în Bucu -
reºti, intrând fãrã probleme la facultatea mult
visatã. Tânãrul Ion ªiugariu devine un stu dent
remarcabil, bucurându-se pe toatã durata studiilor 
de atenþia ºi de aprecierea unor profesori precum:

Mihai Ralea, Tu dor Vianu, D. Caracostea sau Ion
Petrovici.

De altfel, lucrarea sa de licenþã Aspectul
jurnalistic în literatura modernã (1940), sub co -
or donarea profesorului Mihai Ralea, va fi con -
sideratã un succes. 

Practic, anii 1936-1944 sunt anii de uce -
nicie ºi efervescenþã creatoare, ani în care Ion
ªiugariu îºi publicã primele vol ume de versuri,
colaboreazã la di verse reviste ale vremii, scrie
cronicã literarã, criticã literarã, eseuri ºi articole,
are în manuscris opere care vor vedea postum lu -
mina tiparului. 

Sintetic ºi în date esenþiale vorbind, op era
poetului co in cide cu durata de viaþã a revistei
„Meºterul Manole” (1939-1942). Ea se poate lo -
caliza astfel: 1938 – apariþia volumului de de but – 
Trecere prin alba poartã; 1939 – activitatea lite -
rarã ºi eseisticã se concentreazã în jurul revistei
literare „Meºterul Manole”, Ion ªiugariu între -
þinând rubrica de criticã – „Poezia tânãrã”; 1941 – 
poetul Ion ªiugariu este ales preºedinte al Aso -
ciaþiei Studenþilor Refugiaþi, desfãºurând o inten -
sã activitate publicisticã ºi organizatoricã pentru a 
servi cauzei naþionale de reîntregire statalã ºi de
redobândire a libertãþii ºi demnitãþii so cial-isto -
rice a neamului; 1942 – apare cel de-al doilea
volum de poezii – Paradisul peregrinar, în cadrul 
colecþiei „Meºterul Manole” din Bucureºti; 1943
– apare poemul Þara de foc (alcãtuit din 60 de
catrene) în colecþia „Meºterul Manole”, poem în -
chinat bunului sãu prieten Laurenþiu Fulga. Tot
acum, începe o colaborare fructuoasã cu revistele: 
„Dacia Rediviva”, „Universul literar”, „Vre muri”,
„Luceafãrul”, în care va publica ciclul de poezii
Santa Lu cia; 1968 – apare postum volumul Elegii
pentru Ardeal.

Între timp, în iulie 1942, datoritã condiþiilor 
sociopolitice (Transilvania intrã sub dominaþie
austro-ungarã, în urma Dictatului de la Viena),
poetul va obþine cu greu paºaport de trecere în
partea de nord a Transilvaniei, la Bãiþa, unde îºi
va vedea pentru ul tima oarã pãrinþii. Considerat
indezirabil de cãtre autoritãþile hortyste, e obligat
sã parcurgã zilnic distanþa de 12 km pe jos, pânã
la postul de jandarmi pentru vizã. Încercând
pentru a doua oarã în acelaºi an sã-ºi revadã
pãrinþii, nu va mai primi aprobare.

În mai 1944, poetul este concentrat, regi -
mentul sãu fiind dislocat în zona Jitaru-Mogo ºeºti 
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(Slatina) de unde va fi apoi înregimentat pentru a
participa la planul insurecþiei armate. În perioada
23-25 au gust 1944 va lua parte la luptele de la
Bãneasa ºi Otopeni. Luptele de la Bucureºti din
acea perioadã au constituit pentru poet „bote zul
de foc”. Era acum pregãtit pentru eliberarea
Ardealului, luptã la care participã cu eroism, dar
ºi cu multã emoþie.

Fragmente din Jurnalul de front, sunt reve -
latorii pentru gândurile poetului-ostaº: Am strã -
bãtut Ardealul de la un capãt la altul ºi am plâns
ori de câte ori ne ieºeau înainte românii din
satele eliberate, cu flori în mâini. Aceste bucurii
sim ple au rãscumpãrat toate grozãviile rãz bo -
iului, toate suferinþele pe care le-am îndurat ºi le
vom îndura. (Jurnal de front). 

Se pare cã destinul sãu a fost, în primul
rând, acela de luptãtor. Ar fi putut evita expe -
rienþa rãzboiului, cel puþin prin douã ºanse uriaºe
pe care i le oferise viaþa: bursa de la Ox ford, din
anii de liceu, ºi cea din Spania, din timpul fa -
cultãþii. ªi totuºi, poetul de cide sã rãmânã în þarã.
ªi chiar mai mult: de cide sã lupte efectiv pentru
întregirea neamului.

Moare în ziua de 1 februarie 1945 pe frontul 
din apropierea oraºului Brezno, Slovacia.

În revista sibiana „Luceafãrul”, nr. 3/4
1945, a apãrut urmãtoarea notã: „Cu moartea
eroi cã a lui Ion ªiugariu, poezia românã pierde pe
unul din poeþii nãscuþi, nu fãcuþi”.

Chiar dacã în conºtiinþa publicã, Ion
ªiugariu nu reuºeºte sã depãºeascã statutul de
„poet uitat” (aºa cum îl calificã Nae Antonescu, în 
cartea cu acelaºi nume), în conºtiinþa celor care
l-au cunoscut pe front, Ion ªiugariu rãmâne un om 
ex em plar. Dupã cum, în viziunea prietenilor ºi
colegilor sãi de generaþie (Al. Husar, Laurenþiu
Fulga, Ben Corlaciu etc.), Ion ªiugariu proba un
tal ent po etic indiscutabil ºi o privire criticã în
seismografierea fenomenului literar contempo ran.
Din efigia sa, cu dublã faþã, nu s-ar putea omite:
„fineþe, bunãtate, dusã uneori pânã la refuz, punc -
tu alitate, corectitudine, muncã neobositã…”
(Jurnal de front).

Poetul scrie. Se aprinde în sufletul lui o
luminã mare, lumea întreagã se îmbracã în culori 
nemaivãzute. Muntele de foc strãluceºte sus, ca o
chemare. Totul se adunã, se organizeazã ºi se

împlineºte în rosturi cristaline. Gândurile se în -
lãn þuie ºi se pãtrund în adâncuri, cuvintele devin
mai largi ºi mai cuprinzãtoare. Parcã se întoarce
acasã de undeva de departe. Singurãtatea
aceasta e plinã ºi strãlucitoare ca o primãvarã1.

 Fragmentul de jurnal de mai sus, glorificã,
deopotrivã, fascinaþia exercitatã de uto pia, de ab -
solutul perfecþiunii, re pliate sub metafora „mun -
telui de foc”, dar ºi do liul dupã aceastã lume din
care poetul Ion ªiugariu pare cã s-a exilat.

Aºa a gândit ºi simþit Ion ªiugariu, per -
sonalitate marcantã a spaþiului cul tural mara mu -
reºean, aceastã construcþie a unui „eu-zid de
apã rare”. Supranumit, dupã o formulã de epocã,
„poetul-erou”, cel care în fatidica dimineaþã de 1
februarie 1945 îºi va jertfi propria-i viaþã pentru
eliberarea pãmântului strãmoºesc, Ion ªiugariu
îºi va înfãptui op era sub imperativul unei con -
struc þii împotriva travaliului morþii, a pulsiunilor
de moarte ac tive in el.

O întâmplare tragicã a fãcut ca, în par cur -
gerea acestei bucle a nulitãþii terminale, sã aparã o 
„scurtãturã” care a fãcut sã disparã prematur, o
vitalitate lãuntricã inconfundabilã.

De dincolo, de sub zidurile oraºului ce -
hoslovac Brezna sau din Cimitirul Român de la
Zvolen, lu mina albã a sufletului poetului ne urmã -
reºte încã, amintindu-ne cã sub faldurile semeþe
ale tricolorului românesc a cãzut la datorie poetul
peregrinar, cel care trecuse prin Alba poartã, prin
Þara de foc, lãsând printre lucrurile de campanie
Elegiile pentru Ardeal ºi un Jurnal de front tul -
burãtor. Sacrificiul suprem nu poate fi pãtruns
decât prin prisma înþelegerii „nevoii ab so lute a
poetului de-a da totul pentru ideea de patrie”,
decât dacã înþelegem legãmântul pe care Ion
ªiugariu l-a fãcut cu pãmântul strãbun. POEZIA
ºi ÞARA devin astfel altare ale jertfei, focuri
mistuitoare, revãrsate din þara visurilor ºi idea -
lurilor spre care þinteºte mereu poetul trubadur:

Spre þara de foc, peste larguri,
Vaporul din basme plutea.
ªi lungi, ascuþite catarguri,
Fãclii, cãtre cer înãlþa. (Þara de foc)

Poetul va publica în di verse reviste ale vre -
mii: „Lanuri” (Me diaº), „Flori de crâng”, „Gazeta 
de vest”, „Fa milia” (Oradea), „Freamãtul ºcolii”
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1 Ion ªiugariu, din Jurnal literar – Despre poeþi. Despre Poezie ºi altele, inclus în volumul Ion ªiugariu, Scrieri (poeme, 
criticã varia), Editura Fundaþia Culturalã Memoria, Bucureºti, 2006, p. 249. 



(Cluj), „Cronica” (Baia Mare), „Afirmarea” (Satu 
Mare), „Luceafãrul” (Sibiu), „Revista Fundaþiilor 
Re gale”, „Meºterul Manole”, „Universul literar”
(Bucureºti) etc., remarcându-se ca o personalitate 
creatoare promiþãtoare, un poet autentic, pentru
care munca, responsabilitatea actului cre ator ºi
autoexigenþa au reprezentat valori de la care nu a
abdicat niciodatã. 

Creaþia sa poeticã însumeazã câteva vol ume
de poezie, dintre care antumele Trecere prin alba
poartã (1938) – volumul de de but, Paradisul
pere grinar (1942) ºi poemul Þara de foc (1943),
care pre cede ultimul volum de poezii publicat,
însã, postum, prin grija prietenului sãu Laurenþiu
Fulga, în anul 1968 – Elegii pentru Ardeal, la
Editura Militarã, concomitent cu publicarea pla -
chetei Carnetele unui poet cãzut în rãzboi.

Ul te rior, op era poeticã a lui Ion ªiugariu s-a 
întregit prin publicarea unor inedite, în volumul
Sete de ceruri, volum imprimat în anul 1985 la
München, prin grija deosebitã a doamnei Lu cia
Soreanu – soþia poetului – cea care s-a preocupat
ca moºtenirea spiritualã a poetului sã fie redatã in -
te gral naþiunii. Volumul re pro duce plachetele
Tre cere prin alba poartã, Paradisul peregrinar,
Þara de foc, Elegii pentru Ardeal, cãrora li se
adaugã ciclul Fata din iarbã (apãrut în revista
„Gând românesc”, nr. 5-12/1938, p. 301-302) ºi
Soare pentru Lu cia – Fragmente din scrisori –
ambele închinate ideii de iubire.

Din aceeaºi strãduinþã ºi responsabilitate
pentru creaþia poeticã a lui Ion ªiugariu, apare în
anul 2006 cartea Scrieri (poeme, criticã literarã,
varia) Ion ªiugariu, ca efort al aceleiaºi doamne
Lu cia Soreanu ªiugariu, carte care cuprinde ºi
câteva inedite (Naºterea Poemului, Viaþa, Poezie, 
Primãvarã, Colind etc.), poezii în marea lor parte
– de dra goste sau mãrturisiri de credinþã.

Astfel, poezia lui Ion ªiugariu se încheagã
treptat, asemeni unor contraforþe ce duc la con -
solidarea unor construcþii anterioare. 

Iubirea pentru Lu cia Stroescu, studenta de
la Farmacie, de origine din Râmnicu-Vâlcea este
una incandescentã (pe mãsura potenþialului sãu
in te rior), însã constantã în intensitate, ºi de du -
ratã. Este iubirea pe care o cautã dintotdeauna,
iubirea care simte cã îl împlineºte ºi în afara
cãreia devine muribund. 

Lu cia reprezintã pentru ªiugariu (într-o fe -
ri citã îmbinare) materializarea tuturor aspiraþiilor

cãtre iubire, a cãrei prezenþa se suprapune peste
imaginea idealizatã a femeii din ciclul Incan -
taþiilor.

De altfel, în toate poeziile de dragoste din
acest ciclu, poetul contureazã, în manierã vag ex -
pre sionistã spaþii, cotloane ale gândului ºi ale
sufletului, creând astfel o atmosferã lugubrã, a
finalului imanent, a derizoriului ºi a cãderii: „În
marea ochilor pierduþi în gol, mor toate” (Muºca -
tele), „Tãcerile, ca mame-ndoliate în odaie plâng”.
(Soare mort), „Picurã nesiguranþe grele-n drum”
(Liniºti bolnave), „În noaptea asta cad mãrunt în
mine ploi” sau „ªi sufletul mi-e ca un bumb
strãvechi,/ Pierdut într-o grãmadã de gunoi” (Gest 
grav) etc. Sunt versuri ce trimit la sinteza de
„sânge” ºi „spirit” ca „expresie particularã a ar -
mo niei teandrice” pledând pentru forma îndrãz -
neaþã de „neobizantinism” ca replicã româneascã
la diferitele „spiritualisme” occidentale ale vre -
mii ºi, nu în ultimul rând, la o anumitã laturã mai
puþin exploatatã a expresionismului.

Iubita nu este schiþatã fugitiv, doar în câteva 
tuºe, asemeni unei idei sau „unui gând rãzleþ”, ci
în toatã frumuseþea ei fiziologicã: „Grumajii tãi,
mai albi ca florile de soc, / […] Umerii tãi rumeni îi 
desmiardã” (Incantaþia I), „(…) sânul mic ºi plin”
(Incantaþia VI), „Sã ciuguleascã-n palmã sânii tãi,/
Aºa ca niºte pui de porumbei” (Incan taþia VII).
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Pãstrând-o ca ideal, iubita nu mai apare în
volumul urmãtor Paradisul peregrinar, în care
preocupãrile artistului sunt le gate mai mult de
exprimarea plasticã a raporturilor dintre art ist ºi
lume. Ea rãmâne, deasupra tuturor acestor griji
lumeºti, o prezenþã subtilã care rezoneazã la uni -
son cu sentimentele ºi stãrile de conºtiinþã ale
poetului. Volumul este dedicat în exclusivitate:
„Celei mai pure, mai esenþiale ºi mai desãvârºite
iluzii, Lu cia” ºi este precedat de un mic eseu, un
fel de povestioarã desprinsã parcã din mit, în care
artistul îºi anticipã, ca-ntr-o oglindã, viitoarea
ide a litate mai purã, mai sensibilã, mai „desã vâr ºi -
tã”2. Frustrãrile, dedublãrile ºi controversata con -
diþie a artistului în lume constituie în acest volum
o constantã: „Pãdurea povesteºte vãilor încet/
Toþi arborii ºi pietrele ascultã mut/ – O, cine-ar fi
crezut? O, cine-ar fi crezut?/ Copilul ãsta sin -
guratic e poet”. (Poetul)

Ca poet, Ion ªiugariu descinde din peisajul
de efervescenþã literarã al Transilvaniei, con frun -
tat cu acela al Bucureºtiului anilor 30-40. For mat
în atmosfera liricã ce se cristaliza pe atunci în
jurul unor poeþi precum: Tu dor Arghezi, Lucian
Blaga sau Ion Barbu, maramureºeanul Ion
ªiugariu, la rându-i, va opta pentru „drumul lung” 
al poeziei, impunându-se ca poet de frunte al
generaþiei sale: „Puþini au fost acei scriitori ro -
mâni tineri, ai generaþiei 1934-1944, care sã fi
realizat o plenarã viaþã interioarã ca Ion ªiugariu.
Sensibilitate ºi delicateþe, pãtrundere intimã în
resorturile afective ale poeziei, entuziasmul
pentru litera tipãritã, cultul prieteniei, de altfel
toate aceste particulare trãsãturi au fãcut din Ion
ªiugariu o speranþã, în care credeau cu convin -
gere, atât Mihai Ralea, cât ºi Tu dor Vianu, dascãli 
ai sârguinciosului stu dent”3.

Ion ªiugariu nu se limiteazã la a scrie doar
poezie. Aºa cum am mai spus, poetul colaboreazã
la cele mai importante publicaþii ale vremii, dar
din inima capitalei el „nu uitã, însã, de unde a
pornit”. Începe, încã din anii studenþiei, o cola -
borare fructuoasã cu Gh. Criºan, redactorul-ºef al
revistei „Cronica” de la Baia Mare, prin care
încearcã sã însufleþeascã viaþa culturalã a acestui

colþ de provincie. Responsabilitatea pe care ºi-o
declinã este aceea de a coordona pagina de lite -
raturã. Practic, el se ocupã de suplimentul „Cro -
nica literarã”: de la recenzia creaþiilor tinerilor
artiºti, la strângerea de documente literare, pe
care le supune apoi atenþiei criticilor literari de la
Bucureºti (în scopul de a impulsiona tinerele ta -
lente), de la corectura (chiar ortograficã acolo
unde e cazul) la publicarea unor articole, ce îi
aparþin atât lui, cât ºi colegilor sãi de breaslã din
capitalã. 

Astfel, rubrica de profil – Cronica literarã
– de la revista „Cronica” din Baia Mare capãtã o
þinutã editorialã superioarã altor „rubrici de gen”
din þinutul de nord al þãrii. Apelul la lecturã ºi la
creaþie, respingerea mediocritãþii ºi nevoia de in -
ter relaþionare sunt repere valorice pe care poetul
le promoveazã cu fiecare ocazie în paginile „Cro -
nicii”: cãrþile ne ajutã sã fugim de sin gurãtate
(…) Singurãtatea e un prilej de suferinþã, o lipsã.
Aºadar, o durere (…). Iatã pentru ce, uneori,
cãrþile sunt mai indispensabile decât iubi tele, de -
cât prietenii4.

Din corespondenþa cu Gh. Criºan se pãs -
treazã în manuscris patru scrisori trimise de Ion
ªiugariu, din care rãzbat principiile înalte de crea -
þie, dar, mai ales, preocuparea artistului pentru a
încuraja scrierea de literaturã autenticã în acest
colþ de þarã: Trebuie sã biruim amândoi ºi sã ne
ajutãm reciproc. Aº vrea sã-þi pãstrezi in tact en -
tu ziasmul ºi sã nu te laºi înfrânt de nicio greutate.
Noi suntem totul, Criºane. Noi, tinereþea, noi doi
la Baia Mare. Cronica literarã este fructul unui
vis care nu trebuie sã moarã, care e frumos ºi
care totdeauna ne va face cinste5.

Ceea ce impresioneazã, într-un mod cu to -
tul deosebit, este misionarismul literar al poe -
tului, recunoscut în implicarea efectivã a lui Ion
ªiugariu în acþiuni de iluminare colectivã ºi de
dezvoltare a nivelului de percepþie culturalã. Ini -
þiind di verse activitãþi ºi dezbateri pe teme date,
cu articulaþii mai largi în contextul sociopolitic ºi
cul tural al vremii, gestul lui aminteºte de mi -
siunea cãrturarului transilvãnean, de profilul spir i -
tual ºi uman al „intelighentsiei” româneºti lansat
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2 Ion ªiugariu, Sete de ceruri, Jon Dumitru Verlag, München, 1986, p. 9.
3 Nae Antonescu, Ion ªiugariu: Carnetele unui poet cãzut în rãzboi, în „Tri buna”, an XII (1968), nr. 31 (601), p. 3.
4 „Cronica”, an III, nr. 48, 30 noiembrie 1938, p. 2, sursa Direcþia Arhivelor Naþionale, Baia Mare.
5 Bucureºti, 27 februarie 1939, sursa Direcþia Arhivelor Naþionale, Baia Mare.



prin proiectul ªcolii Ardelene de altãdatã ºi se tra -
duce în „iniþiative”, cum ar fi ºi cea de facturã
„astristicã”, referitoare la reactivarea „loca lis -
mului cre ator”.

Gândit, lansat, publicat ºi implementat în
1938, acest tip de anchetã viza, printre altele,
„problema românismului la aceastã graniþã de
vest a þãrii ºi în spe cial în oraºul Baia Mare”,
anticipând reacþii gen er ate de catastrofe na -
þionale, cum ar fi ºi „anul de tristã amintire 1940”, 
în care, prin Dictatul de la Viena, Tran silvania
este ruptã de restul þãrii, iar românismul intrã
într-o zonã de crizã.

Deplacentarea de matca geograficã ºi nu de
cea spiritualã a satului na tal, dezrãdãcinarea fizi -
cã se vor pro duce cu adevãrat abia prin acest act
istoric de agresiune (pentru cã nu putem vorbi de
o astfel de dislocare afectivã în anii adolescenþei,
când poetul pleacã de acasã pentru a-ºi con tinua
studiile la Oradea, apoi la Bucureºti) la adresa
fiinþei naþionale ºi pe care poetul îl resimte in te gral.

Ca ºi în poezie, Ion ªiugariu rãmâne, ºi în
planul militantismului so cial, un pasional ce nu
va accepta niciodatã ºi sub nicio formã „noua
orânduire” po lit ico-administrativã impusã con -
junc tural, tragic ºi abuziv. Ca atare el va lupta,
prin intermediul scrisului, pentru accelerarea, în
rândul tinerelor generaþii, a pulsului strangulat al
identitãþii naþionale: Vom suferi, vom rãbda, vom
aºtepta ca atâþia misionari care pro po vã duiau
legea lui Christ în pustie, pânã când vieþile
noastre vor începe sã rodeascã”6.

În op era liricã, aceste evenimente din pla nul
istorico-pol i tic îi inspirã ciclul de poezii Elegii
pentru Ardeal, în care vehemenþa înfruntãrii ia
forma blândã a compasiunii, a solidaritãþii, a con -
descendenþei faþã de minerii sãi din satul arde -
lean, abandonaþi în galeriile unei istorii nedrepte. 

Luând în calcul faptul cã, deºi nu pare a fi
un tradiþionalist convins, poetul respinge, cu ve -
he menþã, înrâuririle modernismului apusean în
literatura românã interbelicã, impresia este cã
ªiugariu nu ºi-ar fi cristalizat pe deplin principiile 
estetice. Cert este cã poetul se formeazã în mediul 
cul tural electrizant al capitalei interbelice, fiind
contemporan cu toate direcþiile de înaintare a lite -
raturii – unisone sau disjuncte – fie acestea tradi -

þionaliste, im preg nate de rezistenþa etnicismului
tradiþionalist sau moderniste, apropiate de tendin -
þele rãscolitoare ºi rezonante ale modei apusene. 

Ion ªiugariu asimileazã ºi interiorizeazã,
lu cid, ambele direcþii ºi gestul sãu cre ator pare a
se situa dincolo de orizontul instabil al contro -
versatelor polemici ale epocii. Aºa cã îl vom
re cunoaºte, mai curând, într-un aºa-zis neo cla -
sicism, în care claritatea ºi limpezimea versului sã 
tempereze dezordinea halucinantã a supra rea lis -
mului ºi avangardelor, iar grija pentru mãsura ºi
echilibrul in te rior al partiturii sã contrabalanseze
orgoliosul ingambament al modernitãþii.

Adâncimea timbrului po etic însã, faliile as -
cunse ale picturalului, aduc un suflu nou, de iu -
ventute metaforicã, prin care o atare poezie se
integreazã firesc, în morfologia reliefului nostru
literar mod ern:

Dupã rãtãcirile ºi dibuirile foarte puþin ro -
ditoare ale relativismului generat în supra rea -
lism ºi în atâtea alte curente excentrice ºi
com pli cate, spiritul obosit ºi chinuit de drumuri
în tor tocheate se întoarce din nou pe cãile veºnice
ale simplicitãþii, ale claritãþii ºi, deci, obiec ti -
vitãþii. Generaþiile tinere din Europa întreagã,
indiferent de capacitatea de creaþie a expo nen -
þilor sãi, au început sã dea semnale unei atari
orientãri. Poeziile noastre au început sã aibã
formã clasicã, cu versuri perfecte, cu mai mult
conþinut ºi mai puþinã atmosferã, adicã sã fie mai
clare ºi mai pre cise (…). Claritate, simplicitate,
perfecþiune. Faþã de haosul care ne-a precedat
suntem, desigur, pe un drum cu mai multe ºanse
de reuºitã7.

Aºa credea poetul cã va izbuti: prin sim -
plitate, claritate ºi perfecþiune. Acesta era fun -
damentul noii literaturi. Chiar dacã vremurile nu
l-au ascultat ºi cantonarea în experimentele mo -
derniste este ºi astãzi o realitate, Ion ªiugariu îºi
doreºte o schimbare radicalã de atitudine esteticã
ºi de proceduri creatoare, traductibile într-o par -
titurã a reîntoarcerii la izvoarele clasice ale scrii -
turii, dintr-o perspectivã modernã ºi actualã,
desi gur. Ca ºi cum insolitarea, cu orice preþ, a
modernismelor vremii l-ar sufoca, poetul vede
într-o atare provocare o ºansã de promovare a
limpezimii ºi a simplitãþii neoclasice, o eliberare
de sub tirania formelor fagocitare.
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6 Misionarism ardelean, în „Jurnalul literar”. Sursa Muzeul de Istorie Baia Mare, colecþia Ion ªiugariu.
7 Divina platitudine, în „Meºterul Manole”, nr. 5-6, p. 37, noiembrie-decembrie 1941.



Aceastã viziune esteticã l-ar putea fixa, fãrã 
nicio rezervã, în zona tradiþionalismului literar.
Poetul, însã, se considerã un „hodiern”, asemeni
generaþiei literare din care, (bio)logic, face parte
ºi de ale cãrei „idealuri” nu se va dezminte
niciodatã: „Mi se pare cã noi, modernii, – dupã
cum ne place sã ni se spunã – nu mai avem nicio
posibilitate de inedit, nicio putinþã de depãºire”8. 

Conºtient de riscurile asumate ale mo der -
nismului, poetul încearcã o cale de mijloc: topirea 
„clasicismului” formelor ºi a straturilor se man -
tice, într-un ex per i ment po etic amalgamat, re it er -
ant, în care sunt permise inocenþa jocurilor
ver bale, insolitarea metaforicã sau transgresãrile
oniricului. ªi, mai mult decât toate acestea, vo -
luptatea „încercãrilor” capabile sã transforme Si -
siful mod ern într-un „peregrin” care n-a uitat nicio
clipã de „pasiunea drumului sãu predestinat”:
„aler gãm dupã fericire, deºi se pare cã ºtim sigur,
cã nu vom fi niciodatã fericiþi. Totdeauna vom fi o 
mare lipsã interioarã, o tânjire continuã dupã o
perfecþiune inutilã. Marea noastrã greºealã este
anticiparea. Am pierdut pasiunea drumului, iar
capãtul lui l-am învãluit în gol. De aceea suntem
molâi, sceptici, cenuºii. Cãrþile noastre ne oglin -
desc cu prisosinþã”9.

Acest echilibru in te rior, de pend ent de mi -
rajul neoclasicismului, prin puterea cãruia ispi -
tele oricãrui mod ern ism extrem sunt depãºite, þin
de „revenirea” la toposul maramureºean, articulat 
de nos tal gia munþilor ºi a colinelor natale. Aºa cã,
nu este în joc doar un gest tipic, totalmente tra -
diþionalist, predispus a recalibra poezia ºiu ga -
rianã într-un fel de a fi sin gu lar:

„Pornind dintr’o experienþã personalã ur -
mãritã sincer ºi onest, d. ªiugariu adoptã, spre
simplificare, vechile tipare ºi nu se preocupã de
versificaþie decât în funcþie de fondul care ºi-o
reclamã. Iatã de ce abilitãþilor de formã ºi expre -
siei directe, d. ªiugariu le substituie o cale mai
lesnicioasã, prin care cartea d-sale se impune”10.

Sunt consideraþii care încurajeazã tentativa
noastrã de a-l apropria pe Ion ªiugariu neo cla -
sicismului, orientare complexã, acceptatã de poet
în spiritul vremii. Dar ºi cu efecte în timp, da -

torate unor notabile ramificãri, prelungite pânã
dincolo de anii ’30, dacã ar fi sã luãm în calcul
resuscitarea canonului mod ern ist prin poezia neo -
clasicistã a anilor ’60-’70. Faimoasa devizã a
„întoarcerii la Bach”, pe care Ion Negoiþescu o
lansa în paginile revistei „Luceafãrul”, cu ocazia
recenziei primelor vol ume ale lui Mihai Beniuc,
ori cea pe care Nadia Boulanger con tinua sã o
propage, obstinant, (cam în aceeaºi acoladã a ani -
lor ’30), la cursurile sale de compoziþie, ne încu -
rajeazã în a redescoperi, în partitura ºiugarianã,
invarianþii unui tip par tic u lar(izat) de „com po -
nisticã”/po(i)eticã.

Sã nu uitãm nici faptul cã, aproximativ în
aceeaºi perioadã, în cadrul École Normale din
Paris s-a exprimat, în esenþã, o anumitã frondã
„revivalistã”, recunoscutã, atât în retivitatea
artiºti lor cu privire la excesele literaturizante ºi de 
hipertrofie formalã (proprii postromantismului),
cât ºi faþã de psihologismul exacerbat al expre -
sionismului, fenomen ce a nãscut, prin con trast,
nãzuinþa revenirii la un anume „spirit de echilibru
ºi reþinere”. Ion Negoiþescu pleda în „Lucea fã -
rul”, la acea datã, pentru restabilirea valorilor
„pur muzicale” ale unui poet ca Mihai Beniuc,
trãsãturi regãsibile, aºa cum demonstra Ion
Negoiþescu, în muzica lui Bach. 

Atitudinea neoclasicã, atât cât ºi cum o re -
gã sim în modelul prefigurat de Ion ªiugariu, va
rãmâne una, prin definiþie, dualã. Pe de o parte,
ex plicit referenþialã – dacã luãm în calcul ra -
portarea deliberatã la modele canonice (de formã,
scriiturã, stil) – iar pe de alta, esenþialmente mo -
dernã, în sensul libertãþii pe care poeþii anilor ’30
o manifestã în dilatarea disponibilitãþii (estetice,
stilistice, tehnice) cu care sunt abordate ºi tratate
„obiectele” poetice tradiþionale. Dar ºi în dimen -
siunea modernã a neoclasicismului ºiugarian, de -
terminatã, atât de recurgerea la „libera” folosire a
„totalului cromatic” – sau, muzical vorbind, la
„reformarea modalului” –, cât ºi de optarea pentru 
„distorsiuni”, „distanþãri” de modelul pe care
doar aparent îl „citeazã”. 

În virtutea acestei fidelitãþi ambigue ºi, ev i -
dent, falacioase faþã de modelele istorice, de mer -
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8 Mod ern ism ºi luciditate din Scrieri, poeme, criticã literarã, varia, „Jurnalul literar” – Bacãul, 17 au gust 1943, Editura
Fundaþia Culturalã Memoria, Bucureºti, 2006.

9 Mod ern ism ºi luciditate, din „Jurnalul literar” – Bacãul, 17 au gust 1943.
10 Al. Husar, în prefaþã la Scrieri, poeme, criticã literarã, varia, Editura Fundaþia Culturalã Memoria, Bucureºti, 2006.



sul neoclasic este mai curând unul de facturã
pseudorestitutivã. Reacþiile de adversitate pe care 
o atare poeticã neoclasicistã le-a suscitat printre
susþinãtorii literaturii/artei de avangardã, mo der -
niste (în accepþia celor de la „Sburãtorul” sau
„Viaþa nouã”) s-au rãsfrânt, în mare parte, ºi asu pra 
producþiei neoclasice a lui Ion ªiugariu, cãreia i s-a 
imputat, lovinescian vorbind, o anume depen -
denþã de „dictatura” ideologiei postemines ciene. 

Sã mai notãm ºi faptul cã, în paralel cu
experimentele din poezie, o consistentã literaturã
neoclasicã, datoratã unor compozitori români, se
configureazã în perioada inter- ºi postbelicã.
Aceasta, în coordonatele unor opþiuni „modale”,
cu referiri cromatice inconfundabile, sau „neo -
modale”, cu trimiteri, mai mult sau mai puþin
directe, la elementul autohton: Paul Constanti -
nescu (Triplu con cert pentru vioarã, violoncel,

pian ºi orchestrã), Ion Dumitrescu (Con cert pentru
orchestrã de coarde), Marþian Negrea (Con cert
pentru orchestrã.), Tu dor Ciortea (Pas sa ca glia ºi
Toccata pentru orchestrã), Sigismund Toduþã
(Psal mii – 23, pentru cor a cappella, 97, pentru
cor mixt ºi orgã, 133, pentru cor mixt, soli ºi
orchestrã mare; Pas sa ca glia pentru pian) º.a.m.d.

Ion ªiugariu este un fer vent susþinãtor al
poeziei autentice, manifestând exigenþã ºi luci -
ditate în evaluarea ºi îndrumarea tinerelor talente. 
El este o personalitate deja impusã în cercurile
literare formate în vremea rãzboiului ºi patronate
de cãtre di verse edituri sau reviste. Aparþinând de
generaþia pierdutã, „numele lui e alãturat lui Geo
Dumitrescu, Ion Caraion, Ben Corlaciu, Sergiu
Filerot, Constantin ªuter”11.

Ion ªiugariu nu este un poet mod ern ist, în
sensul consacrat, cel al ruperii violente a le gã -
turilor cu tradiþia. Clarificãrile suplimentare ni le
oferã el însuºi: 

Facem parte dintr-o generaþie care s-a
nãscut între douã lumi, complet deosebite ºi mi se
pare, de multe ori cã nu ºtiu cãreia îi aparþinem.
De aceea cãrþile pe care le scriem, idealul spre
care ne avântãm, oscileazã atât de nesigur între
ma terialismul prea greu de pãmântul acesta de
aici, de pãcatele noastre de fiecare zi ºi de mi -
rajul unei depãºiri totale12.

Aºa cum se poate observa, poetul respinge
formele poetice radicaliste (de tipul dadaismului
sau suprarealismului) pe care le considerã ca fiind 
sterpe, cu meritul doar „de-a fi îmbogãþit întru -
câtva formulele metaforice ale poeziei ºi de-a fi
forþat limba pânã la epuizare”13. 

Nici ideea de „noutate” nu constituie pentru 
ªiugariu un el e ment fun da men tal clãdirii unei
opere, pe motivul cã „noutatea conteazã cel mai
puþin în poezie. Paul Valéry o numeºte undeva
partea cea mai trecãtoare a lucrurilor”14.

Cu toate acestea, modernitatea liricii ºiu -
gariene, dincolo de formulele canonizate ale ver -
sificaþiei, care mai pãstreazã, pe alocuri, o
des cendenþã coºbucianã, este evidentã la nivelul
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În 1943, cu soþia Lucia

11 Ti tus Vâjeu, Ion ªiugariu: Carnetele unui poet cãzut în rãzboi, în „Astra”, anul III (1968).
12 Ion ªiugariu, Sete de cer în poezia româneascã, în Scrieri, poeme, criticã literarã, varia, prefaþã de Al. Husar,

Bucureºti, Editura Fundaþia Culturalã Memoria, 2006, p. 66.
13 Ibi dem.
14 Ibi dem, p. 65.



tonusului liric – acela al ascensiunii ºi al distilãrii
dis crete a tiparelor. 

La Ion ªiugariu modernitatea provine
dintr-o viziune integratoare asupra lucrurilor ºi a
lumii care derivã din spiritul „revoluþionar”, a
cãrui complentaritate o sublinia ºi Vintilã Horia
în prefaþa volumului Sete de ceruri.

Cu siguranþã, dacã destinul i-ar fi permis,
Ion ªiugariu ar fi evoluat spre o poezie modernã
autenticã, fãrã compromisuri ºi recursuri la
„formu le minore”.

Dacã n-ar fi fost strâns cu atâta grabã dintre
noi, Ion ªiugariu ar fi devenit, alãturi de Ovid
Caledoniu, poetul metafizician al generaþiei de la
1939, înscris deja de la primele versuri pe linia
Dante-Claudel-Rilke-Eliot”15. 

Încrezãtor în potenþialul generaþiei sale, despre 
care spune cã este „o generaþie a rozarului”16, care 
meritã sã îndure umilinþele vremii ca pe un joc
purificator, Ion ªiugariu mobilizeazã o parte fun -
damentalã a interesului sãu cre ator ºi cãtre as pectele
sociopolitice nefaste pe care le tra ver seazã Tran -
silvania în timpul Dictatului de la Viena.

Tinereþea poetului Ion ªiugariu e o „vârstã
romanticã”, consumatã între iubirea pentru Lu cia, 
munca susþinutã pusã în slujba neamului sãu ºi a
carierei sale profesionale, dorul dupã Ardeal ºi
casa pãrinteascã pe care, prin „ordin de stat”, nu
mai are voie sã le viziteze în rãstimpul ocupaþiei
hortyste. Între foamea de cer ºi nevoia vãdit
exprimatã de pãmânt se consumã acest elan al
tinereþii lui Ion ªiugariu, transfigurat în versuri,
prefigurând limbajul po etic al lui Nicolae Labiº
sau Ioan Alexandru: 

Mai mici, mai pãmânteni, în noi
sã’ngenunchiem
ªi pentru clipa ce-o avem sã ne rugãm.
Ard ceruri în fântâni. Ca ele aºteptãm
Sub pururi neînvinsul omenesc blestem.

(Mai mici)
Poetul va trece, în decembrie a aceluiaºi an

1942, prin colaborarea la Revista Fundaþiilor Re -
gale, unde inaugureazã rubrica „Viaþa poeziei”,
pe care o îngrijeºte pânã în februarie 1944, pragul
unei alte vârste, nu doar literare. În ianuarie 1943,
poetul va fi concentrat ca ofiþer de rezervã, la o
ºcoalã de instrucþie din Ploieºti, fiind ul te rior re -

par tizat la un reg i ment de infanterie din Moldova
(Bacãu).

Dupã înrolarea în rãzboi (1943), poetul în -
treþine o bogatã corespondenþã cu Lu cia Stroescu, 
viitoarea sa soþie. 

Am învãþat sã privesc lucrurile printr-o
prismã mai umanã, mai sincerã, mai aproape de
ceea ce e esenþial în noi. Am vorbit prea mult – eu
ºi toatã literatura noastrã tânãrã de paradis, de
ascensiuni spre alte zone de viaþã, înainte de-a
cunoaºte viaþa asta de fiecare zi, bogãþiile ºi ade -
vãrurile ei sim ple. (29 ianuarie 1945).

Desconcentrat în septembrie, acelaºi an,
po e tul va lucra intens la Studiu critic asupra poe -
ziei lui Bacovia, ºi tot acum se aratã preocupat de
adunarea cronicilor ºi recenziilor sale critice
într-un volum, Viaþa poeziei ºi are „în ºantier”
romanul Emanuil, cãruia îi contureazã structura ºi 
intriga. Colaboreazã, de asemenea, cu eseuri ºi
cronici la revista „Basarabia literarã”.

Parcurgând jurnalul sãu de front, atât în
manuscris (sursa: Casa de Culturã Tãuþii-Mã ghe -
rãuº), cât ºi pe cel editat, am descoperit acelaºi
tem per a ment so lar, de facturã neoclasicã, în care
arde, mocnind, un cinism ascuns, aproape im -
perceptibil. Existã, în felul par tic u lar în care scrii -
torul ignorã mizeriile cotidianului, o anume
pre dispoziþie a maramureºeanului de a se canaliza 
spre lucruri valoroase, generatoare de idei, fãrã a
scãpa, însã, prin aceasta, de eroziunea lentã a
sentimentului fatalitãþii.

Într-una dintre scrisorile trimise de pe front
Luciei, poetul vorbeºte despre un vis neobiºnuit,
premonitoriu:

Am avut un vis cam sus pect. Se fãcea cã
eram la Bucureºti, într-o casã foarte ase mã nã -
toare cu casa pãrinteascã de la Bãiþa. De asta,
probabil, mistuit pânã ºi-n somn de aleanurile
copilãriei, zãream scris pe toþi pereþii kindheit,
kindheit… O vreme, m-am simþit bine, într-o stare 
ca de beþie, deoarece se afla ºi Lu cia cu mine. Era 
îmbrãcatã într-o rochie albã, care-mi amintea de
rochia ce o purtase la nunta noastrã. ªi casa
toatã era plinã de flori minunate, aceleaºi flori
printre care ne plimbasem cândva (tot în noaptea
nunþii / pânã-n zori). Apoi, nu ºtiu cum s-a fãcut,
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deodatã ne-am pierdut unul de altul ºi nu m-am
regãsit. (Tisza Eszlae, 9 noiembrie 1944)17 

Luând în calcul ceea ce Paul Weber accepta 
prin grefele afective, sub ascendentul cãrora poe -
tul creeazã, ceea ce rãmâne sunt topoºii decupaþi
din universul copilãriei (casa pãrinteascã, munþii,
florile etc.), care acþioneazã, prin forþa sub con ºti -
entului ºi a inconºtientului, spre a umple un spaþiu 
exclusiv al visului, cu reflexii thanatice pre mo -
nitorii. 

De altfel, în mitologia localã (zona Bãii
Mari) a visa casa pãrinteascã semnificã tendinþa
individului de regresiune, de adãpost în pântecul
ma ter nal, ca formã de manifestare a morþii, în
timp ce visarea reprezintã însãºi moartea.

Iar poetul simte acut procesul dezintegrãrii
ºi pe cel al neantizãrii sinelui: 

Am 30 de ani, mi-e teamã cã îmbãtrânesc
prea repede. ªi n-am fãcut încã nimic la anii mei,
n-am scris o carte mare. Am trãit prea puþin în
afara vieþii adevãrate, cu prea multe ocoliºuri.
Dar sunt convins cã voi ajunge timpul sã scriu

aceastã carte mare, mã voi bate sã-mi cunosc
ne mu ri rea18. Însã exerciþiul minþii, dar mai ales
so laritatea sa temperamentalã îl salveazã ºi în si -
tuaþii-limitã, pe cel care spune: „Nu te speria. Noi
suntem mai tari ca moartea”!

De ce trebuie sã mã las copleºit de ase -
menea gânduri, cum voi rezista pânã la capãt,
dacã nu reuºesc sã-mi înving mai întâi în mine
temerile, prejudecãþile, superstiþiile? ªi mã con -
ving astfel cã mã voi întoarce: þip neºtiut în mine
de mii de ori. „Mã voi întoarce! Mã voi întoarce!”
(19 noiembrie 1944, sursa Muzeul de Istorie, Co -
lecþia „Ion ªiugariu”).

Ion ªiugariu încearcã din rãsputeri „sã se
adune”, sã reaºeze puz zle-ul sufletesc în logica
lui congenitalã. Imaginile copilãriei, atât de in -
tens sub li mate altãdatã în versuri, rãmân acum
doar vagi repere ale minþii care nu doreºte sã
capituleze. Interesant este faptul cã Ion ªiugariu
nu scrie poezii în timpul rãzboiului (cum a fãcut-o 
un Camil Petrescu, spre exemplu, prin Ciclul
morþii). Ar fi exprimat, probabil, stãri dezolante,
încãrcate de tumultul percepþiilor, de haosul sen -
zitiv, de deznãdejde, milã ºi spaimã.

Ca un gest de supremã loialitate faþã de
temperamentul sãu liric ascensional, luminos ºi
tonic, de aceastã datã reprimat, poetul preferã, ca
în locul „sublimului mo ment po etic” sã constru -
iascã, sub forma autenticã a jurnalului, un doc u -
ment expresionist din care sã-ºi poatã striga, atât
angoasele, cât ºi exaltãrile.

ªi, totuºi, apropierea morþii nu-i perverteºte 
sufletul ºi, mai ales, nu-i distorsioneazã discreþia
ºi robusteþea congenitalã. El rãmâne, pânã în ul -
tima clipã, ceea ce a fost: un peregrin al iluziilor
ºi, mai cu seamã, un iubitor fre netic al vieþii. În
ultimele secunde ale vieþii, imobilizat de cãtre
colegi ºi strâns cu faºe pentru a nu pierde prea
mult sânge, poetul a spus (cuvinte reproduse
întocmai de cãtre un camarad de arme): „Lu cia,
ah! Lu cia, te pierd!” Apoi striga: „Duceþi-mã!, nu
mã lãsaþi aici, salvaþi-mã!”19.

În atari conjuncturi, planurile lui de viitor se 
pare cã ar trebui sã rãmânã „deºarte iluzii”: „Îºi
fãurise planuri de viitor pe care conta foarte mult.
Spunea cã va scrie mult, va cânta rãzboiul privit
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Casa memorialã din Bãiþa
a poetului-erou Ion ªiugariu

17 Mu zeul Judeþean de Istorie Baia Mare, Colecþia Ion ªiugariu
18 Ion ªiugariu în Scrieri, poeme, criticã literarã, varia, Editura Fundaþia Culturalã Memoria, Bucureºti, 2006, p. 63
19  Ibi dem.



prin prisma realitãþii, nu aºa cum fac toþi. Noi toþi
ºi el trãiserãm rãzboiul cu toate greutãþile lui –
dar… mai-nainte de-a realiza ceva din ce-ºi pro -
pusese ne-a pãrãsit lãsând în urmã durere lipsitã
de mângâieri”, dupã cum scria acelaºi camarad de 
arme20. (Jurnal de front). 

Sub lupa criticii psihanalitice, creaþia de
tinereþe a lui Ion ªiugariu „emana un strigãt lung
de acuzare”, care se poate descifra ca o chemare
în ajutor împotriva violenþelor care i-au sfâºiat ºi
strãpuns propria securitate narcisicã, împotriva
traumatismelor pe care gândirea sa nu le-a putut
do mina, împotriva frustrãrilor inevitabile ale con -
diþiei sale sociale si umane, împotriva semnalelor

care nu comunicã, împotriva suferinþei, aflatã mai 
presus de cuvinte, provocatã de pierderea propriei 
unitãþi si identitãþi.

Între glorificarea fascinaþiei exercitate de
azurul, uto pia si absolutul perfecþiunii ºi teama de 
reversul lor, de noroi, infern ºi degradare, se poate 
localiza geografia creaþiei de tinereþe a lui Ion
ªiugariu. Doliul dupã copilãria minunatã, dupã
casa pãrinteascã, dupã Maramureºul vremelnic
înstrãinat, dupã propria moarte, inevitabilã, care
lucra deja în tranºee, dupã op era de maturitate,
niciodatã desãvârºitã, va fi convertit într-o
formulã de creaþie împotriva travaliului morþii, a
pulsiunilor thanatice, întotdeauna ac tive în noi.
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Vasile Stan
1875-1945

Vasile BORCA

Premisele reînfiinþãrii 
Episcopiei Ortodoxe a Maramureºului

Actul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, a 
Transilvaniei cu Regatul României, a marcat noi
începuturi ºi a deschis noi per spec tive pentru
viaþa românilor ar de leni, care au purtat atâta vre -
me jugul asupririlor strãine ºi al înstrãinãrilor de
limbã, de neam ºi de credinþã.

Stãpânirile strãine ºi, mai ales, cea
austro-ungarã, au pus în lucrare cele mai josnice
metode ºi tertipuri pentru a submina, ru pe ºi di -
recþiona conºtiinþa ro mâ neascã din Ardeal, Cri -
ºana ºi Maramureº spre alte scopuri ºi idealuri
decât cele ale fraþilor de dincolo de Carpaþi. 

Cunoscând profunda reli gio zitate ºi evlavie 
a românilor, cei care au fixat în vizor disi parea
noastrã au pus la cale cea mai draconicã stra -
tagemã: di vide et impera! ºi astfel au acþionat
asupra a ceea ce aveam noi mai sfânt ºi mai nobil
legat de existenþa ºi fiinþarea noastrã: credinþa
strãbunã ortodoxã sau legea româneascã. Împo -
triva acesteia au pre gãtit strategia ºi au dat atacul
cel mai murdar: însce narea „uniaþiei” de la 1700,
cu interese vãdit poli tice; în primul rând, pentru
cã românii orto docºi nu prezentau pentru
Imperiul Habsburgic o si guranþã politicã ºi, în al
doilea rând, tot de aceeaºi facturã, de a-i rupe pe
români de le gã turile lor bisericeºti cu fraþii din
Principate1.  De aceea,  pe bunã dreptate, marele
istoric ºi sa vant Nicolae Iorga afirma: „Biserica
Unitã era o creaþie arti ficialã, nu pornise dintr-o
convingere”2.

Rãnile ºi umilinþele îndurate de poporul ro -
mân din Transilvania rãzbat cu prisosinþã din
plân gerile ºi ce re rile adresate fie Curþii din Viena, 
fie mitro po li tului ortodox din Carlo witz. Iatã spre 
exempli fi ca re un frag ment dintr-o petiþie adre satã 

de ro mâ nii din Sãliºte, în luna decembrie 1756:
„Cãdem ºi ne rugãm, noi cei mai jos nu miþi, cu
genunchele noastre pânã la pãmânt, cerând milã... 
ca sã nu ne laºi la pieire, a ne pierde legea aceasta
pravo slav nicã ºi toate bisericile rã sã ritului a le
pierde împreunã noi toþi. Cãci nu este putere mai
mul tã a putea rãbda rãul, care ne cade nouã asupra 
de la popii cei uniþi, în toate zilele, ºi supãrãrile,
cã în toate zilele ne prind la arest ºi ne cãsnesc
cum este mai rãu, încã ne dau ºi în mâna birãilor
de ne închid prin temniþe. Deci, de a lor mare rãu
ne-au pustiit tot, ºi case ºi moºii, ºi ºedem toþi
fugind prin pãduri, fiindcã nouã nu ne trebuiesc
popii cei uniþi pânã la moarte. Mai bucuros moar -
tea vom pofti decât ei sã ne stãpâneascã...”3. Ace -
leaºi  sentimente de durere ºi suferinþã le întâl nim
ºi peste un secol exprimate în Apelul deputaþilor
români din mo narhia habsburgicã adre sat ro -
mânilor din Tran silvania, Banat, Criºana, Mara -
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mureº ºi Bucovina pentru unirea lor, din
febru arie-martie 1849: „Nu de mult ro mânii toþi
erau de religiune românã rãsãriteanã – fãrã nicio
deosebire de rit, cu epis copii sãi na þionali supuºi
toþi aceluiaºi cap bisericesc român – mitropolitul
– care ºedea în Transilvania în Alba Iulia, dar
vrãjmaºii Romei au miºcat toatã peatra ca sã-i taie 
pre români în uniþi cu biserica Romanã ºi neuniþi;
mulþi s-au fãcut ºi calvini. Prin acestea, românii,
ca prin orice dezbinare, au slãbit ºi po liticeºte ºi
bisericeºte; pe lângã cã ºi-au pierdut drepturile
politice ºi-au pierdut tocmai ºi capul bisericesc.
Aceste dezbinãri politice ºi bisericeºti, cãºunate tot
prin duºmanii noºtri, l-au þinut pre român în robie”4.

În urma multor umilinþe ºi suferinþe, în
cursul vremurilor, au fost mai multe încercãri ale
credincioºilor români ºi ale unor clerici de a ieºi
din acest impas ºi a renunþa la înstrãinarea viclea -
nã în care ne-a ademenit uniatismul cu Roma.

Cea dintâi încercare de a lepãda haina com -
promiþãtoare a uniatismului s-a fãcut în anul
1798, la o sutã de ani de la actul „unirii”, pe
vremea lui Petru Maior, dar s-a lovit de opreliºtea
autoritãþilor statale, care au calificat-o ca „peri -
culoasã” ºi cererea a fost depusã în arhiva Con -
siliului de Stat5.

A doua încercare de revenire la Biserica
Ortodoxã s-a fãcut în anul 1848, anul de trezire a
conºtiinþelor naþionale a tuturor naþionalitãþilor
din imperiul austriac. Pe Câmpia Libertãþii de la
Blaj s-au auzit glasuri ce strigau „ºtergerea dife -
renþelor religioase ºi toþi sã fie una”, dar aceste
doleanþe au rãmas în van6.

O a treia mare speranþã pentru refacerea
unitãþii bisericeºti din Transilvania a fost Marea
Adunare Naþionalã de la Alba Iulia din 1 De -
cembrie 1918. Mulþi participanþi ºi-au exprimat
aceastã dorinþã prin pancarte ca odatã cu unitatea
politicã a poporului român sã se realizeze ºi cea
religioasã, însã factorii politici au fost pe poziþie
ºi au deviat ºi denaturat aceastã aºteptare. Totuºi,
marele act de înfãptuire a României Mari a avut

un ecou puternic în sânul credincioºilor ardeleni
ºi, astfel, mai multe parohii cu preoþi ºi cre din -
cioºi au trecut la Biserica Ortodoxã7.

Actul Marii Uniri a avut acelaºi ecou ºi
pentru românii maramureºeni din stânga Tisei,
care s-au alipit la Þara Mamã. Mulþi dintre ei ºi-au 
manifestat dorinþa ºi pentru revenirea ºi reu ni -
ficarea religioasã, pe lângã cea politicã. Astfel,
dau tonul revenirii parohiile Sãcel ºi Dra go mi -
reºti, urmate de alte comunitãþi sau grupuri:
Remeþi, Tisa, Fereºti, Corneºti, Valea Porcului,
Cuhea, Viºeul de Sus, Poienile de Sub Munte,
Sarasãu, Glod, Slãtioara etc8.

Toate aceste frãmântãri ºi decizii au fost
indicii cã românii din Maramureº au înþeles con -
textul noilor condiþii so cial-politice ºi ºi-au expri -
mat dorinþa de revenire ºi reintegrare religioasã
cu toþi românii din întreaga þarã. Aceastã dorinþã a 
fost exprimatã de mitropolitul Nicolae Colan în
cadrul Congresului Naþional al Bisericii Ardelene 
din 1927 ºi adusã la cunoºtinþa forurilor com -
petente, astfel cã Sfântul Sinod al Bisericii Orto -
doxe Române a luat o hotãrâre în acest sens în
anul 1928, dar care, din pãcate, n-a putut fi pusã în 
aplicare, pentru cã nu a fost întãritã de Corpurile
Legiuitoare printr-o lege specialã. Peste Hotã -
rârea sinodalã s-a depus praful, timp de nouã ani,
pe motivul invocãrii lipsei de fonduri, din partea
forurilor leg is la tive. Totuºi, aceastã revendicare
era necesarã, întrucât „o cere pomenirea sfântã a
unei episcopii, pierdute în lupta cu trecutul amã -
rãciunilor”9.

Interesant e faptul cã, dacã pentru reac -
tivarea unei asemenea instituþii spirituale ro mâ -
neºti se invocã frecvent lipsa de fonduri, totuºi, în
urma semnãrii de statul român a Concordatului cu 
Vaticanul din 1929, la scurt timp, s-a pus în apli -
care strategia catolicã de înfiinþare la data de 15
au gust 1930 a Eparhiei Române Unite a Mara -
mureºului, la Baia Mare, primul tit u lar fiind
episcopul dr. Alexandru Rusu10. Pentru aceastã
eparhie s-au gãsit fonduri. Întreaga Bisericã Ca -
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10 Însemnãri, în „Cultura creºtinã”, nr. 3-4/1939, p. 242.



tolicã, prin Con cor dat, avea asiguratã organizarea 
ºi subvenþionarea din partea statului român. Dis -
crepanþele ad min is tra tive dintre cele douã culte
(greco-catolic ºi ortodox), precum ºi repartizarea
fondurilor, ºi atunci, ca ºi astãzi, sunt discri mi -
natorii. Cifrele sunt reliefante. Dacã în Tran sil -
vania ortodocºii cu cinci eparhii ºi aproape douã
milioane de credincioºi aveau 15 consilieri, în
schimb, uniþii, la cinci eparhii cu peste un milion
de suflete, aveau 31 de canonici11.

Este remarcabil ºi regretabil, în acelaºi
timp, faptul cã presa unitã, mai ales revista „Cul -
tura creºtinã” de la Blaj, era de-a dreptul revoltatã ºi
a criticat Biserica Ortodoxã Românã cã declan ºeazã 
„ofensiva misionarã pentru întregirea sufle teascã
a neamului în legea strãmoºeascã prin des fiin -
þarea uniaþiei”12. Aceastã ofensivã a pornit-o orto -
doxia româneascã dupã întregirea naþionalã.
Înfiin þarea Episcopiei Maramureºului e pre zen -
tatã ca o „mare izbândã a furiei ortodoxe”13. Sunt
prezentate controversele dintre Frãþia Ortodoxã
Românã (F.O.R.) ºi Asociaþia Generalã a Ro -
mânilor Uniþi (A.G.R.U), reliefându-se cã acþiu -
nile ortodoxe „sunt sim ple chestiuni de
po li ticã”14. I se imputã Bisericii Ortodoxe cã
,,instru mentul prin ci pal în acþiunile ei misionare
este puterea publicã profanã”15. Interesant este cã
se omite ºi nu se spune niciun cuvânt despre
acþiunile ºi maºinaþiile de la 1700. Oare acelea de
ce naturã au fost? Unde-i politicul de atunci?
Putem fi chiar atât de naivi?

Intrigile ºi uneltirile con tra ortodoxiei ro -
mâneºti ºi a reînfiinþãrii Episcopiei Mara mu re -
ºului le gãsim ºi în alte publicaþii uniate, ca de
exemplu „Unirea”, care numeºte noua episcopie
„vlãdicia morþilor”, actul reînfiinþãrii – „crimã
naþionalã” ºi „vlãdicia dihoniei”16.

Reînfiinþarea Episcopiei Maramureºului
ºi numirea ca tit u lar 
a arhiereului Vasile Stan

Dupã multe insistenþe din partea conducerii
Patriarhiei Române, care în cursul anului 1937
reia cu mai multã stãruinþã problema reînfiinþãrii
Episcopiei Maramureºului, în sfârºit, Consiliul de 
Miniºtri confirmã hotãrârea sinodalã privind reîn -
fiinþarea Episcopiei Mara mu reºului cu reºedinþa
la Sighet, publi când-o în „Monitorul oficial” nr.
167 din 23 aprilie 1937. Hotãrârea Con siliului de
Miniºtri a fost avizatã ºi de regele Carol al II-lea,
prin Decretul Re gal nr. 2971 din 21 au gust 1937 ºi
publicat în Monitorul Oficial nr. 194 din 24 au gust
193717. Astfel, dupã aproape zece ani de tergi -
versãri ºi împotmoliri din partea facto rilor poli -
tici, desigur, influenþaþi de interese ocul te, în sfâr -
ºit, s-a fãcut un act de reparaþie moralã ºi religioasã 
pentru românii din Mara mureº, act care, însã, din
nefericire, va dura scurt timp18.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro mâ -
ne l-a desemnat pe mitropolitul Bucovinei,
Visarion Puiu, sã se ocupe de organizarea noii
eparhii, ca sufraganã a mitropoliei sus-numite. La 
30 au gust 1937 s-a constituit la Centrul Mitro -
politan din Cernãuþi, sub conducerea mitro poli -
tului Visarion Puiu, Consiliul Eparhial Interimar
al Episcopiei Maramureºului în scopul orga ni -
zãrii ºi funcþionãrii noii episcopii. Tot aici, la
Palatul Mitropolitan din Cernãuþi, în data de 12
decembrie 1937, s-a þinut adunarea eparhialã a
Episcopiei Maramureºului, prezidatã tot de mi -
tro politul Visarion Puiu. La aceastã Adunare au
participat reprezentanþi din trei provincii ro mâ -
neºti: Bucovina, Basarabia ºi Maramureº. Au fost 
prezente autoritãþile civile ºi militare, precum ºi
reprezentanþi ai societãþilor studenþeºti: „Aca de -
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mia Ortodoxã”, „Junimea”, „Arboroasa”, „Da cia”,
„Bucovina” ºi „Moldova”, toate din Cernãuþi. Cu
aceastã ocazie, mitropolitul Bucovinei a þinut o
emoþionantã cuvântare, în care, printre altele, a
spus: „A venit vremea sã arãtãm cã noua Epis -
copie a Maramureºului a luat fiinþã cu douã mari
meniri. Întâi, sã apere ºi sã consolideze în acest
colþ de þarã credinþa strãbunã ortodoxã, pavãza ºi
mângâierea din toate vremurile a întregului neam
românesc, apoi sã facã reîntregirea acestei religii
printre românii dezbinaþi în 1700 din cauze ºi
împrejurãri nefireºti ºi trecãtoare. Greºelile tre -
cutului care ne-au zdruncinat unitatea neamului
au fost ºterse în 1918, acum e vremea a se ºterge ºi 
acea greºealã sufleteascã din 1700, cãci e ruºinos
spectacolul sub care se înfãþiºeazã satele române
din Ardeal ºi Maramureº, cu douã rânduri de
biserici, de preoþi ºi de vlãdici, nu din prisos de
credinþã, ci din dezbinare de fraþi”19.

În urma demersurilor ºi aprobãrilor obþi -
nute de la forurile bisericeºti ºi civile abilitate,
maramureºenii au primit undã verde pentru ale -
gerea episcopului noii eparhii reînfiinþate. Astfel,
în ziua de 1 noiembrie 1938 a fost convocat Cole -
giul elec toral al Congresului Naþional Bisericesc
la Patriarhia Românã. Mai întâi, la orele 10, în
Catedrala Patriarhalã s-a oficiat o sfântã slujbã la
care au participat ierarhi, preoþi, deputaþi epar -
hiali, membri ai Congresului Naþional Bisericesc. 
Dupã serviciul divin, cei prezenþi au trecut în
Cam era Deputaþilor, unde s-a desfãºurat ºedinþa
de alegere. Ministrul Educaþiei Naþionale ºi al
Cultelor, în persoana episcopului Nicolae Colan
al Clujului, a dat citire mesajului regelui Carol al
II-lea. A luat cuvântul, apoi, Miron Cristea, pa -
triar hul României, care, printre altele, a spus:
„Venerabil Colegiu elec toral al Congresului Na -
þional Bisericesc, ...peste 200 de ani a dãinuit
întunericul. ªi mã simt înãlþat sufleteºte, cã mie,
per sonal, mi-a oferit Providenþa mulþumirea isto -
ricã, ca prin anchetele mele fãcute de la Sibiu în
era ungureascã, prin pro pa ganda mea fãcutã între
baionetele jandarmilor maghiari, sã pot asigura
înfiinþarea primelor douã parohii ortodoxe, la
Sãcel ºi Dragomireºti. Iar dupã rãzboi parohiile
ortodoxe s-au sporit mai uºor, încât s-au putut
crea condiþiile pentru reînvierea vechii episcopii

din þara descãlecãtorilor Dragoº ºi Bogdan. La
acest loc aveþi astãzi de a alege episcop. Ajute-vã
Dumnezeu, ca rezultatul obþinut sã fie spre înãl -
þarea românismului ºi ortodoxismului din acel
þinut, unde atâþia români au fost înstrãinaþi de
vitregia vremurilor de la tulpina neamului”20.

Conducerea ºedinþei electorale a fost încre -
dinþatã mitropolitului Visarion Puiu. Pentru dem -
ni tatea de episcop al Maramureºului au fost depuse
trei candidaturi: arhiereul Vasile Stan, arhi man dri -
tul Iuliu Scriban ºi arhimandritul Eugen Laiu. La
primul tur de scrutin rezultatele au fost urmã toarele:

- Arhiereul Vasile Stan, 58 de voturi,
- Arhimandritul Iuliu Scriban, 41 de voturi,
- Arhimandritul Eugen Laiu, 35 de voturi.
Întrucât niciunul dintre candidaþi n-a obþi -

nut numãrul de voturi necesar, prevãzut de le -
gislaþia electoralã bisericeascã, s-a efectuat al
doi lea tur de scrutin, dupã care situaþia s-a pre -
zentat astfel:

- Arhiereul Vasile Stan, 69 de voturi,
- Arhimandritul Iuliu Scriban, 53 de voturi,
- Arhimandritul Eugen Laiu, 10 voturi.
În urma acestor rezultate, arhimandritul

Iuliu Scriban ºi-a retras candidatura ºi, ca urmare,
mitropolitul Bucovinei l-a declarat ales pe dr.
Vasile Stan Rãºinãreanul, arhiereu vicar al Mitro -
poliei Ardealului.

Noul ales a adresat un scurt cuvânt de mul -
þu mire Colegiului elec toral, în care a spus: 

Gândul meu în aceastã clipã solemnã... se
în dreaptã, înainte de toate, cu smeritã închi nã -
ciune cãtre Tatãl nostru din ceruri, care prin
Sfântul Duh v-a dat inspiraþia sã faceþi din mine,
un mod est slujitor al altarului ºi al neamului, pro -
po vãduitor al Evangheliei Fiului Sãu, acolo unde
Biserica Lui ortodoxã, odinioarã vie ºi înflo ri -
toare, a fost rãstignitã fãrã îndurare ºi aproape
desfiinþatã de vitregia vremurilor ºi de rãutatea
omeneascã... Dragostea de neam ºi de legea ro -
mâneascã, ce am supt-o deodatã cu laptele ma -
mei în satul de pe Valea Arieºului ce mi-a dat
fiinþa ºi dârzenia caracterului moþesc, moºtenire
din moºi-strãmoºi, îmi vor biciui necontenit ela -
nul, ca sã port cu cinste ºi crucea lui Hristos ºi
steagul avântului românesc21.
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*

Vasile Stan22 s-a nãscut la 30 ianuarie 1875
din pãrinþi þãrani, în satul Sohodol, în apropiere de 
Albacul lui Horea ºi Vidra lui Avram Iancu, de pe
Valea Arieºului, din Þara Moþilor, judeþul Alba.
ªcoala primarã a fãcut-o în satul na tal, apoi la
Brad, gimnaziul la Beiuº, ªcoala Normalã (de
învãþãtori) la Braºov, unde a obþinut baca lau -
reatul, dupã care a urmat Seminarul ºi Insti tutul
Teologic de la Sibiu. Obþinând o bursã din partea
Arhiepiscopiei din Sibiu, în 1898 s-a în scris la
Facultatea de Filosofie a Universitãþii din Buda -
pesta, studiind, între anii 1898-1902, filo sofia,
pedagogia ºi filologia modernã. În 1908 obþine
titlul de doc tor în filozofie cu teza: „Ele mente
maghiare în limba moþilor”. A fost angajat, apoi,
ca profesor la Institutul Andreian din Sibiu, unde
i-a avut ca studenþi pe Lucian Blaga, Nicolae
Colan, D. D. Roºca ºi Andrei Oþetea23.

În 1918, la 1 Decembrie, a participat la
Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia ca
delegat din partea Sibiului, unde a votat unirea
Transilvaniei cu România.

În 1905 s-a cãsãtorit cu Ana Vidrighin din
Rãºinari, cãsãtorie din care au avut douã fete:
Irina ºi Liliana. În 1906 a fost hirotonit diacon, în
1913 – preot, iar în 1921 este ridicat la rangul de
protopop. Între 1919-1927 este numit ca profesor
ºi di rec tor al ªcolii Normale ,,Andrei ªaguna” din 
Sibiu. Rãmas vãduv în 1925, dupã moartea soþiei
intrã în monahism, depunând votul la Mânãstirea
Cozia. În acelaºi an, la 25 octombrie, mitropolitul
Nicolae Bãlan i-a acordat rangul de protosinghel,
iar în 4 aprilie 1926 cel de arhimandrit24. 

La propunerea mitropolitului Nicolae
Bãlan, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro -
mâne, în data de 13 iunie 1928, îl ridicã la treapta
de arhiereu vicar al Mitropoliei Ardealului, pri -
mind supranumele de Rãºinãreanul.

Dr. Vasile Stan s-a distins ºi ca un bun
publicist ºi scriitor, abordând teme de conþinut
teo logic, ped a gogic ºi filologic. A publicat

articole ºi studii în revistele ºi periodicele vremii:
„Analele ªcolii Normale Andrei ªaguna”, „Viaþa
ºcolarã”, „Revista teologicã”, „Telegraful român”
ºi altele25.

Aºa cum am notat mai sus, la data de 1
noiembrie 1938, Colegiul elec toral bisericesc, sub
preºedinþia mitropolitului Bucovinei, Visarion
Puiu, l-a ales pe arhiereul Vasile Stan Rãºi nã -
reanul de la Sibiu ca Episcop al Maramureºului.
Pe data de 16 decembrie, a aceluiaºi an, a urmat
investirea în demnitatea de episcop al Mara mu -
reºului, festivitate care s-a desfãºurat în Palatul
Re gal din Bucureºti. În cadrul discursului þinut de 
regele Carol al II-lea la investirea noului tit u lar
s-au reliefat condiþiile vitrege ale istoriei cu care
s-a confruntat populaþia româneascã din aceste
þinuturi ºi cã aici era nevoie de un episcop misi -
onar, un om de jertfã la conducerea turmei duhov -
niceºti.

Înscãunarea episcopului Vasile Stan s-a fã -
cut la Sighet în 29 decembrie 1938. La ceremonia
de instalare au participat episcopii Nicolae Colan
al Clujului ºi Nicolae Popoviciu al Oradiei. Auto -
ritãþile au sprijinit episcopia reînfiinþatã, oferin -
du-i ca sediu o clãdire impunãtoare din centrul
oraºului ºi alte câteva imobile de clãdiri ºi
terenuri26.

Deºi episcopul Vasile era un suflet blând ºi
smerit, un om drept ºi înþelegãtor, gata sã se
aplece în orice situaþie spre nevoile pãstoriþilor
sãi ca un adevãrat urmaº al Pãstorului cel Mare,
totuºi condiþiile desfãºurãrii activitãþii pas to rale
erau foarte grele. Parohiile existente erau puþine,
constituite în trei protopopiate: Maramureº, Satu
Mare ºi Baia Mare, iar starea economicã a acestor
þinuturi ºi viaþa poporului erau destul de precare.
În aceste condiþii, episcopul Vasile a fãcut vizite
canonice, a mângâiat poporul, a îndrumat preo -
þimea, a þinut predici pline de înþelepciune ºi învã -
þãturi folositoare pentru viaþa creºtinã. În scurta sa 
pãstorire pânã în anul 1940 au revenit la sânul
Bisericii strãbune încã 35 de parohii. A militat
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22 Acest nume apare destul de frecvent în onomastica româneascã. În onomastica maramureºeanã este prezent în cadrul
familiilor nobile, întâlnindu-l consemnat încã din jurul anului 1400. A se vedea, în acest sens, Alexandru Filipaºcu,
Enciclopedia familiilor nobile maramureºene de origine românã, ediþie îngrijitã de Ion ºi Livia Piso, Cluj-Napoca,
Editura Dacia, 2006, p. 237-239.

23 N. Roºca, op. cit., p. 792-793; D. O. Rusu, op. cit., p. 39.
24 Ibi dem, p. 793; 39.
25 Mircea Pãcurariu, Dicþionarul Teologilor Români, Bucureºti, Editura Univers Enciclopedic, 1996, p. 414.
26 N. Roºca, op. cit., p. 801-804; D. O. Rusu, op. cit., p. 39; Vasile Augustin, op. cit., p. 125-137.



alãturi de mitropolitul Nicolae Bãlan al Ardea -
lului pentru reîntregirea bisericii strãmoºeºti. În
acest con text, a participat la Marea Adunare de la
Alba Iulia din 27 februarie 1939, unde ierarhii
ortodocºi ºi greco-catolici au sãvârºit mai întâi un
tedeum în Catedrala Reîntregirii, de unde au por -
nit spre Piaþa „Mihai Viteazul”, unde aºteptau
peste 50.000 de credincioºi de ambele confesiuni. 
Cei doi mitropoliþi au þinut câte un discurs, subli -
niind importanþa momentului, dupã care au luat
cuvântul ºi alte personalitãþi laice, între care ºi
Onisifor Ghibu. Dupã cuvântãri, 30 de perso -
nalitãþi reprezentând ambele Biserici au participat 
la o recepþie în Sala Unirii, unde au semnat Docu -
mentul „Iarãºi ºi iarãºi pentru unirea tuturor,
Domnului sã ne rugãm!”. Astfel s-a fãcut un pas
im por tant în care unirea politicã din 1918 s-a
completat ºi cu cea religioasã din 1939. S-a de -
clanºat, însã, Rãzboiul al II-lea Mondial, apoi
Dictatul de la Viena cu teroarea horthystã, care au 
anulat ºi distrus toate planurile ºi nãzuinþele refa -
cerii unitãþii bisericeºti a românilor ºi, cu atât mai
mult, pe cele ale noii episcopii abia reînfiinþate27.

Dictatul de la Viena ºi teroarea horthystã

Izbucnirea celui de-al Doilea Rãzboi Mon -
dial în septembrie 1939 ºi extinderea politicii
naziste spre centrul ºi sud-estul Europei au trezit
acþiunile revanºarde ale unor state vecine cu noi,
astfel cã România era planificatã spre tranºare ºi
dezmembrare. Statul român, care pãstra alianþa
tradiþionalã cu Anglia ºi Franþa, se afla deodatã
singur în faþa Reich-ului hitlerist (linia Berlin-Ro -
ma), cu insistenþele guvernului horthyst de satis -
facere grabnicã a pretenþiilor revizioniste faþã de
România. În baza pactului de neagresiune ger -
mano-sovietic, pregãtit ºi apoi semnat la 23 au -
gust 1939, celor douã puteri li se permite
li ber tatea de miºcare, Germaniei în Apus, iar Uni -
unii Sovietice în Rãsãrit. Ca urmare a acestei
înþelegeri, la 26 iunie 1940, guvernul sovietic
adreseazã o notã ultimativã guvernului României
cerându-i sã-ºi retragã armata din Basarabia,
nordul Bucovinei ºi din þinutul Herþa, teritorii

care au fost ocupate în scurt timp de trupele so -
vietice. Pe partea cealaltã, Hit ler, Mus so lini ºi
Horthy traseazã noua frontierã ungaro-românã pe
crestele Carpaþilor Rãsãriteni, oprindu-se în apro -
piere de Braºov, aºa cã o mare parte a Transil -
vaniei, cu o suprafaþã de 43.492 km2, respectiv 8
judeþe din 23, iar altele 3 despicate în douã, cu o
populaþie de 2.667.000 de locuitori, dintre care,
mai bine de jumãtate (50,2%), erau români,
37,1% maghiari ºi secui, iar restul germani, evrei
ºi alte naþionalitãþi, au fost anexate Ungariei.
Aceastã frontierã aberantã a fost fixatã de Hit ler
în ziua de 27 au gust 1940, iar în seara aceleiaºi
zile ministrul de Externe al României, Mihail
Manoilescu, a fost chemat sã se prezinte de ur -
genþã, peste douã zile, la Viena. La Viena, încãl -
când în modul cel mai bru tal independenþa ºi
suveranitatea statului român, miniºtrii de Externe
ai Germaniei naziste ºi Italiei fasciste s-au consti -
tuit într-un „tri bu nal ar bi tral”, impunând re pre -
zentantului þãrii noastre sã accepte „arbitrajul”,
altfel „România va fi invadatã ºi ºtearsã de pe
harta Europei”28.

Regimul horthyst, în vederea exercitãrii
ocu paþiei asupra teritoriului invadat, îºi pregãtise
din timp o strategie diabolicã în acest sens prin
im plicarea poliþiei, armatei ºi jandarmeriei, plus o 
serie de organizaþii ºi formaþiuni paramilitare fas -
ciste, care, imediat dupã 30 au gust 1940, au intrat
în acþiune, desfãºurând o vastã campanie crimi -
nalã, diversionistã ºi revizionistã împotriva
populaþiei româneºti din teritoriul cotropit. Ideea
exterminãrii românilor din Transilvania era ino -
culatã ºi zãcea în minþile multor maghiari extre -
miºti. Iatã ce scria în acest sens ziarul „Pesti
Hirlap” din 15 aprilie 1932: „Dacã noi, ungurii,
vom reocupa þara, naþionalitãþile vor trebui sã se
acomodeze. ªi ele se vor acomoda chiar în primele
24 de ore. Nu vom mai repeta slãbiciunile Unga riei
de altãdatã. Daco-romanii vor trebui sã dispa rã de 
pe acest teritoriu”. Într-o lucrare pro pa gandisticã,
semnatã de Dücsö Csaba, intitulatã Nincs
Kegyelen (Nu existã iertare), adresatã tinerilor
levenþi (premilitari), se aratã cã scopul urmãrit
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27 N. Roºca, op. cit., p. 793-794, 846-847; D. O. Rusu, op. cit., p. 39.
28 Vezi Mihai Fãtu, Biserica româneascã din nord-vestul þãrii sub ocupaþia horthystã, 1940-1944, Bucureºti, Ed. I.B.M.

al B.O.R., 1985, p. 36-40; Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului, Biserica Româneascã din nord-vestul þãrii în
timpul prigoanei horthyste, Bucureºti, Editura Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1986,
p. 4-10; Nuþu Roºca, op. cit., p. 807-809.



este exterminarea românilor prin toate mij loa -
cele: asasinat, otravã, foc etc. Într-un capitol, în
care leventul Torday se adreseazã iubitei sale
Piroska, iatã ce declarã: „Eu nu aºtept sã vinã
rãzbunarea. Nu aºtept. Voi suprima pe fiecare
valah care-mi iese în cale. Pe fiecare îl voi su -
prima. Nu va fi îndurare. Voi aprinde noaptea
satele valahe. Voi trece prin sabie toatã populaþia,
voi otrãvi fântânile ºi voi ucide pânã ºi copiii din
leagãn. În germene voi distruge acest neam... Nu
va fi pentru nimeni nicio îndurare. Nici pentru
copiii din leagãn, nici pentru mama care va naºte
copilul! Voi suprima pe orice valah ºi atunci nu va 
fi în Ardeal decât o singurã naþionalitate, cea
maghiarã, naþia mea, sângele meu. Voi face ino -
fensivi pe viitorii Horia ºi Cloºca. Nu va fi milã!”. 
Iatã în ce spirit de xenofobism fa natic erau edu -
caþi tinerii maghiari cu un an înaintea Dictatului
de la Viena29.

În acest con text ºi pe acest fond revanºard
ex trem ist s-au dezlãnþuit acte de un in stinct bes -
tial ºi de un bar ba rism feroce, oamenii fiind în -
chiºi cu sutele ºi miile, bãtuþi, torturaþi, pentru
uni ca vinã de a se fi nãscut români. Aceasta a fost
Golgota Transilvaniei ºi a Maramureºului, cu un
ºir lung ºi dureros de atrocitãþi, de crime oribile,
masacre, schingiuiri ºi maltratãri de neimaginat la 
care a fost supusã populaþia românã încã din pri -
mele ore dupã invadarea trupelor hortyste30.

În primul rând, furia horthystã s-a nãpustit
împotriva Bisericii Româneºti, în gen eral, ºi, în
spe cial, a celei ortodoxe, pentru cã aceasta era
„purtãtoarea tradiþiilor româneºti din Transil va -
nia... pe linia cultivãrii unitãþii în aspiraþii a tutu -
ror românilor, întru refacerea unitãþii lor
sta tale...”. Preotul ortodox ªtefan Bãrbos din Baia 
Mare este somat, prin Ordinul nr. 114/1941, ca, în 
termen de cinci zile, pânã la 1 septembrie 1941,
Biserica Ortodoxã sã fie predatã pentru a servi ca
salã de gimnasticã pentru liceul din localitate. Au
fost complet desfiinþate protopopiatele Carei, cu
14 parohii ºi peste patru mii de suflete, Satu Mare, 
cu 5.344 de suflete în 22 de parohii, Sighet, cu 15
parohii (ºapte mii suflete), ºi Viºeu, cu 12.907
suflete organizate în 14 parohii”31.

Printr-o situaþie tragicã a trecut ºi nou-reîn -
fiinþata Episcopie Ortodoxã a Maramureºului, în
frunte cu episcopul ei, dr. Vasile Stan, Consiliul
Eparhial ºi reºedinþa. Dictatul de la Viena l-a
surprins pe episcopul Vasile Stan în vizitele pas -
to rale ce le întreprinsese în parohiile Remeþi ºi
Viriºmort. În zilele de 30 ºi 31 au gust 1940,
Episcopia Ortodoxã a primit din partea Pre fec -
turii Judeþului Maramureº trei ordine de evacuare
urgentã. Convocat, Consiliul Eparhial, în frunte
cu episcopul, a luat hotãrâre ca toþi slujitorii epis -
copiei sã rãmânã pe loc la misiunea lor ºi sã nu
pãrãseascã reºedinþa. Episcopul Vasile Stan a în -
cercat sã contacteze telefonic pe ceilalþi doi ie rarhi, 
Nicolae Colan de la Cluj ºi Nicolae Popovici de la
Oradea, care erau în aceeaºi situaþie, precum ºi
Sfântul Sinod ºi Ministerul Cultelor pentru a se
consulta, dar a fost imposibil. Cu toate cã pre -
fectul judeþului, în numele autoritãþilor române, a
emis un nou ordin de evacuare urgentã, episcopul
ºi personalul Centrului Eparhial n-au putut fi de -
terminaþi sã pãrãseascã posturile32.

În ziua de 1 septembrie 1940 deja se impuse 
teroarea strãzii în oraºele Sighet, Baia Mare, Satu
Mare ºi altele din Transilvania. Bande înarmate
de unguri au început sã arboreze drapelele ma -
ghiare ºi sã agaseze populaþia civilã. Fiind con -
vocat din nou Consiliul Eparhial, s-a hotãrât, în
unanimitate, cã în faþa bandelor ungureºti ires -
pon sabile orice jertfã este inutilã ºi pãgubitoare
pentru Biserica din Maramureº, prin urmare epis -
copul Vasile, împreunã cu secretarul, sã plece la
Sibiu ºi, de acolo, la Bucureºti pentru a lua legã -
tura cu membrii Sfântului Sinod, cu Ministerul
Cultelor ºi cu guvernul pentru a garanta viaþa ºi
drepturile românilor din Maramureº, apoi con -
silierul protopop Alexiu Latiº este numit vicar
eparhial, încredinþându-i-se conducerea eparhiei
pânã la întoarcerea episcopului; la Catedrala
Epis copalã sã rãmânã arhimandritul Gherasim
Aga pie, iar tuturor protopopilor ºi preoþilor, prin
cir cu lara nr. 74/1940, li se transmite sã rãmânã la
posturile lor, nearãtându-se ostili faþã de ocu -
panþi, pânã la reglementarea situaþiei.

În data de 2 septembrie, episcopul Vasile
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29 Mihai Fãtu, op. cit., p. 42-42; Nicolae Corneanu, op. cit., p. 10-11.
30 M. Fãtu, op. cit., p. 52-53.
31 Ibi dem, p. 69-71.
32 N. Corneanu, op. cit., p. 54-56; N. Roºca, op. cit., p. 814-815.



Stan ajunge la Cluj, unde se întâlneºte cu epis -
copul Nicolae Colan ºi cu mitropolitul Ardea -
lului, Nicolae Bãlan, care tocmai sosise de la
Bistriþa. La aceastã consfãtuire iau parte ºi repre -
zentanþii Maramureºului: vicarul Alexiu Latiº,
consilierii Ioan Rujdea ºi Mihai Munteanu, pre -
cum ºi secretarul Iosif Þinþ. Cu toate riscurile ºi
pericolul la care se expun, consilierii mara mu -
reºeni Alexiu Latiº, Ioan Rujdea ºi Mihai
Munteanu se hotãrãsc sã se întoarcã la Sighet ºi sã 
aºtepte trupele de ocupaþie la sediu pentru ca
autoritãþile ungare sã ia act de existenþa Epis -
copiei Ortodoxe a Maramureºului.

Episcopul Vasile Stan ºi mitropolitul
Nicolae Bãlan ajung în 3 septembrie la Sibiu,
unde Mitropolia Ardealului îl desemneazã ca re -
pre zentant al Bisericii Ortodoxe Române din
Ardeal în Comisia Românã, condusã de ministrul
Valer Pop, care sã susþinã la Budapesta interesele
românilor din teritoriile ocupate. În 8 septembrie,
episcopul de Maramureº pleacã la Bucureºti
pentru a se consulta cu reprezentanþi ai Minis -
terului Cultelor ºi ai guvernului. Înainte de a pleca 
la Budapesta, pe data de 13 septembrie, rezolvã la
ministerul de re sort plata salariilor pe lunile
septembrie-noiembrie 1940 pentru preoþii din
eparhia Maramureºului.

În timpul prezenþei în capitala ungarã, epis -
copul Vasile Stan întreþine legãtura prin cores -
pondenþã cu protopopii ºi preoþii din eparhie,
luând cunoºtinþã ,,de toate abuzurile ºi urgiile
semãnate de bandele maghiare ºi armata de ocu -
paþie” asupra comunitãþilor ortodoxe ºi a sluji -
torilor lor. În aceastã situaþie, prin intermediul
ministrului Valer Pop, episcopul cere aprobarea
întoarcerii în Maramureº, dar cererea este res -
pinsã pe motivul cã, fãcând parte din Comisia
Românã, n-are dreptul la cetãþenie maghiarã, aºa
cã nici nu poate face mãcar o vizitã canonicã. Ca
atare, ia legãtura cu episcopul Nicolae Colan de la 
Cluj ca sã preia conducerea Episcopiei pânã când
va fi posibilã întoarcerea în Maramureº. Comisia
Românã, din care fãcea parte ºi episcopul Vasile
Stan, dupã trei sãptãmâni revine în þarã, pe data de 
7 octombrie, fãrã nicio izbândã. În 8 octombrie,
episcopul de Maramureº solicitã mitropolitului
Nicolae Bãlan al Ardealului aprobarea stabilirii în 

refugiu a reºedinþei Episcopiei Ortodoxe a Mara -
mureºului în Sibiu. De asemenea, episcopul exilat 
trimite patriarhului României, Nicodim Munteanu,
urmãtoarea scrisoare: 

Cu adâncã durere sufleteascã, Vã aduc la
cunoºtinþã cã Episcopia noastrã a Mara mu re -
ºului este complet distrusã de teroarea admi -
nistraþiei militare maghiare. Îndatã dupã
o cu pa rea militarã a Sighetului, reºedinþa epis -
copalã, sub pre text cã e donatã episcopiei de o
comisie interimarã judeþeanã, deci fãrã lega li -
tate, a fost sechestratã de armatã, cu tot mo -
bilierul ce se afla în ea. La ordinul generalului
comandant a fost demontatã capela din reºedinþã, 
a fost scos iconostasul ºi doborâte crucile de pe
acoperiº. Sub acelaºi pre text, au fost rechi ziþio -
nate ºi ce lelalte bunuri ale episcopiei, donaþia
C.A.P.S.-ului, precum ºi sesiunea de pãdure, ast -
fel încât astãzi aceastã episcopie este despuiatã
de toate înzestrãrile ce le primise la înfiinþare.
Tot aºa de cumplit este dezastrul ce l-a provocat
ocupaþia militarã în organismul de funcþionare al 
episcopiei. Episcopului i se refuzã cetãþenia ma -
ghiarã ºi putinþa de a mai pãstori în Maramureº,
deci trebuie socotit ca exilat de pe teritoriul cedat 
prin hotãrârea arbitrarã de la Viena. Consilierul
ºi vicarul episcopiei, Alexiu Latiº, este internat în
temniþa din Satu Mare. Consilierii Ioan Rujdea ºi
Mihail Munteanu vagabondeazã din loc în loc,
refugiindu-se dinaintea prigonitorilor care i-au
luat la goanã. Probabil astãzi sunt ºi ei arestaþi.
Superiorul Catedralei, arhimandritul Gherasim
Agapie, a fost luat ca ostatic ºi internat, apoi pus
în libertate numai cu condiþia de a se expulza.
Dintre ºaptezeci de preoþi, abia au mai putut
rãmâne douãzeci ºi patru, ceilalþi, parte au fost
expulzaþi, parte forþaþi sã se refugieze. Dintre cei
rãmaºi pe loc, protopopul Ignatie Borza din Carei, 
de asemenea, a fost deþinut. Desigur ºi puþinii care
au mai rezistat pânã astãzi, în cele din urmã vor
avea soarta celor mulþi. Acestea sunt cazuri cu -
noscute ºi verificate. Dar cine poate descrie toatã 
neomenia, maltratãrile ºi uciderile uneori în
masã, comise de maghiari ºi toate suferinþele ºi
jalea românilor?33.

În cursul lunii octombrie, episcopul Vasile
Stan a continuat sã þinã legãtura cu puþinii preoþi
care au mai rãmas ºi cu cei refugiaþi sau expulzaþi. 

142

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

33 N. Corneanu, op. cit., p. 55-57; Florian Dudaº, Teroare în Maramureº, Oradea, Editura Lu mina, 1991, p. 6-7.



Pe baza informaþiilor primite, în 1 noiembrie
1940, întocmeºte un amplu memoriu despre si -
tuaþia Episcopiei Ortodoxe a Maramureºului sub
stãpânirea ungureascã. Acest memoriu este trimis 
conducãtorului statului român ºi Ministerului
Educaþiei Naþionale, Cultelor ºi Artelor. În finalul 
acestui doc u ment, episcopul solicitã stabilirea
unui sediu în refugiu al eparhiei, susþinerea ma -
terialã din bugetul statului a reºedinþei epis co -
pale, repartizarea preoþilor refugiaþi sau expulzaþi
în cadrul parohiilor vacante din cuprinsul Pa -
triarhiei. În refugiul de la Sibiu, care a durat din
toamna anului 1940 pânã în 1944, ani de pribegie
ºi de speranþe, episcopul Vasile Stan elaboreazã
Raportul despre suferinþele Episcopiei Mara mu -
reºului în urma arbitrajului de la Viena. La întoc -
mirea acestui raport gen eral au fost folosite peste
26 de rapoarte-memorii trimise din zonã pe adre -
sa episcopului din exil34.

Din rapoartele întocmite ºi expediate pe
adresa episcopului Vasile Stan se poate constata
cã obiectivul pri mor dial al ocupaþiei maghiare a
fost suprimarea Bisericii Ortodoxe Române. „În
toamna anului 1940 bisericile ortodoxe româneºti 
au fost dev as tate, pângãrite, închise, iar temeliile
unor lãcaºuri aflate în construcþie, distruse. Paro -
hiile au fost desfiinþate, casele parohiale ºi bunu -
rile acestora au fost sechestrate. Preoþii, cantorii ºi 
epitropii au fost arestaþi, batjocoriþi, jefuiþi, mal -
trataþi, alungaþi, expulzaþi. Credincioºii mai vaj -
nici au fost trimiºi în lagãre de muncã. Au avut loc 
chiar expediþii de pedeapsã, în spe cial asupra aºe -
zãrilor de coloniºti moþi din partea Sãtmarului,
aici petrecându-se scene de apocalipsã, amintind
ororile Evului Mediu, comiþându-se chiar crime.
Fiind vreme de rãzboi, alimentele raþionalizate se
dãdeau pe bonuri eliberate ºi semnate de cãtre
preoþii catolici, cu condiþia trecerii la religia gre -
co-ca tolicã”35.

Preotul ieromonah Ghenadie Cojocaru,
pro to popul Sighetului, fiind solicitat în data de 14 
decembrie 1940 la Valea Porcului (azi Valea Ste -
jarului) de cãtre Grigore Munteanu, cantonier la

calea feratã, al cãrui fiu, Gheorghe, a fost ucis din
bãtaia jandarmilor, a primarului ºi a preotului
catolic, pentru cã a refuzat sã treacã la religia
catolicã, a fost oprit de a i se face serviciul de
înmormântare, tânãrul fiind înmormântat fãrã
preot. Cre din cioºii din satele ortodoxe se plân -
geau cã sunt ameninþaþi cu doba, de autoritãþi, sã
treacã la catolici altfel vor suferi mari greutãþi ºi
vor fi scoºi din þarã36. Conþinutul rapoartelor din
pa rohiile ortodoxe este înfiorãtor ºi e de neima -
ginat cã se pot comite astfel de barbarii la adresa
unei populaþii bãºtinaºe ºi paºnice.

Noi încercãri de reaºezare întru rânduialã,
spulberate, însã, de „ciuma roºie”

În urma declanºãrii insurecþiei naþionale an -
ti fasciste ºi a întoarcerii armelor împotriva Ger -
maniei hitleriste, din 23 au gust 1944, autoritãþile
maghiare, speriate de aceastã întorsãturã, au trecut
la arestarea a 23 de personalitãþi din Maramureº,
cunoscute pentru opiniile lor naþionale, apoi încã
a 200 de români, mai ales intelectuali, preoþi ºi
învãþãtori, consideraþi periculoºi, care au fost in -
ternaþi în lagãrul de la Košice din Slovacia ºi prin
alte pãrþi. La 12 septembrie, România, ca re pre -
zentantã a Naþiunilor Unite, a semnat la Moscova
armistiþiul cu U.R.S.S., în care la punctul 19 se
preciza cã hotãrârile Arbitrajului de la Viena cu
privire la Transilvania sunt nule. Dupã eliberarea
Munteniei, Dobrogei, Olteniei, Banatului, Cri -
ºanei ºi a pãrþii de nord a Transilvaniei, armata
românã, alãturi de cea rusã, a dat lupte puternice
pentru eliberarea întregului teritoriu nord-vestic
al României, care s-au încheiat la 25 octombrie
194437.

Sub presiunea evenimentelor, trupele ma -
ghiare ºi ger mane încep retragerea ºi din Mara -
mureº, dar cu aceastã ocazie iarãºi declanºeazã
teroarea; ard ºi jefuiesc satele; ucid oameni ne -
vinovaþi. Atunci au fost executaþi cei 31 de þãrani,
într-o casã de la marginea Moiseiului, ºi alþi 11 la
Dosul Tãului, de pe Valea Vaserului. Între 15 ºi
17 octombrie 1944, întreg Mara mu reºul a fost
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34 F. Dudaº, op. cit., p. 7-9.
35 Ibi dem, p. 11.
36 Ibi dem, p. 33, 46, 57, 60, 62; Nicolae Vãleanu, Nãpãstuirea Bisericii Româneºti Ortodoxe ºi Greco-Catolice dupã

Dictatul de la Viena, în Maramureº – vatrã de istorie milenarã. Lucrãrile celui de-al doilea Simpozion, Borºa, 02-04
au gust 1996, Cluj-Napoca, Editura Dragoº-Vodã, 1997, p. 184, 185, 188, 189.

37 Mar ian Nicolae Tomi, Maramureºul istoric în date, Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2005, p. 184-185.



curãþat de trupele maghiare ºi ger mane, care, în
retragere, au continuat sã distrugã case, poduri, sã 
jefuiascã ºi sã ucidã, iar la Sighet au dat foc
Liceului Re for mat (actualul Colegiu Naþional
„Dragoº-Vodã”). La data de 18 octom brie era
instalatã ºi funcþiona Jandarmeria Ro mânã, dar, la 
scurtã vreme, respectiv pe 18 ia nuarie, la ordinul
comandamentului sovietic a fost obligatã sã se
retragã, creând o situaþie con fuzã ºi pregãtind un
alt act aberant, adicã alipirea Maramureºului de
Ucraina. Administraþia so vie ticã s-a menþinut în
judeþ pânã la 13 martie 1945, când, dupã
instaurarea guvernului Petru Groza, Ardealul de
Nord, inclusiv Maramureºul rãpit prin Dictatul de 
la Viena, au revenit la România ºi s-a stabilit
administraþia româneascã38.

Aflând despre evoluþia evenimentelor din
Ardealul de Nord ºi Maramureº, episcopul Vasile
Stan a fãcut pregãtirile pentru întoarcerea în epar -
hia din care a fost exilat. În acest sens a scris o
pastoralã pentru preoþii ºi credincioºii ortodocºi
din Maramureº din care spicuim: „Iubiþilor mei!
Dumnezeu a auzit strigãtul nostru de durere ºi
ªi-a plecat urechea spre suspinul nostru. ªi iatã,
din milostivirea Sa ne rãsare iarãºi lu mina slo -
bozeniei din crunta apãsare, chinuitoarea ºi sãlba -
tica stãpânire a duºmanilor noºtri de veacuri. Se
credeau mândri ºi Dumnezeu i-a umilit. Dar
Dum nezeu celor mândri le stã împotrivã... Iar
suferinþele noastre din cei patru ani ne-au în -
covoiat, dar nu ne-au rãpus. Sã le socotim o în -
cercare dumnezeiascã, prin care ne-a fost ispititã
tãria credinþei. Respiraþia noastrã sufleteascã,
opri tã prin silnicie la 30 au gust 1940, vom însu -
fleþi-o din nou prin puterile noastre, sprijinite de
dragostea caldã ºi ajutorul forþelor de dincolo de
graniþa blestematã, astãzi dispãrutã. Domnul ºi
Mântuitorul nostru Iisus Hristos sã ne pãstreze în
dragostea Sa ºi sã ne umple sufletul de bucuria
revederii. Sighet, anul Domnului 1944, luna
octom brie. Al vostru pãrinte sufletesc, rugãtor
cãtre Domnul, †Vasile Episcop”. În 17 decembrie 
1944, dupã un refugiu de 4 ani, episcopul Vasile
al Maramureºului, cu câþiva preoþi adunaþi în jurul 
sãu, se întoarce la sediul epis co pal din Sighet, pe
care-l gãseºte devastat. Înaintea Crãciunului se
redeschid bisericile din Sighet ºi Valea Hotarului, 

în ziua de Crãciun biserica din Sarasãu, precum ºi
bisericile din parohiile de pe Valea Viºeului ºi
Borºei. În ajunul de Boboteazã s-au sfinþit casele
ºi oficiile publice, apoi s-a sfinþit Aghiasma Mare
ºi s-a trimis în parohiile fãrã preoþi, iar în ziua de
Bobo teazã s-a sãvârºit Sfinþirea Mare a apei
pentru sigheteni. S-a fãcut tot posibilul ca bunii
cre dincioºi sã poatã gusta de Sfintele Sãrbãtori un 
pic de alinare dupã suferinþele de patru ani ºi sã se
bucure de duhul ortodoxiei. La scurtã vreme, însã, 
episcopul Vasile se îmbolnãveºte grav, dupã care
se retrage la Sibiu pentru tratament, unde a de -
cedat la 13 aprilie 1945. „Foaia poporului” nr. 17
din 1945 îi publicã necrologul din care spicuim:
„Vineri 13 aprilie  c.  a trecut la cele veºnice prea -
sfinþitul episcop al Maramureºului, dr. Vasile
Stan, în vârsta de 70 de ani... A fost un pãstor plin
de bunãtate, un om drept, un înþelept apostol,
iubitor de oameni, cu adevãratã dragoste pãrin -
teascã faþã de preoþii sãi, faþã de aproapele ºi faþã
de oricine. Prin distinsele însuºiri ce-l carac te -
rizau ºi împodobeau, se aºazã cu cinste în ºirul
înaintaºilor sãi de pe vremuri, care au ºezut în
scaunul vechi al Episcopiei Maramureºului de
altãdatã. Slujba înmormântãrii s-a fãcut luni 16
aprilie c. la ora 10 a.m. în Catedrala Mitropolitanã 
din Sibiu, unde au fost depuse rãmãºiþele pãmân -
teºti ale ierarhului încã de duminicã. A slujit I.P.
Sf. Sa Mitropolitul Nicolae al Ardealului, încon -
jurat de un mare sobor de preoþi. S-au rostit cu -
vântãri de înaltã ºi vrednicã preþuire de I.P. Sf.
Mitropolit Nicolae; de P.C. Oresta Tarangul, de -
legatul locþiitorului de mitropolit al Bucovinei; de 
P.C. I. Rujdea, consilier în numele Consiliului
Eparhial al Maramureºului; d. I. Ciolan, în nu -
mele învãþãtorimii ºi al cooperaþiei ºi D-na ªt.
Meteº, în numele Societãþii Ortodoxe Naþionale a
Femeilor Române. O mare mulþime de oameni,
autoritãþile lo cale, armatã, cler ºi popor, s-au grã -
bit sã strãjuiascã lângã sicriu ºi sã-l însoþeascã
pânã la locul de odihnã din Cimitirul Cen tral al
Sibiului. Dumnezeu sã-l odihneascã cu drepþii!”39.

Iatã groaznicele umilinþe ºi crunta teroare
prin care au trecut bieþii români ortodocºi din
Maramureº, în frunte cu episcopul lor, deoarece
erau „consideraþi de stãpânirea duºmanã drept cei
mai intransigenþi români” sau, cum declara un
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38 Ibi dem, p. 185-187.
39 Nuþu Roºca, op. cit., p. 839-843; Fl. Dudaº, op. cit., p. 14-16.



preot catolic: „ortodocºii sunt dublu valahi ºi tre -
buie toþi exterminaþi ca ºi câinii!”40.

Deºi, dupã rãzboi, vremurile erau tulburi ºi
imprevizibile, preoþii din Maramureº au cerut fo -
rurilor bisericeºti un nou episcop ortodox. Ca
locþiitor de episcop al Maramureºului a fost numit 
Policarp Moruºca, fost episcop misionar pentru
românii din Amer ica, cu sediul la De troit, între
1935-1940. El a condus Episcopia în aceastã pos -
turã din 1945 pânã în 1946. Tot ca locþiitor a fost,
apoi, numit Evghenie Laiu Suceveanul, care a
administrat Episcopia Maramureºului din 1946
pânã în 1947. Abia în 1947 a fost ales episcopul
tit u lar al Maramureºului în persoana proto po pu -
lui de Satu Mare, Sebastian Rusan. A fost hiro -
tonit în 21 noiembrie 1947 ºi înscãunat la 28
decembrie. Pãstorirea lui a fost scurtã, deoarece
Sfântul Sinod, în septembrie 1948, l-a numit
Arhie piscop al Sucevei ºi Maramureºului, iar la
scurt timp Episcopia Ortodoxã a Maramureºului a 
fost desfiinþatã la presiunea autoritãþilor co mu -
niste, parohiile trecând sub jurisdicþia Episcopiei
Oradiei. Dupã împãrþirea administrativã pe judeþe 
din 1968, Maramureºul a fost trecut la Eparhia
Clujului, iar judeþul Satu Mare a rãmas sub juris -
dicþia Oradiei41.

Iatã, aºadar, care a fost traseul nefast al
Episcopiei Ortodoxe a Maramureºului, reîn fiin -
þatã în 1937, trecutã prin Golgota horthystã ºi apoi 
anihilatã de guvernul comunist sau „ciuma roºie”.

Anul 1990 – „plinirea vremii”

Dupã atâtea încercãri, lupte, obstacole, su -
ferinþe, umilinþe ºi rãstigniri a sosit ºi timpul rân -
duit de bunul Dumnezeu, a venit „plinirea
vre mii”, cum scrie Sfântul Apostol Pavel (Gal. 4,
4), ca Episcopia Ortodoxã a Maramureºului sã
reînvie, sã se reaºeze întru rânduielile firii ca,
dupã atâtea vremuri de restriºte, din trecutul în -
depãrtat sau mai apropiat, sã poatã fi reactivatã ºi
pusã în slujba ºi revigorarea spiritualã a românilor 
ortodocºi din Maramureº. Aceasta s-a întâmplat
dupã Revoluþia din Decembrie 1989, când s-au

deschis porþile libertãþii ºi s-au creat condiþiile
adecvate (deºi cu multe reticenþe ºi obstacole, ºi
de aceastã datã, din partea unor forþe ostile)
pentru reactivarea vechii Episcopii Ortodoxe a
Maramureºului ºi Sãtmarului, de aceastã datã cu
reºedinþa în Baia Mare, centru de judeþ ºi echi -
libru în administrarea unitãþilor de cult din cele
douã judeþe: Maramureº ºi Satu Mare, sub pãsto -
rirea unui ierarh providenþial, un om al locului,
pãtruns pânã în cele mai adânci tainiþe ale su -
fletului de conºtiinþa slujirii ºi înnodãrii istoriei
cu actualitatea, în persoana venerabilului pãstor
de suflete Jus tin ian Chira42.

„Prin reînfiinþarea Episcopiei de Ma ra mu -
reº s-a sãvârºit un act de profundã dreptate pentru
poporul român din partea de nord-vest a þãrii
noastre, ce a fost grav nedreptãþit de cãtre vecini,
care au cãutat pe toate cãile sã dezbine, sã-i fure
sufletul ºi credinþa, sã înstrãineze inima poporului 
român din Transilvania de fraþii lui din celelalte
provincii româneºti. Strãinii au încercat ºi în -
cearcã ºi acum sã semene zâzanie între români,
mai ales în aceastã parte de þarã, unde sentimentul 
românesc religios a fost foarte puternic, curat ºi
viu, aºa cum, cu toatã vitregia timpurilor, au rã -
mas românii din Maramureº, din Þara Oaºului,
din Sãtmar ºi Þara Lãpuºului. Punând mâna pe
plug, cum ne învaþã Domnul ºi Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos (Lc. 9, 62), nu ne vom uita înapoi...
Aceasta este speranþa noastrã, aceasta este cre dinþa
noastrã, cu care plecãm la drum”, afirma cu toatã
convingerea noul tit u lar, episcopul ales al reactivatei
Episcopii a Maramureºului ºi Sãtmarului43.

Într-adevãr, în cei 28 de ani de la reac -
tivarea Episcopiei noastre, în frunte cu vrednicul
de pomenire arhiepiscopul Jus tin ian, secondat ºi
astãzi urmat de P.S. Iustin Hodea, viaþa ºi acti -
vitatea eclesiasticã din aceastã eparhie au luat o
amploare, atât materialã, cât ºi spiritualã. Înce -
pând de la Catedrala Episcopalã, întreaga eparhie
este încã un vast ºantier. S-au construit ºi sfinþit în 
acest in ter val peste 100 de biserici, mânãstiri ºi
schituri, iar altele 60 sunt în diferite faze. Un rol
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40 Florian Dudaº, op. cit., p. 16, 23.
41 N. Roºca, op. cit., p. 843-844; Vasile Augustin, op. cit., p. 139.
42 Pr. dr. Vasile Borca, Ortodoxia maramureºeanã la un popas jubiliar de excepþie: 1391-2011”, în „Ortodoxia

maramureºeanã, anul XVI, nr. 16/2011, p. 96-97; Idem, Obstacole în calea reînfiinþãrii Episcopiei Maramureºului
din perioada interbelicã, în „Ortodoxia maramureºeanã”, anul XVII, nr. 17/2012, p. 74.

43 Jus tin ian Chira, La alegerea ca episcop al Maramureºului ºi Sãtmarului, cuvânt rostit în data de 26 septembrie 1990
la Palatul Patriarhal din Bucureºti, în Grai maramureºean ºi mãrturie ortodoxã, Baia Mare, 2001, p. 134, 139-140.



dinamizator în viaþa eparhiei l-au avut ºi ºcolile
teologice; cele de nivel mediu: Seminarul Teo -
logic „Sfântul Ierarh Iosif Mãrturisitorul” din
Baia Mare ºi Liceul Teologic Ortodox „Nicolae
Steinhardt” din Satu Mare, iar de nivel su pe rior,
Domeniul de teologie ortodoxã „Jus tin ian Arhie -
piscopul” din cadrul Facultãþii de Litere a Cen -
trului Universitar Nord din Baia Mare. Aºadar,
sub toate aspectele ºi în toate compartimentele de
activitate: administrativ, eco nomic, cul tural, pas -
to ral, so cial-filantropic, pat ri mo nial ºi teo lo gic-e -
du caþional, viaþa ºi lucrarea Episcopiei Ortodoxe
a Maramureºului ºi Sãtmarului, începând de la
Centrul eparhial ºi pânã la cele mai mici unitãþi
ad min is tra tive, cu ajutorul ºi binecuvântarea Bu -
nului Dumnezeu, în cei 28 de ani, s-a impus cu
notorietate ºi nobleþe prin frumoasele ºi mãreþele
înfãptuiri, pentru care trebuie sã-I aducem prinos
de mulþumire ºi recunoºtinþã Preamilostivului ºi
Înduratului Dumnezeu, mãrit în trei ipostasuri:

Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh, Care ne-a scos din
robia vrãjmaºilor ºi a cataclismelor istoriei ºi ne-a 
adus în „þara fãgãduinþei”44.

*
Acum, la aniversarea Centenarului Marii

Uniri, în care se cuvine sã evocãm marile per -
sonalitãþi ºi evenimente care au marcat unitatea
noastrã de credinþã ºi de neam, am schiþat por -
tretul dr. Vasile Stan – episcopul ortodox al Ma -
ramureºului, un dârz apãrãtor al dreptei cre -
dinþe ºi al unitãþii de neam, care trebuie sã rãmânã
în memoria vie a românilor ortodocºi din Mara -
mureº. 

Din evenimentele tulburi ale istoriei ºi
credinþei noastre strãbune, mai ales pentru noi
românii, se impune concluzia ºi avertismentul, în
acelaºi timp, cã unitatea unui popor e mult mai
slãbitã dacã el e dezbinat pe plan religios ºi e cu
mult mai întãritã unitatea lui, dacã el e una ºi pe
plan religios. 
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Palatul Episcopal, una dintre cele mai importante clãdiri din municipiul Sighetul
Marmaþiei. În medalion Vasile Stan în faþa sediului epis co pal, dupã întoarcerea din exil,

17 decembrie 1944 



Béla Bartók
1881-1945

Vlad Ioan BONDRE

Vatra satului maramureºean gãz du -
ieº te o adevãratã comoarã a cântului
ºi a frumosului. Spiritul degajat al

oamenilor, casele, jocurile au determinat încã din
cele mai vechi timpuri apariþia unui tezaur în care
acestea sã fie pãstrate cu sfin -
þenie. Creaþia fol cloricã des -
chide paletarul cunoaºterii,
mul te cân tece ilustrând în linii 
clare fiecare eveniment din
viaþa omului simplu. Interesul 
pentru zona Mara mureºului a
reprezentat punctul de plecare 
pentru mulþi compozitori ºi
cu legãtori de folclor. În acest
sens, se poate vorbi ºi despre
sursa inspiraþiei lui Béla
Bartók, un maghiar cu origini
bãnãþene, cã ruia cântul ma ra -
mureºean îi intrã la suflet. Du -
pã ce se desãvârºeºte la ºcolile 
din Viena ºi Buda pesta, acest
tânãr compozitor ia parte la o
expe diþie care îi va schimba
întreg parcursul vieþii sale artis tice. Ia legãtura cu
fol clo rul românesc din zonele Clujului, Mu re -
ºului ºi Biho rului, pe care le considerã valoroase,
dar ajunge în cele din urmã în zona Mara mu -
reºului, de care se ºi îndrã gos teºte. Este atras de
poezia popularã specificã, de vers, de ritm, de
mãsurã, motiv pentru care cule ge în doar câteva
sãp tãmâni peste 150 de lucrãri ce aveau sã fie
expuse mai târziu pe marile scene ale lumii. 

Colaborarea sa cu unii dintre culegãtorii
folclorului maramureºean nu reprezintã altceva
decât dorinþa de a îmbogãþi colecþia lucrãrilor
sale, ca prin aceasta sã înþeleagã ºi mai mult
specificul zonei. Nu rãmâne nerecunoscãtor faþã
de izvorul inspiraþiei maramureºene, motiv

pentru care organizeazã seri de audiþii la pian
pentru cei din zona Sighetului. 

Metoda de lucru a lui Béla Bartók  a fost
una simplã, notând la început melodia dupã auz,
iar apoi, cu ajutorul fonografului, face înre gis -

trarea finalã. Nu încadreazã
rit mul, ci îl lasã liber în cea
mai mare mãsurã, iar versurile
le noteazã în funcþie de pro -
nunþia lor autenticã. El sin te -
tizeazã specificul cântecului
po p u lar mara mu re ºean prin
îm pãrþirea lui în patru ca te go -
rii: cu un di a lect muzical pro -
priu, conþinut artistico-estetic,
rãdãcini strãbune – ceea ce nu
poate însemna cã este îm pru -
mutat, ºi cu o înaltã þinutã
artis ticã. 

Béla Bartók s-a nãscut în 
ziua de 25 martie a anului
1881, de acest eveniment al
naºterii legându-se ºi locul,
Sânnicolaul Mare, comunã de

reºedinþã a unei plase din co mitatul Torontal cu
peste 8900 de suflete, cu o populaþie mixtã, apro -
ximativ 39% români, 34% germani, 15% ma -
ghiari, 12% sârbi. În sânul acelei comunitãþi
mixte se cultiva o oare care deschidere faþã de
tradiþiile ºi obiceiurile fiecãrei etnii, lucru atestat
de capacitatea lui János Bartók, bunicul lui Béla
Bartók, de a vorbi ro mâna, sârba, germana1. 

În casa de pe strada Tiberiu Brediceanu nr.
3, o casã þãrãneascã care pânã în 1885 a suferit
am ple procese de renovare, trãiau Béla Bartók ºi
Paula Bartók, pãrinþii lui Béla Bartók ju nior. Ta -
tãl era agronom, având studii superioare absolvite 
la Cluj, fapt ce favorizeazã numirea lui ca pro -
fesor al ºcolii de agronomie de atunci, iar în anul
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1877 i se oferã postul de di rec tor al acesteia, ceea
ce îi va permite accesul la di verse publicaþii din
domeniul agricol, dar ºi posibilitatea afirmãrii
valenþelor sale artistice, mulþi dintre cei mai apro -
piaþi ai casei considerându-l un violoncelist de
excepþie, deºi se ºtia cã poate cânta ºi la pian.
Organizator de orchestrã, compozitor de muzicã
de dans, Béla Bartók se nior trece la cele veºnice
în jurul vârstei de 33 de ani, lãsându-l pe Béla
Bartók ju nior, orfan la o vârstã fragedã de numai
8 ani. 

Mama, Paula Bartók, era învãþãtoare, dar,
dupã cãsãtoria din 1880, renunþã la aceastã vocaþie
pentru a se dedica familiei. În 1888, dupã ce a
rãmas vãduvã cu doi copii, aceasta este mutatã
din casa de serviciu a directorului Béla Bartók în
casa Blicking nr. 1049, întreþinându-ºi copiii din
predarea unor lecþii de pian, ca mai apoi sã revinã
la vocaþia ei de învãþãtoare, predând cursuri în
oraºul Vinogradovo, Ucraina Subcarpaticã.

Educaþia tânãrului Béla Bartók ju nior a
pornit încã de acasã, acolo unde, sub îndrumarea
mamei, se îndeletniceºte cu cititul ºi scrisul. Lec -
þiile de pian le primeºte de la mama lui, în amin -
tire rãmânându-i, însã, serile în care tatãl sãu
cânta la pian sub bogata partiturã a pieselor din
tezaurului sânnicolean ºi a cântecelor populare
româneºti. Con form unor  cronici, este posibil ca
Valurile Dunãrii de Ivanovici sã fi rãmas piesa
româneascã cu care acesta ar fi crescut. Béla
Bartók ajunge sã îºi exprime prin cânt trãirile sale
pu er ile prin anul 1891, fãcându-ºi apariþia în pub -
lic în calitate de compozitor ºi pi a nist cu primele
sale compoziþii intitulate: Mur mur de primãvarã,

Nu mã uita, Oláh darab2 − despre care Francisc
László afirmã: „Dacã Béla Bartók ar fi intitulat-o
«Polcã», sã zicem, «Excursie veselã», nimãnui nu 
i-ar putea trece prin cap sã-l contrazicã, relevând
în aceste câteva portative o substanþã naþionalã”3.

Între 1891-1892, Béla Bartók trãieºte în
Oradea ºi Bistriþa. La Oradea este gãzduit la o
mãtuºã, tanti Emma Voit, care îi propune sã ur -
meze cursurile Gimnaziului Premonstratens,
acolo unde îl are ca profesor de pian pe Ferenc
Kersch, cel care îi deschide alte per spec tive asu -

pra condiþiei sale de viitor compozitor. Aceastã
perioadã petrecutã la Oradea determinã apariþia
de mai târziu a lucrãrii Curgerea Dunãrii, lucrare
ce nu subliniazã drumul fraternitãþii popoarelor
dunãrene, ci bucuria apropierii de Ungaria4.

 Pânã la absolvirea liceului, Béla Bartók
este influenþat de stilul compoziþional al lui
Brahms ºi Dohnányi, cunoscând cât se poate de
bine literatura muzicalã a vremii. Urmând sfa -
turile lui Dohnányi, Béla Bartók alege a urma
cursurile muzicale în Ungaria, la Budapesta, unde 
devine elevul preferat al lui István Thomán, pe
perioada anilor 1899-1900. Operele lui Wag ner ºi 
lucrãrile lui Liszt îl fascineazã, fiind arhetipuri ale 
primei sale audiþii, Also sprach Zarathustra, lu -
crare care era privitã cu mult scep ti cism de cãtre
cei mai mulþi tineri ai vremii. Reuºita compo -
ziþionalã l-a îndemnat sã studieze partiturile lui
Strauss, dar nu acesta a fost punctul de plecare al
succesului. Faptul cã în Ungaria se încerca înfi -
riparea unui curent naþional, face ca întreaga aten -
þie a tânãrului compozitor sã fie îndreptatã spre
muzica popularã maghiarã. Compune în 1903-
 1905 un poem intitulat Kossuth, Rapsodia pentru
pian ºi orchestrã, Suitã pentru orchestrã mare,
despre care considerã mult mai târziu cã nu sunt
altceva decât cântece culte de oarecare popu la -
ritate. Îl  întâlneºte în 1905 pe Zoltán Kodály care
îi deschide drumul muzicii þãrãneºti maghiare,
fapt care determinã o eliberare a tonalitãþilor mi -
nore ºi majore cu care era obiºnuit. Modurile
bisericeºti ºi pentatonice iau locul celor clasice.
Folosirea gamei diatonice a condus la eliberarea
de sub rigiditatea majorã-minorã, iar rezultatul a
fost un sistem de sunet cromatic cu 12 trepte.
Aceste aspecte au contribuit la elaborarea tezei lui 
de doctorat, bazatã pe structura stroficã a cân -
tecului pop u lar maghiar, iar cea mai mare reuºitã
în acest sens a fost primirea atestatului de cule -
gãtor de cântec pop u lar. În 1907, Béla Bartók
realizeazã o campanie de culegere a cântecelor
din Secuime, adunând la un loc peste 324 de
melodii populare maghiare, le gate în culegerea
Ethographia cu titlul: Székely balláadak5. 

Francisc László, muzicolog ºi flau tist ro -
mân cu origini maghiare, cautã sã sublinieze cu
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lux de amãnunt fiecare pas pe care tânãrul Béla
Bartók îl face în îndeplinirea scopului propus de
acesta. În acest sens, la data de 16 februarie 1906
are loc un re cital sub patronajul Societãþii Filar -
monice din Timiºoara. Deºi zvonul a fost rãs -
pândit cu mult timp înainte, la spectacol îºi fac
apariþia doar câþiva spectatori care apreciazã ge -
nialitatea lui Béla Bartók. Principalele lucrãri
pre zentate au fost: Fantezia cromaticã ºi fuga în
re mi nor, Scherzo. Împreunã cu prietenul sãu,
Zoltán Kodály, alcãtuieºte un opus comun cu 20
de prelucrãri de cântece populare maghiare, dar
acestea sunt lucrãri mai rudimentare din punct de
vedere armonic. Acest caiet este doar începutul
campaniei pe care Béla Bartók avea sã o des -
fãºoare. În 1905, pe 30 mai, acesta primise 1000
de coroane din partea Ministerului de Învãþãmânt
din Ungaria pentru a culege cât mai multe parti -
turi ale cântecului pop u lar maghiar. Adevãratul
obiectiv îl reprezenta muzica din Transilvania, al
cãrei culegãtor era Béla Vikár, care, prin fono -
graful sãu, a fixat în jur de 525 melodii ºi texte
populare. Béla Bartók ajunge în Transilvania pe 2 
iulie, iar prima cãlãtorie o face în zona Cãlãþele
din Cluj, ca mai apoi sã ajungã la Izvorul Criºului, 
de unde culege 63 de melodii maghiare. Ziua de 6
iulie îl gãseºte în Braºov, iar pânã la data de 20 au -
gust are în mapã peste 203 melodii.  La Trascãu,
Béla Bartók noteazã 8 melodii maghiare ºi 4 ro -
mâneºti. La Beiuº, în casa soþiilor Buºiþia, Béla
Bartók, ajutat de cãtre un tânãr, noteazã textele
româneºti ale melodiilor culese, deoarece el nu
ºtia la acea vreme limba românã. Toate aceste
melodii culese la Beiuº le va preda Academiei
Române. Rezultatul fi nal al campaniei sale însu -
meazã peste 324 de piese ale stilului vechi al
cântecului strofic neceremonial maghiar încadrat
în clasa A. 

Publicatã în Ethographia, culegerea cân -
tecelor din Transilvania primeºte numele de Ba -
la de populare secuieºti, fiind prima comunicare
etnomuzicalã apãrutã în tipar. Tripticul Din Giur -
geu, Trei cântece populare din comitatul Ciuc
reprezintã ecoul impresiilor în urma cãlãtoriei.
Miniatura Seara la secui este vãzutã ca fiind un
ºlagãr peren pia nistic care umple inima ºi

sufletul. Luna martie a anului 1910 îl gãseºte în
zona Mãnãstireni, de unde culege 23 de melodii
maghiare ºi 17 româneºti, ca în perioada 15-17
octombrie, în zona Someºului Mic, sã adune 34
de melodii româneºti. Mergând spre centrul þãrii,
se opreºte în zona Abrudului, de unde culege peste
327 de melodii, din care 170 instrumentale. Cele
vocale, au fost revizuite de Constantin Pavel, un
istoric din Beiuº, prieten al compozitorului. În
perioada 23 decembrie-3 ianuarie 1912, Béla
Bartók se întâlneºte cu Dumitru Goja ºi Vasile
Dãncuº de la care culege 7 melodii vocale ºi 2
instrumentale, luând pentru prima datã contactul
cu folclorul maramureºean. Béla Bartók urmeazã
un traseu interesant, mergând prin Ieud, Viºeu,
Bocicoiel, Dragomireºti, Bogdan-Vodã, Petrova,
Poienile Izei, Glod. Întregul traseu a fost fãcut în
compania lui Ioan Bîrlea, capelan greco-catolic,
care nota textele. În perioada expediþiei prin Ma -
ramureº, a cules 334 de piese, iar Kodály Zoltán
de fineºte aceastã campanie ca „un rezultat de
neatins într-o zonã maghiarã. Numai pe teritorii
de alte lim bi au gãsit culegãtorii un sprijin atât de
eficient. Ca ºi cum intelighenþia maghiarã din
provincie ar fi pierdut deja acea putere aproape
naivã a entuziasmului naþional, care, de exemplu,
în timpurile paºoptiste, o avea indubitabil”6.

Descoperirea muzicii populare l-a condus
pe Béla Bartók cãtre o radicalã transformare a
concepþiilor despre lume, iar aceasta s-a ma ni -
festat în domeniul estetic compoziþional, fapt
pentru care considerã cã muzica popularã este
descrierea vieþii unei comunitãþi: „Nu este su -
ficient sã învãþãm melodiile. Este tot la fel de im -
por tant sã vedem ºi sã cunoaºtem ambianþa în
care trãiesc aceste melodii…în cazul nostru nu a
fost vorba numai de a ne procura unele melodii ºi
a le in clude în totalitate sau în fragmente în lucrã -
rile noastre, sau a le prelucra dupã un procedeu
tradiþional ba nal. Scopul nostru a fost acela de a
sesiza spiritul acestei muzici necunoscute pânã
acum ºi… pornind de aici, a crea un stil muzical”7.

În anul 1914 este invitat de cãtre Societatea
de Etnografie din Budapesta sã þinã o conferinþã
cu exemplificãri din muzica popularã maghiarã,
dar Béla Bartók face din acest eveniment unul
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surprizã, invitând interpreþi de muzicã popularã
româneascã, cãrora le propune urmãtorul pro -
gram ar tis tic: Dialectul muzical al valahilor din
comitatul Hunedoara, Demonstrarea modului
cum se fac înregistrãrile de fonograf ºi gramofon
pentru Secþia etnograficã a Muzeului Naþional
Ungar. Dupã succesul extraordinar realizat la
con ferinþa din 1914, Béla Bartók porneºte din nou 
spre România, însoþit de dirijorul ital ian Egisto
Tangou, împreunã cu care culege 22 de melodii
provenite de la informatorii români din Arad. Cu
aprobarea Ministerului de Interne, se îndreaptã
spre Beiuº, de unde culege ultimele 3 melodii
româneºti de la Mãrie Pãtruþ, realizând un numãr
to tal de peste 3.500 de melodii. 

Din cele 24 de culegeri ale lui Béla Bartók,
se pot identifica 8 stiluri diferite: marile campanii

− strângerea materialului pentru o zonã mai omo -
genã ca stil precum Þara Moþilor, Maramureº,
Hunedoara; campanii – deplasãrile în Þara Oaºu -
lui, Câmpie, Someºul Mic, cu monografii zonale;
culegeri de prospectare – Rimetea, folclorul moþi -
lor la Mãnãstireni, Beiuº; campanii ex ten sive –
revenirea pe un teren pentru observaþii; campanii
in ten sive – Dumbrãviþa de Codru cu realizarea
unei monografii de localitate; culegeri în cazãrmi
– subvenþionate de Ministerul de Rãzboi Crãiesc;
culegerea de demonstraþie – despre informatorii
de la þarã, culegerea ºi înregistrarea pe cilindri de
fonograf ºi culegeri etnice – o preferinþã a lui Béla 
Bartók pentru localitãþile multietnice, cum era
Sânnicolau Mare8. 

Un mo ment tragic al carierei marelui com -
pozitor îl reprezintã rãzboiul mondial care îl de -
ter minã sã opreascã cercetãrile pe care sperã cã le
va relua, dar se loveºte de zidul criticii, fapt pentru
care va compune Improvizaþie pe cântece þãrã -
neºti, subliniind naþionalismul strict al guver nan -
þilor. Pri meºte o comandã pentru evenimentul uni -
rii dintre Buda ºi Pesta, lucrare ce se intituleazã
Suita de dansuri, ce avea în componenþã dansuri
arabe, ungare, româneºti. Béla Bartók simte în
lucrãrile sale un fior desprins din situaþia
declanºatã de cel de-al Doilea Rãzboi Mondial,
iar eliberarea acestei trãiri înterioare se va realiza

odatã cu plecarea în Amer ica unde este diag -
nosticat, din pãcate, cu leucemie. Gân durile lui se
umplu de dorul patriei, motiv pentru care în linia
lui melodicã se vor gãsi armonii împãcate, ca
forme ale optimismului ºi încrederii.

Dragostea faþã de România îl determinã pe
marele compozitor Béla Bartók sã fie pãrtaº al
evenimentelor de la 1 Decembrie 1918. Con form
unor izvoare istorice, Béla Bartók ar fi fãcut parte
dintre reprezentanþii vieþii culturale ºi de obºte ma -
ghiare care ar fi perceput în mod favorabil unirea
tuturor românilor, iar acest fapt a fost consemnat
printr-un act datat la 3 noiembrie 1918, act ce
exprima ideea con form cãreia: „Libertatea naþi -
unilor surori este chezãºie libertãþii noastre, a
naþiunii maghiare”. În acest sens, în Programul
Partidului Naþional Dem o crat Maghiar apãrea o
pre cizare, con form cãreia, recunoaºterea Marii
Uniri ºi necesitarea programelor sale a fost îm -
pãrtãºitã de minoritãþile maghiare: „Noi suntem
cu totul pe baza programului formulat la Alba
Iulia, a cãrui realizare o pretindem”9.

Anul 1944 este un an spe cial pentru Béla
Bartók, deoarece i se cântã în primã audiþie Con -
certul pentru orchestrã ºi terminã Concertul nu -
mã rul trei pentru pian, dedicat soþiei sale. Ziua de 
26 septembrie a anului 1945 devine o zi neagrã
pentru muzicã, pentru toþi cunoscuþii lui Béla
Bartók. Acesta moare la spitalul West Side Hos -
pi tal din New York10. 

Béla Bartók este primul etnomuzicolog
care îºi deschide cercetãrile peste întreg bazinul
mediteranean, intersectând nuanþe ale Orientului
ºi Occidentului. Béla Bartók nu a fost un na -
þionalist prin excelenþã, deºi primii ani ai vieþii lui
tind sã inducã acest lucru. El a crezut, de fapt, în
muzica popularã, în starea ei purã, motiv pentru
care se vrea a fi descris ca un compozitor, nu
folclorist. Personalitatea revoluþionarã ºi forþa
psi hicã de neclintit, lipsa compromisurilor, îl fac
sã fie cât mai pur ºi mai atent la toate aspectele ce
pot aduce un plus de alinare sufletului, deºi mulþi
critici ajung sã îi nege calitãþile ºi sã-i refuze
lucrãrile11. Acest lucru poate fi privit ºi în latura
spectrului cromatic pe care el îl utiliza ºi în
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8 Francisc László, Béla Bartók ºi muzica popularã a românilor din Banat ºi Transilvania, p. 33-36.
9 Ioan Bojan, Adeziunea minoritãþilor naþionale la Marea Unire din 1918, accesat la URL: http://ziarulfaclia.ro/

adeziunea- minoritatilor-nationale-la-marea-unire-din-1918, la data de 17.02.2018, ora 17:26. 
10 Bence Szabolcsi, op. cit, p. 115-116. 
11 Har old Schomberg, Vieþile marilor compozitori, Editura Lider, Bucureºti, 1997, p. 550. 



virtutea cãruia se organizeazã, deoarece era un
asiduu cercetãtor al folclorului sud-est eu ro pean,
cãruia îi acordã o consideraþie deosebitã12.

Dorinþa lui Béla Bartók de a culege melodii
din zona Maramureºului s-a nãscut in de pend ent
de tot ceea ce însemna contactul cu România.
Ioan Buºiþia, prietenul lui, era originar din Sighet, 
iar acest lucru îi deschide posibilitatea de a culege 
un numãr cât mai mare de lucrãri. În 1912, Béla
Bartók culesese deja câteva melodii din Ugocea,
în vecinãtatea Maramureºului. Prietenia lui Béla
Bartók cu Ion Bîrlea a fost de bun au gur, deoarece 
ajutorul celui din urmã a fost unul însemnat, fapt
pentru care Béla Bartók reuºeºte sã fixeze pe
cilindrii fonografului sãu, în numai 12 zile, întreg
materialul unui volum ce cuprindea colinde, bo -
cete, cântece. Ion Bîrlea l-a însoþit pe Béla Bartók
în expediþia sa împãrþind cu el toatã povara aces tui
drum. Ceea ce înseamnã cã el a luat de pe umerii
culegãtorului întreaga povarã admi nistra tivã a cu -
le gerii. Aºa a fost posibil sã se culeagã marele
ma te rial al cãrþii în nici douã sãptãmâni. O ase me -
nea performanþã ar fi fost de neatins într-o zonã
maghiarã. Culegãtorilor li s-a oferit un aju tor atât
de eficient mai mult în regiunile de alte lim bi.

Muzica popularã maramureºeanã a re pre -
zentat pentru Béla Bartók o adevãratã provocare.
El trebuia sã facã distincþia clarã între muzicã ºi
cântec pop u lar, cãci în viziunea multora, muzica
popularã reprezintã ceva omogen, unitar, dar nu
corespunde realitãþii descriptibile, deoarece com -
ponentele sale þin de muzica culticã în stil pop u lar 
ºi de cea þãrãneascã. Muzica popularã orã ºe neas -
cã reprezintã melodiile de facturã simplã, pro -
venite de la compozitorii care au luat legãtura cu
mediul ur ban, scrisã pe o singurã voce, rãspânditã 
dupã ureche. În schimb, muzica popularã sãteascã 
reprezintã unitatea tuturor membrilor unei co -
munitãþi, cãci ea se ocupã în mod spe cial de sen -
timentele sin cere pe care þãranii le trãiesc prin
munca câmpului sau prin activitãþi gospodãreºti,
întruchipând cele mai înalte perfecþiuni artistice.
Nu trebuie omis faptul cã în muzica cultã au
existat influenþe de muzicã popularã, iar acest

lucru este atestat prin pastoralele ºi musettele
secolului XVIII, cãci foarte mulþi clasici vienezi
se lasã acaparaþi de stilul pop u lar. Exemplul în
acest sens este reprezentat de Simfonia pastoralã
a lui Bee tho ven. Liszt, bunãoarã, este cuprins de
rapsodiile ungare, de ritmurile, ornamentele ºi
motivele ei. Mussorgski este compozitorul care s-a 
lãsat influenþat de muzica þãrãneascã în totalitate13.

Aºadar, în mãsura cântecului pop u lar tre -
buie sã pãºeascã ºi cel comparativ, care este un
atribut la cântecului pop u lar maramureºean. Béla
Bartók descoperã la românii din Maramureº o
categorie de melodii ce aveau o sferã de influenþã
rãsãriteanã, cu multe melisme ºi genuri de im -
provizaþie. Printr-o comparaþie, într-un sat din Al -
ge ria, gãseºte aceeaºi linie compoziþionalã. Este
posibil ca acest lucru sã se fi realizat din di verse
mo tive, dar unul dintre acestea – ºi cel mai sigur,
este reprezentat de populaþiile rurale cu înde let -
niciri ambulante, care se aflã într-o permanentã
miºcare ºi care duc cu ele di verse obiceiuri ale
satelor natale din care fac parte.

În zona Maramureºului, la fel ca ºi în alte
zone, femeile au ºtiut mereu mai multe cântece
decât bãrbaþii, deºi ei erau cei responsabili de
strigãturile unor evenimente le gate de sãrbãtoarea 
Crãciunului. Asupra cântecelor populare ro mâ -
neºti trebuiau sã fie luate în considerare foarte
multe aspecte, precum cele ale datelor biografice
ale fiecãrui cântãreþ: vârsta, pregãtirea, ocupaþia,
etc. Mai apoi, câteva date care sã reflecte raportul
dintre melodie ºi in ter pret: când ºi cum a învãþat
cântecul. La sfârºit, se fãceau însemnãri asupra
felului în care cântecul era privit în viaþa satului14. 
Exemplul în acest sens este dat de Brãiloiu, care
aratã cã bocirea morþilor este mai întâi un act
tradiþional ºi obligatoriu: „Aºa e legea la noi!... a
fost de la moºi-strãmoºi, nu numai de la noi. Tre -
buie sã te cânþi... dacã nu te cânþi, zice cã e ruºine.
Zice cã nu-þi pare rãu dupã el… zice cã abia
aºteptai sã moarã”15.

În anul 1912, Béla Bartók începe o acþiune
de strângere de folclor, ajutat de bunii sãi prieteni, 
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12 Constantin Rîpã, Teoria superioarã a muzicii, Editura Me dia Muzica, Cluj-Napoca, 2001, p. 267. 
13 Béla Bartók, Însemnãri asupra cântecului pop u lar, p. 17-21.
14 Ibi dem, p. 36-48. 
15 Datoritã numãrului mare de înregistrãri dintr-o zi, se apela la o foaie tipizatã care cuprindea numeroase elemente de -

scrip tive ce aveau menirea de a identifica data, interpretul ºi modul în care s-a fãcut înregistrarea. A se vedea în
„Arhiva pentru ºtiinþã ºi reformã socialã”, nr. 1-4, Despre bocetul de la Drãguº, Bucureºti, 1932, p. 280-359. 



Bîrle ºi Brediceanu, arãtându-se prin aceasta cã
unele aspecte ale originalitãþii cântecului pop u lar
românesc maramureºean rãmân nescrise ºi demne 
de luat în seamã. Acest lucru atestã încã o datã
capacitatea rezonatoare a maramureºeanului de a
ex pune trãiri ºi sentimente în forma lor cea mai
purã, ca sursã de inspiraþie pentru unii dintre cei
mai mare muzicieni, aºa cum este Béla Bartók16. 

În Studii de muzicologie, din anul 1957, sub 
însemnul lui Bîrlea Ioan apare cuprinsul culegerii
de muzicã popularã maramureºeanã, întitulatã:
Cântecele Poporului Român din Maramureº,
care cuprindea 3 pãrþi: Poezii populare adunate
de Ioan Bîrlea, Arii populare adunate ºi notate de 
Tiberiu Brediceanu, ºi Arii populare adunate ºi
notate de Béla Bartók17. 

Dupã Zeno Vancea, muzica þãrãneascã „este
tot ce se poate închipui mai desãvârºit ºi mai
variat în ceea ce priveºte plãsmuirea artisticã;
puterea ei expresivã este nebãnuit de mare ºi în
acelaºi timp, lipsitã de orice fel de sen ti men ta -
litate, de orice ornamentaþie inutilã. Deseori este
simplã pânã la primitivitate, dar niciodatã sim -
plistã. Un punct de plecare mai potrivit pentru o
renaºtere a muzicii cu greu se poate închipui”18.
În aceeaºi tonalitate, Béla Bartók afirmã ur mã -
toarele: Fiecare cântec pop u lar este modelul au -

tentic al perfecþiunii artistice de cel mai înalt
grad. În mic, îl con sider o capodoperã tot atât de
mare pe cât este în lumea formelor mari o fugã de
Bach sau o sonatã de Mo zart. O astfel de melodie
este exemplul clasic al expresiei de inegalabilã
concentrare a gândirii muzicale, de evitare a tot
ce ar putea fi într-însa de prisos19.

Despre mãrturiile muzicale populare ma -
ramureºene, contextul istoric al anilor 1908-
 1914, aratã cã Béla Bartók începe sã înveþe ro -
mâneºte din dragoste pentru poporul român, cu
precãdere pentru prietenii lui din Maramureº ºi
din Bihor, pentru muzica din aceste zone, despre
care afirmã cã este, poate, cea mai minunatã
muzicã… care luatã chiar ºi în chip absolut e atât
de fermecãtoare, încât ar putea-o admira toþi
oamenii de muzicã a Europei20.

În contextul prezenþei sale în Maramureº
pentru a culege folclor autentic, Béla Bartók îi
scrie lui Bianu la data de 6 aprilie a anului 1913,
urmãtoarele: Dupã cum v-a comunicat ºi dl. Bîrlea,
în ultimul timp am întreprins o cãlãtorie de studii în
Maramureº, cu care ocazie am vizitat acele sate ce
au fost omise de Brediceanu. Re zultatul muncii
mele sunt ceva mai mult de 200 de numere, care,
împreunã cu materialul d-lui Bredi  ceanu, dau o
imag ine destul de completã a muzicii din
Maramureº. Deºi eu am deja acum materialul gata 
pentru tipar la un volum bãnãþean, aº pune, totuºi,
deoparte aceastã lucrare termi natã ºi aº pregãti
pentru tipar materialul din Mara mureº, pentru ca
apoi, împreunã cu d-nii Bîrlea ºi Brediceanu sã
putem trimite Academiei întregul ma te rial21. 

În anul 1921, manuscrisul cântecelor din
Maramureº este retras de la Ac a de mia Românã ºi
trimis în München. Acest ma te rial cuprindea o
listã impresionantã de piese din diferite sate:
Viºeul de Jos – 34 piese, Onceºti – 52 piese,
Bocicoiel – 23 piese, Dragomireºti – 34 piese,
Glod – 25 piese, Bogdan-Vodã – 22 piese. Dintre
aceste piese, multe au ajuns sã fie traduse în
germanã, dar pentru a pãstra valoarea lor realã,
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Béla Bartók la Londra.© National Portrait Gallery, London

16 Lista lucrãrilor este extrem de cuprinzãtoare. A se vedea Béla Bartók, Volksmuzik der Románen von Maramureº,
Editura Musica Bu da pest, Budapesta,1966. 

17 Ioan Bîrlea, Béla Bartók ºi legãturile sale cu Maramureºul, în „Studii de muzicologie”, nr. 6/1957, p. 57-80.  
18 Zeno Vancea, Rolul muzicii populare în creaþia lui Béla Bartók, în „Muzica”, nr. 3-4/1951, p. 130
19 Béla Bartók, The Folksongs of Hun gary, în „Mu si cal Cou rier, nr. 3-4/1928, p. 55-59.
20 Béla Bartók, Observãri despre muzica popularã româneascã, în „Convorbiri literare”, nr. 7-8/1914, p. 703-709. 
21 Ti tus Moisescu, Béla Bartók ºi Ac a de mia Românã. Documente inedite, în „BMR”, nr. 16, p. 131, apud. Béla Bartók,

Observãri despre muzica popularã româneascã, p. 710-712. 



Béla Bartók înainteazã o scrisoare în 8 aprilie
1913 lui Tiberiu Brediceanu, în care îi scrie urmã -
toarele: Am fost în Maramureº, am studiat co -
lecþia dvs. de mare valoare, e în prezent la mine,
con form unei aprecieri fu gi tive, aproximativ 60
de melodii le-am cules împreunã. La mine sunt
încã vreo 150 de melodii noi. Permiteþi-mi ca în
chestiunea editãrii sã vã fac o propunere: deoa -
rece editarea se pregãteºte în sensul ºtiinþei, tre -
buie sã o întocmim în aºa fel, ca ea, cercetarea sã
se poatã orienta cât mai uºor… de aceea vã rog
sã mi-o încredinþaþi mie22.

La data de 22 noiembrie a anului 1922, îl
gãsim pe Béla Bartók la Sighet, într-un con cert
extraordinar de pian, alcãtuit din 4 pãrþi, cu urmã -
toarele lucrãri: Scarlatti, 3 piese pentru pian; Béla
Bartók, 15 piese þãrãneºti; Bee tho ven, So nata în
Fa ma jor, opus 102; Schopen, Nocturnã în Do
mi nor; De bussy, Preludiu; Brahms, Raposodie în
Si mi nor; Béla Bartók, Seara la secui, Dansul
ursului, Al le gro barbaro. Despre melodiile româ -
neºti populare, Béla Bartók afirmã urmãtoarele:
„materialul acesta nu cunoaºte decât melodii cu
ritm de dans ºi structurã foarte feluritã…”23.

Concluzia lucrãrilor culese din Maramureº
este una cât se poate de clarã, reprezentã de 
volumul, Volksmuzik der Románen von Mara -
mureº. Béla Bartók propune pentru acest al bum
câteva soluþii tipografice moderne: notele sã nu

fie culese, ci gravate. În acest sens, în 1917-1918,
rescrie studiul pãrþii de melodii, urmat de o serie
de provocãri le gate de tipãrire, dar prin bunã -
voinþa celor din Germania, el apare la 2 iunie
1923. Cuprinsul era foarte bine structurat: co -
linde; bocete – dupã tineri, dupã bãtrâni; cântece
neocazionale – hore – lungi, mai noi; muzicã de
joc – formã liberã, formã închisã. 

O concluzie asupra elementelor con sti tu -
tive ale folclorului maramureºean adus în actu -
alitate de cãtre Béla Bartók, con duce la ideea
con form cãreia, aceastã muzicã din nordul Ro -
mâniei reprezintã un interes ma jor pentru fiecare
pasionat de cânt. Frumuseþea cântului, linia melo -
dicã, ataºamentul faþã de vers sunt ingredientele
care îi atribuie muzicii populare maramureºene
titlul de Grãdina cântului românesc. 

Stilul ºi personalitatea marelui compozitor
Béla Bartók au marcat puternic lumea muzicalã a
secolului al XX-lea, determinând-o sã-ºi îndrepte,
cu maximã insistenþã, atenþia spre melosul pop u -
lar românesc. Cu siguranþã, competenþa pro fe -
sionalã unanim recunoscutã, a lui Béla Bartók,
precum ºi valoarea creaþiilor sale muzicale se
datoreazã în bunã mãsurã, universului spir i tual al
comu ni tã þilor româneºti cercetate de el. Pe de altã 
parte Béla Bartók a pus în circulaþie piese muzi -
cale de referinþã ale cãror acorduri alese bucurã ºi
azi sufletele multor români.
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Vasile Chindriº
1881-1947

Ilie GHERHEª

Motto: „ — Mamã, pot sã le spun acolo (la Viena) cã sunt român? − întreabã deodatã
Jurjac (George Enescu). — Sigur, de ce sã nu le spui? — Mã gândeam… sã nu creadã… cã mã
laud”. (George Enescu)

Vasile Chindriº – un C.V. de legendã

Altarul postumitãþii unei personalitãþi este
întotdeauna împodobit cu roadele faptelor sale, cu 
op era lucrãtoare a idealurilor la care a nãzuit.
Acest ecran este singurul loc fãrã pete, fãrã umbre 
ºi compromisuri, rupt di rect din Rai; este o oglin -
dã sau un re vers al destinului, o funcþie, mai ales
dacã aceasta a reuºit sã lase o „dârã de luminã” în
sfeºnicul naþiei sale, primenindu-i timpul în care a 
trãit.

Cu siguranþã cã nu se cade sã ne „judecãm”
înaintaºii! Dimpotrivã, eu mã emoþionez în faþa
vieþii lor, mai ales a acelora care ºi-au aºezat-o la
temelia edificiului naþional. Cred cu tãrie cã isto -
ria este un exerciþiu de sinceritate ºi cã emoþia
patrioticã este lacrima îngerului nostru pãzitor,
atunci când ne învrednicim a fi mai mult decât o
simplã enzimã istoricã, într-o ecuaþie conjunc -
turalã, specificã. 

Potrivit documentelor cercetate în arhiva
Serviciului Judeþean Maramureº de Evidenþã a
Populaþiei, Vasile Chindriº s-a nãscut în Ieud, la
15 decembrie 1881, din neamul Vãlenarului, s-a
cãsãtorit cu Maria Ilona Balea din Ieud, la 3
martie 1921 în Sighet ºi a decedat în acelaºi oraº,
la 6 ianuarie 1947. A fost elev al lui Petru Bilþiu-
 Dãncuº, dascãlul arhetipal al Maramureºului,
care a limpezit spiritualitatea comunitãþii fãcând
din aceastã aºezare o vatrã de culturã ºi de pa tri -
o tism, astfel, încât, cu siguranþã cã pentru o
anu mitã perioadã „în Maramureº soarele ro mâ -
nismului de la Ieud rãsãrea”.

Dupã ºcoala primarã confesionalã, începutã 
la Ieud ºi continuatã la Dragomireºti, deoarece
aici era organizat învãþãmântul de stat în limba
maghiarã, a urmat studiile secundare la Sighet, la
liceul maghiar, ca bursier al „Asociaþiunii pentru
Cultura Poporului Român din Maramureº” (5 fe -

bruarie 1861). De la dascãlii sãi, Petru Bilþiu-
 Dãncuº ºi Grigore Dunca învãþase, iar la Sighet a
înþeles, de la ceilalþi fruntaºi români ai vremii, cã
pentru un tânãr maramureºean, izbãvirea de orice
fel ºi, mai ales, cea naþionalã ºi socialã, pot veni
doar prin instrucþie ºi educaþie, prin aºezarea sub
faldurile riscante, provocatoare, ale luptei na þio -
nale, aflate atunci în plinã afirmare. 

Referindu-se, în prin ci pal, la aceastã pe -
rioa dã a sa, respectiv la cea a studiilor, într-un
mod lapidar, în necrologul publicat în „Graiul
Mara mureºului”, din 26 ianuarie 1947, ziaristul
Gheor ghe Dãncuº reþinea: „Nãscut la 15.XII.1883*

(co rect 1881 − n.n. I.G.) în comuna Ieud din
þãrani; învaþã la ºcoala confesionalã din sat; apoi 2 
ani în Dragomireºti, unde era ºi ºcoalã de stat în
limba ungarã, spre a putea începe studiile se -
cundare; cursul in fe rior la liceul din Sighet; cel
su pe rior la Oradea; Ac a de mia de Drept în
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Oradea; doctoratul la Cluj, cenzura în Budapesta
ºi 2 ani studii de specializare la Universitatea din
Berlin, ca bursier al Ligii pentru Unitatea Cul -
turalã a Tuturor Românilor, înfiinþatã de marele
sa vant Nicolae Iorga”1. Într-adevãr, Liga… a fost
înfiin þatã de cãtre savantul Nicolae Iorga la 15
septem brie 1890, iar din 1914 marele nostru isto -
ric a lãsat locul de preºedinte lui Vasile Lucaciu,
pentru o perioadã de patru ani, totodatã, schim -
bându-i ºi numele în „Liga pentru Unitatea Politi -
cã a Tuturor Românilor”.  

Ca stu dent la Berlin, în evoluþia tânãrului
maramureºean s-a realizat o transformare radi -
calã, el reuºind sã-ºi completeze ºi sã-ºi apro -
fundeze cunoºtinþele despre istoria românilor,
având ºansa unei prietenii deosebite cu Vasile
Pârvan ºi cu alþi tineri români, lângã care ºi-a
consolidat convingerile patriotice. În aceastã pe -
rioadã de emulaþie intelectualã, de frãmântãri na -
þi onale, Vasile Chindriº a ajuns vicepreºedinte al
„Asociaþiei Studenþilor Români de la Berlin”, o
demnitate onorantã, dar care-l va propulsa, asu -
mându-ºi un destin de luptãtor pentru cauza naþi -
onalã, la un alt nivel, su pe rior. 

Dupã finalizarea studiilor de drept la Berlin
ºi dupã cristalizarea convingerilor sale patriotice,
Vasile Chindriº s-a întors la Sighet, hotãrât sã
înceapã o carierã de avocat (vara anului 1909). În
aceastã profesie, de mare prestigiu la acea vreme,
a fost iniþiat de cãtre însuºi dr. Ioan Mihalyi de
Apºa, care-l va înnobila ºi mai mult cu aura mi -
siunii naþionale, aceea de apãrãtor al dreptãþii
românilor din comitatul Maramureº.

Etapa sigheteanã a lui Vasile Chindriº a fost 
una a deplinei sale maturitãþi profesionale, dar ºi a 
angajãrii lui totale, dincolo de orice inhibiþii, pe
tãrâmul luptei naþionale. El a început sã militeze
pentru scoaterea Maramureºului din izolare deve -
nind, la 20 ianuarie 1913, preºedinte al filialei
„Astra” din Sighet. Cu toate cã beneficia de sufi -
ciente cunoºtinþe juridice, i s-au pus tot felul de
piedici de cãtre autoritãþile austro-ungare ale vre -
mii, iar filiala sigheteanã a „Astrei” a putut lua
fiinþã abia dupã un an. În aceastã calitate de
fruntaº astrist, el s-a implicat foarte mult, fiind
catalizatorul unor acþiuni de an ver gurã, mai ales

dupã Marea Unire de la 1 De cembrie 1918, având
rolul decisiv într-o mulþime de activitãþi cul -
tural-patriotice, serbãri ºcolare ºi naþionale etc.,
contribuind esenþial la realizarea bustului dr. Ioan 
Mihalyi de Apºa º.a.

Subliniind ex act aceleaºi calitãþi de lider ºi
dupã momentul deplinei Uniri de la 1 Decembrie
1918, Mihai Ma rina, un alt mare maramureºean
care a trãit ºi a activat pe acest tãrâm al ro -
mânismului în Sighet (ºi nu numai!), scria: „Abia
peste un an Despãrþãmântul Sighet al Astrei a
putut lua fiinþã, preºedinte fiind ales dr. Vasile
Chindriº. El deþine aceastã demnitate timp de 15
ani, ducând muncã de culturalizare în spiritul
ideilor noi de unitate naþionalã româneascã. În
timpul preºedinþiei sale au fost organizate ser -
bãrile de dezvelire a bustului dr. Ioan Mihalyi de
Apºa, care au constituit un prilej de afirmare a
recunoºtinþei pentru vechile activitãþi culturale
româneºti”2.

Aflat sub influenþa beneficã a lui Vasile
Pârvan ºi a altor fruntaºi ai luptei naþionale, Vasile
Chindriº a mizat totul pe cartea românismului,
devenind, în preajma Marii Uniri, liderul de ne -
contestat al luptei naþionale din Maramureº. Mo -
mentul as tral al carierei sale s-a ivit la 22
noiem brie 1918, când a fost ales preºedinte al
Sfatului Naþional Român Comitatens Maramureº. 
În noua calitate supremã, i-a fost luat jurãmântul
pe drapelul naþional, în Piaþa Sighetului, în faþa
celor peste 5.000 de români adunaþi, pe scena
amenajatã la iniþiativa preotului Simion Balea,
din Sãpânþa, unul dintre organizatorii care simþise 
cã „sosise plinirea vremii” ºi despre care contem -
poranii afirmau cã „asemenea vremi îi plãceau
popii Balea”. 

Apoi, cu un gest temerar, demn de cei mai
mari bãrbaþi ai istoriei, Vasile Chindriº a fluturat
martiric steagul tri color, deasupra capului sãu, a
scenei ºi a mulþimii, într-un de cor istoric cu totul
inedit, spre uimirea ºi înfrigurarea mulþimii, cãci
asupra ei erau îndreptate þevile mai multor puºti
mitraliere, aºa-numitele „maºini de puºcat” ale
autoritãþilor statale austro-ungare, de pe acope -
riºurile care strãjuiau piaþa. Soarta românismului
era acum în mâinile românilor care se desprin -

156

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

1 Gheorghe Dãncuº, Avocatul Vasile Chindriº, în „Graiul Maramureºului”, Anul XVI, Nr. 4, Duminecã, 26 ianuarie
1947, p. 1.

2 Mihai Ma rina, Maramureºeni − portrete ºi medalioane, Editura Dragoº-Vodã, Cluj-Napoca, 1998, p. 262.



deau de un trecut vitreg ºi se încredinþau unui
viitor abia prezumat. 

Vasile Chindriº a fãcut parte din delegaþia
românilor maramureºeni care a plecat la Marea
Adunare Naþionalã de la Alba Iulia, din 1 Decem -
brie 1918, cu credenþional din partea Cercului
elec toral Sighet, alãturi de Ilieº Filip din Apºa de

Jos (azi, Ucraina), dr. George Bârlea − Sighet,

Vasalie Mih − Iapa ºi Mihail Dan − Apºa de
Mijloc (azi, Ucraina)3. La Alba Iulia, Vasile Chin driº
avea 37 de ani ºi pãrea omul providenþial pentru
mulþi dintre contemporanii sãi, instalându-se în
fruntea miºcãrii de emancipare naþionalã. Aici, la
Alba Iulia, a fost ales membru în Marele Sfat
Naþional Român, alãturi de alþi maramureºeni,

între care: Ioan Doroº − protopop de Sat-Slatina

(azi, Ucraina), dr. Salvator Iurca − avocat în Sighet,

Simion Balea − preot în Sãpânþa, dr. Vasile

Filipciuc − avocat din Petrova; în to tal 13 mara -
mureºeni din actualul judeþ au fãcut parte din
ineditul or gan ism4.

Între 22 noiembrie 1918 ºi 28 aprilie 1919,
în calitate de preºedinte al Sfatului Naþional Ro -
mân Comitatens (devenit apoi Consiliul Naþional
Român Comitatens), dr. Vasile Chindriº a con dus,
de facto, administraþia judeþului, într-o pe rioadã cât
se poate de convulsionatã, de im pre vizibilã ºi tul -
bure, impunând autoritatea româneascã într-o re -
ºe dinþã comitatensã cu organele sale în funcþiune, 
ezitante ºi în derivã, dar ºi în condiþiile în care
încã negocierile Conferinþei de Pace de la Paris
(1919-1920) erau în plinã desfãºurare. În acest
sens este de amintit faptul cã pentru sporirea vigi -
lenþei ºi întãrirea autoritãþii austro-ungare a fost
transferat, de la Hust la Sighet, prim-procurorul
Mokcsuy Zoltan; totodatã a fost adus ºi Emil
Zombory ºi numit comisar pentru Maramureº.
Cei doi au avut, însã, un comportament civilizat,
intuind  spiritul vremii, iar la 28 aprilie 1919
„fostul comisar dl Zombory declarã cã prezenþa

domnului pre fect nou − însemneazã forþa majorã,
la care cedeazã ºi predã oficiul”5. Toatã aceastã
înþeleaptã gestionare a unei astfel de situaþii de

crizã, de trans fer de putere de stat, de la o auto -
ritate la alta, a fost posibilã mai ales datoritã
prestigiului de care se bucura Vasile Chindriº.
„Dupã aceasta steagul nostru tri color se pune pe
edificiul casei comitatului, ce înseamnã luarea în

posesiune, − iar toþi domnii ºi þãranii români pre -
zenþi sã adunã în sala de sfat, unde dl dr. V.
Kindriº deschide adunarea”6. Aceastã perioadã de 
interimat, de interregn, a coincis ºi cu venirea
trupelor române ale Regimentului 14 Ro man în
Maramureº, cu luptele purtate de aceºti militari la
Vadul Izei, la Cãmara Sighetului ºi în dreapta
Tisei, pentru eliberarea Sighetului ºi a zonei de
sub trupele de ocupaþie, ale locotenentului ucrai -
nean Vorobeþ. 

Epoca misionarã, aproape misticã, a lui
Vasile Chindriº a cãpãtat o altã anvergurã odatã
cu ziua de 28 aprilie 1919, respectiv cu depunerea 
jurãmântului primului pre fect român al Mara mu -
reºului; l-am numit aici pe dr. Vasile Chiroiu, un
bãnãþean cãlit pe front, dar ºi în timpul luptei
pentru încropirea companiilor de voluntari de la
Darniþa, de lângã Kiev, alãturi de un alt mare

maramureºean − dr. Gãvrilã Iuga. 
Noul pre fect a depus jurãmântul pe acelaºi

drapel confecþionat din pânza dãruitã de tribunul
Vasile Goldiº de la Arad, care a fost brodat de
cãtre fetele ilustrului cãrturar român pa triot dr.
Ioan Mihalyi de Apºa în noaptea de 21/22 noiem -
brie 1918, ºi adus ascuns în sân, în piaþã, de cãtre
mezina familiei, d-ra Lu cia de 13 ani; pe el a ju rat
dr. Vasile Chindriº, dupã ce a fost sfinþit de cãtre
preotul Simion Balea. A fost purtat apoi pe
Câmpul lui Horea de la Alba Iulia. Rolul lui
Vasile Chindriº s-a redus ul te rior la o carierã
juridicã, fiind numit jurisconsult al judeþului,
calitate în care a excelat. O perioadã scurtã a fost
primar, apoi a ajuns sã lucreze în structura
administrativã a þinutului Someº, la Cluj, iar în
anul 1940, odatã cu Dictatul de la Viena (30 au -
gust 1940), s-a refugiat la Bucureºti, tot ca ju rist,
în Ministerul de Interne, pentru a se proteja de
furia revanºardã maghiarã. De asemenea, marele
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român ºi om pol i tic a devenit în noiembrie 1919
„deputat în Casa Þãrii” din partea Partidului Na -
þional Român, iar dupã 10 ani a fost ales sen a tor
pe listele Partidului Naþional Þãrãnesc. În Bucu -
reºti, în refugiu, dr. Vasile Chindriº se îmbolnã -
vise foarte grav, iar în anul 1943 s-a pensionat. 

Dupã înfãptuirea idealului naþional, la 1 De -
cembrie 1918, pãrea cã rolul unor personalitãþi de
mare anvergurã ar fi putut pãli. Nu a fost deloc
aºa. Dimpotrivã, începea o altã etapã a luptei
naþionale, mai ales odatã cu energizarea revi -
zionismului maghiar, care reprezenta o presiune
ºi o primejdie constante la adresa fiinþei statului
român. În consecinþã, la 15 decembrie 1933 se
constituise, la Bucureºti, Liga Antirevizionistã
Românã, al cãrei preºedinte a fost ales Stelian
Popescu, directorul ziarului „Universul”. 

În acest con text larg, naþional, în Mara -
mureº au avut loc adunãri antirevizioniste: la
Sighet ºi Viºeul de Sus, la care au participat mii
de români. Pe acest val pop u lar, la 26 noiembrie
1934, la Sighet, a avut loc o ºedinþã a secþiei lo -
cale a Ligii Antirevizioniste Române, care l-a ales 
în fruntea sa pe dr. Vasile Chindriº, chiar în lipsã,
fiind „morbosu” (bolnav). Dupã un an de zile dr.
Vasile Chindriº a demisionat din aceastã demni -
tate, locul sãu fiind luat de cãtre dr. Ion de Kovats, 
iar dr. Vasile Chindriº va completa galeria preºe -
dinþilor de onoare, alãturi de protopopul de Sã -

pânþa − Simion Balea, Nicolae Doroº − protopop

în Sat-ªugãtag ºi Gãvrilã Iuga − avocat în Viºeu7.

Vasile Chindriº ºi Vasile Pârvan 

− o prietenie în cheia Marii Uniri

Citind cu atenþie ºi nedisimulatã deferenþã
paginile presei maramureºene interbelice, rãmâi
surprins, la modul plãcut, atât de frumuseþea dis -
cursului jurnalistic, cât ºi de bogãþia de idei, pre -
cum ºi de nivelul lor su pe rior de abordare. De
multe ori, cu pãcat sau nu, mã pomeneam mirân -
du-mã, cum ºi de unde ºi cum au putut atinge
înaintaºii noºtri de acum 100 de ani, acel nivel
elevat intelectual; ba mai mult, fãcând comparaþie 
cu cei de la Bucureºti, rãmâneam puþin nedu -
merit, convins fiind de influenþa lor reciprocã, aºa 
încât nu ºtii care ºi cine, de la cine se vor fi inspirat 

mai mult!? Spre demnitatea lor, ev i dent! Spre
onoa rea noastrã istoricã, subsecventã, desigur! 

O primã explicaþie rezidã în faptul cã
existau dese contacte între intelectualii ºi marii
oameni politici ai Vechiului Regat ºi provinciile
istorice, cã se practica, de asemenea, un mare ºi
mãnos schimb de scrisori, cã se fãcea un intens
schimb de cãrþi ºi de presã, atât de limbã românã,
cât ºi în limbile naþionalitãþilor conlocuitoare, din
þinuturile în care vieþuiau aceºti români º.a.m.d.
Un alt as pect, mai puþin recunoscut, l-a re pre -
zentat faptul cã intelectualii români ai zonei erau
bine conectaþi la infrastructura teoreticã a cu -
rentelor politice ale vremii ºi cã, mai ales, curen -
tul lib eral era unul de mare deschidere europeanã, 
iar în cercurile maghiare, deoarece ei, maghiarii,
balansau suveran între Viena ºi Budapesta (deja!)
ºi între cele douã capitale ideologice ºi Europa,
mult avansatã ideo logic, se intruzionau, cu uºu -
rinþã ºi românii.

Aceste explicaþii de naturã pur teoreticã nu
pot satisface curiozitatea privind calitatea inte -
lectualã a respectivelor personalitãþi lo cale mara -
mureºene! O altã explicaþie ar putea fi pur ºi
simplu þesãtura, infrastructura de „prietenii”, de -
venite ce le bre unele (!), dintre maramureºeni ºi
marii oameni de culturã ºi politicieni, de pe întreg
cuprinsul hotarului etnic românesc.

Sub acest beneficiu al marilor prietenii s-a
înscris ºi relaþia dintre Vasile Chindriº ºi Vasile
Pârvan, una reciproc avantajoasã, o relaþie care,
dincolo de schimbul fertil de idei, de cãrþi, de
reviste ºi de propriile creaþii, a mai comportat ºi o
angajare practicã, efectivã în câmpul unui demers
pa tri otic, greu de decodat încã, deoarece l-am
putea doar bãnui, doar intui, fiind bine ocrotit în
cheia esopicã în care este prezentat în scrisori.

Ceea ce m-a surprins într-un mod cât se
poate de plãcut în momentul în care mi-au cãzut
sub ochi cele patru scrisori, prin amabilitatea
D-lui Gheorghe Pârja, inegalabilul ed i to ri al ist 
maramureºean, care în loc sã-ºi înmoaie pana în
cãlimara cu cernealã, îºi astâmpãrã setea în re -
torta sufletului de maramureºean autentic. Aºa -
dar, surpriza a fost colosalã, cãci, mai ales, ºtiam
cã marele sa vant arheolog român, de anvergurã
europeanã, se confesa foarte rar ºi a întreþinut
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relaþii de prietenie extrem de puþine, din pricina
timpului care-l ameninþa parcã cu trecerea lui
implacabilã, dar ºi pentru cã pãrintele ºcolii de
arheologie româneºti vorbea foarte puþim despre
sine. Cu atât mai mult, aceste patru scrisori sunt
un dar pentru posteritate, pentru noi cei de azi,
mai ales din perspectiva cã marele sa vant a cerut,
prin testamentul sãu, ca manuscrisele particulare
sã-i fie arse, dupã moartea sa. 

Cele patru nestemate reprezintã o co res -
pondenþã intensã, judecând dupã frecvenþa cu
care au fost scrise ºi expediate, o experienþã deru -
latã doar pe întinderea nici a unui an de zile,
respectiv între 24.12.1908 ºi 29.09.1909, apre -
ciind dupã data poºtei de pe plicurile lor. În ace -
laºi con text sã mai observãm cã cea de-a patra

scrisoare poartã data poºtei din Bucureºti − „29
nov. 1909”, iar data poºtei din „Máramarossziget

− 8 Dez. 1909”; ca atare unei scrisori expediate
din Bucureºti îi trebuia un rãstimp de 8-9 zile, ca
sã ajungã de la expeditor, la destinatar, la înce -
putul secolului XX. Am mai adãuga, apoi, în
acelaºi spirit al fascinaþiei istorice,  cã fiecare
dintre respectivele scrisori poartã mai multe
ºtam pile  ºi mai multe date ale poºtei, certificând
oficial ºi „bunele oficii” ale cenzurii, dupã cum mai
multe ºtampile gãsim ºi pe reversul plicului, trãdând 
astfel  „atenþia” de care s-au „bucurat” ºi din partea
„lectorului avizat” al statului austro- un gar. 

În prima scrisoare, plinã de tandreþuri ºi de
calde aprecieri la adresa, „andrisantului” ºi a prie -
tenului comun Alecu, Vasile Pârvan îi mãr tu -
riseºte mici se crete, rãsfãþuri prieteneºti mara mu-
reºeanului, iar aceste confidenþe ne re levã apro -
pierea deosebitã existentã între cei doi, împãrtãºirea
unor taine, ca de pildã „am asistat la cãsãtoria
prietenului Bratu (altã veste pe care o ºtii numai
D-ta)”.

Aceastã scrisoare trimisã din Breslau, unde
rezida Vasile Pârvan, la adresa din Berlin a lui
Vasile Chindriº, este urmatã de una expediatã din
Berlin, de cãtre acelaºi Vasile Pârvan, la adresa
din Sighet a lui Vasile Chindriº, la începutul lunii
septembrie 1909. Rãmânând în aceeaºi pa ra dig -
mã a prezumtivelor conspiraþii, sã mai precizãm
cã pe plicul expediat din Berlin era doar o singurã

ºtampilã de expediere, iar la adresa destinatarului, 
mai este precizatã ºi þara (Ungaria), deci nu
Austro-Ungaria. Pe partea din spate a plicului
sunt ad min is trate tot douã ºtampile, adicã Vasile
Chindriº beneficia de aceeaºi atenþie a organelor
statului ºi în ceea ce priveºte scrisorile primite din 
Germania.

Conþinutul celei de-a doua epistole este

unul foarte con sis tent − aºa dupã cum precizeazã,
dintru început, expeditorul, exprimându-ºi, toto -
datã, ºi uimirea faþã de o mare cucerire a tehnicii
din vremea sa: „În sfârºit îþi pot scrie ºi mai pe
larg. Ieri a fost zi mare pe aici: a venit Zep pe lin cu
balonul; l’am vãzut ºi eu foarte bine: e în adevãr
mãreþ!”8

În continuarea conversaþiei, Vasile Pârvan
îi mãrturiseºte cã a terminat volumul despre
Marcus Aurelius, cã îl roagã sã-l citeascã cu mare
atenþie pentru a-i putea rãspunde cum i-a plãcut.
De asemenea, îi mai mãrturiseºte cã a mai „citit
puþin din cartea de conversaþii”, aceste trei puncte 
ilustrând colocvialitatea ºi prietenia complice ale
celor doi convivi. În consecinþã, Vasile Pârvan îi
solicitã, totuºi, prietenului maramureºean (din
Un garia!): „Þi-aº fi foarte recunoscãtor, dacã
mi-ai trimite D-ta, din când în când câte o gazetã
cu articole interesante: de pildã cum înþeleg Un -
gurii împãcarea cu România etc. Fiþuicele pro -
vinciale sânt în aceastã privinþã chiar mai
in te resante decât foile ãlea, «mari»!! din capitalã,
deci sunt binevenite”9.  Scrisoarea datatã în 30 au -
gust 1909, ce-a de-a doua, deci, o încheie marele
arheolog bucureºtean, precizându-i cã-i aºteaptã
piesa de teatru pop u lar „Vicleimul”, la adresa
indicatã (Izvor, nr. 95) ºi îl felicitã pe Vasile
Chindriº în mod cãlduros pentru începerea ca -
rierei; altfel spus, Vasile Chindriº debuteazã în
avocaturã, undeva în decursul lunii au gust a
anului 1909.   

Cea de-a treia scrisoare, din tezaurul de
patru nestemate pe care le deþinem în copie ºi noi,
poartã pe plic, alãturi de destinatar, ºi precizarea
cu „Ungaria”, pentru adormirea sau poate chiar
pentru îndulcirea, întrucâtva, a vigilenþei auto -
ritãþilor suspicioase maghiare. De altfel, se ºtie cã
pentru românii maramureºeni, pat ria lor oficialã
era Ungaria, ei nefãcând distincþia între „þarã” ºi
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8 Corespondenþa dintre Vasile Pârvan ºi Vasile Chindriº, colecþie particularã Gheorghe Pârja, scrisoarea a II a.
9 Ibi dem.



patrie. „Þarã” era ceva neutru, iar mersul la „þa -
rã”, respectiv, mersul la lucru în agriculturã, în
Câmpia Panonicã, în sezoanele de varã ºi toamnã, 
însemna mersul „acolo”, „în Þara ungureascã”, în 
altã parte decât la noi, în „Þara Maramureºului”,
adicã. În aceeaºi cheie esopicã era înþeleasã ºi
sintagma „drumul þãrii”, tot ca ceva strãin, cu care 
convieþuieºti, dar care te îndepãrteazã sau cel
puþin nu te priveºte, oricum, ceva care  nu-þi
aparþine ºi nu te conþine sau obligã. 

Începându-ºi scrisoarea cu „Iubite Dom nu -
le Chindriº”, în paradigma diplomaticã a vremii,
Vasile Pârvan îi mãrturiseºte lui Vasile Chindriº cã a
fost ocupat cu tipãrirea unei lucrãri ºi cã abia acuma,
în 5/18 septembrie 1909, a gãsit rãgaz sã-i rãspundã
la epistola Domniei Sale din „8 ale curentei”.  

Deosebit de relevantã, pentru noi mara mu -
reºenii, devine aceastã scrisoare, pentru cã se re -
ferã la piesa de teatru pop u lar Vicleimul, scrisã de
cãtre învãþãtorul model Petru Bilþiu-Dãncuº, o
realizare de gen, din inventarul obiceiurilor de
Crãciun, publicatã mai târziu, în anul 1925, de
cãtre Tache Papahagi.

Referitor la acest mon u ment de culturã po -
pu larã scrisã, pãrerea recenzorului de la Bucureºti 
este una cât se poate de tranºantã, deºi respectivul
Viflaim a rãmas sã facã o adevãratã carierã, pânã
azi ca piesã de inegalabil teatru pop u lar. În acest
sens, Vasile Pârvan îi scrie prietenului sãu nordic, 
introducându-ºi ºi tatãl în ecuaþie, urmãtoarele:
„Vicleimul ce l-ai trimes l’am citit; ba pentru

controlul pãrerii mele, l’am dat ºi tatãlui meu −
care, cum ºtii, e învãþãtor −, sã-l citeascã. Sentinþa 
e: nu se poate publica. Alãturi de pãrþi foarte
bune, cum e convorbirea dintre pãstori ori colin -
dul pecurarului, sânt pãrþi imposibile, precum e
mai tot ce spune Maria, la început ºi Iosif în
gen eral, precum ºi întreg dialogul dracilor, la
sfârºit. Versurile sunt, în gen eral bune, dar atâta
nu-i de ajuns”10.

În continuare, Vasile Pârvan îºi exprimã
bucuria aºezãrii „de fin i tive” a lui Vasile Chindriº
în Sighet, îi mulþumeºte pentru tot felul de ma -
teriale în limba maghiarã, pentru anumite cãrþi
care îi sunt folositoare, mai ales pentru bogãþia de

note, deoarece „pot astfel vedea cu ce ma te rial
lucreazã Ungurii”.

Cu siguranþã cã istoriografia româneascã
mai are de recuperat multe în privinþa istoriei
noastre naþionale, mai cu seamã a acelor aspecte
privind strategia care a stat la baza coagulãrii
proiectului statului naþional unitar român! În
aceastã a treia scrisoare mai sunt câteva aspecte
care trimit cu gândul cãtre proiectele temerare, de
o fineþe aparte, care þin de domeniul activitãþilor
ultrasecrete ale intereselor de stat.  Este cazul
sfatului pe care i-l dã „Bucureºtiul” lui Vasile
Chindriº, prin gura ºi pana lui Vasile Pîrvan,
referitor la implicarea acestuia în lupta naþionalã
din comitatul Maramureº: „Sânt ºi eu de pãrere cã 
acum, la început, e bine sã nu te prea manifeºti, ci
sã fii mod est ºi tãcut”11.

Încredinþându-l, apoi, pe maramureºean cã-i
va înlesni accesul în „Liga Unitãþii Românilor de
Pretutindeni”, „fireºte, în sensul în care ne-am
înþeles la Berlin”, cã îi va publica o eventualã
monografie a Ieudului, scrisoarea se încheie în
cheie ºi mai încifratã, înþeleasã, poate, doar din
perspectiva aceloraºi „raþiuni de stat”: „Piesa” în
chestie þi-o voi trimite-o recomandat, la prima
ocazie viitoare”12.

În sfârºit, în cea de-a patra epistolã întâlnim  
încã un mo ment de sinceritate ºi de asumare de
responsabilitate, care ni-l va pune într-o luminã
deosebit de favorabilã pe ilustrul sa vant bucu -
reºtean. Încã de la început acesta intrã di rect în
subiectul chestiunii, mãrturisindu-ºi bucuria pre -
luãrii catedrei universitare, în contextul decesului  
profesorului Grigore T. Tocilescu. Vasile Pârvan
nota, aproape ca pentru sine: „La sfârºitul lui
Septembrie a murit profesorul Tocilescu. Puþin în
urmã a apãrut cartea mea (pe care te rog sã mã
ierþi, cã nici pânã acum n-ai primit-o: þi-o voi
trimite zilele astea). La 20 oct., Facultatea de
Litere m-a recomandat ministrului ca profesor
suplinitor la catedra vacantã. La 9 ale curentei

(luna noiembrie 1909 − n.n. I.G.) am început
cursul. Pregãtirea cursului îmi ia tot timpul, aºa cã 
d-abia seara de gãsesc vreme pentru cores pon -
denþã, ori alte lecturi în afarã de ºcoalã”13.
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10 Ibi dem, scrisoarea a III a.
11 Ibi dem.
12 Ibi dem.
13 Ibi dem, scrisoarea a IV a.



Dupã aceste aspecte colocviale ale unei
mãr turisiri, în faþa cãreia se impune sã avem toatã
deferenþa, în continuare, epistolarul nostru ge nial
îºi prezintã ceea ce a întreprins în mod complice,
pentru lupta naþionalã în care era pregãtit ºi im -
plicat Vasile Chindriº, având în vedere spiritul
vremii, al societãþilor se crete care bântuiau în -
treaga Europã, de-a lungul ºi de-a latul. Ca atare,
confratele de la Bucureºti îºi liniºtea partenerul:
„Am vorbit cu Albini destul de mult despre d-ta ºi
i-am povestit într-o luminã favorabilã acti vi tatea

d-tale la Berlin, precum ºi planurile − deo camdatã 

cu totul mod er ate − ce le ai pentru þinutul d-tale.
I-am spus ºi de aceea cã-þi vei da fãrã îndoialã
doctoratul având nevoe de el ca de o bazã moralã
mai mult în lupta ce o vei întreprinde, când va sosi 
timpul. În sfârºit, dinspre partea Societãþii, poþi fi
pe pace în toate privinþele”14. Dupã acest
paragraf, care meritã o atenþie mult mai mare, o
coroborare cu informaþii deocamdatã foarte rare
ºi foarte precare, realitatea scrisorii ne dezvãluie
sinceritatea debordantã a lui Vasile Pârvan faþã de 
marele sãu prieten, înþelegând, totodatã, de ce
Vasile Pîrvan a lãsat, testamentar, sã-i fie arse
manuscrisele sale pri vate. Conºtienþi cã ne aflãm
la limita unei anumite îndrãzneli intim-prie te -
neºti, nepermis de mari, am înþeles, totuºi, sã
reproducem urmãtorul paragraf pentru a scoate în
evidenþã, atât pãrerea sincerã a sa van tului bucu -
reºtean faþã de unele aspecte ale isto riografiei
maghiare, cât ºi gradul de apropiere dintre cele
douã mari conºtiinþe naþionale, prinse în sara -
banda misterioasã a luptei naþionale, gân duri
mãrtu risite hârtiei, cu toate riscurile pe care le
implica interceptarea de cãtre cenzura vremii sau, 
mai grav, „judecata postumitãþii”: „Pentru trimi -
terea regulatã de gazete ungureºti îþi mulþãmesc
mult, dar, oricum, nu mai fac nicio ispravã cu ele,
cãci seara când mã culc sânt prea slãbit, ca sã mai
pot lua aminte la chinezãriile alea ale lor”15.

Încheind acest epistolar, cu evidentã tentã
de exortaþie a lui Vasile Pârvan faþã de Vasile
Chindriº ºi faþã de „þinutul” sãu, considerãm cã, în 
acest con text, se impune sã amintim spusele aca -
demicianului Alexandru Zub despre înaintaºul

sãu Vasile Pârvan: „Sensul adevãratei istorii nu
poate fi decât eminamente spir i tual, metafizic,
dedus din con tinua pendulare a umanitãþii între
real ºi posibil. Pentru marele cãrturar, de pe acum
fãrã vârstã, istoria se definea ca manifestarea ten -
dinþei de nemurire, inerentã omului, susceptibilã
sã descopere viaþa sufletului omenesc în înfã -
þiºãrile sale din toate locurile ºi timpurile. La
acest nivel, rareori tangibil, ea devine eticã, sem -
ni ficativã, esenþialã”16.

Acest di a log epistolar, ilustrativ pentru spi -
ritul epocii re spec tive ne obligã la o ºi mai multã
admiraþie istoricã faþã de cele douã personalitãþi
româneºti, care, pe lângã faptul cã au excelat
profesional, s-au afirmat cu eficienþã ºi pe terenul
luptei politice naþionale. 

Ziarist la „Sfatul”

Imaginea arhetipalã a românului mara mu -
reºean este aceea în care, atunci când are sau ar
avea ceva de fãcut, omul nostru se suflecã la
mâini, îºi „freacã pãlmnile” ºi se apucã de acea
treabã, nelãsând-o pânã nu o isprãveºte. Cu alte
cuvinte, maramureºeanul nu prea stã mult pe gân -
duri, ci începe degrabã lucrul, iar în sub con ºti -
entul sãu existã cultul temeiniciei muncii, al
lu crului bine fãcut ºi dus pânã la capãt, „da sã-i
sece mânurile”, „da sã-i pice urechea”.

Am invocat acest tru ism pentru a arãta cã în
cazul intelectualilor maramureºeni, atât câþi au
fost ei, aceastã trãsãturã comportamentalã era sa -
crã; ei acþionând în orice împrejurare ca într-un
rit ual de consacrare, considerându-se modele de
urmat, cu sfinþenie ºi, mai ales, nu aveau voie sã
dezamãgeascã, sã nu confirme!

Dupã cum, de asemenea, ºtim, cazul unor
bãrbaþi mari ai neamului, care la un mo ment dat,
aflaþi la cumpãna destinului lor, dar în acelaºi
timp ºi la un mo ment de rãscruce pentru traiectul
colectiv, naþional, nu fãrã tragism în suflete, au
reuºit sã depãºeascã dilema, sacrificându-ºi iu -
birea sau cariera ºi dedicându-se cu totul cauzei
naþionale. A fost ºi cazul lui Vasile Chindriº care,
pentru ieudenii sãi a rãmas „domnul nost”, deºi ar
fi ajuns om mare, pe la Bucureºti.
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14 Ibi dem.
15 Ibi dem.
16 Ioan Botiº, Vasile Pârvan − pãrintele ºcolii arheologiei româneºti, în „Gazeta de Maramureº”, Anul XVII, Nr. 787,

23-29 iunie 2018, p. 15.



Dacã pânã la 1 Decembrie 1918, momentul
as tral al devenirii noastre ca naþiune, ni se tot
insinua cã am fi „un popor fãrã soartã, decãzut din 
destin ºi din istorie”, pãrãsit ºi zãrãstit prin Bal -
cani, Dunãre ºi Carpaþi, iatã cã odatã cu genialul
mo ment istoric se schimbã ºi paradigma con -
ceptualã româneascã. În consecinþã, intrã în sce -
nã, tot mai mult su per la tive ca: „Marea Adunare
Naþionalã”, „Marea Unire”, „Marele Sfat Naþi onal”, 
„cea mai grandioasã paradã a portului na þional”
º.a. S-a produs, aºadar, inclusiv o re con figurare
conceptualã naþionalã, iar generaþia înfãptuitoare
a Marii Uniri, cea care a trãit plenar momentul
istoric, era conºtientã cã nu trebuie sã deza mã -
geascã. Dimpotrivã! Era chematã sã confirme, sã
consacre aproape un mit, poate chiar o magie
istoricã.

Imediat dupã momentul epocal consemnat
la Alba Iulia, odatã întorºi acasã, în Sighet ºi în
Maramureº, cei care s-au pus pe sine drept ga -
ranþie insolitului demers istoric, s-au dedicat cu
totul acestuia (a nu se uita cã în Sighet încã rezida
întregul aparat administrativ austro-ungar, cu ni -
mic diminuat ºi de neglijat, deloc impresionat de
„plebiscitul valahilor” de pe Câmpul lui Horea)
º.a.m.d. Cu toate acestea, cu sabia lui Dam o cles

deasupra capului, fruntaºii maramureºeni ºi-au
început op era de românizare, de „preluare a im -

periului” − dupã o expresie consacratã a vremii,
începând cu 1 mai 1919, în mod oficial. 

Cu siguranþã cã pânã ºi timpul, noul timp
„românesc” al acelor personalitãþi, începea sã se
scurgã altfel, cu semnificaþii ºi cu împliniri care
confirmau ºi întemeiau, totodatã, o altã lume. Ca
atare, a doua zi, adicã în 2 de cembrie 1918, Vasile 
Chindriº a participat la ºedinþa organizatã la Alba
Iulia, prezidatã tot de cãtre George Pop de
Bãseºti, for în care a fost ales, atât în Marele Sfat
Naþional, cât ºi în Consiliul Dirigent, alãturi de
Iuliu Maniu, or gan isme care, din raþiuni de secu -
ritate, a fost „aºezate” sã funcþi oneze la Sibiu.  

Dupã entuziasmul trãit plenar la Alba Iulia
ºi dupã lecþia naþionalã de românism, asimilat ºi
asumat acolo, odatã întorºi acasã, în Maramureº,
situaþia putea pãrea neclintitã, deoarece toate or -
ganele statului austro-ungar erau la „locul lor”. În
consecinþã, rãmânea în puterea ºi determinarea
acelor bãrbaþi ai vremii sã-ºi impunã voinþa în
realitatea imediatã, cotidianã. Acest lucru nu era
posibil decât, oarecum, în paralel, pentru cã nicio
autoritate nu s-a dat la o parte ºi nici nu ºi-a oferit
diligenþele noii ocârmuiri.

Prima cale de preluare a puterii ºi de insi -
nuare a acesteia în noul con text to tal schimbat,
contorsionat istoric, a fost cea a presei; o putere
care se impunea ºi care constituie pentru noi, cei
de azi, aproape singura sursã de informare, în
contextul unui boicot „istoric” al celorlalte surse
documentare, ad min is tra tive, arhivistice. Vor -
bind despre „Sfatul”, organul oficios al C.N.R.C.
din Maramureº, profesorul universitar dr. Nicolae 
Iuga nota în studiul intitulat „Ziarul «Sfatul», or -
gan al Sfatului Naþional Român al Comitatului
Maramureº (7 decembrie 1918-31 martie 1919),
urmãtoarele: „Valoarea documentarã a acestei
pu blicaþii este cu adevãrat excepþionalã, mai cu
seamã dacã avem în vedere cã în cursul vre -
murilor, respectiv în timpul celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial, în Maramureºul intrat atunci în
Ungaria horthystã, multe arhive fie cã au fost
duse ºi puse la pãstrare în Ungaria, în locuri ne -
cunoscute sau inaccesibile, fie cã au fost distruse
intenþionat, fie cã pur ºi simplu s-au pierdut. Aºa
se face cã, pentru anumite evenimente, în lipsa
documentelor de arhivã, paginile acestei foi devin 
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Mormântul dr. Vasile Chindriº din
Cimitirul Bisericii Greco-Catolice Ieud-ªes



o sursã primarã de informare de cea mai mare im -
portanþã”17.

Conºtienþi fiind la ce întreprindere peri cu -
loasã se angajeazã, cei doi redactori, dr. Vasile
Chindriº ºi sr. Titu Doroº, au reprodus, încã din al
doilea numãr al insolitei publicaþii, un articol, din
12 au gust 1910, apãrut în publicaþia „A Tisza”,
nr. 31, referitor la îndrãzneala unora de a vorbi
româneºte, în pub lic, în chiar centrul Si ghetului:
„Numai un caz, mic la vedere, dar care înseamnã
mult, scoatem la ivealã. Sunt doar 2 sãptãmâni,
cum mergeam seara la aºa-numitul corzo pe
asfaltul pieþii mari a Sighetului, ne toacã la urechi
vorbe româneºti. Nevãzând nicãiri guba, privim
în jur ºi iaca vedem trei domni, doi îs doctorii (Dr. 
V. Kindriº ºi Dr. T. Doros. Red.) dreptului un -
guresc, plimbându-se de braþi, ºi îi auzim vorbind
româneºte”18.

Reproducând acest articol, impregnat de
atâ ta urã, dispreþ ºi ironie atavicã, interetnicã,
redacþia ziarului, fãcând precizarea cã cei doi
domni erau chiar domniile lor, ne mai informeazã
cã în 1910, strada (piaþa centralã) Sighetului era
asfaltatã, iar lumea bunã a oraºului ieºea, searã de
searã, la „aºa-numitul Corzo”. În acelaºi con text
trebuie sã reþinem faptul cã limba românã era
consideratã o limbã inferioarã, destinatã slugilor,
propice a fi vorbitã doar pentru cei cu „gubã” ºi
nicidecum pentru cei care fãcuserã pasul înspre
integrare, înspre cultura maghiarã „a poporului
lui Ráköczi”, adãugând: „Nu ca ºi cum n’ar fi
ºtiind ungureºte, nu pentru cã n’ar cãlca pãmânt
unguresc, ci numai pentru cã e mai dulce limba
din þarã (hazai nyelv). Mai mulþi domni unguri
i-am auzit ºi s-au scandalizat ºi din aceºti trei
domni, doi de atunci, mai în fiecare searã se
plimbã în Piaþa Mare ºi, demonstrativ, vorbesc
tare, româneºte. Dar am vãzut ridicându-se bota
la spatele lor, se poate se-o vazã ºi în faþã. (S’a
trimis.)”19.

Dupã cum se vede, articolul trãdeazã o anu -
mitã neliniºte, îngrijorare, transmiþând, totodatã,
mesajul cã cei trei domni au avut curajul atunci, în 

1910, sã vorbeascã româneºte în Piaþa Mare, în
plin centrul Sighetului ºi în plin imperiu ºi cã ar fi
bine ca toþi românii sã prindã curaj ºi sã preia
oraºul, judeþul ºi þara, vorbindu-ºi româneºte pe
stradã, acum, în noul con text. 

Ideea unei publicaþii a românilor din Mara -
mureº, imediat dupã Marea Unire, se pare cã a
avut-o dr. Vasile Filipciuc, dupã cum aceleaºi
surse din fa milia respectivã mi-au relatat cã ºi
titlul ar fi fost dat, tot de cãtre ilustrul cãrturar.
Aceastã necesitate a fost conºtientizatã ºi asumatã 
de cãtre toþi fruntaºii români din Maramureº ai
acelui mo ment istoric. De aceea, dezbaterea unui
asemenea in ci dent, readusã în actualitate, de data
aceasta în paginile unui ziar românesc, cu toate
riscurile ºi consecinþele imprevizibile, era menitã
a determina alte reacþii în rândul românilor. În
acest sens, sã precizãm faptul cã pe cei doi domni
redactori de la „Sfatul”, îi gãsim, de obicei, im -
plicaþi în toate împrejurãrile în care se vorbea
despre afirmarea spiritului naþional, în mod vo -
luntar, in di ferent de costuri ºi de riscuri. 

Cei doi au condus redacþia „Sfatul” pânã la
sfârºitul lunii mai 1919, când în editorialul inti -
tulat Rãmas bun ºi semnat, de data aceasta, de
cãtre dr. T. Doroº ºi dr. Vasile Kindriº, cei doi
constatau, cu vãditã satisfacþie: În urma faptului
de care ne bucurãm mult, cã cârmuirea Mara -
mureºului a ajuns pe mâini chemate, spre aceasta,

în mâini româneºti − înceatã rostul, sfârºeºte
acti vitatea Consiliului Comitatens. ªi «Sfatul»,
ziarul pe care s-a rãzimat Consiliul, ca mijloc
izvorât din aceleiaºi nãdejdi, din aceleiaºi dorinþi 

− lucru firesc de tot − împlinindu-ºi misiunea, dã
loc la noua închegare, care-i în curgere”20.

Referindu-se la acest mo ment cru cial din
istoria Maramureºului, precum ºi a ziarului la
care facem referinþã, acelaºi profesor univ. dr.
Nicolae Iuga mai preciza în articolul invocat:
„Odatã cu instaurarea noii administraþii ro mâ -
neºti în Maramureº, activitatea conducerii pro -
vizorii, exercitatã între decembrie 1918-mai 1919 
de cãtre Sfatul (ul te rior Consiliul) Naþional Ro -
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17 Nicolae Iuga, Ziarul „Sfatul”, or gan al Sfatului Naþional Român al Comitatului Maramureº (7 decembrie 1918-31
mai 1919), în Nicolae Iuga, Liviu Ioan Tãut, Mag no lia Tilca, Laura-Rebeca Stiegelbauer, Ziarul „Sfatul” Sighetu
Marmaþiei (decembrie 1918-decembrie 1919), Editura Eurotip, Baia Mare, 2018, p. 4.

18  *** Din trecut, în „Sfatul”, An I, Sighet, vineri, 14/27 decembrie 1918, Nr. 2, p. 3.
19  Ibi dem.
20  Dr. T. Doroº, Dr. V. Kindriº, Rãmas bun, în „Sfatul”, An II, Sighet, vineri, 31 mai (13 iunie) 1919, Nr. 22 - 23, p. 1.



mân Comitatens înceteazã. Ziarul «Sfatul», care
în acest rãstimp, de o jumãtate de an, a fost ofi -
ciosul acestui or gan ism, îºi continuã, însã, apa -
riþia încã o jumãtate de an, pânã în decembrie
1919, cu subtitlul de «or gan naþional, redactat de
un comitet», condus fiind de cãtre un re dac tor

responsabil în persoana lui Vasile Cziple”21.
Vasile Chindriº a fost, pentru Maramureº,

omul potrivit la momentul potrivit, „personajul”
providenþial, un martir care s-a dãruit pe sine,
pânã la epuizare, sfârºind, însã, în faþa unei rea -
litãþi crude, care venea implacabil.  

Bibliografie:

I. Arhive.
.  Arhivele Naþionale Istorice Centrale, Bucureºti, Fond Consiliul Dirigent; Fond Preºedinþia Consiliului de Miniºtri.
. Serviciul Judeþean Maramureº al Arhivelor Naþionale, Fond Protopopiatul Greco-Catolic Ieud.
. Consiliul Judeþean Maramureº. Serviciul de Evidenþã a Populaþiei.
. Parohia Ortodoxã Ieud-Deal.

II. Memorii ºi mãrturii
. Corespondenþa dintre Vasile Pârvan ºi Vasile Chindriº, colecþie particularã Gheorghe Pârja, patru scrisori

(1909-1910).
. Dr. Ma rina, Mihai, Pagini alese, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013.

III. Lucrãri gen er ale ºi speciale 
. Temian Laura; Temian Lazãr; Bãinþan Valentin; Dragomir Zamfir; Ardelean Laviniu, File de cronicã: Þinuturile

Chioar, Codru, Lãpuº, Maramureº − Volumul I (din paleolitic pânã în 1918)”, coordonator ºtiinþific: prof. dr.
Teodor Ardelean, Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, 2016.

. Batin, Laurenþiu, Oameni de seamã ai Maramureºului. Dr. Ion de Kovats, Editura Limes, Floreºti-Cluj, 2017.

. Bucur, Bogdan, Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri, Editura Rao Class, Bucureºti, 2017.

. Dãncuº, Mihai; Todincã, Gheorghe; Maramureºul ºi Marea Unire. Crestomaþie de texte ºi documente 1918-1919,
Muzeul Maramureºului ºi Asociaþiunea pentru cultura poporului român din Maramureº, Sighetul Marmaþiei, 1
Decembrie 1998.

. Dobeº, Andrea, Ilie Lazãr. Consecvenþa unui ideal pol i tic, ediþia a II-a, Fundaþia Ac a de mia Civicã, 2015.

. Filipaºcu, Alexandru de Dolha ºi de Petrova, Istoria Maramureºului, Editura Gutinul, Baia Mare, 1997.

. Gherheº, Ilie, Maramureºenii ºi Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, Editura Gutinul, Baia Mare, 1917.

. Iuga, Vasile de Sãliºte, Dicþionarul istoric al localitãþilor din judeþul Maramureº, ed. a II-a, Editura „Dragoº-
Vodã”, Cluj-Napoca, 2012.

. Idem, Oameni de seamã ai Maramureºului (1700 - 2010), Editura „Dragoº-Vodã”, Cluj-Napoca, 2014.

. Ma rina, Mihai, Maramureºeni - portrete ºi medalioane, Editura „Dragoº-Vodã”, Cluj-Napoca, 1998.

. Todincã, Gheorghe, Marea Unire a românilor. Oameni, locuri, documente din Maramureº (1918-1919), Sighetul 
Marmaþiei, 2017.

. Tomi, Mar ian Nicolae, Maramureºul Istoric în date, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2005.

. Þineghe, Cristina, Dezmembrarea Maramureºului istoric: decizii politice, reacþii ºi consemnãri în mãrturii
contemporane (1919-1923), Centrul de Studii pentru Resurse Româneºti, Bucureºti, 2009.

. *** 1918 la români. Documentele Unirii, vol. IX-X, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1989.
IV. Presa 
. „Astra Maramureºului”, Sighet, 1927-1934.
. „Gazeta Oficialã”, publicatã de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului ºi Þinuturilor româneºti din Ungaria,

Sibiu, 1919-1920.
. „Gazeta Maramurãºului”, 1920-1940.
. „Graiul Maramureºului”, Sighet, anii 1932-1950. 
. Iuga Nicolae; Tãut Liviu Ioan; Tilca Mag no lia; Stiegelbauer Laura-Rebeca, Ziarul „Sfatul” Sighetul Marmaþiei

(decembrie 1918-decembrie 1919), Editura Eurotip, Baia Mare, 2018.
. „Maramurãºul” (1920-1926).
. „Sfatul” (1918-1919).

164

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

21  Nicolae Iuga, op. cit., p. 15.



Ion Bilþiu Dãncuº
1892-1952

Mihai DÃNCUª

„Copii! V-am crescut români! Decât sã vã ºtiu cã vã lepãdaþi vreodatã de limbã, lege ºi Neam,
mai bine v-aº scoate ochii de acum, sã cerºiþi din casã în casã; sã nu uitaþi”.

(Cuvintele de pe patul de moarte ale lui Petru Bilþiu Dãncuº)

Finele celui de-al Doilea Rãzboi Mon -
dial a surprins unele teritorii ale Euro -
pei care aveau un statut incert ºi de

care unele cercuri interesate, cu sprijin ºi susþinere
puternicã din partea beligeranþilor în vin gãtori, au
încercat sã profite, în sensul de a alipi þãrilor
învin gãtoare teritorii, indiferent
de voinþa populaþiei majoritare.

Aºa s-a întâmplat cu
Ma ramureºul istoric, adicã
fosta Þarã a Maramureºului,
Vo ievodatul ºi mai târziu Co -
mitatul, dupã 1918 despãrþit în 
do uã, râul Tisa devenind fron -
tierã pentru România ºi statele
în care au fost încorporate cele 
douã treimi de teritoriul din
dreap ta Tisei, respectiv statul

nou creat − Cehoslovacia, dupã
Primul Rãz boi Mondial ºi
Ucraina Sovieticã dupã cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial,
teritoriul nu mindu-se acum
Trans carpatia1.

Actul istoric de la 23 Au gust 1944 a schim -
bat poziþia României împotriva Puterilor Axei,
asociindu-se armatei sovietice cu care continuã
rãzboiul, eliberând Transilvania de Nord ºi teri -
toriile Ungariei ºi Cehoslovaciei.

Oraºul Sighetul Marmaþiei a fost eliberat la
18 octombrie 1944 de cãtre Armata a 40-a so -
vieticã condusã de comandantul Ghiomin.

În aceeaºi zi – 18 octombrie 1944 – oraºul

este predat Consiliului Naþional Român, consti -
tuit din conducãtorii românilor la 30 au gust 1940
ºi care cuprinde reprezentanþi din toate grupãrile
politice.

Consiliul Naþional Ro mân, avându-l ca
preºedinte pe profesorul de limbã fran cezã Ion

Bilþiu Dãncuº, a pre luat con -
ducerea oraºului ºi a judeþului, 
instituind ordinea ºi dispu nând
re facerea gravelor deteriorãri
provocate de rãzboi (poduri,
drumuri de acces, apro vi zio -
narea po pu la þiei, apãrarea a -
ces teia împo tri va atacurilor fã -
cute de dezer tori, hoþi ºi bandiþi).

Dupã eliberare, la Sighet 
se instaleazã Comisia Aliatã de 
Con trol, care, în fi nal, s-a do -
vedit pãrtinitoare ºi favo ri zan -
tã elementelor pro so vietice.

Se ºtie cã, încã din ia -
nuarie 1945, în zonã, ºi în spe -
cial la Sighet, o miºcare
ru teanã condusã de Ivan Odo -

viciuc, avocat din Sighet, acþiona pentru alipirea
Maramureºului ro mânesc la Ucraina Subcar pati -
cã, respectiv inte grarea în Uniunea Sovieticã2.

În sensul acesta, rutenii din stânga Tisei,
conduºi de Ivan Odoviciuc ºi Nicolae Lazarciuc,
lanseazã un apel de strângere de semnãturi pentru
unirea Maramureºului cu Ucraina. Recurgând la
di verse ºiretlicuri (semnãturi pe liste pentru a
primi zahãr, ulei etc.), dar ºi prin ameninþãri fã -
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þiºe, s-a ajuns la un anume numãr de semnãturi
acceptate. La 2 februarie 1945, se „oficializeazã”
acest demers. În dreapta Tisei acþiona în acest
sens, NKVD ºi Armata Sovieticã. Populaþia ro -
mâneascã din stânga Tisei, net majoritarã, prin -
tr-o moþiune în care-ºi exprimã dorinþa
nestrã mutatã ºi dintotdeauna de a face parte din
România, consemneazã „...un numãr de una sutã
de mii suflete care formeazã majoritatea absolutã
a locuitorilor din acest judeþ ... poporul român din
Maramureº nu recunoaºte niciun fel de acþiune
care ar tinde la ruperea judeþului de Trunchiul
Þãrii Româneºti cãreia îi aparþine de drept ºi de
fapt, atât prin anularea Tratatului de la Viena cât
ºi prin majoritatea locuitorilor români”.

Am amintit mai sus cã preºedinte al Con -
siliului Naþional Român a fost ales profesorul Ion
Bilþiu Dãncuº. Mare pa triot, Ion Bilþiu Dãncuº a
jucat un rol extrem de im por tant în acest mo ment
cru cial al istoriei noastre. Ne-am propus sã dãm
câteva date biografice ºi sã amintim câteva mo -
mente importante din viaþa lui, pentru a înþelege
(în spe cial generaþia de azi ºi cea de mâine) im -
por tanþa personalitãþilor în istorie, curajul ºi spiri -
tul de sacrificiu de care au dat dovadã înaintaºii
noºtri, puternicele sentimente patriotice de care
erau animaþi, care le-au fost in oc u late ºi cul ti vate
încã din copilãrie în familie ºi în ºcolile noastre.

Ion Bilþiu Dãncuº a fost un strãlucit ex po -
nent al intelectualitãþii maramureºene care, alã -
turi de fraþii sãi, Traian – art ist plas tic ºi profesor,
Ti tus – folclorist ºi dascãl, Florentin – notar ºi
militar rezervist, precum ºi personalitãþi ca
Artemie Anderco, Gheorghe Dãncuº, Mihai Ma -
rina, Mihai Pop, Andrei Radu, Alexandru Ciplea,
pr. Simion Balea, pr. Artenie Anderco, dr. Vasile
Chindriº ºi alþi corifei ai generaþiei de aur din
perioada inter belicã, au militat prin toate mij -
loacele de care dispuneau pentru binele popo -
rului, pentru pro pãºirea lui întru culturã, pentru
Maramureºul lor drag ºi pentru þarã.

Despre fa milia Bilþiu Dãncuº ºi neamul
aces tora, N. Iorga într-o conferinþa la Ra dio din
21 decembrie 1938, ºi publicatã în „Datina Ro mâ -
neascã”, Vãlenii de Munte, 1939 la p. 8; aducând
mai multe argumente privind prezenþa primatului
românilor în Transilvania ºi în Maramureº înain -

tea venirii ungurilor în secuime ºi în Maramureº,
printre altele spune: „Apoi pânã la venirea lui
Mihai Viteazul, s-au pãstrat în fruntea Mara mu -
reºului, ca reprezentanþi ai Coroanei ungureºti,
ºpanii români cum sunt Poganii, ajutaþi de alþi
cãpitani, tot români, cum este neamul Bilþ [Dãncuº]”.

„Oamenii aceºtia – spune N. Iorga – sunt
aºa de români, încât se folosesc, de la o bucatã de
vreme, de limba româneascã, în care, la aceastã
graniþã, încã de pe la 1400 s-au tradus cãrþile
sfinte pentru însãºi ordinele care pleacã de la
dânºii”.

Alexandru Filipaºcu consemneazã de ase -
menea cã „…boierii din Maramureº cores pon -
deazã româneºte cu vecinii lor din Bistriþa, pe
care îi informeazã asupra evenimentelor petre -
cute în Maramureº. În 1594 Jurj Pogan, ºpanul ºi
Toma Bilþiu [Dãncuº] juratul Ieraºului de Sus,
informeazã pe Bistriþeni despre sosirea unor oa -
meni nãimiþi de Korniº împotriva tãtarilor”. Scri -
sorile în limba românã în aceastã perioadã (1594,
1599, 1601, 1602, 1638, 1650 º.a.) abundã ºi se
generalizeazã3.

*

Ion Bilþiu Dãncuº s-a nãscut în comuna
fruntaºã Ieud, la 13 martie 1892, în casa insti -
tutorului de pie memorie, Petru Bilþiu Dãncuº,
intelectual de marcã al sfârºitului de secol al
XIX-lea, colaborator al lui Nicolae Densuºianu.
A fost primul din cei ºase copii ai distinsului
dascãl. Urmeazã ºcoala primarã în Ieud ºi gim -
naziul la Sighet ºi tot aici face ºcoala pedagogicã,
cu toate cã a fost recomandat, dupã absolvirea
gimnaziului, pentru a merge la studii superioare
la Budapesta. Dispariþia prematurã a tatãlui l-a
de ter minat pe tânãrul Ion sã facã ºcoala pedago -
gicã spre a putea contribui la creºterea celor ºapte
fraþi mai mici rãmaºi orfani. A fost premiant din
prima clasã primarã. Mai târziu îºi va completa
studiile la Universitatea din Cluj, absolvind Fa -
cul tatea de Filologie, apoi a fãcut studii de limbã
francezã la Universitatea din Dijon – Franþa, de -
venind pro fesor de limba francezã4. 

La 1 septembrie 1912, devine învãþãtor în
Sat Slatina (în dreapta Tisei). Dupã doi ani, în
1914 este mobilizat pe front, împreunã cu fraþii
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Mihai ºi Florentin. La 15 februarie 1915 este grav
rãnit pe frontul din Carpaþii Bucovinei, fiind lovit
de 11 gloanþe de mitralierã. Este luat prizonier în
Rusia þaristã pânã în anul 1918. 

La 11 noiembrie 1918, împreunã cu alþi
fruntaºi ai românilor maramureºeni, elaboreazã ºi 
semneazã cunoscutul man i fest – Apel prin care se
convoacã, pentru 22 noiembrie 1918, Marea
adunare a românilor din Maramureº care va alege
Sfatul Naþional Român din Maramureº ºi va de -
semna cu „credenþional” reprezentanþii care vor
semna Unirea Maramureºului cu Þara Mamã. La
Marea Adunare ce s-a þinut la Sighet, Ion Bilþiu
Dãncuº a fost ales secretar al Sfatului Naþional
Român din Maramureº, iar fratele sãu, Florentin
Bilþiu Dãncuº, a fost ales
co mandantul Gãrzilor Na -
þionale. Cu inteligenþa ºi te -
nacitatea-i cu nos cu te, sub
impul sul pro fun dei e du caþii
patriotice pri mite de la tatãl
sãu, Ion Bilþiu Dãncuº se va
implica cu toatã fiinþa sa în
acþiunea Marii Uniri5.

Dacã steagul tri color
pe care au ju rat pre ºe din -
tele, secretarul ºi membrii
Sfatului Naþional Român la 
Adunarea din 22 decembrie 
a fost tri mis de Iuliu Maniu
de la Cluj, prin Longin
Mihalyi, fraþii Ion ºi Flo -
rentin Bilþiu Dãncuº, cu
mari riscuri, au adus de la

Arad, primind din mâinile lui Vasile Goldiº baloþi 
de pânzã tricolorã din care au confecþionat stea -
gurile tricolore cu care au plecat delegaþii ma -
ramureºeni la Alba Iulia. Din iniþiativa dr. Vasile
Kindriº ºi dr. Titu Doroº ºi prin grija lui Ion Bilþiu
Dãncuº a apãrut la 7(20) decembrie 1918 ziarul
„Sfatul” ca or gan de presã al Consiliului Naþional
Român Cen tral din Mara mureº. În primul numãr
al ziarului, Ion Bilþiu Dãncuº publicã o parte din
celebrul articol „Drumul spre Alba Iulia” în care
evocã itinerarul delegaþiei maramureºene la
Marea Unire de la Alba Iulia. ªi tot aici ºi acum
publicã articolul „22 Novembrie 1918”, în care
prezintã adunarea de la Sighet.

Activitatea patrioticã a lui Ion Bilþiu
Dãncuº a fost per ma nent ºi consecvent urmãritã
de cei care au reprezentat fostul Imperiu Austro-
 Ungar. Amintim succint episodul petrecut ime -
diat dupã 1 decembrie 1918 (februarie 1919),
când Ion Bilþiu Dãncuº, în mod voluntar a fãcut
parte dintr-o patrulã de „roºiori” care a cercetat
linia demarcaþionalã, respectiv frontiera de nord-
 vest a României. În dreptul comunei Sãpânþa, Ion
Bilþiu Dãncuº a cãzut prizonier într-o ambuscadã
organizatã de trupele maghiare. A fost bãtut, mal -
tratat ºi apoi transportat ur gent la Satu Mare ºi
închis în temniþa oraºului. Dupã trei luni a fost
condamnat la moarte prin spânzurare alãturi de
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În anii tinereþii

Întâlnirea ieudenilor din 20 iulie 1936, de Sfântul Ilie.
În faþã, jos, cu soþiile lor ºi cu copiii, Florentin Bilþiu Dancuº ºi Titus Bilþiu Dãncuº. 

În primul rând, în picioare, al doilea din dreapta, este Ion Bilþiu Dãncuº

5 Mihai Dãncuº, Gheorghe Todinca, Unirea Maramureºului cu Þara. Mãrturii documentare 1918-1919, Sighetul
Marmaþiei, 2008, p. 105.



alþi ºapte prizonieri români. „Execuþia a fost fi -
xatã pe ziua denumitã «Vinerea Mare». În dimi -
neaþa acestei zile de primãvarã, uºa celulei s-a
deschis, dar în locul procurorului ºi jandarmilor
au apãrut câþiva dintre conducãtorii municipali,
care l-au rugat mieros sã îndeplineascã misiunea
de sol în faþa trupelor române ce se apropiau
pentru a le oferi capitularea fãrã condiþii. Desigur, 
prizonierul a fost fericit sã îndeplineascã o astfel
de misiune. Pe foºtii cãlãi nu s-a rãzbunat, do -
vedind calitãþi de adevãrat umanist”6.

Din anul 1921 este profesor la ªcoala Nor -
malã unde va funcþiona pânã în anul 1938 când se
desfiinþeazã ºcoala ºi se transferã la Liceul „Dra -
goº-Vodã”. S-a implicat în organizarea bibliotecii 
ªcolii dar ºi a Societãþii de lecturã Bogdan- Vodã7.

Ion Bilþiu Dãncuº a trãit intens viaþa so -
cietãþii intelectuale din perioada interbelicã. A
fost un bun gazetar, fiind un colaborator frecvent
al publicaþilor „Graiul Maramureºului”, „Sfatul”,
„Gazeta maramureºeanã”, „Maramureºul”, dar a
colaborat ºi la câteva ziare centrale cu articole de
istorie ºi cu caracter so cial.

Ion Bilþiu Dãncuº, dupã Marea Unire, a
simþit ºi a conºtientizat cã nu se poate face ordine
în þarã ºi în viaþa poporului nu se poate schimba
nimic în bine dacã nu se implicã pol i tic. ªi o face.
Încã din anul 1921, intrã în rândurile Partidului
Naþional Þãrãnesc: În perioada 1929-1931 devine 
deputat de Maramureº. Lupta politicã din pe ri -
oada interbelicã îl dezamãgeºte: intrã în con flict

cu foºtii lui prieteni, intelectuali de marcã – amin -
tim doar conflictul cu Ilie Lazãr – dar ele sunt
multe ºi dureroase. O parte din aceste episoade se
regãsesc în presa vremii, în articolele pe care le
scrie ºi le publicã în ziarele lo cale. 

În anul 1940, dupã odiosul Dik tat de la
Viena, alãturi de alþi intelectuali patrioþi, a decis
sã rãmânã în Maramureºul sãu na tal, sã nu se
refugieze, fiind conºtient de riscurile la care se
supune. A fost de mai multe ori arestat ºi chiar
condamnat la moarte. Ziaristul Ion Berinde con -
semneazã: „În toamna anului 1944, la apropierea
trupelor eliberatoare, a fost scos din închisoare,
pentru a îndeplini misiunea de parlamentar, lucru
pe care îl fãcuse ºi în 1919. Coincidenþã? Destin?
Probabil ºi una ºi alta”.

Dacã profesorul Ion Bilþiu Dãncuº, la Ma -
rea Unire din decembrie 1918, ºi-a asumat uriaºa
responsabilitate la vârsta de atunci, 26 de ani,
iatã-l pe eroul din 1918, cu acelaºi angajament pa -
tri otic, de data aceasta preºedinte al Consiliului
Naþional Român din Maramureº, ales în în chi -
soare în toamna anului 1940 ºi ocupând postul de
primar al oraºului de reºedinþã judeþeanã Sighet.

Anul 1945 a fost pentru Ion Bilþiu Dãncuº
anul hotãrâtor în viaþa sa. Acum ºi-a afirmat desti -
nul ca lider al românilor maramureºeni. S-a ri -
dicat împotriva invadatorului sovietic, împotriva
întronãrii comunismului în aceastã þarã. „Re -
compensa” a venit: a fost arestat ºi omorât prin
chinuri ºi bãtãi în închisoare, în anul 1952. 

Ion Bilþiu Dãncuº în arhivele CNSAS

Considerãm gãsirea acestor documente
foarte importantã, deoarece ele pun în evidenþã
atmosfera din þarã, problemele cu care se con -
fruntau liderii românilor, dar ºi odiosul fenomen
al delaþiunilor, care, iatã, era în plinã activitate.
Câteva documente sunt mãrturii ale unui seg ment
de istorie a þãrii ºi poporului nostru.

Fiul lui Ion, Tinel, respectiv inginerul Va -
lentin Bilþiu Dãncuº, care, dupã Revoluþia din
Decembrie 1989, a lucrat ca inginer con struc tor

în Cehia, Germania ºi apoi a emigrat în SUA,
unde s-a stabilit la New York8 ºi unde a ºi de -
cedat, a fãcut mai multe demersuri de reabilitare a 
memoriei tatãlui sãu, eroul naþional Ion Bilþiu Dãn -
cuº (înainte de Revoluþie – fãrã niciun rezultat).

Dupã Revoluþia din Decembrie, Valentin
Bilþiu Dãncuº vine în þarã ºi investigheazã Arhi -
vele CNSAS, unde gãseºte un dosar, care, din
pãcate, a fost golit de multe documente. Totuºi
aºa cum îmi scria9: „Îþi trimit alãturat niºte copii
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6 Ion Berinde, Portrete de dascãli maramureºeni, manuscris.
7 Vezi pentru aceasta anuarele liceelor „Ferdinand” ºi „Dragoº-Vodã” din Sighetul Marmaþiei.
8 A locuit în acelaºi bloc, vecin de  apartament cu scriitorul român dizident Romulus Zaharia, cu care am fãcut filmul

documentar Diplome Maramureºene, op er a tor Paul Orza, cu text în englezã ºi francezã, ce s-a proiectat ºi la ONU.
Avem corespondenþã în acest sens. Ne-am bucurat mult cã cei doi s-au întâlnit ºi s-au cunoscut.

9 Scrisoarea o expediazã din New York la 14 martie 2012 – 74-2162 ND Street GLENDALE, NY, 11385.



în 2 ex. dupã unele acte pe care am reuºit sã le
scanez din dosarele securitãþii ale lui tata... Do -
sarele sunt vechi de 60 de ani ºi supuse degradãrii
timpului... Dar, oricum, se poate face o idee des pre
evenimentele ºi metodele folosite de securi tate...”.

Scrisoarea ºi copiile dupã documentele gã -
site la arhiva CNSAS vizau ºi câteva idei cu

privire la un simpozion pe care-l preconizam în
iulie 2012 când se împlineau 60 de ani de la
sfârºitul tragic al eroului nostru, Ioan Bilþiu
Dãncuº10. 

Un doc u ment foarte im por tant care, trebuie
sã acceptãm, a marcat istoria noastrã este
urmãtorul:

„Proces-ver bal... ºedinþa de constituire a Consiliului Naþional Român... Maramureº, þinutã
în ziua de 30 au gust 1940, în localul... Sighet, seara la ora 7, fiind de faþã domnii: Vicar ªtefan Pop

(tatãl  acad. Mihai Pop − n.n.), dr. Petre (Mihalyi), Iuliu Moiº, Ti tus Berinde (prot. gr. cat. – n.n.),
dr. Vasile Ilea, O. Rodean (?), V. ªtef, dr. Gh. ...Zãgreanu, Eugen Dunca, Flora dr. Iuga, Livia dr.
Filipciuc, Ioan Bilþiu Dãncuº, dr. Ilie Kindriº, dr. Pârvu (?) Ion, Ion Koman, Iuliu […], dr. Bota
Grigore, Darie Vlad (preot gr. cat. – n.n.)… conducerea ºi apãrarea soartei poporului ro mân se
hotãrãºte:

[Al]egerea delegaþiei permanente a Consiliului Naþional [Român din Maramureº], care se
«designeazã» ºi care va avea ca sarcini luarea unor hotãrâri ºi mãsuri în noile împrejurãri. Se face
apel cãtre Poporul Român din Maramureº… pentru pãstrarea ordinei ºi disciplinei.

(Urmeazã semnãturile celor prezenþi ºi consemnaþi ca membri CNRC Maramureº).
D. C. M. s”

Am reprodus cuprinsul acestui doc u ment
im por tant (foarte deteriorat), deoarece surprinde
momentul creãrii Consiliului Naþional Român la
30 au gust 1940, consiliu care va prelua con du -
cerea Maramureºului dupã Dictatul de la Viena ºi
în timpul ocupaþiei sovietice.

C.N.R. alege ca preºedinþi de onoare pe
domnii: dr. Petru Mihalyi, dr. Ilie Kindriº ºi Dl.
Cuza Anderco. Ca preºedinte activ este ales dl.
Ion Bilþiu Dãncuº. Primar al oraºului Sighet este
ales Ion Bilþiu Dãncuº. În sensul celor de mai sus
apare tipãrit ºi Calendarul Consiliului Naþional

Român din Maramureº − 1945, ediþie îngrijitã de
Nicolae Vancea, Editura Gheorghe Ciple. Ca -
lendarul  devine o micã enciclopedie despre pãti -
mirile maramureºenilor. Aici apare publicat ºi
manifestul lui Ion Bilþiu Dãncuº „Cãtre þãrani”
(p. 32-33) ºi alte documente importante. Tot
acum, la 24 octombrie 1944, Ion Bilþiu Dãncuº ca
primar al oraºului Sighet dã ºi o Publicaþiune
cãtre popor pe care o semneazã11.

Ioan Bilþiu Dãncuº a fost ales ca Preºedinte
al Consiliului Naþional Român12. Arc peste timp

în 1918, la vârsta de 26 de ani Ioan Bilþiu Dãncuº
era secretarul, respectiv notarul Consiliului Na -
þio nal Român ºi re dac tor al primului ziar ro mâ -
nesc ce apãrea în Maramureº, „Sfatul”, iar în
1945, la 53 de ani este ales preºedintele al CNR
din Maramureº, asumându-ºi o responsabilitate
uriaºã. Titulatura de CNR respectiv SNR (Sfatul
Naþional Român) funcþionau concomitent. 

În Arhi vele CNSAS Bucureºti s-a gãsit un
dosar in di vid ual privind pe Dancuº Mihai (scris
cu litere mari, groase cu tuº ºi peniþã redis) peste
cuvântul Mihai este tãiat cu o linie cu creionul ºi
scris Ioan. Dosarul poartã antetul Mi nisterul Afa -
cerilor Interne cu menþiunea STRICT SECRET,
iar partea de jos, stânga a copertei Arhi va Nr.
1283, iar în dreapta 427225 (cu caractere mai
mici) respectiv I 262999, Vol. 1 (acelaºi lucru
este înscris ºi cu creionul mai în josul paginii). Pe
copertã, în partea dreaptã sus este ºi o stampilã ce
consemneazã: dosarul a fost microfilmat azi:
06.11.1973 de U.M. 0927 Baia Mare, semnãtura
indescifrabilã.

Vom da în continuare fragmente din docu -
mentele gãsite în dosarul de mai sus:
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10 Simpozionul nu l-am mai putut organiza, deoarece eu, M. D. în au gust 2011 m-am pensionat, iar cei care au urmat la
conducerea muzeului, la care am apelat, au refuzat.

11 În nota informativã fãcutã de Ioan Bilþiu Dãncuº la Bucureºti în 13 februarie 1945 cu privire la evenimentele din
Maramureº octombrie 1944-martie 1945 se scrie: „Ca urmare a consfãtuirilor anterioare þinute încã în închisoare, la
fiecare autoritate, SNR-ul a delegat câte un ºef. Astfel Dl. P. Mihalyi este del e gate pre fect, Dl. Bilþiu Dãncuº este del e -
gate primar, Dl. Laszlo-Lupuþin Paul ºef poliþie etc. Vezi Dr. Mihai Dãncuº, Un erou martir al poporului român…, în 
Satul maramureºean 1945-1918, 2005, p. 57-78.

12 Ibi dem.



„Sighet, 1942, Au gust 11
Dragã Lenuþa! 
…Scrisoarea ta m-a apucat în toiul evenimentelor  mari, ce se petrec acuma la noi în Ardeal.

Ne-am ridicat capul în sus iarãºi. Am fost avizaþi de cãtre Dl. Haþeganu, cã ne vine ºi în
Maramureº, Comisia mixtã germano-italianã, ca sã ne asculte plângerile. 

Cei câþiva, câþi am mai rãmas aici, ne-am pus pe lucru ºi am fãcut, în tainã un memoriu
voluminos, bine argumentat.

Comisia, compusã din miniºtri, cu tren spe cial, cu vreo 16 persoane, aparat mare a sosit.
Directorul nostru Tili Anderco a fost delegat pe lângã Comisie ºi umblã în tot Ardealul cu ea. Aici
am predat memoriul, susþinând fiecare dintre cei patru intelectuali câte un capitol.

Protopopul Berinde, Mihalyi Petre, dr. Bota Grigore ºi subsemnatul.
Le-am pus pe masa nemþilor 14 diplome nobilitare de 600 de ani, arãtându-le cã aici noi

suntem bãºtinaºii, ºi meritãm altã soartã. Le-am arãtat 800 de steme nobiliare etc. Am vorbit 1/2
ceas din tot sufletul.

La urmã m-a felicitat un ofiþer ger man. Iatã, aºa luptãm noi, cum putem fãrã a ne gândi la
aceea, cã poate mâine, când va pleca Comisia ce va fi cu noi?! Nu ne pasã! Ce-o fi, o fi. Noi
mergem înainte pe drumul apãrãrii drepturilor Neamului nostru oropsit ºi muritor de foame…

Noi suntem sãnãtoºi ºi bine. ªimi va merge la toamnã la Oradea la ºcoala de aplicaþie.
Nemþii nu-l mai primesc fiindcã le este intrus. Vã sãrutãm pe toþi cu drag ºi dor. Ion”.

Redãm în continuare o scrisoare intitulatã
„Dispoziþie” care probabil a fost trimisã în ia -
nuarie 1945, când Ion Bilþiu Dãncuº plecase la

Bucureºti pentru a exopera ajutoare pentru Sighet
ºi Ma ramureº. Scrisoarea este confirmatã ºi de un
arti col-ºtire apãrut în presã. Iatã textul:

„Am lãsat la Traian suma de 300 mii lei,
din care se vor achita cheltuielile camionului în 
reparaþie la Malaxa, restul pentru cheltuieli,
ºofer, etc. Am luat cu mine 111 mii lei, …
pentru necesitãþi eventuale la Cluj. Diurnele
mele ºi nici ale dlor Mihalyi ºi Nistor nu se vor
plãti din aceºti bani pânã la ridicarea noilor
bani de la bancã. Nistor Feri va in tro duce pe
Traian ºi va preda hainele etc. de la depozite,
dacã nu aºteaptã repararea maºinei. Mai bine ar 
fi sã aºtepte ºi sã plece cu ea.

 Eu pot fi aflat la Cluj, ªcoala Normalã

sau la Gh. Dãncuº, str. Miko 54”13 (cu care era 
vãr). (Semneazã) Ion Bilþiu Dãncuº

În dosar urmeazã ne nu mã rate documente
ale Securitãþii, ordine de urmã rire, ascultare,
supraveghere, percheziþii, le gã turile cu preotul
greco-catolic Ritiu Grigore, cu preotul protopop
Balea Simion, al cãrui ginere era, activitatea lui în 
cadrul PNÞ Maniu ca mem bru în conducere ºi
secretar gen eral în Comitetul PNÞ Sighet etc.,
etc.
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13  Între Ion Bilþiu Dãncuº ºi Gh Dãncuº a fost o relaþie specialã. Dovadã cã o perioadã a locuit la acesta pe strada  Miko
54. Dar ºi încrederea pe care a avut-o I. Bilþiu Dãncuº care i-a dat lui Gh. Dãncuº documentele Unirii Maramureºului
pentru a le copia ºi pãstra. Vezi pt. aceasta Fondul Gh. Dãncuº la Arhivele Naþionale Cluj Napoca, semnalat nouã de
Dr. Livia Ardelean, pentru care-i mulþumim.



Ion Bilþiu Dãncuº în memoria contemporanilor

Ion Bilþiu Dãncuº a rãmas în memoria foºti -
lor sãi elevi ca o personalitate distinctã. Au scris
despre el în articole, monografii ºi chiar memorii,
ziaristul de prestigiu Ion Berinde, învãþãtorul di -
rec tor Vasile Fodoruþ din Deseºti, dr. Ioan
Bohotici din Cluj, medic, fost deþinut pol i tic, Ti -
tus Bilþiu Dãncuº ºi alþii. Evocãrile sunt am ple, pe 
mai multe pagini. Reproducem aici câteva fraze
semnificative din lucrãrile autorilor.

*
„...Istoria nepãrtinitoare a acestui þinut strã -

moºesc îi va înregistra, în mod cert, numele ºi
faptele la locul cuvenit.

Potrivit la staturã, lat în spate, pietros, dar
frumos la chip, cu privire limpede ºi dreaptã, cu
pasul apãsat ºi hotãrât, cu fruntea latã, înãlþatã
voiniceºte, rezuma fãrã greº trãsãturile carac te -
ristice ale þãranului român din Þara lui Dragoº ºi
Bogdan, voievozi cu adânci rezonanþe în istoria
patriei noastre. 

Din iniþiativa lui Ion Bilþiu Dãncuº ºi a altor 
conducãtori maramureºeni, la 7 decembrie 1918
apare „Sfatul”. A fost prima publicaþie româ neas -
cã din Maramureºul istoric...”

Ion Berinde Portrete de dascãli maramureºeni 
(manuscris), Sighetul Marmaþiei, 1 au gust 1974

„Profesorul Ion Bilþiu Dãncuº trãieºte în
amintirea maramureºenilor ca personaj de le gen -
dã ºi va con tinua sã trãiascã peste veacuri ca
binefãcãtor ºi luminãtor al þãrãnimii oprimate de
vitregia secolelor. Faptele lui de pa triot înflãcãrat,
dãruit pânã la jertfa de sine, au fost ºi sunt vii în
satele noastre. Între anii 1919-1930 el a bãtãtorit
dru mul satelor pentru aducerea la ªcoala normalã
din Sighet a fiilor de sãteni, pentru a-i reda satelor ca
învãþãtori. Între aceºtia am mândria sã mã aflu ºi eu”.

„Dupã amiazã, urcând pe mãsuþa din celulã
ca sã ajungem la geam, am vãzut în curtea în -
chisorii coloane de deþinuþi scoºi la plimbare.
Între alþi maramureºeni am cunoscut pe pro fe -
sorul nostru Ion Bilþiu Dãncuº, eroul Ardealului
condamnat la moarte în 1919 de cãtre autoritãþile
maghiare ºi scãpat de sub ºtreang prin miracol”.

Vasile Fodoruþ, 
Deseºti, 5 martie 1983

„Ion Bilþiu Dãncuº a fost unul dintre
luptãtorii pentru Unirea cea Mare din 1918 ºi a
fost singurul dintre profesorii acestei ºcoli care a
alergat, prin satele Maramureºului, pentru a face
investigaþii ºi pentru a convinge, recruta ºi în -
druma tineretul stu dios ca sã urmeze cursurile
ªcolii Normale din Sighetul Marmaþiei, pentru a
deveni, cu timpul, învãþãtori vrednici ºi capabili
sã ducã mai multã luminã în acest þinut uitat ºi
neglijat de toate stãpînirile anterioare”.

Dr. Ioan Bohotici, Cluj (fost deþinut pol i tic), 
Comunicare prezentatã la Liceul Ped a gogic din

Sighetul Marmaþiei, în vara anului 1982

„În acele vremuri grele... din 1944... când,
aici în Maramureºul Voievodal,  puþini români au
cutezat sã-ºi ridice în sus capul! ... ºi sã-ºi scoatã
pieptul ... declarându-se: «Român»!!! Atunci pro -
fesorul de limba românã, francezã, germanã ºi
rusã Bilþiu-Dãncuº Ioan, nãscut în Ieud, Ma ra -
mureº, crescut ºi cu serviciul tot aici în Ma ra -
mureº, a fost ales de preºedintele Sfatului
Naþional Român al Maramureºului. El niciodatã
nu s-a ruºinat, cã-i român! Dar nici fricã nu i-a
fost, sã se de clare de român, ºi sã apere interesul
neamului românesc!”

Ti tus Bilþiu Dãncuº, 
învãþãtor pensionar

Ziarist ºi ac tiv ist cul tural – Spicuiri

Nu ne-am propus sã comentãm toate arti -
colele semnate de Ion Bilþiu Dãncuº. Semnalãm
doar câteva care ne-au fost la dispoziþie ºi care ni
se par mai interesante pentru cititorul de astãzi,
precum: „O zi istoricã” („Sfatul”, Anul II, 19 april 
(mai, 2) 1919), în care se menþioneazã cã:

„În aceastã zi a depus jurãmântul pe M. Sa
Regele României dl. pre fect al Marmaþiei dr.
Vasile Chiroiu, ºi totodatã prin faptul acesta s-a
încorporat Maramureºeul în Corpul României

Mari.” Fapt ce-l determinã pe autor, Ion Bilþiu
Dãncuº sã exclame în scris: „Suntem români – fii
ai României libere ºi independente”.

Ca aprecieri critice privind scrierile lui Ion
Bilþiu Dãncuº publicate în „Tri buna Ardealului”
ce apãrea la Cluj, inserãm aici cuvintele apãrute
în Almanahul cooperativelor „Plugarul” din Ar -
dealul de Nord, 1944. Scriitorul Francisc Pãcu -
rariu, în articolul intitulat „Viaþa literarã”, face un 
bilanþ cu privire la activitatea scriitoriceascã din
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Ardealul de Nord pe anul 1944. Analizând cola -
boratorii acesteia pe diferite categorii ºi specii
literare, face câte o scurtã prezentare a fiecãruia.
Despre colaborãrile lui Ion Bilþiu Dãncuº spune:
„I.B.D. nuvelistul cu nume de iniþiale, un foarte
talentat poet al vieþii maramureºene, care sesi -
zeazã în aspectele vieþii þãrãneºti fluenþa unei
gingãºii de basm, descoperind astfel o coardã a
satului pe care, la noi, au dibuit puþine arcuºuri14.

Menþionãm cã Ion Bilþiu Dãncuº obiºnuia
sã-ºi semneze articolele de la „Tri buna Ardea -
lului” cu iniþialele: I.B.D.

La Sighetul Marmaþiei se implicã activ în
viaþa oraºului, fiind prezent în presa localã încã de 
la înfiinþarea primului ziar românesc „Sfatul”.
Aici, alãturi de dr. Vasile Kindriº ºi dr. Titu
Doroº, luptã pentru consolidarea Marii Uniri,
pentru integrarea Maramureºului în Þara Mamã.
Pentru a se face înþeles, el ºi ceilalþi intelectuali
maramureºeni s-au apropiat de cei care au venit
din  vechiul regat, îi ocro tesc, spre a consolida
elementul românesc în toate structurile Þãrii:
func þionari publici, ofiþeri ºi per sonal al armatei
din garnizoana Sighet, mulþi în vãþãtori ºi pro -
fesori ce activau în satele zonei, dar ºi în oraºul
Sighet, preoþi misionari ai bisericii ortodoxe ro -
mâne, medici, ingineri, etc., etc. 

Publicã în  ziarul „Sfatul”, încã de la primul
numãr, prima parte a celebrului articol (reportaj)
de o inegalabilã frumuseþe literarã ºi vibrantã
stare sufleteascã de iubire pentru Neam ºi Þarã,
„Drumul spre Alba Iulia”. Tot acum publicã ºi
articolul „22 noiembrie 1918” în care prezintã
marea adunare de la Sighet de constituire a Con -
siliului Naþional Român. Articolul încã din textul
de început ne emoþioneazã: „A fost ziua cea mai
frumoasã, cea mai aleasã a Maramureºului ro -
mânesc”. Ar trebui sã transcriem articolul întreg
pentru a percepe marele tal ent al autorului, dar ºi
nobilele sentimente naþionale de care era cuprins. 

Va colabora la „Graiul Maramureºului”  de
la întemeiere, la  „Maramureºul”, „Gazeta ma ra -
mureºanã”, dar ºi la revista „Cãminul nostru”.

„Tri buna Ardealului” a fost singura pu bli -
caþie în limba românã în teritoriul ocupat de
horthyºtii unguri, iar cei care au colaborat la acest

ziar ºi-au asumat cu curaj ºi mare angajament pa -
tri otic misiunea de ziarist, apãrând ºi promovând
interesele Maramureºului românesc temporar
ocu pat. Aceºtia au fost: Gheorghe Dãncuº care a
promovat ºi condus paginile „Grai ºi suflet ro -
mânesc”, cãruia i s-au asociat Artur Anderco ºi
Ion Bilþiu Dãncuº, toþi maramureºeni din satul
Ieud, lor alãturându-li-se mulþi alþii. Articolul pu -
blicat de Ion Bilþiu Dãncuº în „Tri buna Ar dea -
lului”, anul II, nr. 107, din 28 ianuarie 1941, p. 2,
intitulat „Dezrãdãcinaþii”, este suficient ca sã-l
evocãm ca exemplu pentru a înþelege drama care
a cuprins poporul din Mara mureºul ocupat, „tra -
gedia celor plecaþi ºi a celor rãmaºi”. „Familiile
sunt rupte în douã. Copiii sunt despãrþiþi de pã -
rinþi, soþ de soþie, frate de frate ºi sorã de sorã”.

Ca profesiune de credinþã, autorul Ion
Bilþiu Dãncuº conchide: „Aici rãmân, între aceºti
munþi ai Maramureºului, în care de sute de ani a
rãsunat buciumul þãranilor români, buciumul strã -
bunilor mei, ciobani la oi, nobili ciobani la oi, cari 
privesc cu nepãsare la iarna grea ºi-ºi vãd de
treaba lor”. Nenumãrate sunt articolele lui Ion
Bilþiu Dãncuº pe teme similare ºi care toate îºi
gãsesc locul în paginile „Tribunei” la rubrica
„Grai ºi suflet românesc”15, rubricã întemeiatã ºi
condusã de alt maramureºean, ieudean de origine, 
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„Testamentul” lui Ion Biltiu Dãncuº, scris în închisoare,
încarcerat fiind de trupele maghiare de ocupaþie.

14 Francisc Pãcurariu, Viaþa literarã, în Almanahul cooperativelor PLUGARUL din Ardealul de Nord, 1944, Kolozsvar
– Cluj, editat la Centrala Cooperativelor româneºti, ed i tor Ion Buzea, p. 302.

15 Dr. Mihai Dãncuº, Ioana Dãncuº, Gh. Todinca, Maramureºul ºi Maramureºenii în ziarul „Tri buna Ardealului”
(1940-1944) (cu privire la articolul lui Ion Bilþiu Dãncuº Dezrãdãcinaþii publicat în „Tri buna Ardealului”, anul II, nr.
107, 28 ianuarie 1941).



Gheorghe Dãncuº, care la rândul lui, a pãtimit
pentru articolele scrise ºi intransigenþa privind
drepturile românilor în Transilvania ocupatã de
unguri. Cenzura maghiarã a luat ca pre text
articolul „Dacismul în literaturã” ºi publicarea
poeziei „Decebal cãtre popor” de George Coºbuc
în ziarul „Tri buna Ardealului” în numãrul din 9
martie 1941, înscenându-i un proces pol i tic, fiind
condamnat la doi ani ºi ºase luni de închisoare ºi
trei ani de pierdere a serviciului ºi suspendarea
drepturilor politice16.

*

„În fruntea foii noastre am pus numele
unuia dintre cei mai aleºi tineri ce-i avem.

Cetitorii îl cunosc, fiindcã mai multe arti -
cole de seamã, scrise prin dânsul au împodobit
ziarul nostru. Colegii lui, învãþãtorii români din
Maramureº recunoscând vredniciile, iscusinþa,
min tea deºteaptã, caracterul lui, l-au aºezat în
fruntea «Reuniunei Învãþãtorilor», cu toate cã a
fost ºi este aproape cel mai tânãr dintre ei. Noi îl
ºtim, îl cunoaºtem ca pe un bãrbat tãcut, adânc cu -

getãtor, cu inima de aur, − ºi hotãrât. Se þine de
zicala, cã tace ºi face”17.

În continuare articolul evocã episodul dra -
matic când Ioan Bilþiu Dãncuº, în februarie 1919,
fãcând parte voluntar dintr-o „patrulã de roºiori”
care cerceta linia demarcaþionalã pe frontiera de
nord-vest a României în dreptul comunei Sã pân -
þa, a cãzut prizonier într-o ambuscadã organizatã
de trupele maghiare (de secui). ªi continuã: 

„Duºmanul îl cunoaºte pe învãþãtorul din
Sat-Slatina, ºi-i succede, rãnit ºi sângerând – a pune
mâna pe el. Ne spun oameni vrednici de toatã în -

crederea, cã l-au vãzut abia viu, − sângele îi curgea
vale din cap, nas ºi urechi – îl purtau alþii”18. 

La rubrica „ªtiri” din numãrul pre ce dent al
ziarului „Sfatul” se anunþã cã „învãþãtorul român
din Slatina-Sat, Ioan Bilþiu Dãncuº a plecat joi
dimineaþa sã se intereseze de soarta fraþilor din
Sãpânþa, fãrã sã aibã cunoºtinþã cã satul era ocu -
pat de duºmani. Aici a fost prins de bandele un -
gureºti ºi bãtut de moarte. De aici a fost dus pe sus 

mai mort pânã la gara Taras, pentru a fi trimis la
Sãtmar. Doamne, pânã când îi mai rabzi ne pe -
depsiþi”. Este doar un episod din luptele ºi
suferinþele eroului Ion Bilþiu Dãncuº.

De altfel, de-a lungul apariþiei „Sfatului”
respectiv 7 decembrie 1918-26 decembrie 1919,
Ion Bilþiu Dãncuº va fi prezent cu articole im -
portante tratate cu mare seriozitate. În decurs de
un an a publicat zeci de articole, la care putem
adãuga articole mai mici de la rubrica de „ªtiri”
ºi, desigur, editoriale care apar nesemnate.

Articolul „Învãþãtorul ºi Sfatul sãtesc”19

este o pledoarie pentru importanþa învãþãtorului
în cadrul comunitãþii, rolul pe care l-a avut, îl are 
ºi trebuie sã-l aibã. El a trebuit sã fie... dem o crat, 
fiindcã el a fost în proxima atingere cu poporul.
El a trebuit sã fie deºteptãtorul, po vãþuitorul ºi
orga nizatorul poporului ... Afarã de activitatea 
lui culturalã ºi economicã, cum e în fiin þarea
societãþilor de lecturã, biblioteci, casi ne, ºcoala
de pomãrit, prãvãlie românã etc., el e chemat a
începe ºi o activitatea politicã, de mo craticã în
ajutorul Sfatului Comitatens ºi Co mitetul Diri -
gent…. Ion Bilþiu Dãncuº, în cre dinþa ºi sufletul
sãu curat, fiind convins de ataºamentul învã -
þãtorilor faþã de popor îi în deam nã la implicare
politicã: Cãci, feºtecare doreºte a trãi în o „Ro -
mânie Mare” liberã, libe ralã, in dependentã ºi
democraticã; sã punem, dar, umãr la umãr ºi sã
ajutãm dar a o face! La lucru darã!

Tot în sfera aceasta, în nr. 7 din 1919, pu -
blicã articolul „Adunarea învãþãtoreascã”, prin
care comunicã organizarea ºcolilor, faptul cã s-a
ales conducerea Reuniunii Învãþãtorilor Români

din Maramureº − preºedinte Ion Bilþiu Dãncuº,
vicepreºedinþi ºi reprezentanþi ai C.N.R.C., pre -
cum ºi delegaþii la adunarea învãþãtorilor români
din Transilvania în persoana d-lor Ion Bilþiu
Dãncuº ºi A. Miclea. 

S-a decis ca Reuniunea Învãþãtorilor Ro -
mâni din Maramureº sã devinã or gan oficios al
C.N.R.C. Printre altele se hotãrãºte „sistarea pro -
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16 Vezi pentru acestea „Sentinþa de condamnare a lui Gheorghe Dãncuº datã de Tribunalul Maghiar Re gal din Cluj”.
Copia, tradusã în limba românã ºi scrisã la maºinã, am primit-o de la prof. Raoul ªerban. A publicat-o parþial
folosindu-se de ea ºi în cariera sa postbelicã.

17 Articol de fond: Ion Bilþiu Dãncuº, în „Sfatul”, Anul II, Sighet 1(14) martie 1919.
18 Ibi dem.
19 Ion Bilþiu Dãncuº, Învãþãtorul ºi Sfatul sãtesc, în „Sfatul”, Anul II, 25(7) februarie 1919, Nr. 5.
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punerii în limba maghiarã20..., înlocuindu-se cu
limba românã scris, cetit ºi calcul. Sã hotãrãºte ca
fieºcare învãþãtor sã sprijineascã cu toate puterile
sale acþiunea C.N.R. Comitatens”. Iatã-l pe Ion
Bilþiu Dãncuº, marele pa triot, implicat în toate
problemele ºcolilor, în reorganizare, dar ºi în
viaþa socialã a satelor zonei.

***
Gravitatea situaþiei cre ate în zonã la finele

Marelui Rãzboi, precum ºi rapiditatea cu care se
succed evenimentele îl determinã pe Ion Bilþiu
Dãncuº, preºedintele Consiliului Naþional Român 
Maramureº, sã se adreseze diverselor forumuri
regionale ºi naþionale pentru a gãsi soluþii cât mai
rezonabile ºi rapide spre a stopa samavolniciile la
care era supusã populaþia româneascã de aici,
pentru a instaura liniºtea ºi ordinea.

Astfel, la 14 februarie 1945 Ion Bilþiu
Dãncuº printr-o scrisoare se adreseazã Sindi ca -
tului Presei Române din Ardeal ºi Banat. Scri -
soarea este adresatã de la Bucureºti, unde se afla
preºedintele cu probleme urgente.

O altã scrisoare expediatã probabil tot din
Bucureºti, datatã 24 II 1945, este adresatã direc -
torului ziarului „Scânteia”. Cere publicarea „unor 
lãmuriri” la „Raportul d-lui prof. Teofil Vescan”,
care face o dare de seamã asupra situaþiei din
Maramureº a Consiliului Naþional Român din ju -
deþ care „este prezentatã în culori greºite”. 

Scrisoarea cuprinde 5 puncte pe care le dez -
voltã reprezentând explicaþiile „raportului”

amintit. Ele exprimã situaþia realã ºi profund
de mo craticã pe care a promovat-o C.N.R.C.
Mara mureº, con dus de Ion Bilþiu Dãncuº.

Între documentele din arhiva lui Ion Bilþiu
Dãncuº, pãstrate printr-o întâmplare fericitã, am
gãsit ºi o „Declaraþie”21 scrisã ºi semnatã de dr.
Armin Guttmann, Preºedintele Comunitãþii Evre -
ieºti ºi medicul primar al oraºului Sighet „cu
privire la poziþia evreilor maramureºeni, senti -
mentele lor de sincerã preþuire faþã de populaþia
româneascã din Maramureº” ºi cã „doresc sã trã -
iascã în cadrul Statului român liber...”.

*
Ion Bilþiu Dãncuº a lãsat în manuscris mai

multe lucrãri, dintre care amintim amintim: Le -
gende maramureºene, Heraldica Mara mu re ºului,
Cetatea Cingalãului (versuri istorice)22, Ro mom -
ban ºi Robonban, epo pee a Neamului Românesc
în 12 cânturi.

Iatã cuvintele de fi nal cu care este evocat
eroul naþional Ion Bilþiu Dãncuº de cãtre fratele
sãu mai mic Ti tus. Ne asociem ºi noi din partea
„neamurilor, cu prietenii dragi nenumãraþi”.

„Pentru Neam ºi Pat ria Românã ai murit,
Ioane dragã, ca ºi Avram Iancu..., Horea, Cloºca
ºi Criºan..., Pintea Viteazu... ºi alþi mulþi din
Pãdurea Spânzuraþilor!!! ... Fie-vã þãrâna uºoarã,
la toþi, câþi aþi murit ºi v-aþi sacrificat pe altarul
Neamului ºi al Patriei Române!!! Cu drag, Ti tus
Bilþiu Dãncuº, fratele tãu mai mic ºi neamurile, cu 
prietenii tãi dragi nenumãraþi...”.   

20 În perioada ocupaþiei maghiare (1940-1944) s-a introdus în ºcoli obligativitatea predãrii în limba maghiarã. Tatãl nostru,
pr. Grigore Dãncuº, care atunci era paroh la Botiza, ne relata cã singurele ore pe care le puteau face în limba românã erau
cele de religie. Preotul Grigore Dãncuº ºi-a asumat responsabilitatea, ºi în orele de religie preda limba ºi literatura românã 
ºi istoria ºi geografia României. În acest timp jandarmul cu panã de cocoº se plimba pe coridor ºi asculta ce se vorbeºte în
clase. În sensul celor de mai sus Oficiul Protopopesc Greco-Catolic Român Sighet, prin scrisoarea nr. 569/942, trimite
Excelenþei Sale Dr. Alexandru Rusu, Episcopul Maramureºului un amplu raport pe patru pagini scrise la maºinã, despre
„sfârºitul de an ºcolar”. În prima parte aratã cã, dupã ce a vizitat toate ºcolile din dis trict, peste tot a aflat, „cã o mare
piedicã a învãþãmântului religios este cã, aproape în toate ºcolile limba de predare este cea maghiarã, mai ales la clasele
inferioare. În aceastã situaþie copiii uitã sã citeascã româneºte ºi trebuie sã depunã sforþãri peste puterile lor ca sã poatã
urmãri lecþiile din manuale. Chiar ºi în locurile unde se propune româneºte, se propune rãu de cãtre oameni, care în bunã
parte ºtiu prea puþin româneºte, pentru ca sã poatã face ºcoalã cum se cuvine”. S-au verificat 24 de „unitãþi”
explicându-se concis dar ex act starea învãþãmântului din protopopiat, dând calificative de „foarte bun”, „bun”,
„mulþumitor”, „îndestulãtor”, „slab”, atât preoþilor parohi, cât ºi celor care predau religia în ºcoli. Acest raport vine sã
confirme cele relatate de preotul protopop Grigore Dãncuº, în arhiva cãruia am gãsit acest doc u ment.

21  Declaraþia scrisã la maºinã cu mici completãri de mânã, datatã ºi semnatã manum propriae de dr. Armin Guttmann se
aflã în „fondul privat Mihai Dãncuº”.

22 Cetatea Cingalãului (versuri istorice) este, de fapt, un  „poem epo pee” în 6 cântãri cuprinzând 1138 de versuri. Textul
a fost publicat de cãtre Pamfil Bilþiu, cu o prefaþã scrisã cu multã aplecare de Nicoarã Mihali. Cartea a apãrut la Editura
Zestrea, Baia Mare, 2007. A fost ilustratã color în 11 tablouri dublate de 10 în creion negru de cãtre artista Laura
Tamás. Ion Bilþiu Dãncuº nu ºi-a imaginat niciodatã cã o artistã unguroaicã îi va ilustra o carte, deoarece, aºa cum am
vãzut, viaþa sa, ca ºi a tatãlui sãu, Petru Bilþiu Dãncuº, a fost mult ºi per ma nent chinuitã de unguri. Dar asta a fost...
Facem menþiunea cã fratele sãu, pictorul Traian Bilþiu Dãncuº, a pregãtit coperta ºi câteva desene pentru a ilustra o
eventualã publicare a acestor cãrþi.



Alexandru Filipaºcu
1902-1952

Ilie GHERHEª

Motto: Trecutul maramureºean nu a fost pentru Alexandru Filipaºcu, pur ºi simplu, o

istorie localã sau regionalã, ci a devenit o icoanã a vieþii românilor în legãturã cu celelalte þãri ºi

provincii româneºti, dar ºi cu locuitorii aºezaþi ºi colonizaþi de-a lungul timpului printre românii

maramureºeni, anume maghiari, germani timpurii, ruteni, evrei, þipþeri, landleri etc. 

Acad. Ioan-Aurel Pop

Rãsfoind, între altele, Registrul de sta -
re civilã „Nãscuþi 1899-1902”, deþi -
nut de cãtre Arhiva Primãriei

Pe trova, la fila nr. 505, în data de 21 aprilie 1902,
sub act nr. 74 este înregistratã naºterea lui
„Filipcsuk ªandor, fiul lui Gabor de 40 de ani,
boier din Petrova ºi al Juannei Purzsa, de 36 de
ani, jupâneasã de Giuleºti”1. Pe aceeaºi filã, în
aceeaºi limbã românã, mai apare faptul cã „în
anul 1938, prin decizia nr. 47339/1938, a Minis -
terului Justiþiei, îºi schimbã numele în Alexandru
Filipaºcu”2. O a treia notã mai consemneazã: „Mort
la colonia de muncã Pen in sula Valea Neagrã, la
20 dec. 1952, unde era deþinut. Petrova la 31
ianuarie 1953”3. Respectiva aºezare, de tristã
faimã, Valea Neagrã a devenit, în timp, localitatea 
Lu mina. 

Aceastã moarte cumplitã a fost comunicatã
de cãtre Ministerul Justiþiei, mai pre cis de cãtre
Direcþia Instanþelor Militare, cu nr. F/1205, din
26.08.1953. În aceastã notã se mai specificã fap -
tul cã „a fost arestat la 16.08.1952 ºi încadrat
într-o colonie de muncã pentru 60 de luni, dece -
dând la 20.12.1952, potrivit certificatului de de -
ces nr. 319 din 22.12.1952”4.

Nãscut într-o familie nobilã, foarte bogatã,
dar, mai ales, mare iubitoare de învãþãturã, de
culturã, Alexandru Filipaºcu a urmat clasele pri -
mare la ºcoala confesionalã din sat, de lângã bi -
sericã, la a cãrei edificare a contribuit ºi tatãl sãu
care era foarte avut, cu sume considerabile, atât
din banii proprii, cât ºi din cei ai Com po se so -

ratului Petrova, al cãrui casier a fost o bunã bucatã 
de vreme; dupã cum ºi din banii vistieriei co -
munei, al cãrei primar, de asemenea, a fost mai
mulþi ani de zile. Alexandru Filipaºcu ºi-a conti -
nuat apoi studiile la Liceul Piariºtilor din Sighet
(clasele I-IV) ºi la Liceul „Samuil Vul can” din
Beiuº (clasele V-VIII). Aici tânãrul petrovean
ºi-a prefigurat viitorul încã din anii de liceu unde
a înfiinþat o societate secretã româneascã din care
au fãcut parte, în timp, unele dintre spiritele lumi -
nate ale vremurilor de rãspântie, din preajma Ma -
rii Uniri de la 1918.
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1 Primãria Petrova, Serviciul Stare civilã, Registrul Nãscuþi (1899-1902), fila 505.
2 Ibi dem.
3 Ibi dem.
4 Ibi dem.



Cucerit fiind de farmecul, din pãcate, trist al
acestor documente de arhivã am mai ilustra cali -
tatea socialã a acestei familii nobile româneºti din 
Petrova, reproducând câteva date din „Matricula
morþilor (1912-1922)”, doc u ment deþinut de arhi -

va Parohiei Petrova − Susani, de data aceasta. În
acest sens, în dreptul anului 1921, la poziþia 29,
din pagina 53, a fost înregistratã moartea tatãlui
lui Alexandru Filipaºcu: „Dl. Gãvrilã Filipciuc/
mare proprietar/ primar/ casier comp.[osesorat],
în etate de 58”5, iar la rubrica „Boala ºi felul
morþii” este consemnat „tifos ºi reumã cronicã”.

De mare relevanþã istoricã rãmân, pentru
cercetãtori, datele alese de cãtre preotul paroh,
con sid er ate ca fiind ilustrative. Astfel cã la ru -
brica „Soþul, pãrinþii sau tutorii” stã scris: „Soþia:
Ioana Pârja n. Giuleºti/ prunci Dr. Vasile Filip ciuc

− prim-pretor ptr. Viºeu/Ioan F. of. C.R.F/ ªandru

− teolog curs I/ Ileanã/ Irinã/ Mãrie/ George”6. Aºa -
dar, ilustrul cãrturar s-a nãscut într-o familie avutã,
cu ºapte copii. 

Înmormântarea tatãlui lui Alexandru
Filipaºcu a fost o ceremonie de mare prestigiu, iar 
la rubrica „Preotul îngropãtor”, apar urmãtorii
slujitori ai altarului: „D.[arie] Vlad paroh loc./

Iuliu Ardelean − paroh Borºa/ ªandru Coman

Moiseiu/ Tit Demian − Viºeu de Jos/ Emil Fucec

− Rozavlea/ Alexiu Ma rina − Ruscova, ªandru

Leahoviciu − Bistra”7. Mormântul lui Gãvrilã
Filipciuc se gãseºte ºi astãzi în faþa Bisericii din
Susani, iar pe crucea sa de marmurã neagrã stã
scris: „Aci odihneºte în Domnul/ Boieriul/ GÃ -
VRILÃ FILIPCIUC/ Nobil de Petrova/ 7 Junie
1862-12 martie 1921/ «Nedreptatea am urât/ ªi o
am urgisit/ Iar legea Ta o am iubit!»/ Ridicat de
soþia sa Joanã n. Pârja”8.

În anul 1930 s-a stins din viaþã ºi mama
ilustrului cãrturar, Ioana, nãscutã Pârja, la vârsta
de 66 de ani. Înmormântarea jupânesei de Giuleºti 
a fost oficiatã de cãtre un cortegiu funerar for mat
din ºase preoþi, în frunte cu pãrintele vicar Ilarie
Boroº ºi parohul lo cal Paul Szilaghi. 

Lãsându-ne pradã unor teorii despre destin
ºi predestinare, dar fãrã sã con siderãm coin ci -

denþa un capriciu al sorþii, am mai completa, to -
tuºi, într-un mod cât se poate de ex plicit, ad
litteram, precizând cã în „Matricula botezaþilor
(1899-1910)”, cercetatã în arhiva Parohiei
Petrova-Susani, în dreptul anului 1902, la nr. de
ordine 34 bis, este consemnat, în spaþiul nr. de
ordine 35, numele de ªandru Filipciuc, iar în
dreptul datei de naºtere „1902-aprilie-20-21”9.
Cu siguranþã cã acest amãnunt de cronicã pa -
rohialã nu face decât sã sporeascã aura de mis ter,
de predestinare, aºadar!

Iatã câteva date reci, caligrafiate straniu,
într-o limbã de cancelarie seacã, administrativã,
dar care descriu ºi prefigureazã (poate!) acolada
unui destin dra matic. Omul care a parcurs cei 50
de ani de viaþã a ales sã-ºi schimbe numele, a
optat pentru idealuri altruiste ºi caritabile, aban -
donând, între altele, douã profesii nobile, recon -
siderându-ºi convingerile politice, cãlcându-ºi pe
suflet în privinþa convingerilor religioase º.a.

Crescut ºi for mat într-o atmosferã de au -
tenticã trãire româneascã, ocrotit ºi încurajat de

exemplul celor din jur (dr. Gheorghe Bilaºcu −
unchiul sãu, dar ºi întemeietorul învãþãmântului
su pe rior stomatologic românesc; dr. Vasile Filip ciuc

− fratele sãu, parlamentar în perioada inter belicã;

dr. Gavrilã Iuga − cumnatul sãu, par la mentar ºi
pre fect al Maramureºului, în aceeaºi perioadã
º.a.), Alexandru Filipaºcu a încercat sã le urmeze
exemplul, cu multã determinare ºi dintr-un im -
bold lãuntric. 

Cunoscãtor fin al realitãþilor acestei zone a
Maramureºului ºi, mai cu seamã, a Vãii Viºeului,
tânãrul ªandru Filipciuc (pe atunci!) s-a implicat
cu tot sufletul în miºcarea unionistã care anima
realitatea acelor vremuri, în toamna anului 1918
participând la alungarea ucrainenilor care au ocu -
pat partea dreaptã a râului Viºeu pânã în locali tatea 
Crasna, parte componentã a comunei Petrova. 

În acel an (1918), în Maramureº, climatul
po lit ico-so cial era înveninat ºi încrâncenat, iar
românul renegat, bogãtaºul Pop ªimon din Viºeul 
de Sus ameninþa cã-i va împuºca, cu mâna lui, pe
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5 Parohia Ortodoxã Petrova I – Susani, Serviciul Arhiva, Matricula morþilor (1912-1922), f. 53.
6 Ibi dem.
7 Ibi dem.
8 Parohia Ortodoxã Petrova I – Susani, Cimitirul Ortodox, faþã, partea dreaptã, lângã gardul de la Drumul Naþional.
9 Parohia Ortodoxã Petrova I – Susani, Serviciul Arhiva, Matricula botezaþilor (1899-1910), fila 31.



toþi aceia care vor susþine unirea cu Regatul
România. 

Într-o altã ordine de idei, datoritã implicãrii
sale în miºcarea naþionalã de la Beiuº, în orga -
nizaþiile se crete ale tinerilor români, Alexandru
Filipaºcu s-a fãcut remarcat, astfel încât, în vara ºi 
toamna anului 1919, a fost solicitat sã ia parte la
instaurarea administraþiei româneºti, pe lângã se -
cretarul Prefecturii Seleuº, fiindu-i apreciate ºi
calitãþile de bun cunoscãtor de limba românã. 

De remarcat cã, deºi era tânãr, Alexandru
Filipaºcu îºi asumase un destin curajos, abia
reuºind sã prindã primul tren care a plecat din
Beiuº, la venirea trupelor de secui din toamna
anului 1918, cãzând într-o ambuscadã la Oradea
ºi fiind maltratat de cãtre militari ai unei gãrzi
maghiare. Cu toate acestea, în toamna anului
1920 a luat parte activã în cam pania electoralã a
unchiului sãu, dr. Gheorghe Bilaºcu, candidat al
Partidului Naþional Român din Transilvania
pentru Parlamentul de la Bucureºti, în circum -
scripþia electoralã Bârsana.

La insistenþele familiei, calcã pe urmele dr.
Gheorghe Bilaºcu, începând studii de medicinã la
Budapesta dar, cu timpul, reuºeºte sã-ºi convingã
unchiul, cã nu aceasta era menirea lui ºi, tot cu
ajutorul acestuia, se va înscrie la Roma, la Se -
minarul Ro man Pon tif i cal Laternaum, cu scopul
de a deveni dip lo mat al Sfântului Scaun. Aici,
frecventând bibliotecile Romei ºi audiind o paletã 
largã de cursuri, abandoneazã ºi aceastã perspec -
tivã de „viitor prinþ al bisericii”, întorcându-se în
Maramureºul sãu drag; ca atare, Alexandru
Filipaºcu a ales sã se dedice vieþii de dascãl ºi/sau
preot, profesând pe rând, ºi predând disciplinele
istorie, teologie sau filosofie, în mai multe oraºe
transilvane, între care Zalãu, Viºeul de Sus,
Sighet, Alba Iulia, Sibiu, Cluj. Dupã al Doilea
Rãzboi Mondial, Alexandru Filipaºcu a devenit
profesor la Institutul Teologic Ortodox din Cluj. 

Cu toate cã a pãrãsit o carierã exclusivã de
preot-paroh, el s-a simþit atras, a rãmas ºi s-a
dedicat acestei vocaþii, fiind hirotonit la Mã nã -
stirea Moisei, în ziua de 8 septembrie 1929, de
Sfânta Maria Micã, de cãtre însuºi episcopul
Gherlei, dr. Iuliu Hossu. Prima liturghie oficiatã
de cãtre Alexandru Filipaºcu a avut loc la
Petrova, la 1 noiembrie 1929, în Biserica din
Susani, locaº de cult greco-catolic de o extra -

ordinarã eleganþã arhitectonicã, edificat ºi cu
osâr dia familiei sale. 

În acest sens, este bine de remarcat faptul cã 
aceastã consacrare întru preoþie a venit dupã cã -
sãtoria sa cu Livia Buzilã, fiica preotului ªtefan
Buzilã din Poiana Ilvei (azi, Bistriþa-Nãsãud), la 22 
iunie 1928. Din aceastã cãsãtorie, lui Alexan dru
Filipaºcu i s-au nãscut doi copii: Livia, la 27 mar -
tie 1931 ºi Alexandru, la 25 aprilie 1937. Doamna 
Livia Filipaºcu, cãsãtoritã Piso, a recuperat o par -
te din manuscrisele ilustrului sãu tatã, le-a pu -
blicat, iar în felul acesta op era postumã a lui
Alexandru Filipaºcu a devenit, cel puþin la fel de
valoroasã precum cea antumã, astfel cã astãzi îi
putem atribui autorului supranumele de „patriarh
al istoriografiei maramureºene”. 

La fel de ilustru, fiul sãu dr. Alexandru
Filipaºcu, un reputat cercetãtor biolog a nutrit toatã
viaþa sa un cult pentru minunatul sãu pãrinte ºi a
încredinþat, spre reeditare, ultramediatizata „Istorie
a Maramureºului”; ca atare, în anul 1997 a fost
publicatã, în ediþie anastaticã, lucrarea de referinþã
apãrutã în anul 1940, care este astãzi cea mai cititã ºi 
cea mai invocatã carte de istorie a Maramureºului.

În perioada octombrie 1933-noiembrie
1937 Alexandru Filipaºcu a deþinut funcþia de
prim ajutor de primar al Sighetului, fãrã a avea,
însã, o angajare politicã. Ca edil, odrasla boie -
reascã din Petrova s-a implicat în rezolvarea tre -
burilor comunitãþii sighetene, contribuind esen þial
la efortul de modernizare a oraºului reºedinþã a
judeþului Maramureº: a mutat piaþa din centrul
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Sighetului în locul unde este ºi astãzi, transfor -
mând întregul perimetru în zonã pietonalã sau
Corzo, a dotat noua piaþã cu 100 de gherete de
beton, a trasat ºi deschis noi strãzi, continuând
introducerea canalizãrii, a determinat pavoazarea
mai multora, a introdus curentul de zi în oraº, a
modernizat uzina electricã, a înfiinþat un abator
pentru tãiat porci, a instalat sirenele de alarmã la
nivelul cerinþelor vremii, a modernizat serviciul
de pompieri º.a.

Tot în aceastã perioadã sigheteanã, dr.
Alexandru Filipaºcu s-a implicat intelectual ºi
ma te rial, fãcând parte din mai multe asociaþii ºi
societãþi, între care: Asociaþia pentru Cultura Po -
po rului Român din Maramureº, ASTRA, Socie -
tatea „Principele Mircea”, dupã cum a fost
mem bru în Consiliul de Administraþie al Bãncii
Populare „Tisa”, dar ºi cenzor la Banca „Mara -
murãºanã” º.a. 

Ca profesor, preot, ziarist a desfãºurat o
prodigioasã activitate antirevizionistã, þinând mai 
multe conferinþe ºi prelegeri, încercând sã conºti -
entizeze pericolul iminent cu care era ameninþat
statul român, românii, mai cu seamã. 

Doc tor în filosofie (1922), doc tor în te o -
logie (1928) a rãmas, totuºi, unul dintre expo -
nenþii cei mai prestigioºi ai istoriografiei Mara -
mureºului, realizând prima sintezã istoricã a
acestui þinut. Despre acest demers al sãu, însuºi
Alexandru Filipaºcu preciza cã nu are pretenþia de 
a fi dat „un studiu complet, întocmit dupã toate
cerinþele istoriografiei momentului”. La Lemberg 
(Liov) teza sa de doctorat în teologie a fost susþ -
inutã în limba latinã, aceeaºi în care a fost ºi
redactatã, fiind de faþã ºi consulul României din
acel oraº, cu respectiva ocazie. 

În anul 1922 dupã susþinerea tezei de doc -
torat în filozofie, la Roma, a pãrãsit Cetatea Eter -
nã ºi s-a înscris, ca audi ent, la anumite cursuri în
cadrul Universitãþii din München. În anul 1926 a
urmat, de asemenea, cursuri în filozofie, la Paris.  

În paralel, profesorul Alexandru Filipaºcu
s-a preocupat per ma nent de perfecþionarea sa
con ti nuã ca dascãl de teologie, devenind profesor
calificat în aceastã disciplinã, încã din anul 1924,
pentru ca, începând cu 1 decembrie 1928, sã devi -
nã profesor definitiv de teologie. Tot pe aceastã

linie a perfecþionãrii con tinue, a urmat di verse
cursuri la Bucureºti, între anii 1928-1930, pe care
le-a încheiat cu un examen de prestigiu, susþinut
la Iaºi ºi obþinând me dia 8,17. 

Atât prin activitatea sa antumã, cât ºi prin

realizãrile postume, reuºite de fiica sa − doamna
Livia Piso Filipaºcu, marele istoric a rãmas un
model, o conºtiinþã nobilã, nefisuratã, un aris to -
crat al propriului destin. El a evitat, cu di plomaþie,
luptele interconfesionale, disputele ideo logi co-
 po litice de la mijlocul anilor ‘40, plasându-se,
însã, ferm împotriva revizionismului maghiar ºi a
zvârcolirilor iredentiste ucrainene. 

A rãmas de referinþã, în acest sens, cu ecou
pânã în presa centralã, discursul antirevizionist al
profesorului dr. Alexandru Filipaºcu, din anul
1936, în Sala festivã a Prefecturii Maramureº. Tot 
în acest sens, a înfiinþat ºi a condus publicaþia
„Ecoul Maramureºului”, de mare im pact la vre -
mea sa, apãrând, însã, doar între anii 1934-1936.
În anul 1936, dr. Alexandru Filipaºcu a fost de -
corat cu Ordinul „Coroana României”, ca urmare
a recunoaºterii implicãrii sale prodigioase în viaþa 
so cial politicã ºi culturalã a Maramureºului ºi a
þãrii; de asemenea, în anul 1941 a primit premiul
„Nãsturel-Herescu” al Academiei Române. 

Cu toate cã a evitat cu obstinaþie sã se im -
plice în lupta politicã a vremii ºi a judeþului, totuºi 
a ajuns în colimatorul presei momentului, iar prie -
tenul ºi fostul sãu coleg, jurnalistul Gheorghe
Dãncuº, care semna, între altele, ºi cu pseu do -
nimul de Mefisto, în rubrica pe care o gestiona,
„Colþul vesel-trist” a gazetei „Graiul Mara mu -
reºului”, în articolul „Dilema unui edil” aprecia:
„Se ºtie, calitatea sa este liberaloid neofit. S-a
supus acestui proces de metamorfozare politicã
numai din modesta dorinþã de a avea cât mai
repede ceva «plusuri» pe lângã-i umila lefºoarã
de dascãl în cele sfinte”10.

Convins fiind cã orice demers de tipul celui
de faþã nu poate decât sã aproximeze, sã con tureze 
portretul unei personalitãþi atât de com plexe, pre -
cum a fost cea a istoricului dr. Alexandru Filipaºcu,
apreciem cã eroul rândurilor de faþã a rãmas un
etalon al epocii sale. 
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10  Dãncuº, Gheorghe, Dilema unui edil, în „Graiul Maramureºului”, anul III, nr. 28 din 1 martie 1934, p. 3.



De la o victimã a Canalului Dunãre-Marea Neagrã
la admiraþia istoricã a urmaºilor

În comuna neamului sãu, Petrova, în lo -
calitatea natalã,  a persistat un cult al me moriei lui 
Alexandru Filipaºcu. Pe vremea re gi mului co -
munist, cartea sa de referinþã Istoria Mara mu -
reºului circula din mânã în mânã, ca un samizdat,
fiind valorificatã cu suma de 3.000 lei pentru un
ex em plar, ceea ce echivala cu un salariu de di rec -
tor de ºcoalã. 

Dupã revoluþia din 16-22 decembrie 1989,
în Petrova s-a reaprins acest „cult” al ilustrului
înaintaº, mai întâi la nivelul intelectualilor ºi
dascãlilor din comunã, între care îi amintesc, cu
re spect, pe domnii: Ion Petrovai, Simion Ileº,
Dumitru Borda, Ion Buºescu ºi doamna Marieta
Ro man. Demersurile dascãlilor petroveni au fost
susþinute, la vremea lor, atât de cãtre foºtii primari 
Vasile Dohotar ºi Vasile Bilaºcu, cât ºi de sem -
natarul acestor rânduri.

În consecinþã, în anul 2002, cu ocazia sãr -
bãtoririi centenarului naºterii marelui istoric, dar
ºi cu ocazia comemorãrii morþii acestuia, au avut
loc mai multe acþiuni remarcabile: 

• grupul ºcolar din localitate a primit nu -
mele Liceul Tehnologic „Alexandru Filipaºcu”;
de asemenea, la 20 aprilie, a avut loc un sim -
pozion omagial „Alexandru Filipaºcu”; 

• a fost repartizat un lot de teren pentru
edificarea unui muzeu al cãrturarilor petroveni:
dr. Gheorghe Bilaºcu, dr. Vasile Filipciuc, dr.
Alexandru Filipaºcu.

Tot în acelaºi an, 12 aprilie 2002, la Co -
legiului Naþional „Dragoº-Vodã” Sighetul Mar -
ma þiei a avut loc un simpozion închinat fostului
profesor; de asemenea, cu sprijinul doamnei pri -
mar, prof. Eugenia Godja, a fost realizatã o placã
aniversarã care urma sã fie amplasatã pe casa
construitã de Alexandru Filipaºcu din Sighetul
Marmaþiei. Cabinetul de istorie a primit numele
lui Alexandru Filipaºcu. 

În aceeaºi ordine de idei, se impune sã
amin tim faptul cã la Sighetul Marmaþiei, poetul ºi 
omul de culturã Echim Vancea, împreunã cu un
grup de intelectuali sigheteni, a înfiinþat Centrul
de Studii ºi Cercetãri Privind Istoria, Cultura ºi
Civilizaþia Maramureºului „Dr. Alexandru
Filipaºcu”. 

Memoria ºi admiraþia aceluia care a fost
Alexandru Filipaºcu sunt pãstrate ºi cul ti vate cu
religiozitate de cãtre urmaºii acestuia ºi prin inter -
mediul Casei Nobililor Maramureºeni, edificatã
de Viºeul de Sus, o instituþie unicã în peisajul
istoriografic naþional.

Alexandru Filipaºcu – o bibliografie

I.1. Op era antumã 

 1. Roma ºi frumuseþile ei, Zalãu, 1925.
 2. Adevãrul istoric al Genezei, Oradea, 1930.
 3. Revizionismul maghiar ºi drepturile noastre asupra Daciei,

Sighet, 1936.
 4. Istoria Maramureºului, Tipografia Ziarului „Universul”,

Bu cureºti, 1940.
 5. De la românii din Maramureº, Sibiu, 1943.
 6. Le Maramureº (lb. francezã), editatã de Centrul de Studii ºi

Cercetãri Privitoare la Transil vania, vol. X al Colecþiei
Bibliotheca „Re rum Transilvanie”, Sibiu, 1944.

 7. Luptãtorul maramureºean Dr. Vasile Filipciuc, Sibiu, 1944. 
 8. Voievodatul Maramureºului. Originea ºi structura lui, Sibiu, 

1945.
 9. Bihorul românesc, Sibiu, 1945.
10. Naþionalitãþile Maramureºului în lu mina mãrturiilor do cu -

men tare, Cluj, 1946. 
11. Dezvoltarea economicã ºi politicã a Principatelor Române

pânã la Rãzboiul de In de pendenþã, Cluj, 1950. 

179

100 DE PERSONALITÃÞI MARAMUREªENE CARE AU FÃCUT ISTORIE



I.2. Op era postumã 

 1. Filipaºcu Alexandru, Moisescu Gheorghe, Lupºa ªtefan, Istoria Bisericii Române, Bucureºti,
1957. 

 2. Filipaºcu, Alexandru, Istoria Maramureºului, Editura Gutinul, 1997. 
 3. Maramureºul, Editura Echim, Sighetul Marmaþiei, 2002. Traducere dupã Le Maramureº,

Sibiu, 1944.
 4. Filipaºcu, Alexandru, Patronime maramureºene. Ge nea -

logia familiei de Dolha ºi Petrova (nobili maramureºeni
urmaºi ai dacilor liberi). Ediþie îngrijitã ºi postfaþã de Livia
Piso- Filipaºcu, Cuvânt-înainte de profesor univ. dr. Ioan-
Aurel Pop, Editura Albatros, Bucureºti, 2003. 

 5. Filipaºcu, Alexandru, Enciclopedia familiilor nobile ma -
ramureºene de origine românã. Ediþie îngrijitã de Ion ºi
Livia Piso, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2006. 

 6. Filipaºcu, Alexandru, Enciclopedia familiilor nobile ma -
ramureºene de origine românã. Ediþie îngrijitã de Ion ºi
Livia Piso, revizuitã ºi adãugitã de dr. Livia Ardelean,
Editura Ethnologica, Baia Mare, 2014. 

 7. Prof. Alexandru Filipaºcu de Dolha ºi de Petrova. Doc tor în
filozofie ºi teologie, Istoria Maramureºului, ediþia a II a,
prefaþã de Livia Piso, Editura EIKON, Cluj-Napoca, 2014. 

 8. Filipaºcu, Alexandru, Enciclopedia familiilor nobile ma -
ramureºene de origine românã, (The En cy clo pe dia of no ble 
fam i lies of a ro ma nian or i gin in Maramureº county). Ediþia a II-a adãugitã ºi îngrijitã de Ion ºi 
Livia Piso, ediþie bilingvã, traducere de Ligia Tomoioagã, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2015. 

II. Studii ºi articole de istorie

 1. Contribuþiuni la administrarea Maramureºului, sub regimul maghiar, în „Transilvania”, nr.
7-8, 1942.

 2. Înstrãinarea unor familii maramureºene, în „Transilvania”, nr. V - VII, 1942.
 3. O impietate naþionalã, în „Þara”, nr. 383, 1942.
 4. Eroul Popa Lupu din Borºa - 225 de ani de la nimicirea tãtarilor, în „Þara”, Nr. 394-397, 1942. 
 5. Descrierea întâmplãrilor de la începutul revoluþiei 1848/1849 în protopopiatul Hãlmagiului,

în „Transilvania”, nr. 1 ºi 44-46, 1943.
 6. Protopopul Ionu Fodoru ºi urmaºii sãi, în „Transilvania”, nr. IX-X, 1944.
 7. Luptãtorul maramureºean Dr. Vasile Filipciuc, în „Transilvania”, nr. X-XI, 1944.
 8. Legãturile Maramureºului cu Nãsãudul, în „Plaiuri Nãsãudene”, nr. 20-21, 1944. 
 9. Monografie comunei Bârsana, în „Plaiuri Nãsãudene”, nr. 25-26, 1944. 
10. ªovinismul unguresc. Din suferinþele noastre. Sfârºitul stãpânirii ungureºti, în Transilvania

de Nord, în România Nouã”, nr. 17, 22, 1944.
11. Începuturile ASTREI în Maramureº, în „Transilvania”, anul 75, nr. 1, 1944, p. 163-169.
12. Naþionalitãþile Maramureºului în lu mina mãrturiilor documentare, Cluj, 1946. 

III. Alexandru Filipaºcu − referinþe istoriografie

 1. Achim, Valeriu, Un cãrturar pa triot. Mãrturii despre Alexandru Filipaºcu, în „Pentru So cial -
ism”, nr. 6896 din 25.X.1977, Baia Mare, p. 2. 

 2. Achim, Valeriu, O prestigioasã ºi necesarã reeditare: Istoria Maramureºului, Archeus,
decembrie 1997. 

 3. Achim, Valeriu, Prof. Filipaºcu, Alexandru, Istoria Maramureºului, în Pro Unione, Anul IV,
nr. 3-4 (11-12), decembrie 2001, p. 185-186. 

 4. Ardelean-Pruncu, Ion, Din galeria marilor bãrbaþi ai Maramureºului, în „Maramureºul
Istoric” din ianuarie 1993, Sighetul Marmaþiei. 

 5. Borda, Dumitru, Profesorul, teologul ºi istoricul Alexandru Filipaºcu, Editura Þara Mara -
mureºului, Petrova, 2016. 
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 6. Ciolte, Ion Vasile, Viaþa ºi activitatea Preotului Profesor Dr. Alexandru Filipaºcu, lucrare de
licenþã, Institutul Teologic Universitar Ortodox, Cluj-Napoca, 1994. 

 7. Criºan, Mircea, Alexandru Filipaºcu − un adevãrat reper al Maramureºului, în „Gazeta de
Maramureº”, Anul XIV, Nr. 657, 7-13 noiembrie 2015, p. 12. 

 8. Gherheº, Ilie, Alexandru Filipaºcu − un istoric care ºi-a urmat menirea pânã la sacrificiul
suprem, în „Graiul Maramureºului”, Anul XIV, serie nouã nr. 3666, 22 aprilie 2002, p. 1-3.

 9. Gherheº, Ilie, Prof. Dr. Alexandru Filipaºcu − „De la românii din Maramureº”, Sibiu, 1943 −
ecoul unei însingurãri, în „Graiul Maramureºului”, Anul XIV, serie nouã, nr. 3699, 4 iunie
2002. 

10. Gherheº, Ilie, Alexandru Filipaºcu − un aris to crat sublim al propriului destin, în „Marmaþia”,
7/2, Muzeul Judeþean Maramureº, Baia Mare, 2002, p. 328-332. 

11. Nãsui, Florentin, 70 de ani de la apariþia lucrãrii lui Alexandru Filipaºcu „Istoria Mara -
mureºului”, în „Graiul Maramureºului”, Anul XXII, serie nouã, nr. 6202, 9 au gust 2010, p. 1, 3.

12. Pârja, Gheorghe, O carte nobilã despre Maramureº, în „Graiul Maramureºului”, Anul XXIV,
serie nouã, nr. 983, 25 au gust 2012, p. 6. 

13. Pârja, Gheorghe, O carte utilã ºi necesarã, „Profesorul, teologul ºi istoricul Alexandru
Filipaºcu”, în „Graiul Maramureºului”, Anul XXVII, nr, 8120, 10 decembrie 2016, p. 6. 

16. Petrovai, Mãricuþa, Viaþa ºi activitatea preotului prof. Dr. Alexandru Filipaºcu, în „Glasul
Maramureºului”, Anul VI, nr. 1536, 20 aprilie 2002, p. 2.

17. Piso-Filipaºcu, Livia, Patronime maramureºene. Heraldicã. Steme. Fa milia de Dolha ºi de
Petrova, în „Transilvania”, nr. 3, 2001, Sibiu. 

19. Popescu, Ioan Johni, Sighetenii l-au omagiat pe savantul Alexandru Filipaºcu, în „Informaþia
Zilei de Maramureº”, Anul X, nr. 2702, 9 au gust 2010, p. 16. 

20. Rãdulescu, Mihai Sorin, Istorie ºi genealogie, în „România literarã”, Anul XXXIX, nr.
41/2006, 13 octombrie 2016, p. 20. 

21. Vancea, Echim, Alexandru Filipaºcu: cronologia vieþii ºi a operei, în „Bibliotheca Septen -
trionalis”, 15, nr. 1 (28), 2007, p. 9-16.

22. *** Enciclopedia istoriografiei româneºti, Bucureºti, 1978, p. 142 - 143. 

23. *** AXA − Revistã a Colegiului Naþional „Dragoº-Vodã”, nr. 34, Sighetul Marmaþiei, 2002,
ediþie specialã, numãr închinat Centenarului Al. Filipaºcu.
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Parcul din centrul Sighetului, amenajat în timpul administraþiei lui Alexandru
Filipaºcu. Fotografie din colecþia Pal Robert Zolopcsuk. Sursa: salutisighet.ro



Gãvrilã Hotico Herenta
1870-1953

Delia Anamaria RÃCHIªAN

Lucrarea îºi propune sã evidenþieze per -
sonalitatea meºterului pop u lar Gãvrilã
Hotico Herenta din Ieud-Valea Izei. În

Ieud – Maramureºul Voievodal s-au nãscut patru
generaþii de meºteri populari talentaþi în arta lem -
nului: bunicul (artistul polivalent), tatãl (omul
aplecat înspre poezie), nepotul (restauratorul de
biserici, de monumente), cei patru fii, strãnepoþii
celui dintâi. (Mi cro)monografia acestor perso na -
litãþi emblematice subliniazã anumite paliere:
date biografice, activitate culturalã, obºteascã, re -
cu noaºterea la nivel naþional ºi internaþional, par -
ti ciparea la viaþa socialã a vremii, comunicarea
între generaþii, interacþiunea meºterilor populari
cu arta lemnului etc. Prin aceastã lucrare, dedicatã 
centenarului Marii Uniri, se aduce un omagiu
meºterului pop u lar Gãvrilã Hotico Herenta.

Cele patru generaþii de meºteri populari,
menþionaþi an te rior, provin din Þara Mara mure -
ºului/ Maramureºul Voievodal/ Maramureºul is -
to ric. Aceste personalitãþi emblematice ºi-au
de dicat viaþa artei lemnului. Având îndemânare,
tal ent, preþuind, respectând lemnul ºi zestrea de
suflet a neamului românesc, aceºti meºteri po -
pulari au reuºit sã creeze opere unice, valoroase
care emanã viaþã, cãldurã, opere de artã care re -
prezintã o parte esenþialã a sufletului lor. Datoritã
lor, Þara Maramureºului, în spe cial Ieudul, a de -
venit un loc privilegiat ºi de popas pentru iubitorii 
de autenticitate, frumos, artã tradiþionalã, culturã,
sacralitate, valoare. Datoritã meºterului pop u lar
Gãvrilã Hotico Herenta, datoritã celor patru gene -
raþii de meºteri populari, care au cioplit lemnul
cald cu sufletul, dar ºi cu conºtiinþa, pe melea -
gurile româneºti, au rãmas obiecte autentice, mo -
numente unice, biserici de lemn, martorii fideli
peste veacuri ai spiritualitãþii româneºti.

Date biografice

Meºterul pop u lar Gãvrilã Hotico Herenta
(1870-1953) a fost un autodidact. A învãþat singur 

meserie, inclusiv sã scrie ºi sã citeascã. A fost un
art ist polivalent care s-a impus datoritã priceperii, 
inteligenþei ºi personalitãþii sale – con struc tor de
instalaþii tehnice þãrãneºti, clopotar, croitor, do -
gar, dregãtor de cãrþi, fierar, mecanic, pictor,
sculp tor, tâmplar, zidar etc. Era un meºteºugar
uni ver sal cu care nepotul sãu Gãvrilã Hotico He -
renta se mândrea ºi la vârsta de ºaptezeci ºi ºapte
de ani (în anul 2014). Nepotul îl denumea cu
mândrie „moºul [bunicul] meu”1. 

Comunitatea îl îndrãgea la fel de mult. Pã -
rea a fi un dac liber din Ieud – Þara Mara mu -
reºului. Datoritã personalitãþii puternice, por tretul
sãu pare a fi conturat în imagini hiperbolizante:
„Era înalt, lat între umeri, purta cãciula rotatã
tradiþionalã ºi ochelari, precum ºi plete lungi.
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uratorul de biserici, de monumente Gãvrilã Hotico Herenta. Realizator: Delia Anamaria Rãchiºan, 2014.



Avea ceva din fizionomia omului «de la în ce -
puturi», plin de farmec, foarte blând, foarte aºezat 
[...]. «O [A] fost on [un] om tare, tare bun ºi tare
de omenie ºi dacã þâi [þii] cont cât de uºor, cât de
iute ºi de bine fãce’ [fãcea] orice, Doamne, scump 
om o [a] mai fost în sat» (Ioan Pleº Coºotã); «A
fost un om de geniu cã s-a priceput la orice» (prof. 
Grigore Balea)”2.

Meºterul pop u lar Gãvrilã Hotico Herenta
era þãranul intelectual care organiza ºezãtori cul -
turale, era proprietarul primei biblioteci publice ºi 
în acelaºi timp particulare din satul Ieud: „Avea
un dulap plin cu cãrþi în care se gãseau ºi unele de
referinþã pentru cultura Maramureºului: Di plo -
mele maramureºene de Ioan Mihaly de Apºa,
literaturã beletristicã de bunã calitate, cãrþi de
istorie etc. Pe interiorul uºii dulapului avea lista
cititorilor care împrumutau cãrþile”3. 

Activitatea culturalã, obºteascã. 
Un art ist polivalent

Meºterul pop u lar Gãvrilã Hotico Herenta
era un om de omenie ºi, aºa cum s-a mai men -
þionat, un meºter pop u lar polivalent. Crescut sã îºi 
preþuiascã aproapele, dar ºi munca, acesta nu uita
sã îi mulþumeascã Bunului Dumnezeu pentru tot
ceea ce reuºea sã realizeze cu atâta îndemânare.
Între Gãvrilã Hotico Herenta-comunitate-bisericã 
s-a creat o osmozã puternicã, un tot unitar: „Tata,
bunicul au fost cârstnici la bisericã”4. Fiind un om 
plãcut ºi priceput la toate, meºterul pop u lar
Gãvrilã Hotico Herenta s-a integrat foarte uºor în
comunitate.

Cel mai mult l-a atras lemnul cald. Bi se -
ricile de lemn, porþile tradiþionale, troiþele au fost
ornamentate cu di verse mo tive (funie rãsucitã,
corigãu, colþi de lup, rozete, arborele vieþii etc.).
Obiectele de cult din cadrul bisericilor realizate
de el, în spe cial din incinta Bisericii din Deal,
însufleþesc biserica din Ieud ºi invitã turiºtii sã
(re)descopere un univers animat de îngeri, de pic -
turi murale, de icoane, de spiritualitate. Meºterul

pop u lar Gãvrilã Hotico Herenta, pe lângã obiecte
de cult (sfeºnice, suport pentru Sfânta Scripturã),
este autorul unor picturi naive (heruvimi, serafimi 
etc.).

Faima sa a depãºit graniþele judeþului, as -
pect avizat ºi de folcloristul Pamfil Bilþiu: „Gã -
vrilã Hotico Herenta a fost cunoscut ºi ca fai mos
con struc tor de instalaþii þãrãneºti: mori, pive,
vâltori, horincii, oloierniþe, care, în afara faptului
cã funcþionau ireproºabil, aveau ºi o þi nutã
elegantã [...]. Gãvrilã Hotico Herenta a fost ºi un
tâmplar desãvârºit, mult apreciat pentru tot ceea
ce lucra: uºi, ferestre, scaune, paturi, du lapuri ºi,
cu alte cuvinte, orice piesã de mo bi lier”5. Pe lângã 
acestea mai confecþiona: „me heie” [bancuri de
lucru pentru tâmplãrie], „ber binþe” [bãrbânþe, vas
de lemn pentru pãstrarea brânzeturilor, laptelui,
vas de pus brânza la sãrat], ciubere [vas mare de
lemn], putini [vas de lemn utilizat la pãstrarea
brânzeturilor, murãturilor], maºini de tors, scaune 
în care coconii învãþau sã umble sau sã stea în
picioare, unelte agricole (cãruþe, grape [unealtã
agricolã folositã la ne tezirea pãmântului arat,
greblã cu dinþi], pluguri), ustensile casnice
(ciocane, cuþite, topoare etc.), cruci de piatrã, bâte 
ciobãneºti6.

Artistul polivalent Gãvrilã Hotico Herenta,
meºterul com plex, a reprezentat cu mândrie
Maramureºul.

Comunicarea între generaþii,
recunoaºtere naþionalã ºi internaþionalã

Bunicul, tatãl ºi nepotul sunt legaþi unul de
altul, nu doar prin relaþia de consangvinitate, ci ºi
prin patronimic, antroponim ºi arta lemnului –
Gãvrilã Hotico Herenta, un nume mare. Datoritã
talentului, muncii constante ºi asidue, datoritã
elanului cre ator, aceºti meºteri, au depãºit gra -
niþele judeþului Maramureº, fiind recunoscuþi la
nivel naþional ºi internaþional. Maramureºenii, în
spe cial ieudenii, se pot mândri cã au avut pri -
vilegiul sã aibã printre ei astfel de oameni ºi de
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Bucureºti, Editura Saeculum I.O., 2003, p. 365-366.

3 Ibi dem, p. 365.
4 Vezi documentarul etnografic, Bisericile de lemn, univers sacru, Ieud, Þara Maramureºului, Intervievat: resta -

uratorul de biserici, de monumente Gãvrilã Hotico Herenta, Realizator:Delia Anamaria Rãchiºan, 2014.
5 Pamfil Bilþiu, art. cit., p. 363.
6 Ibi dem, p. 363-365.



meºteri valoroºi. Intrând în con tact cu creaþiile lor 
sau cu aceºti oameni chibzuiþi, modeºti, dar ex trem 
de talentaþi ai certitudinea cã Bunul Dumnezeu
lucreazã prin astfel de oameni. Având privilegiul
de a-i lua un interviu, în anul 2014, meºterului
pop u lar Gãvrilã Hotico Herenta (15 au gust
1938- 13 aprilie 2015) m-am simþit extrem de
ono ratã. De la primul con tact, demni tatea, ta -
lentul, omenia, modestia, credinþa au fost con -
stan te-cheie care m-au ajutat sã îmi conturez o
imag ine despre acest meºter unic de confesiune
greco-catolicã. 

Prin intermediul conversaþiei, al interviului
ºi al albumului de fotografii, s-a putut realiza o
incursiune în timp. Se poate sesiza cât de im -
portantã ºi de fireascã este comunicarea ºi trans -
miterea tainei artei lemnului între generaþii.
Cu noscându-l pe omul ºi pe meºterul pop u lar
Gãvrilã Hotico Herenta (în anul 2014, în etate de
77 de ani), ne dãm seama cã bunicul, tatãl,
nepotul ºi fiii acestuia sunt aidoma unor stejari
falnici ºi viguroºi, care rãmân în poziþie verticalã,
indiferent de intemperiile care se abat asupra lor:
„În anul 1958 am fãcut ucenicia de tâmplari, am
fost ucenic în Bârsana la un vãr de al meu. În anul
1958, în iunie, a venit o echipã de la Bucureºti, de
la Direcþia Monumentelor Istorice care a restaurat 
biserica din Ieud. Preotul Man Ioan a angajat
oamenii bisericii. Preotul a vorbit cu tata sã mear -

gã la strunjit de draniþã. Eu aveam 20 de ani atunci 
[...]. Tata m-a rugat sã-l ajut la bisericã. În 15
iunie 1958 am avut prima filã din cartea de mun -
cã. Atunci am figurat ca angajat la Restaurarea
Monumentelor Istorice. În 1974 ne-au des fiin -
þat”7. Meºterul pop u lar Gãvrilã Hotico Herenta a
fost un mare restaurator de biserici ºi de mo -
numente, un restaurator fãrã egal: „Pânã am venit
la Muzeul Satului am avut 40 de biserici resta -
urate. În echipã aveam când 22 de oameni, când
26 de oameni. Am restaurat 68 de biserici de
piatrã ºi de lemn [...]. Am 14 biserici recon sti -
tuite, de aici luate ºi duse în altã parte: Sibiu,
Sighet, Cluj etc. 

– Puteþi enumera câteva? 
– Biserica de la Muzeul Etnografic al Tran -

sil vaniei, de la Dumbrava Sibiului, biserica de la
Muzeul Satului din Sighet este adusã de la
Onceºti, biserica din Alba Iulia este adusã din
Mureº etc.”8. 

Ce poate sã fie mai tainic ºi mai durabil
decât o bisericã? Biserica reprezintã un axis
mundi. În momente de bucurie ºi de deznãdejde,
oamenii îi trec pragul pentru cã ºtiu cã doar de la
Bunul Dumnezeu vine ajutorul divin. Bisericile
de lemn devin martorii fideli peste veacuri ai
spiritualitãþii româneºti. 

Dacã pornim de la premisa cã un om se
simte împlinit când are copii, atunci considerãm
cã Gãvrilã Hotico Herenta, având patru feciori, a
fost extrem de mândru ºi de fericit. Cei patru fii
i-au cãlcat pe urme, aºadar, bucuria a fost cu atât
mai mare: 

„– Meºteºugul în arta lemnului l-aþi trans -
mis ºi feciorilor dv.? 

– Am patru feciori care mã urmeazã. Doi au
fãcut ºcoala în sculpturã, doi sunt în Sighet, unul
în Italia, cel mic a rãmas cu mine, are zece clase
ter mi nate la Ieud, dar de la ºaisprezece ani a fost
cu mine pe ºantier. 

– Aveþi ºi nepoþi? 
– Am zece nepoþi. Am ºi doi strãnepoþi”9.
Marele restaurator de monumente a primit o 

serie de diplome, de brevete: Wash ing ton
(S.U.A.) – locul I la Expoziþia mon dialã (1999);
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8 Ibi dem.
9 Ibi dem.



Maestru al artei lemnului – Ac a de mia Artelor
Tradiþionale din România; Bre vet Astra (2005);
Medalia naþionalã Serviciul credincios, Preºe din þia
României (2002). Diplomele, brevetele, dis tin c -
þiile certificã valoarea acestui mare resta urator de
monumente: „Di ploma este din Wash ing ton,
când am dus biserica în anul 1999. A stat zece zile 
pe perioada festivalului, am demolat-o, am pus-o
în containere ºi am transportat-o în Chi cago
pentru comunitatea româneascã de acolo. Am pri -
mit Diplomã de performanþã ºi de calitate, odatã
cu reabilitarea monumentelor din Maramureº.
Acesta este un bre vet de la Dumbrava Sibiului”10. 

Obiectele din lemn (fus cu zurgãlãi), orna -
mentele tradiþionale (rozete, soare în miºcare etc.) 
regãsite în casa marelui restaurator Gãvrilã Ho -
tico Herenta emanã viaþã ºi cãldurã sufleteascã.
Privindu-le, gândul nostru zboarã la cele patru
generaþii de meºteri populari (bunicul, tatãl, ne -
potul, fiii). Numele meºterilor populari – Gãvrilã
Hotico Herenta (bunicul, tatãl, nepotul) – ºi-a
gãsit un loc aparte în veºnicie.

Uneori, o fotografie cu cei trei meºteri (bu -
nicul, tatãl, nepotul) declanºeazã amintiri pu ter -
nice ºi trãiri lãuntrice care nu pot fi re date, în
intensitatea lor, prin intermediul cuvintelor:
„Aceasta este o fotografie realizatã la Muzeul
Satului din Bucureºti în perioada 1935-1936. Bu -
nicul, tata ºi o mãtuºã de-a mea, care le fãcea
mâncare, apar în pozã. Ei au dus biserica din
Dragomireºti la Muzeul Satului în anii 1935- 1936.
Pe vechiul loc din Dragomireºti am construit, eu,
o altã bisericã ce apare în albumul celãlalt. Sunt
niºte lucruri care se leagã unele de altele”11.

Meºterul a muncit o viaþã de om, cincizeci
de ani numai în restaurãri – a construit, a restaurat
ºi a reconstituit peste o sutã de biserici. Pe par -
cursul interviului, întotdeauna marele restaurator
fãcea trimitere ori la moºul [bunicul] sãu ori la
tatãl sãu: „Tatã meu, Dumnezeu sã-l ierte spunea:
«Mãi Gãvrilã, colþul acesta de Rai este bine cu -
vântat de Dumnezeu! Rãzboiul nu a trecut peste
noi, ne-a ocolit, inundaþii nu am avut, cutremure
nu am avut. Am fost mai sfinþi decât restul? Nu.
Dumnezeu ne-a salvat. Dumnezeu ºtie pentru
ce». Dacã stãm sã ne gândim este ex act aºa. Câte

necazuri au fost anul acesta cu inundaþiile, câte
necazuri au fost ºi în anul 1970?”12

Cei patru feciori ai marelui restaurator îi
calcã pe urme. Marele restaurator de monumente,
de biserici, Gãvrilã Hotico Herenta le transmite
un mesaj celorlalþi restauratori: „– Aº vrea sã le
transmiteþi câteva cuvinte tinerilor care preþuiesc
tradiþiile, zestrea strãmoºeascã, inclusiv restau -
ratorilor de biserici, de monumente. 

– Aº dori ca noua generaþie de astãzi, care
îndrãgeºte lemnul, mã adresez tinerilor care au
lucrat cu mine, poate sunt o sutã sau douã sute de
tineri care au lucrat cu mine, unii ºi-au abandonat
meseria de restauratori, nevoia de bani i-a împins
cãtre alte meserii în S.U.A, Italia, Danemarca...
este bine sã se reîntoarcã, mulþi au fost talentaþi.
Dorinþa mea este ca restaurãrile ce se fac acum, sã 
nu se facã de mântuialã. Vreau ca restauratorii sã
punã mai mult suflet... Am vãzut multe mo -
numente istorice restaurate ºi am rãmas bolnav
când am vãzut cum aratã dupã restaurare. Aºa
cum au fost timpurile, de tristã amintire, la mine
nu s-a întâmplat aºa ceva... sã nu pui suflet, sã nu
dai calitate! Avem un mon u ment din secolul al
XIII-lea, al XIV-lea sau al XV-lea ºi nu suntem
capabili sã redãm ce au realizat înaintaºii noºtri?
Atunci ce fel de popor suntem? Cu tehnica lor de
atunci, fãrã utilaje, fãrã unelte, le-au construit la
un nivel înalt. Toate þãrile le admirã. Cu tehnica
noastrã de azi nu suntem în stare sã le restaurãm?
Atunci, ce popor suntem? Sã lãsãm goana dupã
bani! Nu am vãzut pe nimeni fãcându-ºi averi
construind biserici. O bisericã nu este o anexã,
este un loc sacru de care trebuie sã fim legaþi
sufleteºte. Aº vrea ca restauratorii sã fie mult mai
legaþi de meseria pe care ºi-au ales-o. Altfel ne
facem de râs în faþa celor care ºtiu ce înseamnã sã
restaurezi. Aceasta este dorinþa mea. Resta ura -
torii sã punã mai mult suflet”.

Confruntând trecutul cu prezentul ne dãm
seama cã pentru a-l putea propulsa înspre viitor,
comunicarea ºi transmiterea intergeneraþionalã
este indispensabilã. Avem convingerea cã numele 
meºterilor populari – Gãvrilã Hotico Herenta – va 
dãinui, ºi de acum încolo, sute de ani. 
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Concluzii

Ieudul – Maramureºul Voievodal, þara lem -
nului, spaþiul arhaic de mare prestigiu cul tural, va
dãinui în conºtiinþa românilor atâta timp cât valo -
rile culturale strãmoºeºti vor rãmâne nealterate,
atâta timp cât meºterul pop u lar polivalent Gãvrilã 
Hotico Herenta, din care ºi-au tras seva alte trei
generaþii de meºteri populari consacraþi (fiul, ne potul, 
strãnepoþii) vor avea un loc în sufletul ro mânilor.
Românii au obligaþia moralã de a res pecta crea -
þiile celor patru generaþii de meºteri populari.
Numele meºterului pop u lar Gãvrilã Hotico
Heren ta din Ieud a dãinuit patru generaþii la rând
ºi va dãinui ºi de acum încolo. Maramureºul este
un spaþiu privilegiat ºi de popas pentru turiºtii
dornici de a (re)descoperi zestrea de suflet a þãra -
nului român – obiectele de lemn, monumentele
unice, bisericile de lemn, martorii fideli peste
veacuri ai spiritualitãþii româneºti. Datoritã
acestor patru generaþii de meºteri populari, o serie 
de valori culturale (opere de artã, monumente
restaurate, biserici de lemn) sunt rãspândite în
toate regiunile þãrii noastre, inclusiv peste hotare.
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Petre Dulfu
1856-1953

Laura TEMIAN

Personalitate complexã din prima

jumãtate a secolului XX, cu lucrãri de

referinþã pentru profesori ºi elevi ºi cu

o bogatã activitate literarã, Petre Dulfu s-a impus

prin scrierile sale în rândul românilor din toate

colþurile þãrii. Într-o perioadã când era atât de

necesarã ridicarea prin culturã, lucrãrile sale au

fost un puternic fac tor de luminare ºi educare.
Petre Dulfu s-a nãscut în data de 10 martie

1856 în satul Tohat, judeþul Maramureº (Tohatul
aparþinea atunci Sãlajului), avându-i pãrinþi pe
Chifor, fiul unuia dintre cei mai înstãriþi þãrani din 
sat, ºi Gafia, fiica preotului Ioan Bran.

A descifrat tainele scris-cititului în limba
românã alãturi de unchiul sãu, învãþãtorul Grigore 
Bran, care va insista pe lângã pãrinþi sã-l dea la
ºcoli bune, mai ales cã mama sa, fiicã ºi sorã de
preot, l-ar fi dorit preot, aºa cum mãrturiseºte
scriitorul într-o biografie.

A fãcut clasele primare la ªcoala Con fe -
sionalã Româneascã Greco-Catolicã din Baia
Mare, unde l-a avut dascãl pe Mihai Lucaciu, tatãl 
tribunului Vasile Lucaciu.

Clasele I-VI secundare le-a urmat în limba
maghiarã la Gimnaziul din Baia Mare, unde, în
clasa a II-a licealã, era înscris între cei 23 de elevi
români. 

În anul IV era membru al „Societãþii de
bibliotecã”, devenitã apoi „Societatea de lecturã a 
elevilor români de la Gimnaziul din Baia Mare”.
Scopul societãþi, ca al tuturor societãþilor de acest
fel, care au apãrut în liceele ºi gimnaziile ma -
ghiare din Transilvania, era sã contribuie la însu -
ºirea limbii române, sã cultive la elevi
sen ti mentele de mândrie naþionalã prin aprecierea 
istoriei ºi culturii româneºti. În cadrul acestei
societãþi, al cãrei vicebibliotecar a devenit în anul
1871 ºi apoi bibliotecar în anul 1873, funcþie
foarte importantã a Societãþii, a avut ocazia sã
citeascã cãrþi româneºti ºi sã facã cunoºtinþã cu
poeziile lui Vasile Alecsandri, care l-au im pre -
sionat adânc, îndeosebi Doine ºi lãcrãmioare, ºi

care-i vor influenþa scrierile de mai târziu. So -
cietatea avea o revistã ºapirografiatã, „Încercãri
literare elucrate de studenþii români din Gymna -
siul de Baia Mare”,  în care i-au apãrut primele
versuri.

Clasele a VII-a ºi a VIII-a secundare le-a
continuat, tot în limba maghiarã, la Liceul Pia -
riºtilor din Cluj. 

Pe parcursul anilor de ºcoalã, atât în clasele
primare, cât ºi în clasele secundare, a obþinut
rezultate de excepþie la toate materiile de studiu.

Foarte im por tant pentru evoluþia literarã a
lui Petre Dulfu a fost momentul debutului prin
publicarea, în numãrul 39 din 1873 al revistei
„Fa milia”, a poeziei „Reîntoarcerea”. Revista,
con dusã de Iosif Vul can, apãrea la Pesta ºi pu -
blicase, în 1866, poezia de de but a lui Mihai
Eminescu.

Dupã absolvirea liceului, în 1876, Petre Dulfu
s-a înscris la Universitatea din Cluj, Facultatea de
Litere ºi Filosofie.

În perioada studenþiei a continuat sã scrie
versuri, pe care le-a publicat în revista „Diorile” a
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Societãþii de lecturã „Iulia” a studenþilor români
din Cluj, societate întemeiatã de profesorul
Grigore Silaºi. Dulfu, fiind membru activ, a pri mit
sarcina de a redacta revista societãþii. A cola borat
ºi la revistele: „Fa milia”, „Universul”, „ªezã toa -
rea”, „Amicul Familiei”, „Cãrþile sãteanului ro -
mân”, „Cronica” º.a. În acest timp a audiat ºi un
curs de folclor ºi s-a instruit în privinþa metodelor
ºtiinþifice de cercetare ºi interpretare a folclo rului.

Fiind un stu dent de excepþie, cunoscãtor al
mai multor lim bi strãine, având ºi preocupãri pentru
folclor, a fost repede remarcat de profesorul de
literaturã românã, Grigore Silaºi, al cãrui stu dent
preferat a devenit. Acesta-i va trimite lui Vasile
Alecsandri câteva din poeziile tânãrului Dulfu,
iar poetul, într-o scrisoare trimisã profesorului, a
confirmat talentul po etic al studentului: „... din
primele poezii ale recomandatului d-voastrã
m-am convins cã el posedã în suflet scânteia sacrã 
ºi sub condei o limbã armonioasã, pe care ºtie s-o
mlãdie dupã cerinþele ritmului”1.

Admiraþia pentru creaþia „bardului de la
Mirceºti” l-a determinat pe Petre Dulfu sã-ºi alea -
gã ºi subiectul pentru lucrarea de doctorat, despre
activitatea literarã a poetului.

În 10 iunie 1881 Petre Dulfu a obþinut di -
ploma de doc tor în filosofie cu lucrarea în limba
maghiarã Alexandri Vazul müködése a román iro -
dalom teren (Activitatea lui Vasile Alecsandri în
literatura românã), fiind prima monografie do -
cumentatã despre Vasile Alecsandri. Lucrarea
avea ataºate 12 poezii din creaþia poetului, pe care 
Dulfu le-a tradus în limba maghiarã. În cuprinsul
lucrãrii, Dulfu îºi motiva alegerea subiectului astfel:
„... Creaþia poeticã românã de pânã acum atinge
punctul culminant cu op era lui V. Alecsandri...”
dar, fãrã sã atingã apogeul. Meritul acestuia este
cã „....a pregãtit bine drumul spre culmi ºi, tocmai 
pentru aceasta, op era lui, care oglindeºte înain -
tarea spiritualã ºi starea de dez voltare culturalã a
naþiunii române, meritã atenþia nu numai a naþiu -
nii române, ci a oricãrei naþiuni”2.

Profesorul Grigore Silaºi i-a trimis un ex -
em plar din lucrare ºi lui Vasile Alecsandri, prilej
cu care i-a cerut acestuia sprijinul în demersul

obþinerii pentru Petre Dulfu a unei burse de studii în
Franþa. Din pãcate, aceastã dorinþã nu s-a înde plinit!

Una dintre realizãrile importante din peri -
oada anilor 1878-1880, rezultat al studierii in -
tense a literaturii universale, a fost prima în cer -
care de traducere în româneºte a douã capo dopere 
din dramaturgia elenã, Ifigenia în Aulida ºi
Ifigenia în Taurida de Euripide. 

Traducerile vor fi reluate, cizelate, prezen -
tate într-o hainã nouã ºi completã, iar în 1903 vor
fi premiate de Academie. 

În raportul întocmit pentru pre miere N.
Quin tescu scria: „Nu ezit a considera Ifigeniile
d-lui Dulfu o adevãratã operã literarã, excelentã
sub toate punctele de vedere... ne putem mândri
cu o asemenea traducere, una din cele mai bune,
cu care s-a înzestrat pânã astãzi literatura românã, 
din poeþii antichitãþii clasice”3.

Odatã cu obþinerea titlului de doc tor în
filozofie, se încheie o etapã importantã în viaþa lui 
Petre Dulfu.

Nãscut ºi crescut pânã la vârsta de 25 de ani
în Ardealul aflat sub Imperiul Austro-Ungar, sim -
þea tot mai mult nevoia sã-ºi exprime liber senti -
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Litera Internaþional, p. 8-9.
3 N. Quintescu, Introducere, în Euripide, Ifigenia în Aulida, Editura Alcalay, Bucureºti, f. a., p. 6.



mentele, neîncorsetat de o limbã strãinã. Aºa cã,
în toamna anului 1881, a trecut Carpaþii ºi s-a
stabilit în Bucureºti. (Soarta a fãcut ca aici sã
rãmânã pentru toatã viaþa!) Dar a dus cu el dra -
gostea de libertate ºi dorinþa neþãrmuritã pentru
luminarea poporului. Sub puterea acestor senti -
mente ºi-a desfãºurat întreaga activitate de-a
lungul vieþii. 

Sosit în Bucureºti, i s-a oferit catedra de
pedagogie la ªcoala Normalã (preparandialã)
„Carol I”, dar dupã o lunã de activitate a fost numit
în funcþia de profesor de pedagogie ºi di rec tor la
ªcoala Normalã din Turnu-Severin, unde se ivise o 
situaþie conflictualã între profesori ºi di rec tor. 

La încheierea anului ºcolar, ca di rec tor a
þinut un discurs despre importanþa ºcolii, subli -
niind ideea cã „singura armã de apãrare a unei
naþiuni este cartea, este cultura ºi inteligenþa... cea 
mai solidã garanþie pentru viitorul unui stat este
ºcoala, care poate mai mult decât o armatã...”4. 

Revenit la Bucureºti, dupã desfiinþarea ºco -
lii din Turnu-Severin, ºi-a desfãºurat activitatea
ca profesor la Azilul „Elena Doamna” ºi la ªcoala 
Normalã a „Societãþii pentru Învãþãtura Popo -
rului Român”. În toamna lui 1882 ºi în vara anului 
urmãtor, prin intermediul lui Ioan Slavici ºi apoi în
casa cunoscutului pedagog Barbu Constan ti nescu,
a avut ocazia sã cunoascã mari perso na litãþi cul -
turale ale vremii: Bogdan Petriceicu Hasdeu,
Mihai Eminescu, Alexandru Vlahuþã, Alexandru
Odobescu, Barbu ªtefãnescu Delavrancea º.a. 

ªi în anii 1884 ºi 1885 a predat limba
românã, atât la ªcoala Normalã a Societãþii, cât ºi
la Azilul „Elena Doamna” ºi a publicat articole de 
psihologie ºi pedagogie în revistele: „Edu ca to -
rul”, „Revista pedagogicã”, „Lu mina pentru toþi”, 
„Revista generalã a învãþãmântului” º.a. 

În anul 1886 s-a cãsãtorit cu Elena
Mateescu, directoare de ºcoalã primarã în Bu -
cureºti. Dumnezeu le-a binecuvântat fa milia cu
trei bãieþi: Eugeniu (1886), Vir gil (1887), Petre
(1897) ºi o fatã: Valeria (1889). 

Un „pios omagiu” peste ani aduce familiei
Elena ºi Petre Dulfu fiul cel mic, inginerul Petre

P. Dulfu: „Mama, care a fost institutoare – ceva
neobiºnuit pentru acele timpuri, femeile profe -
sioniste erau rare – era o fire diferitã de a tatei: era
expansivã, aprecia societatea, îi plãcea sã iasã în
lume ºi sã primeascã oaspeþi. Dupã ce s-a mãritat
ºi a înþeles felul de a fi al tatei, dupã ce ºi-a dat
seama cã o viaþã mondenã ar fi o povarã pentru el
[...] ºi-a pãrãsit catedra ºi a luat asupra-ºi toate
grijile materiale ale existenþei unei familii cu pa -
tru copii”, pentru a-i da soþului liniºtea necesarã
scrisului ºi activitãþii didactice, oferindu-i, toto -
datã cele mai sin cere aprecieri ºi critici ale
scrierilor5.

În 1886 a obþinut numirea pe catedra de
filosofie ºi pedagogie la Azilul „Elena Doamna”,
iar în anul 1888 a fost numit profesor de peda -
gogie ºi practicã pedagogicã ºi la ªcoala Normalã
a Societãþii, pe ambele catedre fiind titularizat
abia în 1893.

În predare, din lipsa manualelor, Petre
Dulfu folosea, ca majoritatea profesorilor, cursuri 
litografiate. Elevii le adunau pe fascicole, legân -
du-le într-un volum numit „caietul lui Dulfu”.
Acest caiet cuprindea toate lecþiile de pedagogie,
psihologie, logicã ºi metodicã pe care Dulfu le-a
þinut. Pentru elevi era o carte de cãpãtâi pe care o
pãstrau cu sfinþenie, folosind-o în toatã cariera lor 
de învãþãtori. Îndeosebi cursul de pedagogie al lui 
Dulfu era apreciat ca având mari calitãþi de fond ºi 
formã, cuprinzând tot ce era esenþial de ºtiut
pentru un viitor dascãl.

Profesorul Petre Puºcaºu, care a avut ocazia 
sã rãsfoiascã un asemenea „caiet”, a subliniat
câteva dintre ideile pedagogice dulfiene care
ºi-au pãstrat valabilitatea pânã azi: „Misiunea în -
vãþã torului este dintre cele mai frumoase. El are
drept scop a forma din copii, prin ajutorul ºcolii,
cetãþeni folositori þãrii”6. Pe cât este de frumoasã,
pe atât este de grea ºi nu oricine poate sã o înde -
plineascã cu succes. Pentru a-ºi îndeplini misiu -
nea, învãþãtorului i se cer anumite calitãþi: a). „sã
fie nu numai un bun învãþãtor, ci ºi un bun ed u ca -
tor, adicã sã nu se mãrgineascã a da cunoºtinþe
copiilor, ci sã caute prin învãþãmânt a-i ºi educa,
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6 Petre Puºcaº, Petre Dulfu – pedagog, în „Studii ºi articole”, vol. II, Baia Mare, 1973, p. 97.



atât din punct de vedere intelectual, cât ºi moral ºi
fizic; b). sã aibã iubire ºi tragere de inimã pentru
chemarea sa. Numai atunci el va avea rãbdarea
necesarã pentru a învinge toate greutãþile cu care
este îngreunatã aceastã chemare ºi va putea lucra
cu zel pentru a-ºi ajunge scopul; c). sã aibã bunã -
voinþã ºi iubire pãrinteascã faþã de copii; d). sã fie
silitor ºi conºtiincios în îndeplinirea datoriilor; e). 
sã fie om moral...; f).sã aibã o culturã socialã,
adicã sã ºtie cum sã se poarte în societate, afarã de 
ºcoalã pentru ca învãþãtorul sã nu fie prop a ga tor
al discordiei...; g). cine vrea sã devinã învãþãtor
trebuie sã se examineze pe sine însuºi dacã are sau
nu calitãþile cerute ºi vãzând cã-i lipsesc unele sã
caute a ºi le însuºi sau dacã aceasta este cu nepu -
tinþã, atunci mai bine sã-ºi aleagã o altã ocupaþie”7.

Izbindu-se de lipsa manualelor, Petre Dulfu 
s-a implicat cu mare rãspundere pentru a umple
acest gol ºi, având o serioasã pregãtire filosoficã,
a tipãrit cursurile Etica sau morala filosoficã
(1889) ºi Noþiuni de esteticã (1891), ambele adre -
sându-se profesorilor ºi elevilor din ºcolile secun -
dare. Pentru a fi bine înþelese toate noþiunile,
Dulfu explica: „În ce priveºte modul de expunere, 
am cãutat sã mã conformez principiilor didactice
moderne: a merge de la simplu la complicat, de la
concret la ab stract, a da mai întâi exemple ºi a
scoate apoi din acestea împreunã cu ºcolarii regu -
lile abstracte, a prezenta întâi obiectul ºi pe urmã
a-i da definiþia...”.8

În acelaºi scop, Petre Dulfu a scos, între anii 
1904-1928, singur ºi în colaborare cu alþi colegi,
manuale deosebit de utile: Abecedar, Carte de
citire, Carte de aritmeticã, Carte de aritmeticã ºi
geometrie, Carte de geografie, Geografia conti -
nentelor, Geografia României ºi a þãrilor locuite
de români, manuale de limba românã pentru ºco -
lile primare minoritare (în limba românã, ma -
ghiarã ºi germanã) º.a. Manualele au cunoscut o
apreciere deosebitã, fiind necesare zeci de ree -
ditãri (ex. Geografia continentelor s-a tipãrit în
29 de ediþii). „Petre Dulfu a adus în compunerea
acestor manuale, nota Ion Ghiaþã, in spec tor

gen eral ºcolar la vremea respectivã, stilul lim -
pede, neaoº românesc, puterea sa de imaginaþie,
gândul sãu ordonat ºi, pe deasupra, metoda de
expunere, închegatã pe urma unei îndelungate
expe rien þe...”9.

În anul 1887 a debutat ed i to rial cu lucrarea
Princesa fermecatã. Poveste în versuri, apãrutã în 
colecþia „Biblioteca poporalã” a „Tribunei”, iar în 
1890, la îndemnul lui Ioan Slavici ºi al lui B. P.
Hasdeu, a început sã publice primele variante ale
nemuritoarelor povestiri D-ale lui Pãcalã.

În data de 20 februarie 1891 regele Carol I
i-a acordat, prin Diplomã regalã, certificatul de
cetãþenie românã (românului Petre Dulfu venit
din Imperiul Austro-Ungar!). În acelaºi an a fost
decorat cu ordinul „Coroana României” în grad
de cavaler.

Momentul culminant al creaþiei sale literare 
l-a constituit tipãrirea, în anul 1894, a lucrãrii
Isprãvile lui Pãcalã: Epo pee poporalã în 24 de
cânturi. 

Pasiunea sa pentru folclor s-a manifestat
printr-o amplã cercetare a tot ce s-a tipãrit în
materie de folclor românesc, ceea ce a fãcut ca
tehnica prelucrãrii folclorului în scrierile sale sã
fie mult mai complexã. Astfel, în Isprãvile lui
Pãcalã [...] atestã un rar simþ arhitectonic, o adân -
cã receptare a spiritului folcloric ºi o coloraturã
stilisticã originalã”10, lucrarea ilustrând, în ace -
laºi timp, îmbinarea armonioasã a caracterului
moralizator-educativ cu cel al creaþiei literare, aºa 
cum se observã ºi în alte creaþii ale lui Dulfu.

Lucrarea a fost deosebit de apreciatã, Ac a -
de mia Românã acordându-i Premiul „Heliade
Rãdulescu”.

Isprãvile lui Pãcalã a fost op era care a
cunoscut cele mai multe reeditãri de-a lungul tim -
pului, Dulfu fiind cel mai citit ºi mai gustat de
popor dintre scriitorii în viaþã. Reeditãrile conti -
nuã ºi azi, popularitatea eroului punând în umbrã,
oarecum, numele autorului. Mulþi îl cunosc pe
Pãcalã, dar mai puþini îl cunosc pe Petre Dulfu,
cititorii fiind fascinaþi de personaj, de isprãvile lui.
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(În 2003, fiind prezentã la Biblioteca din
Baia Mare, Eftimia Dulfu, soþia fiului mai mic,
inginerul Petre P. Dulfu, ne-a mãrturisit cã pre -
miul obþinut pentru Isprãvile lui Pãcalã – 5.000
de galbeni – a fost folosit pentru a-ºi construi o
casã pentru familie în Bucureºti, pe str. Bate -
riilor).

Dupã doi ani, în 1896, i-a apãrut lucrarea
Legenda þiganilor. Din popor pentru popor, în -
soþitã de o biobibliografie a autorului. 

Bun cunoscãtor al vieþii de la sat, al vieþii
grele pe care o duceau þãranii din cauza neºtiinþei,
convins cã numai ºtiinþa de carte le poate asigura
progresul, aºa cum se întâmpla în toatã Europa,
dascãlul Petre Dulfu îi sfãtuieºte, în Foloasele
învãþãturii (1902), sã-ºi trimitã copiii la ºcoalã „... 
ca sã nu rãmânã pe viitor în þara aceasta – dacã se
poate – niciun sãtean neîncredinþat despre fo -
loasele învãþãturii, ºi niciun fiu de sãtean neºti -
utor de carte...” ºi îºi propune sã le arate „multele
neajunsuri ce-l apasã pe sãteanul român din prici -
na neºtiinþei sale, precum ºi multele foloase ce
aduce omului învãþãtura”11. Pentru aceastã lu -
crare autorul a primit Premiul „Adamachi” al
Academiei.

În viaþa familiei Dulfu au urmat ani de grea
încercare: în 1904, în urma unui ac ci dent de vânã -
toare, s-a stins Virgiliu, iar în 1906, o meningitã
l-a rãpit ºi pe Eugen, fiul cel mare, despre care se
spunea cã a moºtenit talentul tatãlui. Directorul
revistei „Convorbiri”, M. Dragomirescu, care i-a
publicat în 1909 douã poezii, sublinia cã acestea
„sunt dovada unui real tal ent”12.

Scriitorul ºi-a gãsit alinarea în tumultul cre -
aþiei. I-au apãrut lucrãrile: Snoave (1909), pe
care, spunea Gh. Criºan, „deºi le-a considerat el
însuºi lecturi ocazionale pentru formarea gustului 
pentru citit, una din ele cel puþin, snoava „Cre -
deam cã e Sfinþia sa” a fost socotitã o capodoperã
a genului”13, Cântece ºi poveºti (1910), iar în
1913 a apãrut Gruia lui Novac. Epo pee alcãtuitã
din cântecele de vitejie ale poporului român,
despre al cãrei motiv de inspiraþie Dulfu spunea:

„Aceste balade [despre Novãceºti] ...gãsindu-le
fãrã legãturã între ele, împrãºtiate prin diferite
colecþiuni ºi reviste, le-am orânduit ºi prelucrat în
aºa fel ca sã aibã o continuitate în acþiunea po -
vestitã ºi sã formeze un întreg or ganic...”14. Epo -
peea era nelipsitã din repertoriul serbãrilor
ºco lare ºi al ºezãtorilor, transmiþându-se de la o
generaþie la alta. 

Aflat în 1917 împreunã cu fa milia în refu -
giu la Iaºi, îºi exprimã încrederea cã va veni ziua
„Când vrãjmaºu-o fi gonit/ Când vedea-vom în
sfârºit/ Scumpa noastrã Românie/ Mare, cum
dorim sã fie:/ Pânã unde mai trãiesc/ Portul,
graiul românesc;/ Pânã unde mai rãsunã/ Dulce,
doina cea strãbunã” („În pribegie”).

A revenit în Bucureºti în toamna anului
1918. Aici, la catedra ªcolii Normale, a trãit eve -
nimentul Marii Uniri din 1 Decembrie 1918. A
fost momentul „împlinirii visurilor” tuturor ro -
mânilor! Atâþia ani a aºteptat aceastã zi, încât
emoþiile ºi bucuria s-au revãrsat strivindu-l sub
povara lor. Elevul sãu, Stanciu Stoian, îºi amintea 
lecþia din acea zi: „... spre marea noastrã mirare,
gesturile îi devenirã tot mai nervoase, vocea înce -
pu sã-i tremure, ochii parcã-i jucau în lacrimi... o
luptã aprigã pãrea cã se dã în sufletul seriosului
nostru profesor ºi, pentru prima oarã de când îl
cunoºteam, el nu se mai putea stãpâni... Deodatã
se opreºte brusc: — Mã iertaþi, zise el miºcat, dar
astãzi nu pot sã continui lecþia... emoþia îl sugru -
ma ºi ieºi în mijlocul unei tãceri apãsãtoare...
Raþiunea lui rece îl înºelase, cãci inima lui de fiu
al Ardealului n-a mai putut fi stãpânitã... pãrea un
copil ce nu-ºi poate stãpâni o bucurie mai mare
decât puterile lui... — A fost pentru noi cea mai
caldã lecþie de pa tri o tism”15.

Placheta Visuri împlinite (1919) cuprinde
poezii ded i cate acestui eveniment. Poezii ca „Ro -
mânia Mare” sau „În Alba Iulia” au fost precedate 
de altele ded i cate pregãtirii românilor pentru
Marea Unire. Iubirea pentru meleagurile natale ºi
pentru cei trãitori acolo a fost sentimentul cel mai
adânc înfipt în inima fiului Ardealului încã de
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11 Petre Dulfu, Foloasele învãþãturii, Institutul de arte grafice, Bucureºti, 1902, p. 2.
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13 Gh. Criºan, Snoavele lui Petre Dulfu, în „Pentru so cial ism”, nr 10370, 12 mar. 1989, p. 3
14 V. Crãciun, Studiu introductiv, în: Dulfu, Petre, Scrieri, Editura Mi nerva, Bucureºti, 1971, p. XXXV.
15 Stanciu Stoian, Cea mai bunã lecþie (Amintiri despre P. Dulfu), în „Studii ºi articole”, vol. II, Baia Mare, 1973, p. 118

ºi Omagiu…, p. 75.



când a fost nevoit sã-ºi pãrãseascã sãtucul, aflat
sub stãpânire strãinã, ºi sã pribegeascã pe pãmânt
curat românesc. Poeziile: „României”, „Transil -
vaniei”, „Unirea”, „Vedenie”, „Dor de fraþi” º.a.
vorbesc despre acelaºi dor ºi încrederea nestinsã
în unirea tuturor românilor într-o Românie Mare. 

În versurile patriotice, „ca de altfel în toatã
op era maestrului, nota publicistul Teodor Castriºan,
trebuie sã subliniem aceeaºi ponderaþiune cu ade -
vãrat uimitoare: lipsit de grandilocvenþa sfo rãi -
toare, întrebuinþând mijloace de expresie noi ºi
cumpãtate, ferindu-se de locuri comune, d-sa a
realizat poezia patrioticã sincerã ºi inspiratã”16.

Volumul Visuri împlinite cuprinde ºi poe -
ziile „Cântul normaliºtilor”, pus pe muzicã de E.
Wachmann, ºi „Dor de sat”, devenit „Cântecul
normalistelor” pe muzica lui Gh. A. Dinicu.
Viito rii dascãli erau însufleþiþi de versurile: A
lucra la ridicarea/ Neamului... ce falnic þel!.../
Talpa þãrii, biata gloatã,/ Ridicând-o din noroi/
Înãlþa-vom þara toatã,/ Înãlþa-ne-vom pe noi!
(„Cân tecul normaliºtilor”). În anii urmãtori au
ieºit de sub tipar scrierile: Povestea lui Fãt-Fru -
mos (1919) ºi Faptã ºi rãsplatã (1920).

Viaþa l-a încercat din nou cu o mare pier -
dere: în 1920 s-a stins din viaþã fiica sa, Valeria,
lãsându-i spre mângâiere ºi spre educaþie cele
douã fiice, Zorela (cu doctorat în Anglia) ºi
Valeria (cu doctorat în Franþa). (Eftimia Dulfu –
mãrturisiri despre familie)

Doborât de durere, în iunie 1921, dupã 40
de ani la catedrã, s-a pensionat. 

Nu i-au mai rãmas decât liniºtea ºi mângâ -
ierea prin scris. Acum i-au apãrut volumele: Fap -
tã ºi rãsplatã. Povestiri pentru copii ºi pentru
popor (1920), Iisus Mântuitorul (1921) ºi 
Dumnezeu ºi oamenii (1922), lucrãri în care „cu
virtuozitatea versului sãu a înþeles sã cânte ºi
Vechiul Tes ta ment ºi viaþa ºi învãþãturile Mân -
tuitorului, în ritm pop u lar atât de potrivit uºoarei
lor rãspândiri în masele populare”17.

În marea lor majoritate lucrãrile lui Dulfu
au ilustraþii. Graficieni de primã mãrime în plas -
tica româneascã a vremii: Murnu, Jiquidi, Hlavsa

au realizat desenele primelor ediþii ale operelor
lui Dulfu.

Deºi retragerea sa la pensie a avut loc cu
aceeaºi discreþie în care ºi-a trãit viaþa, prietenii ºi
cei peste 2000 de dascãli, care au avut privilegiul
sã-i fie elevi, nu l-au uitat ºi i-au organizat o
frumoasã sãrbãtorire, „demnã de marea perso -
nalitate a profesorului Dulfu”, cum se sublinia în
prefaþa la Omagiu profesorului Petre Dulfu cu
prilejul sãrbãtoririi sale de la 29 mai 1927 de
cãtre foºtii sãi elevi ºi colegi. Volumul cuprinde
amintirile foºtilor profesori – colegi ºi elevi,
amin tiri în care i-au pãstrat o vie admiraþie ºi
recunoºtinþã. Din amintirile tuturor se contureazã
un minunat portret: „Normaliºtii care au avut feri -
cirea de a-l avea profesor au vãzut în d-sa un
model în toate privinþele: drept, conºtiincios, har -
nic, amabil cu demnitate, po lit i cos ºi fãcându-le
cursuri aºa de limpezi, de substanþiale ºi de
uºoare”18. 

„La profesorul Dulfu nu exista acea auto -
ritate absolutã fondatã pe teamã. La Domnia Sa se 
observa... o severitate dulce, care te fãcea totdea -
una sã-l iubeºti ºi sã-l respecþi. În chip delicat el
avea darul sã trezeascã în elev sentimentul da -
toriei, al amorului propriu, al stãruinþei ºi al
demnitãþii”19.

„De la oricare alþi profesori puteam suferi
orice pedeapsã, de la D-l Dulfu, cea mai micã
dojanã era pentru noi grozav de usturãtoare ºi
dureroasã... Avea foarte mare autoritate asupra
noastrã, fãrã ca sã ne fi dojenit vreodatã... cu
tactul sãu de pedagog desãvârºit ne-a schimbat
atât de mult sufletul, cum n-ar fi putut face altul,
într-un timp cât de îndelungat ºi cu mijloace cât
mai drastice...”20.

„El ne-a fost nu numai un conducãtor în
tainele pedagogiei, ci ºi model de exactitate ºi
conºtiinciozitate în împlinirea misiunii de pro -
fesor; ºi se ºtie cã exactitatea ºi conºtiinciozitatea
sunt datorii fundamentale ale oricãrui învãþãtor ºi
condiþiuni indispensabile pentru bunul mers ºi
progresul tuturor ºcolilor, de orice grad ar fi ele.
ªi ce limpezi îmi apar ºi acum lecþiile de peda -

192

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

16 Omagiu…, p. 50
17 Ibi dem, p. 55
18 Ibi dem, p. 18.
19 Ibi dem, p. 36.
20 Ibi dem, p. 65.



gogie ale lui Petre Dulfu! Stil concis, nume
proprii cât mai puþine, termeni tehnici numai cei
absolut necesari, exemple cât mai numeroase ºi
lecþii cât mai scurte, dar bine aprofundate...”21,
„...pedagogia lui avea atâta înrâurire, pentru cã
învãþãturile, unite cu exemplul dat de el, se înfil -
trau pe nesimþite în suflet, modelându-l în mod
aproape inconºtient ºi îndreptându-l pe calea spre
perfecþiune. De aceea am spus cã posedã cheia
fermecatã, aceastã artã de a pãtrunde în suflete ºi de
a educa pe alþii ºi generozitatea cu care a îm pãr -
tãºit-o tuturor a fãcut sã fie atât de iubit...”22.

„Toþi absolvenþii ªcolii Normale din Bu -
cureºti erau mândri când puteau sã spunã: sunt
elev al lui Dulfu...”23.

În anul 1931 i-au apãrut lucrãrile Povestea
unui orfan ºi Povestea României Mari: spusã de
un soldat, urmate de volumul Din lumea satelor:
alegere de strigãturi, de cântece glumeþe ºi de
snoave (1935), Cei doi Feþi logofeþi cu pãrul de
aur: poveste în versuri pentru copii (1936).

Scrierile sale literare ºi cele didactice au
fost realizate, în majoritate, pentru ºcolari, Petre
Dulfu fiind „... mai presus de toate un mare iu -
bitor al ºcolarilor ... În sufletul lui tãinuit erau
zãcãminte de cele mai alese sentimente. A fost un
adevãrat pãrinte pedagog pentru ºcolari. De aceea 
a fost respectat ºi iubit...”.24

Plecat la 25 de ani la Bucureºti, unde ºi-a
petrecut restul vieþii, Petre Dulfu a rãmas cu su -
fle tul în Ardeal, în Tohatul naºterii sale. Sã te -
nilor, care-l îndrãgeau nespus, le trimitea
pro ducþiile sale literare îndatã dupã apariþia lor.
Poeziile erau imediat memorate ºi recitate de la
cei mici la cei mari. De asemenea, a trimis scrieri
pentru ziarele bãimãrene „Gutinul”, „Cronica” ºi
„Cronica literarã”.

Revenea în sat, singur sau cu fa milia, chiar
ºi-n anii grei în care avea nevoie de acte pentru
trecerea frontierei austro-ungare.

În anul 1930, la 31 au gust, Asociaþia Astra
din Zalãu ºi satul Tohat au dezvelit o piatrã-mo -

n u ment cu inscripþia „Omagiu poetului PETRE
DULFU”, iar în 29 iunie 1931, aceeaºi Asociaþie
a organizat un fes ti val al dezvelirii ºi sfinþirii
plãcii comemorative omagiale a poetului în pre -
zenþa acestuia, sãrbãtoare la care a participat ºi
Elena Pop Hossu Longin împreunã cu soþul, Francisc
Hossu Longin. Cu acest prilej scriitorului i s-a
acordat Di ploma de cetãþean de onoare al co -
munei Tohat. 

Astfel de manifestãri de preþuire au loc ºi în
1933, când, din iniþiativa Societãþii Culturale „Ti -
ne rimea din Ulmeni ºi jur”, în Tohat s-a fixat o
placã pe casa poetului.

Într-o scrisoare trimisã în aceastã perioadã
preºedintelui Cercului Cul tural „Petre Dulfu” din
Tãmaia, scriitorul îºi exprimã bucuria pentru
activitatea frumoasã desfãºuratã în scopul ri di -
cãrii culturale a poporului din aceste þinuturi ºi
rememoreazã: „Când mã gândesc ce era mai de -
mult prin acele pãrþi atât de expuse înstrãinãrii, ºi
ce este acum, nu pot mulþumi îndeajuns bunului
Dumnezeu cã m-a învrednicit sã vãd ºi eu aceste
mari ºi minunate schimbãri...”25.

În semn de omagiu, în anul ºcolar 1932-
1933 la Liceul „Gh. ªincai” din Baia Mare a luat
fiinþã Societatea de Lecturã „Petre Dulfu”, a cãrei
activitate a fost întreruptã în 1940, odatã cu
Dictatul de la Viena.

Petre Dulfu s-a stins din viaþã la 31 octom -
brie 1953, la vârsta de 97 de ani. A fost înmor -
mântat, alãturi de copiii ºi de soþia sa, în cimitirul
„Sfânta Vineri” din Bucureºti. 

Comemorându-l dupã 45 de ani, preotul
Viorel Thira i-a fãcut un emoþionant portret: 

„Petre Dulfu a fost unul din cei mai strã -
luciþi profesori de pedagogie pentru ºcolile nor -
male de învãþãtori ºi autor de manuale ºcolare din
câþi am avut. El a pus sufletul ºi inima pe catedrã
ºi s-a mistuit luminând”26. 

În arhiva personalã a lui Iulian Sãlãjan se
aflã poezia „Cântecul României”, scrisã de Petre
Dulfu în ultimii ani de viaþã, poezie pe care o
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21 Ibi dem, p. 59.
22 Ibi dem, p. 78.
23 Ibi dem, p. 29.
24 Ibi dem.
25 Gh. Criºan, Petre Dulfu ºi satul sãu na tal, în „Studii ºi articole”, vol. II, Baia Mare,1973, p. 105.
26 Viorel Thira, Petre Dulfu în amintirea contemporanilor sãi, în „Bibliotheca Septentrionalis”, nr. 1, 1996, p. 52.



considerã testamentul poetului: Când pe veci voi
adormi,/ Nu cãtaþi a mã jeli,/ Sã-mi cântaþi la cap
doresc/ Doar un cântec românesc.27 

În amintirea celor care l-au cunoscut a rã -
mas puternic întipãrit portretul fizic al dascãlului
ºi scriitorului din anii bãtrâneþii: „Figura-i întot -
deauna seninã, cu frun tea înaltã încadratã aproape 
simetric de albul coli liu al pãrului capului ºi bãr -
biei, impuneau de la prima vedere... Prin perechea 

de ochelari rotunzi, doi ochi liniºtiþi te priveau cu
o nespusã blândeþe...”28. 

„Graþie unei vieþi îndelungate, activitatea
lui Dulfu se înscrie în ambele registre: di dac -
tic-educativ ºi literar – cu rezultate deosebit de
bogate”29. Este unul dintre motivele pentru care,
la 10 decembrie 1992, prin Decizia Consiliului
Judeþean Maramureº, Bibliotecii Judeþene din
Baia Mare i s-a atribuit numele „Petre Dulfu”. 
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Vasile Blidaru
1911-1958

Marin BANCOª

Din Þara Codrului, þinut cu destin zbu -

ciumat ai cãrui locuitori ºi-au pãs -

trat, de-a lungul secolelor, datinile ºi 

obiceiurile ºi s-au întãrit în fire fãrã sã se aplece în 

faþa stãpânilor ºi vremurilor, s-au ridicat în timp o

seamã de bãrbaþi ce-au scris istorie prin faptele lor.
Vasile Blidaru, luptãtor reprezentativ al

miºcãrii armate de rezistenþã anticomunistã din
România anilor ‘50, face parte din galeria acestor
personalitãþi codrene. El a fost trecut în legendã
de cãtre locuitorii acestei pãrþi de þarã pentru
faptele sale de arme ºi pentru curajul cu care a
luptat împotriva regimului comunist, pe parcursul 
a nu mai puþin de zece ani, între 1949 ºi 1958.

Despre rezistenþa armatã anticomunistã din
România s-a scris ºi s-a vorbit mult dupã de -
cembrie 1989. ªi, totuºi, nu s-a fãcut încã destul
pentru a le cinsti cu adevãrat memoria acelora
care au avut curajul de a se ridica la luptã îm -
potriva instalãrii brutale a comunismului în þarã ºi 
de a se opune acelui regim nedrept, sacri fi cân -
du-ºi propria viaþã ºi punând în pericol chiar li -
ber tatea celor dragi. Prin refuzul lor de a înge -
nunchea ºi de a se supune, ei au demonstrat cã
demnitatea acestui popor nu a murit.

Dosarul Vasile Blidaru, aflat în prezent în
arhivele Consiliului Naþional pentru Studierea
Arhi velor Securitãþii, conþine peste opt mii de
pagini de documente. La acestea se adaugã alte
aproape douã mii de pagini în dosarele per soa -
nelor care au fost urmãrite, judecate ºi con dam -
nate în legãturã cu Blidaru. Aºadar, o cantitate
uriaºã de documente, în spatele cãrora se ascunde
un volum imens de resurse, greu de evaluat, prin
care s-a urmãrit un singur lucru: anihilarea lui
Blidaru. Din filele acestui dosar a fost extrasã o
bunã parte a informaþiilor conþinute în lucrarea
Un om, o viaþã, o legendã – Blidaru, avându-i ca
autori pe Teodor Ardelean ºi Marin Bancoº,
apãrutã în anul 2014 la Centrul Me dia West Arad

ºi apreciatã ca fiind o carte doc u ment. Lucrarea
reprezintã încã un pas cãtre „recuperarea unei
identitãþi, a unei conºtiinþe istorice, personale pânã
la un punct ºi colective apoi, generice din mo -
mentul în care poporul, colectivitatea din zonã,
începe sã ºi-l asume pe Vasile Blidaru ca pe un
model, iar asta în ciuda imensului ar se nal di ver -
sion ist antrenat ºi folosit de sinistra Securitate”1.

În elaborarea lucrãrii a fost necesar sã se
depãºeascã inconvenientul preluãrii majoritãþii
infor maþiilor dintr-o singurã sursã, iar asta cu atât
mai mult cu cât în documentele conþinute în dosar
evenimentele erau trecute prin filtrele celor care
slujeau interesele regimului. Cu toate acestea,
trebuie sã constatãm cã multe dintre calitãþile lui
Blidaru i-au fost recunoscute de cãtre cei care-l
vânau ºi au fost consemnate în planurile lor de
acþiune, argumentul fiind, de fapt, unul cât se
poate de simplu: pentru a-l putea captura sau
lichida pe fugarul rãzvrãtit, erau necesare
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„Fa milia românã”, an 15, nr. 4/2014, p. 182.



informaþii reale. În multe dintre caracterizãrile
fãcute, pe lângã semnalmentele de ordin fizic, se
face referire la corectitudinea, inteligenþa ºi abi -
litãþile lui Blidaru. Atunci când era necesar, însã,
sã-ºi motiveze eºecurile, miliþienii ºi securiºtii
erau neîntrecuþi în scenarii ºi justificãri. Erau
pline rapoartele ºi notele-sintezã de argumentãri
disperate. Toatã vina o purta numai Blidaru, chiar
ºi pentru incompetenþa lor.

Vasile Blidaru s-a nãscut pe 14 decembrie
1911, în Odeºtiul care dãinuie de mai bine de opt
sute de ani în inima Þãrii Codrului.

Rãmâne orfan de mic, deoarece tatãl sãu,
Gheorghe, moare pe front în timpul Primului
Rãzboi Mondial. Este crescut doar de mama sa,
care nu s-a mai recãsãtorit niciodatã, motiv pentru 
care toatã lumea din sat îl va cunoaºte ca fiind
Vãsãlica Mariºchii sau, simplu, Blidaru. 

A urmat cursurile ºcolii primare în loca -
litatea natalã, în perioada 1918-1922, dar din în -
vãþat nu s-a oprit toatã viaþa. Cei care l-au cu noscut
l-au caracterizat ca fiind un veritabil autodidact,
el asimilând încontinuu ºi tinzând sã-ºi dezvolte
abilitãþile pânã la perfecþiune. 

De copil a dovedit dragoste pentru munca
fãcutã cu migalã. Atunci când îºi cioplea din lemn 
felurite obiecte, ce þineau loc de jucãrii, ele erau
per fect funcþionale. 

Când a ajuns ad o les cent, a deprins tainele
meseriilor ce-aveau trecere pe atunci în lumea
satului. În scurt timp a ajuns sã stãpâneascã dul -
gheria, tâmplãria ºi chiar ºi fierãria. Era harnic ºi
priceput ºi la muncile câmpului, fiindu-i drag
pãmântul. Hãrnicia îi va aduce ºi oarece bu nã -
stare, astfel încât Blidaru ajunge sã se numere
printre þãranii mijlocaºi ai Odeºtiului, lucru con -
semnat ºi în documentele Securitãþii. 

În luna martie a anului 1933, Vasile
Blidaru este chemat la oaste. Se libereazã
de-abia în noiem brie 1934. Oamenii satului
povesteau cã Blidaru a fost cãtanã în Armata
Regalã. În livretul sãu militar ºi în documentele
consultate este con semnat cã ºi-a satisfãcut sta -
giul militar ºi con centrãrile ce au urmat, ca
armu rier, atât la Cercul Teritorial Zalãu, cât ºi la
Arsenalul Militar din Bucureºti. În armatã el

îndrãgeºte meºteºugul armelor, iar antre na men -
tele de acolo îl ajutã sã devinã un foarte bun
trãgãtor ºi un vânãtor iscusit.

Dupã cum era rânduiala pe atunci, numai
dupã cãtãnie era potrivit pentru feciori sã se în -
soare. Vasile Blidaru s-a cãsãtorit în 1937, cu
Floare Neamþ, o tânãrã din sat, dintre oameni de
treabã, fatã de-a lui Onuþu Ursului. Lucrau îm -
preunã la Cooperativa de Consum din Odeºti, pe
care chiar Blidaru o înfiinþase. Anii erau grei, dar
cei doi au pornit încrezãtori la drum ºi au reuºit sã
prindã în scurtã vreme ºi ceva cheag.

Trebuie amintit cã în 1941 Blidaru a fost
concentrat „sub unguri” ºi dus pe frontul de rã -
sãrit, de unde a revenit acasã dupã mai bine de un
an. La 75 de ani de când au fost scrise, am des -
coperit în Dosarul Blidaru douã pagini, îngãl -
benite de vreme, acoperite de litere caligrafiate cu 
grijã în alfabetul chirilic românesc. Era „alfabetul 
se cret” pe care Vasile Blidaru l-a folosit adesea în 
corespondenþã sau pentru a transmite mesaje ce -
lor apropiaþi. Am fost surprins sã constat, odatã cu 
„traducerea” textului, conþinutul unei scrisori, tri -
misã de Blidaru soþiei, de pe front, scrisoare da -
tatã 5 noiembrie 1941. Textul era scris în versuri,
iar rima curatã ºi sensibilitatea profundã a me -
sajului veneau tocmai de la cel care nu peste
multã vreme va deveni luptãtorul dârz, cãruia îi
vor ºti de fricã nenumãraþii slujitori ai Miliþiei ºi
Securitãþii, ce-i vor umbla pe urme încercând za -
darnic sã-l prindã sau sã-l lichideze2. 

Citind scrisoarea, rând cu rând, realizãm cât 
de mult ºi-a iubit Vasile Blidaru soþia. Autorul
ºi-a împachetat cu mãiestrie sentimentele în cu -
vinte. La un mo ment dat el îi declarã soþiei sale:

De tchipul3 tãu când am dat,
Ochii mei au lãcrimat.
Eu la tine mã uitai,
Ca la partea mea de rai4.

Sunt bine mar cate în versurile acestei scri -
sori toate trãirile ºi îngrijorãrile lui Blidaru: 

Nu ºtiu când ‘oi mai veni,
Nici pe când ne-om întâlni.
Nu ºtiu pe unde m-or da,
Nici pe când ‘oi înturna.
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2 Marin Bancoº, Dupã 75 de ani: Vasile Blidaru – scrisori de pe front, în „Fa milia românã”, an 16, nr. 3-4/2015, p. 109.
3 tchip = pozã
4 Marin Bancoº, op. cit., p. 111.



Poate mâni,5 ori poate-alaltã,

Ori poate cã niciodatã.

Poate viu6 mâni înapoi

Ori poate mor în rãzboi,

Puºcat de armã strãinã

ªi-ngropat fãrã lumninã7.

Desfãºurarea evenimentelor ce-aveau sã vinã,
în anii de dupã, a întãrit ºi mai mult legãtura dintre 
cei doi. Fa milia lor s-a rotunjit prin venirea pe
lume a copiilor. Fiica, Mãrioara, era cea mai mare,
iar dupã ea au urmat bãieþii, Valer ºi Gheorghe.

În ceea ce priveºte implicarea în politicã a
lui Vasile Blidaru, acesta s-a afirmat în perioada
interbelicã ca susþinãtor ºi mil i tant al Partidului
Naþional Þãrãnesc, având ca modele valoroase
personalitãþi ale zonei, dintre care este suficient
sã-i amintim pe George Pop de Bãseºti ºi Iuliu
Maniu. Dupã anii grei ai celui de-al Doilea Rãz -
boi Mondial, Blidaru se înscrie, în 1945, în Parti -
dul So cial Dem o crat, iar apoi, în anul urmã tor, ºi
în rândurile Frontului Plugarilor. Era încre zãtor,
la fel ca cei mai mulþi dintre români, cã vor veni
vremuri mai bune.

Dupã ce în comunitate ocupã funcþii de con -
ducere importante, el rãmânând preºedinte la coo -
perativa (magazinul) din sat, iar mai apoi
ajun gând preºedinte la cea din Bãseºti, Blidaru îºi 
începe riposta împotriva sistemului contestând
deciziile noilor politicieni locali ai vremii. Astfel,
el a luat atitudine faþã de abuzurile primarului
Vasile Ghiþ, zis Gâþu, ajungând sã protesteze pânã 
la Pretura din Cehul Silvaniei. Ceea ce se petrecea 
în Odeºti nu se potrivea deloc cu spiritul de drep -
tate de care era animat Vasile Blidaru. Gâþu, îm -
preunã cu câþiva apropiaþi, erau cei care, puºi pe
cãpãtuialã pe seama cooperativei, vindeau la su -
prapreþ mãrfurile sau împãrþeau ajutoarele numai
la rude ºi prieteni. Porumbul, în loc sã ajungã la
cei lipsiþi, îl dãdeau la cai. Nu o datã, Blidaru s-a
opus, pe faþã, acestor practici. Mai mult, el le-a
dovedit oamenilor din sat, recântãrindu-le marfa

cumpãratã, cã cei din conducerea satului ºi coo -
perativei îi furã pe faþã8.

Aflat în deplinãtatea forþelor sale ºi bi zu -
indu-se ºi pe o experienþã de viaþã deloc de ne -
glijat, el va adera la miºcarea Rezistenþa
Na þio nalã Românã, alãturi de Dumitru Ivan (ºeful 
gãrii din Ardud), de Alexandru Sãpunaru (fost
jandarm, înainte de rãzboi) ºi de mulþi alþi co -
dreni. Din acest grup au ajuns sã facã parte mai
mulþi þãrani, dar ºi foºti militari, medici ºi avocaþi, 
adunaþi de prin localitãþile Þãrii Codrului. Scopul
declarat al grupului era rãsturnarea regimului co -
munist. Numãrul celor din grup, aºa cum se va
consemna în evidenþele Securitãþii proaspãt în -
fiin þate, va ajunge la aproape o sutã în primãvara
lui 1949. Aceastã structurã anticomunistã, care se
opunea colectivizãrii, miza pe faptul cã va veni ºi
ajutor din afarã, în spe cial din partea ame -
ricanilor9.

În iunie 1949 Vasile Blidaru depune un
jurãmânt de credinþã în cadrul Organizaþiei
„Fulgerul” din Odeºti10. Membrii organizaþiilor
de acest fel, constituite prin satele Þãrii Codrului,
reuºesc sã de ter mine boicotarea recoltãrii grâului, 
bazându-se pe informaþia larg rãspânditã cã, pânã
prin au gust, sigur vin americanii ºi nu va mai fi
nevoie sã se dea cotele la stat. Ei rãspândesc
manifeste ºi pun afiºe prin sate împotriva co -
muniºtilor, declanºând astfel rep lica asprã din
partea Miliþiei ºi Securitãþii. Acum încep ares -
tãrile ºi, în paralel, se declanºeazã fenomenul
luãrii drumului Codrului11.

Când în dimineaþa zilei de 15 au gust 1949,
de Sfântã Mãria Mare, pe pereþii ºcolii, ai bisericii 
ºi cooperativei, atât la Odeºti, cât ºi în centrul de
comunã, Bãiþa de sub Codru, s-au gãsit afiºe prin
care populaþia era îndemnatã la luptã, autoritãþile
au acþionat în consecinþã. Miliþia ºi Securitatea
s-au îndreptat imediat împotriva celor despre care 
aveau informaþii cã se împotrivesc regimului. Iar
Blidaru era unul dintre aceºtia. Asta cu atât mai
mult cu cât Gâþu, împreunã cu alþi cinci
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5 mâni = mâine
6 viu = vin
7 Marin Bancoº, op. cit., p. 111.
8 Teodor Ardelean, Marin Bancoº, Un om, o viaþã, o legendã  – Blidaru, Centrul Me dia West, Arad, 2014, Tipografia

Arta Graficã, p. 208.
9 Ibi dem, p. 22.
10 Ibi dem, p. 24.
11 Ibi dem, p. 26.



„tovarãºi”, ce se simþeau puternic loviþi de dez -
vãluirile fãcute odeºtenilor de cãtre Blidaru, ti -
cluiserã cu câteva luni în urmã o scrisoare prin
care l-au „denunþat” pe acesta la Securitate. Înºi -
rau acolo o serie de neadevãruri, iar acuzele in -
ventate erau extrem de grave pentru acele vremuri 
ºi absolut suficiente pentru a-i aduce acestuia o
condamnare pe mulþi ani 12. Aºa se face cã pe la
ora 3:00, în noaptea de 15 spre 16 au gust, are loc
arestarea lui Vasile Blidaru. Arestãrile au conti -
nuat prin sate, atât în acea noapte, cât ºi în ziua
urmãtoare. 

Dupã arestare, în timp ce Blidaru era es -
cortat de doi militari de la Securitate, aceºtia l-au
bãtut groaznic pe drum. Pânã au ajuns, însã,
într-un loc în care trebuiau sã treacã valea,
Blidaru a reuºit sã se dezlege la mâini, fãrã ca cei
doi sã ob serve. În locul respectiv apa era mai
adâncã, iar unul dintre aceºtia l-a îmbrâncit pe
Blidaru pentru a-l obliga sã treacã ex act pe acolo.
Ei au ocolit locul pentru a nu se uda prea tare,
îndepãrtându-se astfel, timp în care Blidaru ºi-a
aruncat legãturile de la mâini, pe care le pãstrase
doar de formã, a ieºit repede din apã ºi a fu git
printr-un lan de porumb, reuºind sã scape. Când a
ajuns mai apoi într-un vârf de deal, le-a fãcut
semn celor doi, fluturând pãlãria, ºi a dispãrut.
Niciodatã el nu va mai fi prins de autoritãþi. 

Dupã evadare, Blidaru reuºeºte imediat sã
ia legãtura cu fugarii din grupul lui Sãpunaru ºi sã
se alãture lor. Blidaru s-a dovedit în scurt timp a fi 
un adevãrat luptãtor, nu doar un simplu fugar, ºi
îºi câºtigã repede statutul de lider în grup. Grupul
îºi extinde activitatea în toatã Þara Codrului, pe
raza raioanelor Cehu Silvaniei, Satu Mare ºi
Tãºnad, acþionând pânã spre sfârºitul anului 1950.

Impresioneazã mãrturia soþiei lui Blidaru,
cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu ei, cei rãmaºi 
acasã, la puþinã vreme de la plecarea soþului sãu în 
Codru.

„În 1949, spre toamnã, am fost arestatã
într-o noapte ºi dusã la Jibou, cu copii cu tot.
Mãrioara avea zece ani, Valer patru, iar Gheorghe 
un an ºi ºapte luni. Desculþi ne-au dus ºi cu

hainele ce le aveam pe noi. La Jibou m-au des -
pãrþit de copii ºi m-au bãtut pânã toatã m-au
zdrobit, ca sã le spun unde-i Blidaru. De aici am
fost dusã ºi închisã la Zalãu, împreunã cu copiii.
Ne-au dat drumul acasã în decembrie, pe la
Sfântul Nicolae.”13

Viaþa în Codru era grea, iar fugarii erau în
permanenþã hãrþuiþi de autoritãþi. Cei mai mulþi
dintre ei nu au rãzbit în faþa unor asemenea pro -
vocãri. Vasile Blidaru a rezistat eroic, ripostând
cu curaj de câte ori simþea cã viaþa îi este pusã în
pericol. 

Prin sentinþa nr. 535, din 29 iulie 1950, a
Tribunalului Militar Cluj, secþia I-a, în dosarul cu
numãrul 685/1950, mulþi dintre cei care fãceau
parte din aºa-numitul lot Blidaru – Sãpunaru, au
fost condamnaþi la pedepse grele. Blidaru a fost
condamnat, în lipsã, la 15 ani de închisoare (mun -
cã silnicã) ºi confiscarea totalã a averii14. Au fost
gãsite în Dosarul Blidaru ºi documente în care se
consemneazã cã el ar fi fost condamnat, mai apoi,
chiar la moarte15. Majoritatea „partizanilor” au
fost capturaþi pânã spre sfârºitul anului 1950,
printre aceºtia numãrându-se ºi Sãpunaru. Pânã la 
acel mo ment principalii aliaþi ai lui Blidaru au
fost Dragomir Ludovic (zis Laioº) din Urmeniº ºi
Petcaº Vasile din Soconzel.

În luptele care s-au dat au cãzut victime.
Dragomir, spre exemplu, a fost împuºcat în toam -
na lui 1950 de cãtre cei care îi urmãreau neîncetat, 
iar Blidaru rãmâne astfel singur. Petcaº a rezistat,
separat de Blidaru, pânã în primãvara lui 1951,
când, retrãgându-se ºi ascunzându-se acasã la el,
este prins ºi arestat, trãdat fiind chiar de fratele
sãu.

În februarie 1951 întreaga avere a lui Vasile 
Blidaru este confiscatã. Fa milia îi este lãsatã pe
drumuri, rãmânând sã fie ajutatã de pãrinþii soþiei
lui Blidaru ºi de rude. Casa, care era în con s truc -
þie, precum ºi unele dependinþe, sunt demolate.
Sunt con fis cate materialele de construcþie, toate
sculele lui Blidaru, animalele ºi tot avutul din
gospodãrie. Actorul prin ci pal, în toate aceste
acþiuni, a fost Vasile Cuc, zis Cucu, preºedintele
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Sfatului Pop u lar Bãiþa de sub Codru, secondat de
Vasile Sigheti, administratorul Gospodãriei
Chib zuite din Odeºti. Demolarea casei a în ce -
put-o chiar Cucu, el fiind primul care a urcat pe
acoperiº. Se povesteºte cã Blidaru a asistat la
întreaga scenã, deghizat fiind. De altfel, nu o datã
Vasile Blidaru a pãtruns pe teritoriul slujitorilor
Miliþiei ºi Securitãþii, travestit în securist, în mili -
þian, în pãdurar sau în simplu sãtean, fãrã ca
cineva sã-l poatã recunoaºte.

Umilinþele ºi chinurile la care fa milia i-a
fost supusã, l-au determinat pe Blidaru sã declan -
ºeze un ºir de intimidãri ºi pedepse împotriva
celor care se fãceau di rect vinovaþi de cele întâm -
plate, dar ºi împotriva reprezentanþilor auto ritã -
þilor care îi hãrþuiau per ma nent, atât pe el, cât ºi pe 
cei dragi. În scurtã vreme Blidaru a reuºit sã
semene fricã printre cei care i-au fãcut rãu, pe -
depsele pornind de la ameninþãri repetate ºi ajun -
gând pânã la aplicarea unor corecþii fizice. Spre
exemplu, primarul Gâþu, va fi împuºcat de
Blidaru în ambele picioare. De-abia atunci se
con vinge respectivul cã nu-i de glumit, cele în -
tâmplate determinându-l sã se mute, cu întreaga
familie, la Tãmãºeºti, la socri. În aceeaºi notã de
rãspândire a fricii s-a petrecut ºi spargerea gea -
murilor casei lui Vasile Conea din Odeºti, ac tiv ist 
de partid ºi unul dintre cei ºase denunþãtori min -
cinoºi ai lui Vasile Blidaru. Despre acesta se
povesteºte cã a murit de spaimã, tot aºteptând sã
fie împuºcat de Blidaru. Pe Gâþu, Blidaru l-a
vizitat ºi la Tãmãºeºti, unde, intrându-i în casã, i-a 
confiscat anumite lucruri ºi i-a decupat dintr-o
fotografie capul, transmiþându-i în acest fel un
mesaj extrem de dur.

Pot fi amintite ºi alte intimidãri practicate
de Vasile Blidaru: rãneºte bivoliþele lui Iosif P.
Blidaru, încã unul dintre cei ºase care au scris
scrisoarea, trage focuri de armã înspre patrule ale
Miliþiei ºi Securitãþii, îl împuºcã în picior pe
Vasile P. Blidaru, fratele lui Iosif, ºi îi împuºcã ºi
bivoliþele, îl umileºte pe Miriºan cel „roºu”, îl
viziteazã pe Cucu acasã, promiþând cã va reveni,
ºi încã multe altele asemenea.

Pe 11 septembrie 1951, Vasile Blidaru îl
împuºcã pe Vasile Sigheti. ªi el se numãra printre
cei ºase denunþãtori mincinoºi, asta fãrã a mai

pune la socotealã cã l-a secondat pe Cucu în toate
fãrãdelegile îndreptate împotriva familiei Blidaru.
Blidaru a tras de aproape, în picioarele lui Sigheti, 
cu intenþia sã îl rãneascã, dar datoritã rãnilor gra -
ve acesta moare. S-a declanºat, dupã acest episod, 
o urmãrire aprigã împotriva lui Blidaru, în con -
diþiile în care ºi aºa lupta era to tal dispro por -
þionatã. 

Pe 10 octombrie 1951, într-un schimb de
focuri cu miliþienii dintr-un post capcanã am -
plasat în vecinãtatea satului Odeºti, Vasile
Blidaru îl împuºcã mor tal pe sergentul Gheorghe
Balic. Vor urma ºi alte ciocniri cu forþele înar -
mate ce îi cãlcau apãsat pe urme. Din toate con -
fruntãrile care au urmat acestor evenimente
Blidaru scapã nevãtãmat. Nu ar fi fost posibil
acest lucru fãrã ajutorul oamenilor de prin sate.
Aceºtia l-au sprijinit per ma nent ºi i-au oferit, de
nenumãrate ori, adãpost, hranã ºi, nu în ultimul
rând, informaþii. Iar asta pentru cã ei considerau
lupta lui Blidaru ca fiind una cât se poate de
dreaptã ºi justificatã.

Supravieþuirea era din ce în ce mai dificilã.
Iarna era aproape ºi satele erau împânzite de oa -
menii Miliþiei ºi Securitãþii. Blidaru ia hotãrârea
sã pãrãseascã þara. Pe 4 noiembrie 1951 ajunge în
Iugoslavia lui Tito, unde va fi obligat sã rãmânã
timp de doi ani ºi sã munceascã într-o „fermã de
stat” din Svetozarevo, localitate revenitã astãzi la
numele de Jagodina. Pe 20 noiembrie 1953,
Vasile Blidaru pleacã la Triest, în Italia. Trecerea
lui Vasile Blidaru prin aceste locuri este confir -
matã de douã valoroase documente descoperite în 
arhivele postului Ra dio Europa Liberã16.

Cât timp a fost plecat departe de þarã, Bli -
daru a încercat de nenumãrate ori sã afle veºti
despre cei dragi rãmaºi acasã, fãrã niciun rezultat
însã. Scrisorile erau interceptate de Securitate,
chiar dacã le trimitea în mai multe exemplare, pe
di verse cãi ºi folosind mesageri diferiþi. Într-una
dintre aceste scrisori, trimisã din Triest, Blidaru
scrie:

„Aici o duc foarte bine ºi am de toate. Dar
de-aº avea câte-s pe lume, dorul de familie e o
ranã fãrã leac, pe inima ºi sufletul meu. Zi ºi
noapte, treaz ºi prin somn, numai la scumpa mea
familie mã gândesc. ªi parcã-mi spune cineva cã
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nevasta mea, care n-a greºit la nimeni ºi n-a
supãrat pe nimeni, a murit din cauza groaznicelor
bãtãi pe care le-a suferit...”17

Bãnuia Blidaru suferinþele prin care a fost
nevoitã sã treacã soþia sa, Floare, de fiecare datã
când a fost arestatã. Iar asta s-a întâmplat de mai
multe ori. Pentru a-ºi proteja copiii, Floare chiar a 
fost nevoitã ca, în mod for mal, sã divorþeze.

Pe perioada ºederii în Triest, Vasile Blidaru 
a urmat o „ºcoalã de securitate englezã”. Cei
pregãtiþi acolo trebuiau sã se întoarcã în þãrile lor,
pentru a lupta împotriva regimului comunist, dar
ºi pentru a raporta pe ri odic cãtre strãinãtate, prin
mijloace specifice, situaþia din þarã. Erau, în
acelaºi timp, instruiþi cum trebuie sã pregãteascã
terenul pentru venirea occidentalilor eliberatori18.

Revenirea lui Blidaru în þarã s-a fãcut cu
avionul, fiind paraºutat, împreunã cu alþi ca ma -
razi, într-o zonã ce nu a fost deconspiratã de el
niciodatã. Doar fiului sãu, Valer, i-a dat anumite
detalii despre întoarcerea acasã19.

În vara lui 1956 prezenþa lui Blidaru este
semnalatã în apropierea Odeºtiului, dar ºi a altor
sate din Þara Codrului. Blidaru trimite mai multe
mesaje scrise pe adresa Miliþiei ºi Securitãþii,
între 12 ºi 18 au gust. Întoarcerea sa acasã aduce
rãzbunarea cruntã împotriva celor care i-au pri -
cinuit atâtea necazuri. Primele victime sunt Petru
Chiriguþ, împuºcat în zona inghinalã, rana
fiindu-i fatalã, respectiv Ioan Deac, bãtut zdravãn
de Blidaru. Aceºtia erau urmãtorii de pe lista
celor ºase „denunþãtori”. Nici pe Gâþu nu l-a uitat, 

fãcându-i o nouã vizitã ºi devastându-i casa.
Totul s-a întâmplat pe 17 au gust. Pe 4 octombrie
1956, în jurul prânzului, Blidaru se rãzbunã pe
Vasile Cuc ºi pe soþia acestuia, la Urmeniº. Dupã
o bãtaie cruntã, din cauza leziunilor provocate,
Cucu a decedat. Oamenii locului nu l-au regretat,
însã, deoarece toatã viaþa el s-a þinut numai de
rele20.

Dupã toate acestea, Miliþia ºi Securitatea
intrã în acþiune din plin, folosind toate mijloacele
pe care le aveau la îndemânã. S-a folosit tehnicã
operativã (T.O.), pentru interceptare ºi semna -
lizare, în anii aceia când cei mai mulþi nu vãzuserã 
încã lu mina de la bec. Peste tot erau „numai ochi
ºi urechi”. S-au scris sute de note in for ma tive de
cãtre zeloºii lor agenþi, racolaþi dintre locuitorii
satelor din zonã. În mod deosebit s-a evidenþiat
informatoarea Floarea Rogoz, soþia unui fost ca -
marad de-al lui Blidaru, aflat încã în închisoare
pentru pãcatul de-a fi luat, ºi el, calea Codrului,
atunci în vara lui 1949. Aceasta a fost atent
instruitã de Securitate cu privire la modul în care
poate sã-i câºtige încrederea lui Blidaru. A pro -
fitat ºi de faptul cã locuinþa sa era izolatã, undeva
la marginea pãdurii, la Hutã, în Bãiþa de sub
Codru, iar Blidaru avea posibilitatea sã se apropie 
de acel loc pentru a mai afla veºti despre ce se
întâmplã pe sate, dar asta numai dupã ce stãtea la
pândã ºi îºi lua toate mãsurile de precauþie.

La 26 octombrie 1956, pe la ora 9:00,
Vasile Blidaru se întâlneºte cu soþia ºi fiica sa,
Mãrioara, aflate în drum spre târgul de la Ariniº.
Acest episod marcheazã o schimbare funda men -
talã în comportamentul lui Blidaru în relaþia cu
duºmanii sãi. Este vorba, atât de duºmanii cu -
noscuþi, cât ºi de cei de conjuncturã, reprezentanþi 
ai autoritãþilor de forþã, care îl urmãreau ºi în -
cercau sã-l anihileze. Astfel, la rugãmintea fiicei,
el va înceta sã-ºi mai pedepseascã duºmanii cu
moartea. A continuat, însã, sã-i hãrþuiascã, ºi nu
atât pentru rãul pe care i l-au fãcut, cât mai ales
pentru cã rãul s-a extins asupra familiei sale ºi, în
scurt timp, asupra întregii comunitãþi. Blidaru nu
o datã a afirmat cã, oricum, el a pierdut tot ce a
avut, însã nu putea sã îndure sã-i vadã pe cei dragi
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Vasile Blidaru la Triest (primul din stânga)

17 Ibi dem, p. 71.
18 Ibi dem, p. 72.
19 Ibi dem, p. 188.
20 Ibi dem, p. 78-80, 82.



suferind. Cuvintele lui Nicolae Steinhardt justi -
ficã, poate cel mai bine, posibilul raþionament al
lui Blidaru: „Nu putem ierta decât rãul fãcut nouã
per sonal, nu altora. Când un frate al nostru e ne -
dreptãþit, insultat, lovit, ocãrât, înºelat, nu avem
nicio cãdere a ierta, noi, pe fãptaºul rãului. Cu atât 
mai mult când nu mai e vorba de un individ, ci de
un grup de oameni ori de o colectivitate întreagã.
Dacã o asemenea colectivitate ori o naþiune
ajunge a fi obiect de discriminãri, de orice naturã,
dacã e prigonitã, sãrãcitã, batjocoritã, minþitã, nã -
pãstuitã, împilatã º.a.m.d., ne este oprit a ierta în
numele ei, nu avem calitatea de a o face”.21

Confruntãrile cu Miliþia ºi Securitatea de -
vin tot mai frecvente, asta ºi pentru cã lui Blidaru
îi place sã-i provoace. Îºi face apariþii tot mai
riscante, iar din focul încruciºat, determinat de el
adesea, iese de fiecare datã teafãr. Foloseºte teh -
nici deosebite, învãþate probabil în ºcoala de spio -
naj strãinã. Când se simte încolþit el riposteazã.
Este suficient sã amintim rãnirea sergentului ma -
jor de miliþie Iov Bodea, pe 22 aprilie 1957, rã -
nirea elevului sergent ma jor Ioan Marinescu, din
12/13 iunie 1957, ºi rãnirea sublocotenentului
ªtefan Szabo, din 21 iulie 1957. Autoritãþile nu
ezitã sã facã risipã de resurse ºi pare cã niciun
efort din partea lor nu este prea mare pentru a-l
anihila pe Blidaru. Zona era împânzitã de agenþi
ºi de securiºti sub di verse acoperiri. Chiar ºi la
ºcoala din sat au fost repartizaþi doi astfel de
„învãþãtori”. Drumurile erau bãtute de tot felul de
„comercianþi”, iar pãdurile, de „braconieri” ºi
„pãdurari”.

Într-un mesaj transmis unui bun prieten,
Blidaru reuºeºte sã sintetizeze, în versuri, destinul 
ce i-a fost hãrãzit:

Numa’ valea ºi ºtrecu’,

ªi þãpucu sãracu’,

ªtiu cum mi-o fost norocu’.

De-ar ºti þãpucu’ vorbi

ªi lupoaica cu puii,

Cum ar plânje Odeºtii!

Vai sãracu’ satu meu,

Multe-o suferit de greu.

ªi cu mine-alãturea,

Cã aºa mi-o fost soartea.

Cine m-o trãdat pe mine

Sã n-aºtepte zîle bune.

Una bunã, douã rele,

C-aºa o trecut ºi-a mele22.

Într-o operaþiune a trupelor de Securitate,
organizatã la începutul lunii au gust 1957 au acþi -
onat 35 de ofiþeri, 5 sergenþi ºi 264 de militari, cu
30 de câini de serviciu. Aceºtia erau dotaþi cu 185
de au to mate, 104 puºti ºi puºti cu lunetã, 19 puºti
mitralierã, 304 gre nade ofensive, cartuºe la dis -
creþie, iar lista poate con tinua. ªi toate astea
pentru un singur om23.

În a doua zi de Paºti a anului 1958, pe 14
aprilie dimineaþa, Vasile Blidaru se întâlneºte,
dupã atâþia ani, cu fa milia sa în formulã completã
ºi se bucurã din plin de cãldura cãminului, dupã
care sfideazã din nou autoritãþile mergând prin
sat, de-a lungul uliþei, vorbind cu oamenii
Odeºtiu lui, fãrã sã-i pese, parcã, de cei ce-l urmã -
reau. În scrisoarea adresatã „Miliþiei ºi cãlãilor
din Securitate”, pe care i-a lãsat-o soþiei sale sã o
ducã la postul de Miliþie, încercând astfel sã-ºi
punã la adãpost fa milia, Blidaru exprimã în cu -
vinte tot ceea ce strânsese în sufletul sãu în anii de 
dupã plecarea de acasã: 

Nimic în viaþa mea n-am aºteptat mai mult ºi
mai cu drag ca ºi asta una: sã-mi vãd ºi sã-mi
cunosc copiii, ºi ei pe mine, ºi sã stau de vorbã cu
ei, ºi sã vãd ºi eu cum stã omu ziua la amiazãzi,
liber, la casa ºi fa milia lui. ªi de aici am sã plec
de-a lungul uliþei, ca sã-mi vãd satul ºi sãtenii cu
care am crescut ºi unde am trãit liber 38 de ani…24.

Blidaru era ferm convins cã regimul co -
munist nu are cum sã mai dureze prea mult, ju -
decând dupã ºubrezenia doctrinei sale ºi calitatea
slabã a oamenilor care conduceau. Se baza ºi pe
faptul cã cei mai mulþi dintre semeni nu-i iubesc
deloc pe cei aflaþi la putere. Era atât de convins de
justeþea evaluãrii sale, încât nu ezitã sã parieze
chiar pe viaþa lui:

Când voi vedea cã vã iubeºte poporul ºi
clasa muncitoare, atunci voi veni singur la vatra
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21 Nicolae Steinhardt (Monahul Nicolae Delarohia), Dãruind vei dobândi – Cuvinte de credinþã, Editura Mãnãstirii
Rohia, 2005,  p. 150.

22 Marin Bancoº, Dupã 75 de ani..., p. 114.
23 Teodor Ardelean, Marin Bancoº, op. cit., p. 89.
24 Ibi dem, p. 101.



strãmoºeascã ºi mã voi împuºca acolo, pe locul
unde m-am nãscut 25.

Nu dupã mult timp, pe 23 mai 1958, în jurul
orei 23:00, Vasile Blidaru apare la locuinþa de la
Hutã a lui Rogoz Floarea. La insistenþele acesteia
intrã în casã, fiind o noapte ploioasã. Agenta
gãseºte momentul potrivit ºi acþioneazã butonul
unui aparat de semnalizare T.O., spe cial instalat
de Securitate pentru a-i putea înºtiinþa de la dis -
tanþã pe urmãritori cã pot sã intervinã. În scurtã
vreme locuinþa ºi dependinþele gospodãriei
agentei au fost încercuite. Când Blidaru a ieºit din 
casã pe prispã, uºa s-a închis în urma lui, iar el a
fost doborât de o ploaie de gloanþe26.

În nota nr. 350, din 24 mai 1958, întocmitã
de lt. col. Nicolae Budiºteanu, ºeful Direcþiei a
III-a din Departamentul Securitãþii Statului, se
afirmã urmãtoarele: „Prin lichidarea banditului
Blidaru Vasile, organele noastre au lichidat ul -
tima bandã contrarevoluþionarã ce activa pe teri -
toriul Republicii Populare Române” 27.

Aºadar, prin uciderea lui Blidaru a fost înlã -
turat ultimul luptãtor, rãmas activ, din miºcarea
de rezistenþã armatã anticomunistã din România.
Din pãcate, nu s-a reuºit, pânã astãzi, sã se gã -
seascã locul în care a fost îngropat trupul lui
Vasile Blidaru, în pofida cãutãrilor atente prin
arhive ºi a eforturilor susþinute fãcute în acest
sens de copiii acestuia. „Miliþia ºi cãlãii din Secu -
ritate”, cum i-a numit Blidaru de nenumãrate ori
pe cei care au lãsat în urma lor mii ºi mii de
victime, au ºtiut sã ascundã bine urmele.

„Chiar dacã într-un plan teoretic pãrea
impro babil ºi imposibil, Vasile Blidaru s-a opus
ºi apoi a luptat cu sistemul, cu instituþiile lui,
adoptând filozofia ºi metodele de acþiune ale unui
lup singuratic, dar fiind încrezãtor în valorile sale, 
în perenitatea acestor adevãruri, conservând dra -
mul de demnitate atât de puternic agresatã ºi
zdruncinatã în perioada instaurãrii ºi consolidãrii
noului regim de esenþã sovieticã”28.
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Fotografia familiei, confiscatã de Securitate în timpul percheziþiei
la unul dintre adãposturile lui Blidaru.

25 Ibi dem.
26 Ibi dem, p. 145-146.
27 Ibi dem, p. 154.
28 Ilie Gherheº, Un OM, o viaþã..., p. 182.
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Nicolae Gherman
1877-1959

Macarie MOTOGNA

Preotul Nicolae Gherman s-a nãscut la

1 octombrie 1877 în localitatea Rohia, 

Comitatul Solnoc Dãbâca, din pãrinþii

Gher man Aron ºi Ana, þãrani români dintr-o fa -

milie veche, atestatã documentar în Rohia din

anul 1662, când fa milia „puºcaºi de elitã” Gherman
a obþinut diferite distincþii de la principele Tran -

silvaniei1. Puºcaºii de elitã aveau obligaþii numai

faþã de Cetatea Ciceului, de care aparþinea ºi loca -

litatea Rohia.
În luna octombrie 1887 a început sã frec -

venteze ºcoala popularã din satul na tal, apoi a
urmat ºcoala elementarã din Târgu-Lãpuº, iar
cursu rile gimnaziale le-a fãcut la Gimnaziul Fun -
daþional Grãniceresc din Nãsãud, absolvindu-le la 
29 iunie 1897. Studiile teologice le-a fãcut la
Seminarul „Andreian” din Sibiu pe care l-a absol -
vit cu calificativul „Bine” în 6 iulie 1899.

La data de 20 noiembrie 1899 a fost hiro -
tonit preot de cãtre Ioan Meþianu, arhiepiscop ºi
mitropolit al Transilvaniei, iar la 2 februarie 1900
a fost instalat ca preot paroh în comuna Rohia,
Protopopiatul Lãpuº. Aici a activat neîntrerupt
timp de 40 de ani, pânã în anul 1940, când, dupã
Dictatul de la Viena, s-a refugiat din Ardealul de
Nord în România. Din 15 noiembrie 1940 pânã la
1 octombrie 1947 a funcþionat ca preot în mai
multe parohii: Ighiu, judeþul Alba, Leºnic, pro -
topopiatul Deva, Sculea, eparhia Timiºoara ºi
Teaca, protopopiatul Bistriþa, Episcopia Clujului2.
În perioada cuprinsã între 10 decembrie 1929 ºi 1
iulie 1930 a îndeplinit ºi funcþia de ad min is tra tor
protopopesc al Protopopiatului Lãpuº. S-a pen -
sionat la 1 octombrie 19473 ºi a decedat la 20

iunie 1959, la vârsta de 82 de ani, fiind înmor -
mântat în cimitirul mu nic i pal din Dej.

În 17 septembrie 1899, tânãrul teolog
Nicolae Gherman se cãsãtoreºte cu Maria, fiica
preotului Petru Boier din Boiereni ºi au fost bine -
cuvântaþi de Dumnezeu cu zece copii: Vir gil,
Lucreþia, Cornel, Elena, Nicolae, Augustin,
Anuþa, Octavian, Vic to ria ºi Aurica. Chiar dacã
au fost vremuri grele pentru români ºi pentru o aºa 
familie numeroasã, preotul Nicolae Gherman a
fãcut eforturi deosebite ºi pe toþi copiii i-a trimis
sã studieze la cele mai bune ºcoli ale vremii, unii
dintre ei au fost economiºti, juriºti, ingineri sau
educatori4. 

Preotul Nicolae Gherman a fost una dintre

1 Vezi Monografia Comitatului Solnoc Dãbâca de Kadar Jozsef, Vol. V, pag. 573, ediþia 1901, Dej.
2 Numirile în aceste parohii s-au fãcut prin Decizia nr. 12464 a Arhiepiscopiei de Alba Iulia ºi Sibiu, din 13 decembrie

1940 ºi prin Decizia nr. 438 a Protopopiatului Deva din 5 iunie 1941. 
3 Con form Deciziei nr. 161.155 din 20 septembrie 1947, eliberatã de Casa Generalã de Pensiuni, Dosarul per sonal al

preotului Nicolae Gherman, Arhiva Mãnãstirii Rohia.
4 Emilian Birdaº, Satul ºi Mãnãstirea Rohia din Þara Lãpuºului, judeþul Maramureº. Studiu Monografic, Editura

Diacon Coresi, 1994, p. 128.



personalitãþile lo cale cele mai prodigioase ale tu -
turor timpurilor, prin tot ceea ce a fãcut pentru
localitatea Rohia. În cele cinci decenii cât a slujit
ca preot, nu s-a limitat doar la slujirea sacerdotalã, 
ci a desfãºurat ºi o bogatã activitate culturalã,
socialã, patrioticã ºi administrativã, precum re -
iese ºi din „Certificatul de serviciu” nr. 495 din 1
noiembrie 1940 eliberat de Oficiul Protopopesc
Ortodox Român Lãpuº, în care se spune: „Pe
lângã activitatea duhovniceascã, preotul Nicolae
Gherman a mobilizat credincioºii din parohia sa,
fiind iniþiatorul ºi conducãtorul lucrãrilor de con -
struire a unei frumoase biserici de cãrãmidã, ridi -
catã între anii 1903-1905. Între 1923-1926 a adus
la viaþã ctitoria sa, Mãnãstirea «Sfânta Ana», iar
în 1936 a îndrumat poporul sã cumpere pãmântul
ºi castelul de la groful Akos Ciszar, ceea ce s-a ºi
realizat, o parte din castel fiind transformatã în
ºcoa lã, iar altã parte în locul pentru primãria co -
mu nalã; în anul 1906 a înfiinþat banca popularã
«Lãpuºana»; în anul 1910 a înfiinþat o bibliotecã
în cadrul oficiului parohial, iar între anii 1910-
 1911, sub îndrumarea sa, s-a construit prima
ºcoa lã confesionalã din Rohia; în 1922 a pus
bazele Cooperativei «Comoara», iar în 1923 în -
fiin þeazã, în satul Rohia, o filialã a „Astrei”. Cea
mai importantã realizare a sa va fi ctitorirea mã -
nãstirii «Sfânta Ana» Rohia, «prima mãnãstire de
acest feliu din Ardealul alipit»”. 

Nicolae Gherman a fost un om al timpurilor
sale. ªcolit în spiritul doctrinei ºaguniene, preotul 
Nicolae Gherman a fãcut din viaþa de parohie
coloana centralã a existenþei comunitãþii ro mâ -
neºti, într-o lume în care românii nu se simþeau
reprezentaþi în stat ºi de cãtre stat. La 22 noiem -
brie 1918, Consiliul Naþional Român din tractul
Lãpuºului îl desemneazã, alãturi de preotul Vasile 
Muste, avocatul Ioan Oltean ºi avocatul Ti tus
Ciortea, ca delegat cu credenþionale pentru Marea 
Adunare de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.
El a fãcut parte dintre cei 1228 de delegaþi ofi -
ciali, dintre care 60 reprezentau actualul judeþ
Maramureº5.

În atmosfera de entuziasm de dupã Marea
Adunare Naþionalã de la Alba Iulia din 1 De -

cembrie 1918, Consiliul Naþional Român din Cer -
cul Lãpuºului, întrunit la 4 decembrie, ho tãrãºte
organizarea unei mari adunãri populare, pentru a
doua zi, 5 decembrie, în cadrul cãreia participanþii 
la Marea Adunare de la Alba Iulia, sã prezinte
lãpuºenilor rezoluþiile acesteia. 

Adunarea ce se desfãºura în curtea ºcolii
confesionale româneºti, a fost întreruptã de in -
tervenþia brutalã a 70 de subofiþeri ºi soldaþi,
aparþinând batalionului secuiesc dislocat la Baia
Mare din Regimentul 39 Infanterie Debrecen.
Acest efectiv, plecat din Strâmbu-Bãiuþ, având în
componenþa sa ºi elemente din garda localã, pro -
fitând de slaba dotare ºi organizare a gãrzii naþi -
onale româneºti precum ºi de faptul cã armata
românã era opritã la Beclean, a masacrat parti -
cipanþii la adunarea româneascã din 5 decembrie
1918. Deºi raportul comisiei de cercetare româ -
no-maghiarã vorbeºte de 14 morþi ºi 40 de rãniþi,
cercetãri ulterioare au identificat 69 de morþi ºi
140 de rãniþi. Preotul Nicolae Gherman, prezent
fiind la aceastã manifestare a scãpat cu viaþã, ca
prin minune. Cei vinovaþi de mãcel n-au fost traºi
la rãspundere niciodatã6. 

Profunda sa implicare pe teren naþional i-a
atras în 1940, dupã cedarea Ardealului de Nord,
surghiunul. Ameninþat de autoritãþile horthiste
ºi-a pãrãsit satul ºi parohia pe care le-a pãstorit
timp de patru decenii cu multã râvnã ºi respon -
sabilitate, fãrã a le mai recãpãta vreodatã. 

În continuare vom arãta câteva dintre rea -
lizãrile preotului Nicolae Gherman, atât înainte
de alegerea sa ca deputat în ADUNAREA de la
Alba Iulia, cât ºi dupã aceea, acþiuni prin care a
încercat sã-ºi aducã contribuþia la progresul ºi la
ridicarea stãrii sociale ºi materiale a conce tãþe -
nilor sãi. 

În primul sãu an de activitate preoþeascã
(1900), organizeazã un cor bisericesc, for mat din
30-40 de persoane, primul cor în comuna Rohia.
Din repertoriul corului nu lipseau nici cântecele
patriotice sau populare. Acest cor a funcþionat
fãrã întrerupere pânã în anul 19487.

În anul 1902 a iniþiat construirea, în satul
Fântânele, a primei clãdiri destinate exclusiv ca
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5 Viorica Ursu, Preotul Nicolae Gherman din Rohia, delegat la Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia de la 1
Decembrie 1918, în „Graiul Bisericii noastre”, Anul VII, nr. 41/1997, p. 9.

6 Despre evenimentele tragice petrecute la data de 5 decembrie 1918 în Târgu-Lãpuº, vezi mai pe larg romanul Joia
patimilor, scris de Horia Bãdescu, apãrut la Cartea Româneascã, 1981.

7 Emilian Birdaº, op. cit., p. 124.



locaþie de ºcoalã primarã confesionalã ortodoxã
românã.

Din iniþiativa ºi sub îndrumarea preotului
Nicolae Gherman, între anii 1903-1905, s-a
construit din piatrã ºi cãrãmidã biserica ortodoxã
din centrul satului Rohia (Gura Uliþei), cea mai
mare ºi mai frumoasã clãdire de acest fel pe
atunci, în Þara Lãpuºului. Exemplul sãu a fost
urmat ºi de credincioºii uniþi ai satului, care în
anii 1903-1912 au construit ºi ei în Baltã (Rohia)
o clãdire la fel de mare ºi de frumoasã8. Pe parcur -
sul a trei ani, vrednicii locuitori ai Rohiei au
contribuit cu tot ce au avut pentru ridicarea
acestui sfânt locaº. Planul bisericii a fost întocmit
de inginerul Holoºka Imbre, iar devizul lucrãrii
s-a ridicat la suma de 17.940 de coroane, obþinute
din contribuþia credincioºilor din Rohia ºi a sate -
lor din jur9. 

Conºtient de necesitatea progresului eco -
nomic al þãranilor, preotul Nicolae Gherman, în
anul 1906, a înfiinþat, împreunã cu un colectiv de
oameni, prima bancã popularã româneascã din
Þara Lãpuºului ºi anume banca „Lãpuºana” din
Târgu-Lãpuº, din a cãrei conducere a fãcut parte
timp de peste 20 de ani10.

În anul 1910 înfiinþeazã prima bibliotecã
popularã din Rohia, în cadrul oficiului parohial.

În anii 1910-1911, din iniþiativa, prin grija
ºi sub îndrumarea lui, s-a construit prima ºcoalã
confesionalã din Rohia, corespunzãtoare cerinþe -
lor legale ale vremii.

Tot în anul 1911, la iniþiativa sa ia naºtere 
reuniunea de femei pentru înfrumuseþarea ºcolii
ºi a bisericii, având ca scop împodobirea acestor
instituþii cu diferite produse ale artei populare lo -
cale: ºter gare, feþe de masã ºi alte podoabe.

În anul 1922 înfiinþeazã cooperativa de
apro vizionare ºi consum „Comoara” din Rohia,
care va fi condusã de cãtre þãranul fruntaº Toma
Pop din Rohia11.

În anul 1923 întemeiazã Casa Naþionalã (Cã -
minul Cul tural), aºezãmânt destinat activitãþilor
culturale ale satului, pentru a cãrei bunã func -

þionare începe construirea unui lo cal propriu, dar
comun cu cooperativa „Comoara”, instituþie
unicã de acest fel în Þara Lãpuºului.

Tot în anul 1923 organizeazã în Rohia o
filialã a asociaþiei „Astra” ºi o bibliotecã popularã 
în cadrul acesteia. 

În anul 1923 construieºte în centrul loca -
litãþii Rohia Monumentul Eroilor în memoria
fiilor satului cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial
(1914-1918). Evenimentul dezvelirii ºi sfinþirii
Monumentului Eroilor este descris de cãtre pro -
toiereul Zaharie Manu, astfel: „Preoþii cercului
religios Lãpuº din acel protopopiat s-au convins
ce poate face un preot cu adevãratã chemare prin
muncã continuã ºi dezvoltatã în mod sistematic.
În Duminica Samarinencei, grupul religios s-a
întrunit în parohia Rohia. Preoþii au mers
dis-de-di mineaþã în aceastã comunã, unde, pe
lângã programul obiºnuit, mai aveau sã sfinþeascã 
ºi un mon u ment al eroilor. Cete de popor din toate 
comunele vecine curgeau spre comuna Rohia.
Satul era pavoazat cu drapele tricolore, ce fâlfâiau 
pe toate casele românaºilor noºtri.

Curtea bisericii s-a umplut de norod. Ser -
viciul divin a fost oficiat de cinci preoþi în frunte
cu protopresbiterul Z. Manu. Rãspunsurile le-a
dat corul tineretului din localitate, organizat în
societate religioasã-culturalã…. Întreaga inte lec -
tualitate din jur a luat parte la acest act sol emn. Se
face sfinþirea apei ºi apoi dezvelirea monu men -
tului ºi stropirea lui ºi a poporului cu apã sfin -
þitã….Vorbeºte apoi cu entuziasm D. Manciu, iar
la urmã harnicul paroh N. Gherman în cuvinte
bine alese predã în grija primãriei acest semn al
recunoºtinþei faþã de acei care ºi-au dat suprema
jertfã pentru neam”12. 

Pentru ridicarea prin muncã ºi educaþie sã -
nãtoasã a locuitorilor din Rohia, pãrintele Nicolae 
Gherman a iniþiat o societate a tinerilor din Rohia, 
numitã „Floarea vieþii”. Cei care erau primiþi în
aceastã societate trebuiau sã respecte câteva prin -
cipii de bazã: 1. Sã cerceteze regulat biserica; 2.
Sã aibã o purtare moralã exemplarã; 3. Sã nu
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8 Ibi dem, p. 125.
9 Ibi dem, p. 129.
10 Viorica Ursu, op. cit., p. 8.
11 Emilian Birdaº, op. cit., p. 125.
12 Zaharie Manu, Monumentul eroilor în Rohia, în „Renaºterea”, Anul II, Nr. 33, din 17 au gust 1924, Cluj-Napoca,

p. 1-3.



înjure; 4. Sã nu fie beþiv; 5. Sã nu se certe; 6. Sã fie 
iertãtor 13.

În anul 1922, la numai zece aniºori, copila
Anuþa, fiica preotului Nicolae Gherman, a fost
cuprinsã de o febrã tifoidã urmatã de complicaþii
ºi a trecut la Domnul chiar în braþele tatãlui ei14.
Pierderea acestei copile l-a afectat profund ºi
dupã multe suferinþe sufleteºti, copila Anuþa i se
aratã în vis tatãlui ei în repetate rânduri ºi îi cere
sã facã o Casã Maicii Domnului în Dealul Viei ºi
indicã locul ex act, respectiv unde este biserica
mã nãstirii acum. În anul 1923 începe construirea
Mãnãstirii „Sfânta Ana” Rohia, lucrãrile la bise -
ricã ºi la casa monahalã fiind finalizate în anul
1925, iar biserica a fost sfinþitã la 15 au gust 1926,
de sãrbãtoarea „Adormirea Maicii Domnului”,
praznic ce va deveni hramul acestei sfinte bise -
rici15. Astfel, mãnãstirea Rohia este „primul aºe -
zãmânt de acest feliu din Ardealul alipit”, adicã
dupã Marea Unire din 1918. Locul pentru aceastã
sfântã mãnãstire a fost ales de Dumnezeu ºi a fost
ridicatã ca o reparaþie pentru cele aproximativ
150 de mãnãstiri ºi schituri distruse în secolul al
XVIII-lea. Pe lângã evenimentele miraculoase
care au stat la ctitorirea Mãnãstirii „Sfânta Ana”
Rohia, a existat ºi un sen ti ment de recunoºtinþã
faþã de Dumnezeu, care îi ajutase pe românii
mara mureºeni ºi transilvãneni sã-ºi vadã împlinit
visul lor de dezrobire ºi de unitate naþionalã ºi
statalã, înfãptuit în anul 191816. 

În anul 1935, la îndemnul preotului Nicolae 
Gherman, numitul Bãlaj Andrei, construieºte cu
cheltuieli proprii un mon u ment cu caracter rit ual
în Cimitirul „Copãcel” din sat. 

A fost un om de mare acþiune. Datoritã
pãrintelui Nicolae Gherman, locuitorii din Rohia
au cumpãrat peste 2.000 de jugãre de pãmânt,
aflate în proprietatea unor mari familii maghiare,
depãºind astfel criza de veacuri a io bãgiei ºi
sãrãciei17.

Preotul Nicolae Gherman, pe lângã acti -
vitatea administrativã, a desfãºurat ºi o intensã

activitate publicisticã, scriind articole cu caracter
cul tural-educativ ºi de popularizare a ºtiinþei, arti -
cole pe care le-a publicat în ziarele: „Telegraful
Român”, „Renaºterea”, „Viaþa ilustratã”, „Ordi -
nea” ºi altele.

În parohia Rohia, preotul Nicole Gherman a 
desfãºurat o bogatã activitate bisericeascã ºi so -
cialã, precum reiese ºi din „Certificatul de ser -
viciu”, eliberat de Oficiul Protopopesc Ortodox
Român Lãpuº, cu nr. 495 din 1 noiembrie 1940, în 
care se spune:

„Se certificã oficios cã preotul Nicolae
Gherman funcþioneazã ca paroh în comuna
Rohia, protopopiatul Lãpuº, eparhia Clujului, de
la 2 februarie 1900 pânã astãzi neîntrerupt. 
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Mãnãstirea Rohia, biserica veche

13 Emilian Birdaº, op. cit., p. 127.
14 Corneliu Gherman, Mãnãstirea Sfânta Ana Rohia. Scurt istoric, Baia Mare, 1977, mns., p. 1.
15 Augustin Faur, Mãnãstirea Sfânta Ana din Rohi-Rohia, Editura Episcopiei Ortodoxe Române Kolozsvar/Cluj, 1944,

p. 10.
16 Serafim Man, Mãnãstirea Rohia, Maramureº, Editatã de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului ºi Clujului, 1989, Ediþia

a II-a, p. 16.
17 Nicolae Buzescu, Mãnãstirea „Sfânta Ana” Rohia, Editura Institutului Biblic ºi de Misiune Ortodoxã, Bucureºti,

1976, p. 6.



În timpul pãstoririi sale s-a distins între
ceilalþi preoþi printr-un zel deosebit, dovedind o
activitate ºi conduitã de model sub toate rapor turile.

La fel s-a distins atât pe teren ºcolar ºi cul -
tural, fiind preºedinte al Despãrþãmântului „Astra”
mai mulþi ani, desfãºurând ºi o deosebitã acti -
vitate publicisticã. 

Ca recunoºtinþã a fost distins cu dreptul de a 
purta brâu roºu de cãtre rãposatul episcop Nicolae 
Ivan, iar suveranii þãrii i-au acordat decoraþii. 

Drept care s-a eliberat acest certificat, spre
a se putea servi de el la trebuinþã”18.

Pentru meritele sale deosebite, Episcopul
Nicolae Ivan l-a distins cu rangul de iconom, iar
din partea conducerii þãrii, la 12 mai 1922 a fost
decorat cu „Rãsplata muncii pentru bisericã cl.
III”, iar prin Ordinul nr. 2904/1930 cu „Rãsplata
muncii pentru bisericã cl. I”.

În 7 octombrie 1923, prin Decizia nr. 4.362, 
episcopul Nicolae Ivan al Clujului îi acordã preo -
tului Nicolae Gherman distincþia de protopop
ono rific, cu dreptul de-a purta brâu roºu închis.
Aceastã distincþie i-a fost acordatã în ziua când
s-a pus piatra de temelie pentru construirea Cate -
dralei Episcopale din Cluj-Napoca19.

În anul 1924, prin Decretul re gal nr.
2216/1924, din 12 mai 1924, i se acordã preotului
Gherman, Medalia „Rãsplata Muncii, clasa III”. 

În anul 1929, prin dispoziþia nr. 8477 din 10 
XII 1929, Episcopia Clujului îl împuterniceºte ca
ad min is tra tor protopopesc pentru protopopiatul
Lãpuºului ºi în aceastã calitate con duce ºi Des -
pãrþãmântul „Astrei” din Þara Lãpuºului. Din func -
þia de ad min is tra tor protopopesc a demisionat la 4
VIII 1931, demisia fiind aprobatã prin dispoziþia
nr. 4611/1931 datã de episcopie20. 

Despre activitatea ca protopop al Lãpuºului 
gãsim scris în ziarul „Ordinea”: „Episcopia Orto -
doxã a Clujului a instalat în scaunul protopopesc
al Lãpuºului pe pãrintele Nicolae Gherman din
comuna Rohia. Pãrintele Nicolae are o activitate
cum puþini oameni au în zilele noastre. […] Deºi
bãtrân, pãrintele Nicolae munceºte încontinuu ºi

nu ºtie ce-i oboseala. Abia de-o lunã instalat în
scaunul de protopop al Lãpuºului, a început lu -
crãrile pentru a zidi bisericã ortodoxã în Târgu
Lãpuºului. Va întâmpina multe obstacole, dar le
va trece cu siguranþã, cãci Dumnezeu îi este cel
mai bun ocrotitor. […] Activitatea pãrintelui
Nicolae e nespus de lãudabilã ºi credincioºii din
tractul Lãpuºului sunt recunoscãtori ºi aduc mul -
þumiri Episcopiei cã a ºtiut sã preþuiascã pe un
astfel de om harnic, instalându-l în scaunul pro -
topopesc al Lãpuºului”21.

În anul 1930, prin Decretul re gal nr. 2904
din 1 au gust 1930, regele Ferdinand I, pentru
zelul depus pe tãrâm bisericesc ºi cul tural, îi acor -
dã preotului Nicolae Gherman, Medalia „Rãs -
plata Muncii clasa I”22.

Vrednicul de pomenire, episcopul Emilian
Birdaº, fiu al satului Rohia, l-a preþuit mult pe
preotul Nicolae Gherman ºi fa milia lui, iar în
ziarul „Telegraful Român” nr. 31-35 din 15 au -
gust 1976, printre altele, avea sã noteze: „Vred -
nicul preot de mir, Nicolae Gherman, care deºi a

avut multe greutãþi familiale − 10 copii, toþi tri miºi
la ºcoli, el, preotul, timp de 40 de ani a desfãºurat o
activitate duhovniceascã, socialã ºi patrioticã în
aceastã regiune, obþinând înalte dis tincþii pentru
deosebita muncã pe care a depus-o aici…”.

Crezul preotului Nicolae Gherman a fost:
slujirea lui Dumnezeu ºi a oamenilor, dragostea
jertfelnicã pentru casa lui Dumnezeu ºi dragostea
de neam ºi þarã.

Numele preotului Nicolae Gherman rã mâ -
ne de-a pururi înscris cu litere de aur în istoria
acestor locuri, prin ctitoriile de ziduri, dar ºi
zidirile pe care le-a fãcut în oameni, în culturã,
prin patriotismul plin de curaj, dar ºi prin preo -
cuparea asiduã pentru un viitor mai bun pentru
generaþiile care vin dupã el. Preotul Nicolae
Gherman se identificã cu ctitoria de suflet, pentru
care a jertfit din puþinul lui, ca astãzi Mãnãstirea
„Sfânta Ana” Rohia sã fie oazã de culturã, de cre -
dinþã, vatrã de spiritualitate, cunoscutã pe toa te
meridianele lumii ºi prin mãnãstirea Rohia, înveºni -

207

100 DE PERSONALITÃÞI MARAMUREªENE CARE AU FÃCUT ISTORIE

18 Jus tin ian Chira, Mãnãstirea „Sfânta Ana” Rohia, monografie, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureºului 
ºi Sãtmarului, Baia Mare, 2009, p. 56.

19 Dosarul per sonal al preotului Nicolae Gherman, în Arhiva Mãnãstirii „Sfânta Ana” Rohia.
20 Ibi dem.
21 I.M.M., Activitatea lãudabilã a unui cleric or tho dox, în „Ordinea”, nr. 452 din 15 iunie 1930, Cluj-Napoca, p. 9.
22 Nicolae Gherman, Memoriu informativ semnat la 26 septembrie 1931, Dosarul per sonal al preotului Nicoale

Gherman, în Arhiva Mãnãstirii Rohia.



cindu-se pentru totdeauna ºi numele fon da torului ei
– preotul ctitor Nicolae Gherman ºi fa milia sa.

Pentru tot ceea ce a fãcut, rohienii nu l-au
uitat pe preotul Gherman ºi acum când sãrbãtorim
Centenarul Marii Uniri (1918-2018), act istoric de
la 1918 la care a contribuit ºi preotul Nicolae
Gherman, Mãnãstirea „Sfânta Ana” Rohia, îm -
preunã cu Parohia Rohia ºi ajutatã de autoritãþi lo -
cale ºi judeþene, a fãcut un gest de recunoºtinþã faþã 
de acestã personalitate ecleziasticã cu valenþe cul -
turale ºi sociale.

În Anul Centenar al Marii Unirii de la 1918,
s-a ridicat un bust din bronz al preotului Nicolae
Gherman, lucrat de sculptorul Radu Ciobanu, care

a fost amplasat în faþa Bisericii din Rohia (Gura
Uliþei), ctitorie a preotului Gheman. Dez velirea ºi
sfinþirea bustului a avut loc luni, 30 iulie 2018. La
acest eveniment au fost prezenþi Epis copul Iustin
al Maramureºului ºi Sãtmarului, arhie reul vicar
Timotei Sãtmareanul, fiu al satului Rohia, arhim.
Macarie Motogna, stareþul mã nã stirii Rohia, pr.
Ioan Pop, paroh în Rohia, alþi preoþi ºi fii ai satului,
precum ºi oficialitãþi lo cale ºi judeþene.

În aceeaºi zi, de 30 iulie, la Mãnãstirea
„Sfânta Ana” Rohia a fost organizat Simpozionul
Zilele Rohiei – Fãclii de Centenar, în cadrul cã -
ruia a fost omagiatã personalitatea preotului ctitor 
Nicolae Gherman.
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La inaugurarea bustului preotului Nicolae Gherman. Rohia, iulie 2018



Epaminonda Lucaciu
1877-1960

Aurel POP

I. Demn urmaº al bunicului ºi al pãrintelui sãu

Mihai Lucaciu − bunicul preotului
Epaminonda Lucaciu

Cantorul-învãþãtor Mihai Lucaciu1, bunicul 
preotului Epaminonda Lucaciu, s-a nãscut la data
de 18 octombrie 1823, în localitatea Iojib, judeþul
Satu Mare. A urmat cursurile preparandiale de la
Ungvár. La terminarea studiilor a activat în ca -
litate de can tor-învãþãtor la Racova, localitate în
judeþul Satu Mare, apoi din anul 1846 pânã în
1858, la Apa, localitate apropiatã de locurile na -
tale. Aici se cãsãtoreºte cu Iuliana Toth, fiica unui 
învãþãtor din Mintiu, cartier al Sãtmarului, sora
episcopului catolic de Eperjes (Preºov). La Apa
vãd lu mina zilei trei dintre fiii sãi: Vasile Lucaciu
(1852), luptãtorul pentru drepturile românilor din
partea de nord a României, tatãl lui Epaminonda
Lucaciu, Maria (1855), mama lui Nicolae Barbul2

inginer agronom, dip lo mat, ºi Emilia (1857). La
Baia Mare, se va naºte Constantin Lucaciu (1860).

Mihai Lucaciu a fost implicat în acþiuni cul -
tural-ed u ca tive, militând pentru înfiinþarea unei
catedre cu predare a limbii române la Gimnaziul
Romano-Catolic din Baia Mare ºi, de asemenea,
pentru constituirea unei societãþi de lecturã. A
contribuit la acþiuni caritabile în sprijinul rãniþilor 

din zonã întorºi din Rãzboiul de Independenþã al
României de la 1877. 

Datoritã multiplelor contribuþii aduse pe tã -
râm cul tural, Mihai Lucaciu a fost ales în anul
1897 preºedinte de onoare al Reuniunii Învãþã -
torilor Greco-Catolici din comitatele Sãtmar ºi
Ugocea. 
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Epaminonda Lucaciu

1 Viorel Câmpean, Oameni ºi locuri din Sãtmar, vol. III, Satu Mare, Editura Citadela, 2015, p. 228-236.
2 Nicolae Barbul – inginer agronom, dip lo mat, nãscut la 6 aprilie 1879 în localitatea Pomi din judeþul Satu Mare. Vãr

primar cu preotul Epaminonda Lucaciu. Studii la Nãsãud, Blaj, Ac a de mia de Agriculturã, la Magyarovár. Dupã
absolvire (1900) lucreazã la Consulatul Român din Statele Unite. La Cleve land, unde se sta bileºte împreunã cu fratele
sãu Gavril, inginer de mine ºi cu vãrul sãu, preotul Epaminonda Lucaciu (1877-1960), Nicolae Barbul înfiinþeazã în
anul 1906 ziarul „Românul”, fiind (dupã menþiunea de pe frontispiciu), proprietarul ºi directorul acestuia. A fost prima 
publicaþie româneascã apãrutã peste Ocean. Ziarul, cu apariþie sãptãmânalã, are meritul de a fi menþinut legãtura
românilor cu pat ria, informând curent emigraþia româneascã din Statele Unite asupra situaþiei politice a României. În
contextul evenimentelor fierbinþi din preajma Primului Rãzboi Mondial, ziarul a militat pentru apãrarea intereselor
naþionale ale României. Ziarul „Românul” a susþinut cauza independenþei, suveranitãþii ºi întregirii naþionale, lansând
apeluri ca: Staþi gata, fraþi români!, Bate ceasul, Cãtre toþi bãrbaþii credincioºi ai neamului românesc, Trãiascã
România Mare!, apãrute în numerele din vara anului 1913. Ziarul anunþã ºi înscrierea de voluntari pentru Armata
românã ºi face larg cunoscutã aceastã acþiune de pe fronturile din Italia ºi Rusia, în care luptau românii ardeleni. Vezi
Viorica Ursu, Inginerul Nicolae Barbul din Mocira (1879-1943), em i nent pa triot. Dip lo mat român în Amer ica, în
„Mãrturii culturale” nr. 2, apr.-iun. 2016, p. 9-11. 



Dr. Vasile Lucaciu 

Aspecte le gate de biografia, personalitatea
ºi activitatea preotului Vasile Lucaciu au fost
prezentate de-a lungul timpului în di verse lucrãri.
S-a nãscut la 22 ianuarie 1852, în localitatea Apa
din judeþul Satu Mare, unde ºi-a petrecut ºi anii
copilãriei. Primele clase ºi Gimnaziul de Stat le-a
urmat la Baia Mare. ªi-a continuat studiile (clasa
a V-a) la liceul din Ungvár, apoi la Liceul Ordi -
nului Premonstratens din Oradea. Din anul 1868 a 
frecventat cursurile Institutului „Sfântul Ata na -
sie” din Roma. În anul 1870 s-a întors în þarã cu
titlul de doc tor în teologie ºi filosofie magna cum
laude, iar în anul 1874, dupã înche ierea studiilor
în cadrul Seminarului Teologic din Gherla, este
hirotonit preot. În perioada 1874-1878 activeazã
ca preot la Eriu Sâncrai, localitate situatã în estul
Câmpiei Eriului3. În anul 1874 se cãsãtoreºte cu
Paulina ªerbac (1856-1911), fiica preotului din
Potãu cu care va convieþui timp de 37 ani ºi cu
care va avea cinci copii: Vasile Ci ce rone Vergiliu
(1876, care s-a stins din viaþã la trei luni de la
naºtere), Epami nonda (1877), Maria Veturia
(1878), Vasile Romulus (1885, cãzut în Primul
Rãzboi Mondial) ºi Tulia (cãsãtoritã cu pro fe -
sorul V. Meruþiu)4.

La intervenþia episcopului Mihail Pavel, în
perioada 1878-1885, predã ore de religie ºi limbã
românã la Liceul Regesc Romano-Catolic din Satu 
Mare, transformat din fostul Gimnaziu Latin, în -
fiin þat în anul 16345. 

În anul 1885, este numit preot paroh la
ªiºeºti. Aici va ridica în scurt timp o nouã bi -
sericã, cea veche fiind neîncãpãtoare. Prima Sfân -
tã Liturghie are loc în anul 1890, iar la data de 27
au gust 1891 s-a sfinþit lãcaºul de cult în prezenþa
numeroºilor credincioºi. 

Pe lângã activitatea de preot paroh, trebuie
remarcatã, în paralel, activitatea lui publicisticã în 

condiþiile existente în acea perioadã în Tran sil -
vania de Nord, relevante fiind cele 11 scrisori
adresate lui George Bariþiu. Presa din Tran sil -
vania „... s-a simþit obligatã sã se punã în slujba
idealului naþional, devenind o presã angajatã, mi -
li tantã. Fiecare revistã, fiecare re dac tor ºi cola -
borator era în acelaºi timp un luptãtor pol i tic, un
com bat ant pe marele front al unitãþii culturale.
Era perioada în care termenul de ziarist a ajuns sã
fie echivalat cu cel de martir, deoarece aproape cã 
n-a existat gazetar sau colaborator care sã nu facã
închisoare pentru opiniile sale”6.

În Istoria presei româneºti, Vasile Lucaciu
este menþionat ca fiind cel care a pus bazele unui
pe ri odic mai puþin cercetat, „Revista catolicã”,
primul pe ri odic7 de limbã românã tipãrit la Satu
Mare, în octombrie 1886.
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Familia Lucaciu 
(sursa foto: renastereasisesteana.wordpress.com)

3 Prima atestare documentarã a localitãþii este din anul 1334, fiind semnalatã cu numele Zenkyyral. Din anul 1335,
localitatea a avut bisericã ºi preot. Vezi Coriolan Suciu, Dicþionarul istoric al localitãþilor din Transilvania, Bucureºti, 
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1967-1968, vol. I, p. 221.

4 Claudiu Porumbãcean, Bujor Dulgãu, Oameni din Sãtmar, Satu Mare, Editura Solstiþiu, 2000, p. 120.
5 În anul 1919 este transformat în Liceul „Mihai Eminescu”, prima unitate ºcolarã din þarã care a purtat numele marelui

poet. Vezi Ovidiu T. Pop, Rozalia Cosma, Gheorghe Cosma, Colegiul Naþional „Mihai Eminescu” Satu Mare – file de 
istorie, Satu Mare, Editura Citadela, 2012, p. 27.

6 Mircea Popa, Valentin Taºcu, Istoria presei româneºti din Transilvania, Bucureºti, Editura Tritonic, 2003, p. 9-10.
7 Înaintea apariþiei „Revistei catolice”, în peisajul revuistic existau:„Foaia administrativã arhidiecezanã” de la Blaj

apãrutã la 1867, editatã de dr. Ioan Bob ºi „Amvonul: foaie bisericeascã pentru lucrãri din sfera elocinþei sacre”,
apãrutã la Pesta ºi apoi la Oradea, editatã de un alt sãtmãrean în 1868, Iustin Popfiu.



Implicarea în viaþa politicã a însemnat pentru
Vasile Lucaciu începutul unui drum plin de obsta -
cole. Numirea în structurile de conducere ale
Partidului Naþional Român, în calitate de se cretar
gen eral ºi îndrumãtor spir i tual, apoi parti ciparea
la redactarea Memorandumului au consti tuit ca -
pete de acuzare, justiþia condam nân du-l la cinci
ani de temniþã în penitenciarul de la Seghedin. 

Lupta dusã pe mul ti ple planuri pentru cauza 
dreaptã a românilor din partea de nord a þãrii,
cãlãtoriile fãcute cu scopul de-a convinge gu -
vernanþii europeni ºi americani cã românii au
dreptate, boala care-l mãcina, toate s-au constituit 
în factori care au contribuit la retragerea sa din
viaþa politicã ºi stabilirea la Satu Mare. Moare la
29 noiembrie 1922, „... discret ºi sãrac, Leul obo sit
de atâta drum ºi zbucium, de atâta frãmântare…”8

în prezenþa fiului sãu, Epaminonda. Este înmor -
mântat în ziua de 1 Decembrie 1922. Hotãrârea
Parlamentului de a declara zi de doliu naþional a
fost un omagiu adus celui care s-a jertfit pentru
Unirea tuturor românilor, vis vãzut cu propriii
ochi în anul 1918. Slujba înmormântãrii a fost
oficiatã de cãtre episcopii greco-catolici Iuliu
Hossu al Diecezei de Gherla ºi Valeriu Traian
Frenþiu de Oradea. A fost prezent prim-ministrul
Ionel I. C. Brãtianu din însãrcinarea regelui
Ferdinand I. S-au þinut discursuri, evocându-se
personalitatea ºi activitatea preotului dr. Vasile
Lucaciu în prezenþa a mii de credincioºi. Fiul sãu,
Epaminonda Lucaciu va trimite dupã câteva zile
de la eveniment o scrisoare de mulþumire pri -
mului ministru, Ionel I.C. Brãtianu.

De-a lungul timpului au avut loc numeroase 
acþiuni pentru pãstrarea memoriei lui Vasile
Lucaciu. Una dintre acestea se leagã de anul
1924, an în care, la iniþiativa profesorului Aurel

Coza, directorul Liceului „Vasile Lucaciu” din
Carei la acea vreme, elevii acestei instituþii au
contribuit la înãlþarea unei lespezi de marmurã
peste mormântul marelui luptãtor. 

În anul 1925, la sãrbãtoarea dedicatã Sfintei 
Maria, în prezenþa lui Epaminonda Lucaciu, s-au
plantat în apropierea bisericii doi stejari, care au
fost numiþi „Stejarii lui Lucaciu”9, spre aducerea
aminte a celui dispãrut. În anul 1926, secretarul
preotului Lucaciu propune ridicarea unui bust în
Baia Mare, acesta fiind amplasat în faþa Liceului
care-i poartã numele10. La 16 mai 1927, se consti -
tuie un comitet pentru ridicarea unui bust la Satu
Mare, comitet din care fac parte Octavian Goga,
preºedinte de onoare, dr. Iuliu Hossu, preºedinte
activ, din partea Diecezei Greco-Catolice de
Gherla, dr. I. C. Barbul, prefectul judeþului Satu
Mare, Augustin Ferenþiu, primarul oraºului Satu
Mare ºi Aurel Popp, însãrcinat „... sã ex e cute
lucrãrile de artã privitoare la mon u ment”11. În
anul 1927, în urma concursului organizat de
ASTRA, premiul în valoare de 15.000 de lei e
decernat scriitorului Alexandru Ciura, directorul
Liceului „George Bariþiu” din Cluj pentru lu -
crarea Biografia pãrintelui Vasile Lucaciu po -
vestitã pentru popor având drept motto: „30
De cem brie 1925”12. În anul 1929, preotul Epa -
minonda Lucaciu fixeazã în interiorul bisericii
din ªiºeºti o placã de marmurã cu inscripþia
Templum hoc Poera Sisesciensium et po puli Ro -
meni... justificând în acest sens faptul cã bise rica
e op era locuitorilor din ªiºeºti13. La data de 13
decembrie 1936, la Satu Mare este dezvelit
monumentul – statuie dedicat lui Vasile Lucaciu,
op era sculptorului Corneliu Medrea, eveniment
în cadrul cãruia Epaminonda Lucaciu susþine un
înflãcãrat discurs: 

Îmi revine sarcina ca în nu mele meu ºi al invitaþilor membri ai familiei sã aduc mulþumiri
acelora care la îndrumarea fo rurilor condu cã toare mi-au fãcut cinstea de a fi invitaþi la
serbãrile aceluia care a fost unul dintre înaintaºii luptãtori pentru desãvârºirea unitãþii na -
þionale a poporului român. Fiul pãmântului sãtmãrean, la poarta Maramureºului ºi a Þãrii
Oaºului, prin patriotismul înflãcãrat, prin uma nismul fundamentat de o vastã culturã generalã,
prezenþa „Leului de la ªiºeºti” a depãºit cu mult graniþele þinutului na tal, ale Transilvaniei, ale
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8 Corneliu Mezea, Dr. Vasile Lucaciu, „Leul de la ªiºeºti”. 1852-1922. Viaþa ºi faptele lui, Satu Mare, 1936, p. 134-135.
9 „Unirea”, Blaj, nr. 37, 1925, p. 3.
10 „Satu Mare”, 1972, p. 352.
11 „Studii ºi comunicãri”, Satu Mare, 1972, p. 353.
12 „Transilvania”, nr. 5-6, mai-iunie 1927, p. 242.
13 Augustin Iuga, Cu privire la Vasile Lucaciu. Acte, documente, procese, Baia Mare, 1940, p. 60-61.



Þã rii Româneºti ºi s-a fãcut cunoscut pretutindeni unde aspiraþiile ºi revendicãrile legitime ale
popu laþiei oprimate din fostul Imperiu Habsburgic o cereau.

Cinstirea acestei personalitãþi al cãrei nume poporul francez l-a sãpat în marmurã pe Av e -
nue de l’Opera din Paris, se face azi prin dezvelirea minunatei opere de artã a ilustrului sculp tor
Medrea, fiind simbolic legatã de serbãrile semicentenarului Unirii Transilvaniei cu România,
unire cãreia ºi-a închinat peste 40 de ani din activitatea sa. Simpozioanele organizate ca ºi
discursurile rostite sunt momente de evocare pe care generaþia de astãzi le înregistreazã ºi le
cuprinde în dorinþa de a con tinua tradiþia de cinste, omenie ºi apãrare a libertãþii ºi demnitãþii umane. 

Figura lui Vasile Lucaciu nu apare izolatã, ca un fulger pe cerul încãrcat de atâtea ori cu
nori grei deasupra Daciei Fe lix. El a fost ºi va rãmâne pentru totdeauna, ca într-un basorelief al 
istoriei, în învãlmãºeala mulþimilor, a acelor fluvii de mulþimi ca ieri, în numele libertãþii ºi
umanitãþii naþionale au frãmântat sudoare ºi sânge cu glia strãmoºilor, a acelor mulþimi care
astãzi indiferent de naþionalitate, înlãturã exploatarea omului de cãtre om, a acelor mulþimi care
în curând vor termina de înfãptuit viaþa nouã fericitã a omului de mâine în pat ria noastrã. Muncind
cot la cot tineri ºi vârstnici sã ne arãtãm demni ai acelor luptãtori care ne-au lãsat moºtenire
acest pãmânt, sã-l pãzim cu demnitate ºi curaj, pentru cã el nu este numai al nostru, nu este
numai al înaintaºilor noºtri, ci va fi al copiilor ºi nepoþilor noºtri, al tuturor urmaºilor în vecii vecilor14.

II. Preot dr. Epaminonda Lucaciu − ilustru fiu al neamului românesc 

Sãtmarul, Sãlajul ºi pãrþile bãimãrene au
contribuit de-a lungul vremurilor cu oameni de
seamã, cãrturari de prestigiu, specialiºti în diferite 
domenii de activitate, cunoscuþi, atât în þarã, cât ºi 
în strãinãtate. Mulþi dintre ei au pus mai presus de
interesele personale, interesele neamului, jert fin -
du-se pentru cei din rândul cãrora s-au ridicat. O
astfel de personalitate este ºi preotul Epaminonda
Lucaciu, despre a cãrui biografie, activitate ºi
personalitate s-a scris în literatura de specialitate
foarte puþin

Date biografice. Epaminonda Lucaciu s-a
nãscut la 25 februarie 1877 în localitatea Eriu
Sâncrai, judeþul Satu Mare, fiind al doilea copil al
familiei Vasile Lucaciu ºi Paulina, nãscutã
ªerbac, fiica preotului Ioan ªerbac din Potãu15.

Copilãria ºi-a petrecut-o la Satu Mare, deoa -
rece tatãl sãu, Vasile Lucaciu fusese numit pro -
fesor de limbã românã la Liceul Regesc din acest
oraº. Primele clase primare le urmeazã în urbea de 
pe Someº, dupã care este transferat la Nãsãud. 

Pregãtirea academicã. Aºa dupã cum de -
clarã în autobiografia sa, preotul Epaminonda
Lucaciu n-a avut o copilãrie prea fericitã. Deoa -

rece tatãl sãu se afla închis în temniþele din Satu
Mare, a fost silit sã plece în strãinãtate, „... unde
din mila altora am fost cres cut la ºcolile din
Roma”16. Cu sprijinul cardi nalului Ledochewschi 
este înscris la Institutul De Pro pa ganda Fide din
Roma. Tot aici îºi susþine teza de doctorat în anul
1898, obþinând titlul de doc tor în teologie ºi filo -
sofie, iar în anul 1899, îºi finalizeazã studiile.

Activitatea desfãºuratã în Parohia din
Ce nadul Sârbesc (1901-1905). În anul 1901,
dupã terminarea studiilor, Epaminonda Lucaciu
se întoarce în þarã. În acelaºi an, Episcopul de
Lugoj, dr. Demetriu Radu îl numeºte preot în
cadrul Parohiei din Cenadul Sârbesc, la re co -
mandarea Sacrei Congregaþiuni de Pro pa ganda
Fide din Roma. Pe lângã administrarea parohiei, a 
fost implicat în organizarea unor acþiuni culturale
ºi de caritate, fiind apreciat de cãtre Episcopia
Lugojului. 

Activitatea desfãºuratã în Amer ica
(1905-1921). Datoritã situaþiei sociopolitice ºi
eco nomice din Transilvania, foarte mulþi ardeleni
au plecat în Amer ica. Majoritatea greco-catolici,
credincioºii emigraþi s-au adresat forurilor din
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14 Discursul preotului Epaminonda Lucaciu, ex is tent în arhiva familiei Delia Lucaciu-Lichiardopol, cãreia îi mulþumesc
pentru bunãvoinþa cu care mi-a pus la dispoziþie aceste documente.

15 Con form Foii matricole a botezaþilor Parohiei Române Unite din Eriu Sâncrai, act pãstrat în arhiva personalã a
doamnei Delia Lucaciu-Lichiardopol. Naºii de botez au fost George Pop de Bãseºti (care a botezat toþi copiii lui Vasile
Lucaciu) ºi Laura Varnai. 

16 Autobiografie Epaminonda Lucaciu.



þarã solicitând trimiterea unui preot român pentru
oficierea slujbelor în limba românã. În anul 1905
s-a dat curs solicitãrilor credincioºilor emigraþi,
Mitropolia Blajului delegându-l pe preotul
Epaminonda Lucaciu pentru a organiza viaþa spi -
ri tualã a celor din Amer ica. Sosit la Cleve land în
toamna anului 1905, acesta a închiriat un spaþiu
pentru oficierea Sfintei Liturghii. La 19 noiem -
brie a pus bazele organizãrii primei parohii gre -
co-catolice a românilor din Amer ica, iar la data de 
14 decembrie, cu mari eforturi, comunitatea a
cumpãrat pãmântul pe care urma sã se con stru -
iascã biserica ºi casa parohialã. În anul 1906 sunt
puse la dispoziþia constructorului toate planurile
aprobate pentru ridicarea sfântului lã caº. În toam -
na aceluiaºi an, adicã la 16 sep tem brie s-a þinut
prima Sfântã Liturghie.

Deºi aflat în Amer ica, Epaminonda Lucaciu 
continuã sã vibreze la problemele românilor din
Transilvania. În urma experienþei acumulate în
organizarea vieþii spirituale, ºi, mai ales, ba zân -
du-se pe relaþiile fãcute în timpul studenþiei, în
data de 27 decembrie 1914, soseºte la Roma
pentru a organiza programul vizitei sale privind o
întrevedere cu Sfinþenia Sa Pontificele Suprem,
pentru a influenþa în mod favorabil politica
anumitor cercuri ecleziastice faþã de România.
Prima întrevedere are loc la data de 8 ianuarie
1915 la oficiile su preme ale Congregaþiunii de
Pro pa ganda Fide. Spre surprinderea lui Epami -
nonda Lucaciu, aceºtia cunoºteau foarte bine
situaþia din toate punctele de vedere din România. 
Întrucât relaþiile dintre România ºi Sfân tul Scaun
erau pe cale de-a fi întrerupte, Vaticanul a dorit
intensificarea acestora. În acest sens, s-a discutat
despre încheierea unui Con cor dat, fapt sim i lar
petrecut ºi cu alte state europene, despre insti -
tuirea unei relaþii diplomatice re ciproce între
Vati can ºi Bucureºti. 

În urma discuþiilor purtate în mai multe
runde, preotul Epaminonda Lucaciu a reuºit sã-l
convingã pânã ºi pe cel mai înverºunat duºman al
României, cardinalul Merry del Val, sã se de clare
hotãrât în a sprijini cauza României: „Nu mã mir
de râvna românilor cãtre Transilvania, cucerirea
ei va fi o satisfacþie pentru suferinþele seculare ce
le au îndurat românii de la unguri”17. Dupã in -

tense pregãtiri, a fost invitat printr-un „bilet spe -
cial” la audienþã în faþa Sfinþeniei Sale în data de
18 ianuarie 1915, la orele 6 ºi un sfert. Con -
versaþia a avut loc într-o atmosferã „bine voitoare
ºi pãrinteascã primire din partea Sfinþeniei Sale”.
Înaltul prelat, exprimându-ºi „adânca simpatie
faþã de elementul românesc”, îºi dorea cu toatã
convingerea încheierea unui Con cor dat imediat,
întrucât la terminarea rãzboiului, Sfântul Scaun
dorea ca România sã ia parte la Congresul de
Pace, convins fiind cã numai aºa Vaticanul va
putea sprijini problemele României. 

La încheierea misiunii sale la Roma, preo -
tul Epaminonda Lucaciu îi mulþumeºte prinþului
Vladi mir Ghika, care în tot timpul ºederii sale în
acest oraº, a fost alãturi de preot, susþinându-l în
demersurile sale privind cauza românilor. În þarã,
preotul Epaminonda Lucaciu a prezentat auto -
ritãþilor române un sumar al discuþiilor purtate cu
autoritãþile de la Vat i can. 

Reîntors în Amer ica, preotul Epaminonda
Lucaciu primeºte delegaþia românã condusã de
tatãl sãu, o însoþeºte la manifestãrile ce au loc în
mai multe localitãþi americane. Pledeazã alãturi
de Vasile Lucaciu pentru înlãturarea asupririi ro -
mânilor din Transilvania. Se fac demersuri cãtre
Liga Naþiunilor Unite în urma cãrora sunt apre -
ciate eforturile depuse privind problemele
existente în România. O altã cerere este adresatã
preºedintelui S.U.A., W.H. Taft. Se intervine ºi în 
cadrul Departamentului de Rãzboi, D.C. Brewer,
ºeful Biroului de Stat al S.U.A., asigurându-l pe
Epaminonda Lucaciu de tot sprijinul sãu. 

Preocupat de soarta emigranþilor români
din Amer ica, preotul Epaminonda Lucaciu a vrut
sã punã în aplicare un proiect prin intermediul
cãruia sã vinã în ajutorul acestora. Deoarece si tuaþia
economicã a unora dintre români era pre carã, mulþi
pierzându-ºi slujbele, preotul de ma reazã o serie
de tratative cu preºedintele Republicii Domi nica -
ne pentru obþinerea de pãmânt pe care emigranþii
sã se stabileascã ºi pe care sã îl cultive. Însã,
datoritã situaþiei internaþionale (începuse Primul
Rãzboi Mondial) ºi datoritã faptului cã în Repu blica 
Dominicanã se declanºase o revoluþie, proiec tul
emi grãrii românilor în aceastã þarã a eºuat. 

Pânã în anul 1921, anul plecãrii lui cãtre
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17  Ex tras din Darea de seamã a misiunii lui Epaminonda Lucaciu la Roma.



România, preotul Epaminonda Lucaciu a avut o
activitate prodigioasã, aºa cum rezultã ºi din Au -
to biografie: am organizat douãsprezece parohii,
am clãdit patru biserici, trei case pa rohiale, am
pus bazele unor societãþi de aju torare, am fondat
ziare, ºcoalã pentru copii ºi adulþi, coruri, fan -
farã, bãnci pentru popor pe care le-am încre -
dinþat oamenilor destoinici ºi toate au avut succes18.

Activitatea sãtmãreanã din perioada
1921-1960. În anul 1921 preotul Epaminonda
Lucaciu s-a întors în þarã, stabilindu-se la Satu
Mare. Datoritã sprijinului acordat orfanilor de
rãzboi, în anul 1923 este ales vicepreºedinte al
Societãþii „Orfanii din rãzboi”, filiala Satu Mare.
Ministrul Sãnãtãþii ºi al Ocrotirii Sociale îi con -
ferã Crucea „Meritul Sanitar”, clasa I prin Înaltul
Decret nr. 5074 din 29 octombrie 1923.

La cererea credincioºilor din ªiºeºti, în anul 
1924 este numit preot paroh al ªiºeºtiului, pa -
rohie aflatã în districtul protopopesc Baia Sprie,
judeþul Sãtmar. Aici a continuat unele dintre pro -

iectele tatãlui sãu: finalizarea lucrãrilor la bise -
ricã, renovarea ºcolii confesionale. A asigurat
bise rica, ºcoala ºi casa parohialã, apelând la servi -
ciile Societãþii „Transilvania” din Cluj. Valoarea
asiguratã s-a ridicat la suma de 50.000 de lei,
plãtindu-se anual o sumã de 300 de lei19. A pus
bazele unui vestit cor alcãtuit din credincioºii
comunei. A organizat pelerinaje cu diferite oca -
zii. S-a implicat în colonizarea fiilor satului în
speranþa unui trai mai bun, astfel cã aproximativ
300 de familii au fost stabilite în trei colonii:
Urmaºii lui Lucaciu, azi localitatea Lucãceni, co -
muna Berveni din judeþul Satu Mare, Tiream ºi
Domãneºti20. 

Pentru coloniºtii stabiliþi în localitatea
Urmaºii lui Lucaciu, azi localitatea Lucãceni, s-a
implicat în organizarea unei parohii. În acest scop 
s-a întâlnit cu aceºtia, prima ºedinþã având loc la
data de 10 martie 1925. În urma a încã douã
întâlniri (18 ianuarie 1926, 23 iulie 1926), sunt
încheiate protocoalele cu hotãrârile luate de cãtre
coloniºti. A solicitat ierarhilor sãi aprobarea ridi -
cãrii bisericii, însã aceºtia i-au solicitat di verse
dovezi, invitându-l de nenumãrate ori la Vica -
riatul din Carei pentru justificarea terenului unde
se vor afla sau se vor construi: sesia preoþeascã,
sesia cantoralã, sesia ºcolarã, cimitirul, casa paro -
hialã, biserica etc. 

Datoritã lipsei de fonduri necesare ridicãrii
bisericii, preotul Epaminonda Lucaciu propune
ca din pãmântul dat coloniºtilor, o parte sã fie
arendat celor care au putere de muncã, iar roadele
sã fie vândute, banii obþinuþi urmând sã fie folo -
siþi în sprijinul ridicãrii lãcaºului. Pentru apro -
barea construirii bisericii s-a adresat Ministrului
Agriculturii ºi Domeniilor, Oficiului Naþional al
Colonizãrilor. Rãspunsul este favorabil ºi sunt
demarate lucrãrile de construire a bisericii, care
va fi terminatã în anul 1930, sfinþirea acesteia
având loc la data de 15 au gust.

Se implicã activ la bunul mers al comu -
nitãþii pe ai cãrei credincioºi îi slujeºte, este preo -
cupat de aspectele vieþii spirituale, participând la
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18 Ibi dem.
19 Arhiva Protopopiatului Baia Mare, Dosar nr. 23, fila 17, 24.
20 Locuitorii satelor din bazinul minier al Bãii Mari, din aºa-numitul Fiºculaº, trãiau în sãrãcie, dupã rãzboi. În urma

reformei agrare din 1921, s-a stabilit cã aceºti locuitori din zona de munte, participanþi la rãzboi sã fie „rãsplãtiþi” cu
pãmânt. Prin aceastã formã s-a populat locul cu români, aducându-i în zona de frontierã drept „scut” la apãrarea
hotarelor þãrii. Deci, parte din populaþie a migrat spre aceastã zonã înfiinþându-se localitãþile: Urmaºii lui Lucaciu,
Principele Mihai – azi localitãþile Traian, Decebal, Dacia, Paulean etc.



adunãrile organizate de protopopiat21 În urma
Con ferinþei Episcopale de la Blaj din 2-3 martie
1931, Epaminonda Lucaciu, este desemnat sã
plece din nou în Amer ica în calitate de preot în
parohia din Sharron PA22. Însã va refuza, deoa -
rece, aºa dupã cum mãrturiseºte în autobiografie,
„boala nu cruþã, suprasolicitãrile m-au rãpus”,
fiind silit sã-ºi solicite pensionarea. Refuzul lui
nu va fi acceptat, dar la cererea sa privind un
colaborator, i se propune pensionarea, fiind sus -
pendat din parohie de cãtre Episcopia de Ma -
ramureº, prin Ordinul nr. 1531 din 3 iunie 193123.
În perioada de timp cât a slujit în parohia ªiºeºti,
preotul Epaminonda Lucaciu s-a dovedit a fi un
bun ad min is tra tor24, acest lucru fiind certi ficat ºi
prin Raportul ex is tent în arhiva Proto popiatului

Baia Mare. În anul 1937 se pen sio neazã „cu o
pensie foarte modestã”25.

O perioadã este preot militar, servind Gar -
nizoana din Satu Mare. Pentru a-ºi întregi pensia,
lucreazã timp de cinci ani în Bucureºti. Revine la
Cluj, numit fiind din partea directorului CEC, ca
ºef al propagandei „cu un salar ceva mai bun”.
Aici lucreazã ca funcþionar timp de patru ani.
Dictatul din 1940 îl obligã sã se refugieze din
Cluj. Devine preºedintele Asociaþiei Refugiaþilor, 
Expulzaþilor ºi Deportaþilor din Transilvania. 

Dupã anul 1948, se retrage la proprietatea sa
din Viile Apei. Este etichetat duºman al po porului,
dupã o viaþã întreagã închinatã neamului româ -
nesc, reiterând destinul tatãlui sãu. Moare la data de
29 iulie 196026, la vârsta de 83 de ani, fiind înmor -
mântat în cavoul de la ªiºeºti, alãturi de pãrinþii sãi.
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Florea Mureºanu
1907-1961

Macarie MOTOGNA

Preotul dr. Florea Mureºanu s-a nãscut
la 8 iulie 1907, în localitatea Ciubanca,
judeþul Someº, din pãrinþii Gheorghe

ºi Maria, nãscutã Marchiº, ambii þãrani neºtiutori
de carte, fiind al doilea dintre cei patru copii ai
familiei Mureºanu. 

ªcoala primarã a urmat-o în localitatea na -
talã între anii 1913 ºi 1919, iar ºcoala secundarã la 
Liceul „Andrei Mureºanu” din Dej (1919-1926).
În iunie 1926 îºi ia bacalaureatul la Cluj. 

Între anii 1926 ºi 1930 a urmat cursurile
Academiei Teologice Ortodoxe din Cluj, obþi -
nând di ploma de absolvire cu Magna cum laude.
În paralel cu studiile teologice, a urmat ºi cursu -
rile Facultãþii de Filosofie ºi Litere la Univer -
sitatea din Cluj (1926-1930)1.

În perioada 1 noiembrie 1930-31 iulie 1931,
a urmat studii de specializare la Universitatea din
Strasbourg, ca bursier al Patriarhiei Române.
Florea Mureºanu a fost unul dintre „spiritele lu -
minate ale Clujului de odinioarã. Slujitor de pri -
mã mânã, dascãl iscusit, pred i ca tor avântat,
mi si onar neobosit, omul acela masiv, cu un suflet
gingaº adãpostit într-o staturã puternicã, era ºi un
purtãtor de culturã umanistã în cel mai cuprin -
zãtor sens al cuvântului; în biblioteca sa personalã 
puteau fi vãzute nu numai cele vreo zece vol ume
din op era Sfântului Ioan Hrisostom, într-o ediþie
de limbã francezã, dar ºi operele marilor clasici ai
literaturii naþionale ºi universale”2.

S-a cãsãtorit la data de 4 iulie 1923, în Ocna 
Sibiului, cu Eugenia Adam, de profesie învã þã -
toare, cu care a avut doi copii: Delia ºi
Andrei-Porfir. Tot în luna iulie a fost hirotonit
diacon, iar mai apoi preot3.

Pentru a-ºi definitiva studiile teologice, în
1935 s-a înscris la Facultatea de Teologie din

Cernãuþi, unde, în aprilie 1938, obþine Di ploma
de Licenþã, cu teza Obligaþiunea moralã.

Devenind Ministru al Educaþiei Naþionale,
Cultelor ºi Artelor, episcopul Nicolae Colan l-a
sprijinit pe pãrintele Florea Mureºanu sã obþinã o
bursã „Humboldt”, la Universitatea din Berlin.
Astfel, din 1 noiembrie 1938 ºi pânã în 31 iulie
1939, a studiat la Universitatea din Berlin, ca
bursier al Fundaþiei „Humboldt”, unde ºi-a pre -
gãtit doctoratul în teologie cu teza Respon sa bi -
litatea moralã, tezã pe care nu a putut-o, însã,
susþine niciodatã.

În urma Dictatului de la Viena din 30 au -
gust 1940, a hotãrât sã rãmânã la Cluj, alãturi de
episcopul Nicolae Colan, cu riscul vieþii, dupã
cum însuºi mãrturisea: „Trãind câteva sãptãmâni
fugar ca sã nu fiu spânzurat4”. Prin rãmânerea sa
în Cluj, urmãrea menþinerea moralului ele men -
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1 Mureºanu Florea, în vol. Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist, Editura Institutului
Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureºti, 2007, p. 500.

2 Bartolomeu Anania, Cuvânt-înainte, în Florea Mureºanu, Grai ºi suflet românesc, Editura Arhidiecezana, 1997, p. 23.
3 Alexandru Moraru, Învãþãmântul teologic universitar ortodox din Cluj (1924-1952), Cluj-Napoca, Editura Presa

Universitarã Clujeanã, 1996, p. 213. 
4 Mureºanu Florea, op. cit, p. 501.



tului românesc rãmas sub stãpânirea Ungariei
horthyste5. În biografia lui se consemneazã un
eveniment prin care pãrintele Florea Mureºanu a
salvat de la moarte doi copii evrei urmãriþi de
autoritãþile hothyste, dovedind curaj ºi eroism. În
aceastã perioadã de ocupaþie horthystã, înfrun -
tând riscuri ºi adversitãþi, Florea Mureºanu a des -
fã ºurat o susþinutã campanie publicisticã ºi
edi to rialã, alãturi de soþia sa, Eugenia Mureºanu.
În 1943, când se împlineau trei secole de la apa -
riþia Cazaniei lui Varlaam, a editat un volum jubi -
liar, reproducând coperta originalã, care purta un
mesaj profund union ist: „Românii de pe ambele
clinuri ale Carpaþilor alcãtuiesc un singur popor,
cu o singurã credinþã ºi o singurã limbã”.

În 1945 s-a înscris la cursurile de doctorat
ale Facultãþii de Teologie din Cernãuþi, refugiatã
la Suceava, elaborând teza Cazania lui Varlaam
prezentare în imagini, 1643-1943. A obþinut titlul 
de doc tor în Teologie la 6 noiembrie 1948.

De-a lungul timpului, a îndeplinit mai mul -
te funcþii, începând cu cea de catehet la ºcolile
primare din Cluj (1 septembrie 1931-31 iulie 1932),
dovedind o mare deschidere pedagogicã ºi o dra -
goste pentru tineri.

Deºi era un teolog înzestrat ºi foarte bine
pregãtit, episcopul Nicolae Ivan al Clujului l-a
hirotonit preot la o parohie sãracã de munte,
Râºca de Sus, judeþul Cluj (1 au gust 1932-1
ianua rie 1934). Astfel, tânãrul preot cu spe cia -
lizãri în strãinãtate a dat dovadã de ascultare ºi a
înþeles nevoile bisericii pentru acele timpuri, s-a
dovedit un bun ad min is tra tor, încât doar într-un
singur an de pãstorire a reuºit sã închege comu -
nitatea de credincioºi ºi sã înzestreze biserica din
sat cu pãmânturi ºi cu cele necesare cultului. El
însuºi mãrturiseºte: „În Râºca am stat doi ani, dar
nu cu mâinile în sân. Pe lângã pastoraþia ce mai
trãieºte în inimile celor ce i-am pãstorit pe calea
mântuirii, am sporit bunurile bisericii cu un teren
de 5 jugãre, cu o sesiune de 16 jugãre ºi cu un
clopot de 2208 Kg”. 

La 1 ianuarie 1934, a fost promovat preot la
Catedrala Ortodoxã ºi profesor de educaþie reli -
gios-moralã la cursurile de ucenici (catehet), la

ºcolile din Cluj. Aici s-a impus prin propo vã -
duirea Cuvântului lui Dumnezeu, despre care
afirma cã „rãmâne acelaºi azi, mâine ºi întot -
deauna; izvor de viaþã, stâncã de reazim, bal sam
rãcoritor în dogoreala suferinþelor ºi singurul care 
dã rost nu numai vieþii de aici, ci ºi morþii, cãci a
muri pentru Hristos, pentru Evanghelia Lui nu
este pagubã, ci un câºtig”6. 

În perioada 1 septembrie 1939-15 octom -
brie 1940, a funcþionat ca asistent onorar la Ac a -
de mia Teologicã Ortodoxã din Cluj, iar din 15
octombrie 1940 pânã la 30 iunie 1948, a ocupat
funcþia de profesor suplinitor la aceeaºi Aca -
demie. În acest con text, a colaborat cu revistele
„Renaºterea”, buletinul Eparhiei Clujului, „Viaþa
ilustratã”, editatã de episcopul Nicolae Colan ºi
cu „Tri buna Ardealului”.

Din 1 septembrie 1946 pânã la 30 iunie
1948, a fost protopop al Clujului ºi din 1 iulie
1948 ºi pânã în anul 1952 a fost paroh al Bisericii
din Deal Cluj. Din momentul numirii în demni -
tatea de protopop al Clujului, pãrintele a devenit
un personaj de prim rang al urbei transilvane,
cãutat ºi cultivat de toþi cei ce aveau alte opinii
decât cele iredentiste sau comuniste. Ca pro topop
al Clujului, a fost preocupat de recon sti tuirea
ima ginii istorice bisericeºti a comunitãþilor pe
care le pãstorea, consemnând date mono gra fice
despre parohie, bisericã ºi slujitori, adunate în
volumul Biserici ºi preoþi din protopopiatul orto -
dox român al Clujului, apãrut la Cluj în 1946. A
susþinut fãrã întrerupere ªcoala cateheticã pentru
tineret ºi adulþi la Biserica „Sfânta Trei me” din
Cluj. Cãrturar de seamã, pa triot desã vârºit, inte -
lectual de primã mânã, scriitor orig i nal ºi mai
presus de toate, preot adevãrat7.

A fost solidar cu studenþimea clujeanã în
anul grevei studenþeºti din anul 1946, spriji nin -
du-i în acþiunea lor împotriva iredentismului ma -
ghiar, atunci când „problema naþionalã era
pri o ritarã, când studenþii au dat dovadã de un pa -
tri o tism matur ºi demn”8.

De asemenea, a participat la acþiunile de
salvare a multor evrei de lagãrele naziste, în spe -
cial tineri.

În 1946, locuinþa soþilor Mureºanu din stra -
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5 Fond Opertiv Florea Mureºan, Dosarul I 235975/2, p. 1, Arhiva Operativã.
6 Florea Mureºanu, Grai ºi suflet românesc, Editura Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1997, p. 23.
7 Jus tin ian Chira, Episcopul Maramureºului ºi Sãtmarului, O paginã de istorie, în volumul Florea Mureºanu, Grai ºi

suflet românesc, Editura Arhiedecezanã, Cluj-Napoca, 1997, p. 8.
8 Valeriu Anania, Rotonda plopilor aprinºi, Ediþia a II-a, Bucureºti, 1995, p. 133.



da Bisericii Ortodoxe nr. 10 adãpostea cenaclul
literar al lui Vic tor Papilian, un fer ment cul tural
românesc extrem de activ al intelectualitãþii clu -
jene. Gazda întâlnirilor a fost Eugenia Mureºanu,
soþia preotului Florea Mureºanu, ºi ea înzestratã
cu calitãþi literare ºi extrem de agreabilã, fiind
adevãratul amfitrion al cenaclului. Aici s-au întâl -
nit Lucian Blaga, Vic tor Papilian, Ion Luca, Valeriu 
Anania, Zorica Laþcu, Valentin Raus, Ionel
Bulboacã, I. Cârja-Fãgãdaru, Francisc Pãcurariu
ºi alþi intelectuali care au gãsit în casa familiei
Mureºanu mediu prielnic pentru a-ºi depãna crea -
þiile spiritului. Valeriu Anania îl caracterizeazã în
culori patriarhale pe pãrintele Mureºanu, gazda
cenaclului, nici el lipsit de fineþea intelectualului
erudit, preocupat de problemele cãrturãreºti: „Îºi
pune numele pe o frumoasã ediþie a Cazaniei lui
Varlaam, dar treburile parohiei, multe ºi conºtiin -
cios împlinite, îi descurajau proiecte viitoare, de
ed i tor, pe care le-ar fi vãzut tot în jurul unor pietre
de temelie ale vechii noastre culturi”9. Toatã
aceastã activitate culturalã ºi misionarã nu l-a
ferit de suspiciunile Securitãþii, care a început sã
se intereseze tot mai mult de el, încã din anul
1949, „cerându-se detalii con crete despre el ºi
activitatea lui”.

Trebuie menþionat cã nu a avut niciun anga -
jament pol i tic pânã în anul 1947, când a devenit
membru în Frontul Plugarilor, dupã cum el însuºi
mãrturiseºte în autobiografia sa din 7 martie 1949.

Din 1952 începe calvarul pentru preotul
Florea Mureºanu. În urma unor crunte anchete,
este condamnat de cãtre regimul comunist la 5 ani 
de muncã silnicã, la Ca nal. Nu a fãcut decât un an
de detenþie: 1952-1953, an care, însã, l-a marcat
profund, sufleteºte ºi fizic. În detenþie, marcat de
condiþiile insuportabile ºi la vederea morþii la
fiecare pas, a fãcut promisiunea cã dacã se va
întoarce acasã, va ridica un Al tar Domnului, în
semn de laudã ºi mulþumire. Dupã eliberare, a fost 
forþat sã pãrãseascã oraºul Cluj, iar în pri mãvara
anului 1953 a preluat parohia vacantã de la Suciul
de Sus, judeþul Maramureº. În locul numit Breaza,
s-a hotãrât sã împlineascã fãgã duinþa fãcutã lui

Dumnezeu, ridicând o micã mã nãstire cu douã
chilii, având hramul „Sfânta Treime”, în numele
cãreia a plantat trei cireºi, care stau mãrturie ºi
astãzi în acel loc10. Lucrãrile au început în 1954 ºi
s-au încheiat în 1957. Acest schit era ºi casa lui,
peste sãptãmânã, locul în care se refugia meditând 
ºi studiind, mai ales cã auto ritãþile comuniste
ocupaserã casa parohialã. 

Pãrintele Florea fãcea pelerinaje cu credin -
cioºii pe la mãnãstiri ºi vorbea noaptea în timpul
privegherii, combãtând patimile omeneºti: beþia,
fumatul ºi destrãbãlarea sub toate formele. Glasul
lui era trãznet ºi fulger, care zguduia ºi rãscolea
conºtiinþele. Forþa pe care o aveau predicile spuse
în orice loc atrãgea lumea într-un mod greu de
înþeles. Forþa cuvântului la pãrintele Florea venea
de sus, de la Dumnezeu, avea mesaje de transmis,
era ºi oblãduitor, era ºi armonizator, aducea ro -
mâ nilor tãrie ºi rãbdare, ascultarea de care aveau
nevoie pentru a rezista la samavolniciile vre mu -
rilor întunecate11. Era tem per a ment înfocat ºi avea
ceva din spiritul ap os tolic ºi totodatã ceva din
spiritul marilor rãzvrãtiþi. Preotul Florea Mureºanu 
umbla totdeauna în uniformã preo þeas cã. Toate
acestea nu conveneau stãpânirii ate isto-co mu nis -
te12. Având un extraordinar spirit de atracþie ºi
convingere, pentru toþi oamenii, în gen eral, dar
mai cu seamã pentru tineri, cuvântul pãrintelui
Florea era profetic ºi în acelaºi timp mesaj de la
Dumnezeu prin omul Sãu, Florea Mureºanu.
Mulþi tineri din localitãþile învecinate Mãnãstirii
Breaza, ascultând de cuvântul Avei, au ajuns
preo þi, profesori, ingineri, medici etc, împli nin -
du-se cuvântul scripturistic care spune: „Aºa sã
lumineze lu mina voastrã înaintea oamenilor, aºa
încât sã vadã faptele voastre cele bune ºi sã slã -
veascã pe Tatãl vostru cel din ceruri” (Matei 5;16).

În repetate rânduri a încercat sã se reîn toarcã
la Cluj, în mijlocul credincioºilor. Ul tima cerere
din 7 martie 1956, prin care solicita postul al II-lea
de preot la parohia Cluj I, i-a fost, însã, refuzatã.

Cu toate cã a avut o comportare ire pro -
ºabilã, la o sãptãmânã dupã serbarea hramului din 
anul 1958, în noaptea de 11/12 iunie, Securitatea
de la regiune ºi cea din zonã a sosit la Breaza ºi
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9 Valeriu Anania, op. cit., p.134.
10 Protos. Gavriil Burzo, Parohia Suciul de Sus, judeþul Maramureº, în volumul Florea Mureºanu, Grai ºi suflet
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11 Dr. Nelu Pop-Suceanul, Duhul lui Florea Mureºanu, în „Graiul Bisericii Noastre”, Anul XXIV, Nr. 76, 2013, p. 51.
12 Pr. Viorel Thira, Patru preoþi ºi un cântãreþ bisericesc din Þara Lãpuºului – uciºi de fiara comunistã, în „Ortodoxia

maramureºeanã”, An II, Nr. 2, Baia Mare, 1997, p. 222.



l-au arestat pe pãrintele Florea. I-au fost con fis -

cate cãrþile − socotite de comuniºti „mistice” ºi de 

propagandã reacþionarã − ºi, umilindu-l, i le-au
pus în spate, în doi saci, pe care i-a cãrat peste
culmea Brezei pânã în localitatea Boiereni, unde
îl aºtepta duba Securitãþii în zorii zilei, iar de
acolo la Târgu-Lãpuº ºi apoi la Baia Mare13. Obli -
gându-l sã ducã în spate cãrþile „corp de lict”,
trecând prin Târgu Lãpuº prin faþa unei bãtrâne
evlavioase, care îl cunoºtea, aceasta, vãzându-l a
strigat tare: „Sãrut mâna, domnu pãrinte! Mergi
cu adevãrul în spate”14. 

Procesul, desfãºurat la Satu Mare, s-a
înche iat repede, cu sentinþa de 20 de ani de muncã 
silnicã sub învinuirea de spionaj, subminarea au -
to ritãþilor de stat, „împiedicând op era de colec -
tivizare a agriculturii din comuna Suciul de Sus”.
A fost închis la Satu Mare, Gherla, Jilava, Aiud,
unde s-a dovedit un real sprijin intelectual pentru
tinerii ºi pentru bãtrânii cu care împãrþea închi -
soarea. În temniþa din Aiud, îi îmbãrbãta pe deþi -
nuþii mai bãtrâni, dar mai ales pe cei mai tineri,
care aveau ºansa salvãrii împãrþind hrana cu ei ºi
le spunea când þi se pare cã nu mai ai niciun rost,
iubeºte-L pe Dumnezeu, iubeºte-þi neamul ºi fã
numai ceea ce îþi porunceºte aceastã iubire.
Pentru rest nu te tulbura. Istoria stãtãtoare nu -
mai pe aceastã temelie se zideºte15. 

Mãnãstirea ctitoritã de pãrintele Florea a
fost transformatã în grajd pentru oi, iar apoi in -
cen diatã de cãtre autoritãþile comuniste16. 

Cât timp a pãstorit parohia Suciul de Sus ºi
a întemeiat Mãnãstirea Breaza, dorinþa preotului
Florea Mureºanu era sã intre în viaþa monahalã în
mod plenar, sã depunã voturile monahale. Pentru
a-ºi împlini aceastã dorinþã, în 17 noiembrie
1953, a fãcut cerere de închinoviere ºi tundere în
monahism cãtre stareþul Mãnãstirii Rohia, proto -
singhelul Jus tin ian Chira. Redãm în continuare
cererea preotului Florea Mureºanu: 

„Prea Cuvioase Pãrinte Stareþ,
Subsemnatul pr. dr. Florea Mureºanu, preot 

de mir în vârstã de 46 de ani, nãscut în satul
Ciubanca, raionul Dej, actualmente preot tit u lar la
parohia Suciul de Sus, protopopiatul Lãpuºului,
dorind a intra în cinul monahal, binevoiþi a face
demersurile trebuitoare pentru închinovierea mea 
la Sf. Mãnãstire «Adormirea Maicii Domnului»
de la Rohia.

Pentru acest pas am consimþãmântul soþiei
care rãmâne în lume pânã la aºezarea celor doi
copii, o fatã majorã studentã ºi un bãiat de 16 ani
în ultimul an de liceu. La nevoie voi prezenta ºi în
scris acest consimþãmânt. 

Pânã la admiterea ºi tunderea întru monah
voi con tinua sã slujesc la parohia de unde voi veni 
sã vieþuiesc sub ascultare în mãnãstire în zilele
când voi fi liber”17. 

Stareþul mãnãstirii Rohia a înaintat cererea,
dar autoritãþile ecleziatice de la Cluj, prin adresa
nr. 1590 din 12 martie 1955, au cerut lãmuriri,
dacã doreºte sã fie tuns în monahism ºi sã rãmânã
în continuare la parohie sau sã vieþuiascã în mã -
nãstire. Cererea a fost reînnoitã la data de 1
octom brie 1955, cu specificarea cã doreºte sã
vieþuiascã în mãnãstire. Episcopia Ortodoxã Ro -
mânã de la Cluj, prin adresa nr. 5648 din 16
decembrie 1955, a aprobat intrarea în cinul mo -
nahal a preotului Florea Mureºanu18. Tunderea a
monahism urma sã fie fãcutã la 29 iunie 1957, de
sãrbãtoarea Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel, dar
au intervenit autoritãþile de stat ºi nu s-a mai putut 
materializa acestã dorinþã a pãrintelui Florea.
Arhi mandritul Serafim Man spunea despre ma -
rele preot ºi profesor Florea Mureºanu: „A iubit
mult Mãnãstirea Rohia ºi poposea destul de des
aici, fie singur, fie cu grupuri de credincioºi din
parohia sfinþiei sale. Vitregia vremurilor l-a îm -
pie dicat de la împlinirea atâtor gânduri sfinte în
slujirea Domnului”19.

A murit în închisoarea Aiud, la 4 ianuarie
1961, mormântul fiind groapa comunã a închi -
sorii, nivelatã ºi betonatã dupã umplere.

Op era. A colaborat la diferite ziare ºi
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13 Protos. Gavriil Burzo, op. cit., p. 372.
14 Protosinghelul Ioan Iovan, duhovnicul Mãnãstirii Recea, judeþul Mureº, în volumul Florea Mureºanu, Grai ºi suflet

românesc, Editura Arhiedecezanã, Cluj-Napoca, 1997, p. 376.
15 Florea Mureºanu, op. cit., p.18.
16 Burzo Gavril, Aspecte din prigoana împotriva Bisericii, în „Graiul Bisericii Noastre”, Anul I, Nr. 1-3, 1991, p. 8.
17 Arhiva Mãnãstirii „Sfânta Ana” Rohia, Dosar Pr. Florea Mureºanu. 
18 Ibi dem.
19 Arhimandritul Serafim Man, Mãnãstirea «Sfânta Ana» Rohia, în volumul Florea Mureºanu, Grai ºi suflet românesc,

Editura Arhiedecezanã, Cluj-Napoca, 1997, p. 377-378.



reviste din Transilvania: „Renaºterea”, Cluj, din
1929; „Viaþa ilustratã”, Cluj, între 1936 ºi 1944;
„Tri buna Ardealului”, între 1940-1944, al cãrui
re dac tor cul tural a fost între 1940 ºi 1945; „Veniþi 
de luaþi luminã”, „Telegraful român”, Sibiu. La
Cluj a fost editat ziarul „Glasul strãmoºesc”, sub
coordonarea pãrintelui Florea Mureºanu, cu re -
dacþia ºi administraþia în locuinþa sa din strada
Bolintineanu, nr. 1620. De asemenea a fost
membru în Societatea Scriitorilor din România,
filiala Cluj ºi în colectivul Catedrei de filosofie de 
la Universitatea „Vic tor Babeº” Cluj.

Dintre vol umele scrise de preotul profesor
doc tor Florea Mureºanu, menþionãm: 

• Vieþile Sfinþilor Antonie cel Mare, Ma -
carie Egipteanul ºi Efrem Sirul, în Colecþia
„Cãrþile Vieþii” nr. 10, Cluj, 1941, Tipografia
Eparhialã, 32 p. Cartea oferã câteva pagini deo -
sebite din vieþile sfinþilor Bisericii noastre, în
„graiul potrivit genului, stil limpede ºi o cuce -
ritoare cãldurã a frazei”21.

• Carte de religie ortodoxã, pentru cele pa -
tru clase de ºcoli primare, apãrutã în anii
1941-1942, iar în 1943, ediþia a treia. 

• Biserica din Deal ºi vechea bisericã
ortodoxã românã din Cluj ºi slujitorii ei, Cluj
1942, 206 p. Aceastã monografie prezintã cea mai 
veche bisericã româneascã din Cluj, având hra -
mul „Sfânta Treime”. A fost ºi este „o carte de o
execuþie excelentã, o monografie de cea mai netã -
gãduitã valoare ºi una dintre cele mai autentice
contribuþii la istoria Bisericii noastre”22.

• Catedrala, Cluj, A apãrut în colecþia
„Veniþi de luaþi luminã”, nr. 11, Cluj, 1943, 62 p.
Este un scurt istoric ilustrat al Catedralei din Cluj, 
apãrut cu ocazia împlinirii unui deceniu de la
sfinþirea acesteia. 

• Cazania lui Varlaam, 1643-1943, Cluj,
Editura ERAN, 1944, 246 p. Este teza de doctorat
în teologie, susþinutã la Facultatea de Teologie
din Bucureºti, la 6 noiembrie 1948. Aceastã lu -
crare prezintã existenþa ºi rãspândirea Cazaniei
lui Varlaam timp de 300 de ani în Ardeal, fiind o
prezentare în imagini a acesteia.

• Întâia carte de învãþãturã. Pentru tine -
retul român de Lege rãsãriteanã ºi pentru tot
românul iubitor de Hristos, Editura Episcopiei
Ortodoxe Române, Cluj, 1943, 238 p. Lucrarea a
fost alcã tuitã, dupã cum menþioneazã presa vre -
mii, de „pana mãiestritã a pãrintelui Florea Mure -
ºanu, care desfãºoarã o activitate bogatã în slujba
Bi sericii Ortodoxe din Ardealul înstrãinat”23. 

• Mitropolitul Andrei ªaguna. Predici, cu
un studiu introductiv, Cluj, 1945, 219 p. Cartea
redã predicile la sãrbãtorile de peste an ale ma -
relui mitropolit Andrei ªaguna, iar în „Studiul
intro ductiv” este prezentatã activitatea omileticã
în Transilvania de la Coresi pânã la ªaguna.
Privitã în ansamblu, lucrarea scoate în evidenþã
pasiunea de cercetãtor a autorului, care „este cu
adevãrat un îndrãgostit al cercetãrilor, a tot ce este 
ro mânesc ºi pe înþeles obºtesc ºi scoate lucruri
mi nunate de sub spuza trecutului nostru”24.

• Biserici ºi preoþi din Protopopiatul Orto -
dox Român al Clujului, Tipografia Naþionalã,
Cluj, 1946, 72 p. Aceastã carte este o micã istorie
amãnunþitã ºi documentatã a protopopiatului, cu
pomenirea numelor preoþilor ºi a celor mai apro piaþi 
ostenitori ai Bisericii: cantori, crâsnici, epitropi.

Pe locul unde Florea Mureºanu a construit
mãnãstirea, în 1988, dupã 30 de ani de la arestarea 
fostului ei ctitor, protosinghelul Gavriil Burzo,
paroh în Suciul de Sus ºi fost ucenic al pãrintelui
Florea Mureºanu, a îndemnat pe enoriaºul Pop
Nicolae sã ridice o troiþã .

Sucenii, „oameni blânzi ºi ospitalieri, drepþi 
ºi neiertãtori când era vorba de apãrarea gliei
strãbune”25 ºi a credinþei strãmoºeºti, la praznicul
Rusaliilor din anul 1989 au fost prezenþi în jurul
troiþei la slujba de sfinþire a þarinei, mo ment din
care s-a nãscut ideea de reconstrucþie a mãnãstirii.

Astfel, cu binecuvântarea vrednicului de
po menire episcopul Jus tin ian al Maramureºului ºi 
Sãtmarului, în anul 1990, s-a sfinþit locul ºi piatra
de temelie pentru noua mãnãstire. Ca rod al rugã -
ciunilor pãrintelui Florea Mureºanu, al dorinþei ºi
muncii pãrintelui Gavriil Burzo, a monahiilor ºi a
jertfelnicilor credincioºi din Suciul de Sus ºi
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20 Fond Opertiv Florea Mureºan, Dosarul I 235975/2, p. 2, Arhiva Operativã.
21 „Revista teologicã”, Sibiu, 1942, p. 114.
22 Ibi dem.
23 „Telegraful român”, Sibiu, 1943, nr. 46, p. 2.
24 „Revista teologicã”, Sibiu, 1943, p. 52.
25  Nelu Pop, Suciu de Sus, Vatrã româneascã milenarã, Editura Proema, Baia Mare, 1997, p.4.



Breaza, dar nu numai, astãzi, sub Vârful Brezei, la 
îmbinarea judeþelor Maramureº, Bistriþa-Nãsãud ºi 
Cluj se aflã o frumoasã mãnãstire de maici condusã 
de Stavrofora Antonia Þineghe, ce va aminti me -
reu de primul ei ctitor, pr. dr. Florea Mureºanu. La
aceastã mãnãstire existã ºi un mic muzeu, unde se
pãstreazã un epitrafir al pãrintelui Florea.

ªcoala Gimnazialã din localitatea Suciul de
Sus, poartã numele lui Florea Mureºanu, iar una
dintre sãlile de curs ale Facultãþii de Teologie
Ortodoxã din Cluj-Napoca, de asemenea poartã
numele marelui profesor de teologie ºi regãsim
aici portretul pãrintelui. 

Profesorul universitar dr. Dorel Man, fiu al
localitãþii Suciul de Sus, dupã anii de eliberare
comunistã, a fost cel care s-a ocupat asiduu de a
scoate din uitare ºi a pune în luminã viaþa ºi op era
unui teolog profund, a unui duhovnic priceput –
cei care mergeau la Mãnãstirea „Sfânta Treime”
Breaza au început sã se mãrturiseascã ºi sã se
împãrtãºeascã sãptãmânal – a unui român cu pro -
funde reverberaþii istorice, bine ancorat în tre -
cutul neamului, dar ºi cu dorinþa de-a pãstra uni -
tatea de neam, credinþã, precum ºi verticalitatea ºi
demnitatea de om ºi creºtin. În acest sens, a pu -
blicat volumele: Grai ºi suflet românesc, Colecþia 
„Mãrturisitorii de dupã gratii” – 1, Editura Arhi -
diecezanã, Cluj-Napoca, 1997, 384 p; Întâia carte 
de învãþãturã pentru tineretul român de lege rã -
sãriteanã ºi pentru tot românul iubitor de Hristos,
Colecþia „Mãrturisitorii de dupã gratii” – 2, Edi -
tura Renaºterea, Cluj-Napoca, 2001, 238 p. 4.;

Prot. Dr. Florea Mureºanu, Chemare la sfinþenie,
mãrturisiri & manuscrise edite ºi inedite, Editura
Renaºterea, Cluj-Napoca, 2014, 174 p. 

Florea Mureºanu reprezintã sufletul tare,
teologul complet, erudit ºi responsabil, care a
ºtiut sã facã teologia mãrturisitoare ºi vie, într-un
regim ostil ºi ateu, prin însuºi exemplul vieþii lui
in tense ºi ireproºabile. 

Pãrintele Florea Mureºanu era un autentic
pa triot, spunând adeseori creºtinilor care se
adunau în jurul lui în serile de liniºte, în parohia
Suciul de Sus: Noi nu am venit aici ca un scai,
agãþaþi de coada unui cal. Nu era ºovin, ci un
român autentic, dreptcredincios. Aceste virtuþi ºi
calitãþi creºtineºti ne dau dreptul sã-l numãrãm ºi
pe Pãrintele Florea Mureºanu între martirii ºi
mãrtu risitorii Bisericii Ortodoxe Române26.

Este de datoria noastrã sã nu-i uitãm pe cei
ce s-au dovedit a fi eroi ºi mucenici, sã-i punem în 
evidenþã ºi sã arãtãm ºi celor de alte confesiuni cã
nu numai ei au suferit, cã ºi jertfele Bisericii
noastre Ortodoxe au fost cu prisosinþã. „Pe cei
care au murit în închisori trebuie sã-i ºtim pe toþi
ºi de ei va trebui sã ne aducem aminte”27. 

Pãrintele Florea Mureºanu, într-una din
cãrþile sale, atrage atenþia celor care au urechi de
auzit: Dacã dorim, într-adevãr, o viaþã liberã,
creatoare ºi desãvârºitã, trebuie sã ne predãm
Aceluia Ce ne poate elibera din împãrãþia rãului,
pãcatului ºi morþii ºi avea tãria de a realiza
binele. Sã ne supunem Acelui Care din eternitate
este stãpânul libertãþii ºi desãvãrºirii. Simplu. Nu?
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Gãvrilã Mihali ªtrifundã
1901-1961

Tinuþa GREC

De-a lungul istoriei, la intervale mai
mari sau mai mici de timp, fiecare
aºezare umanã dã lumii câte o „floa -

re rarã”,  un ex em plar mag ni fic în care îºi pune tot 
ce are mai de preþ: curaj, demnitate, mândrie,
toate acele calitãþi ºi abilitãþi moºtenite de la
înain taºi. Din sevele Borºei s-au plãmãdit oameni
de poveste, care au lãsat o pecete de neºters în
istoria Maramureºului: Popa Lupu ªandru, cel
care, cu vitejie ºi iscusinþã, a învins, alãturi de
borºeni, hoardele tãtare în ul tima lor incursiune
pe meleaguri maramureºene; Titiana Mihali, pri -
vi ghetoarea Maramureºului, cea care, cu vocea sa 
unicã, a dus numele Borºei peste mãri ºi þãri;
Alexandru-Cuza Anderco, primar al Borºei timp
de 25 de ani; Nicolae Vancea, ambasador al
României în Finlanda ºi Guineea ºi pre fect al
Maramureºului; tânãrul cãrturar Artemie Anderco
sau Artur Coman, reprezentant de marcã al silvi -
culturii ºi floristicii din Maramureº.  

Într-o perioadã tulbure din istoria neamului
nostru, la începutul unui secol zbuciumat, care a
cuprins douã mari conflagraþii mondiale, se nãºtea
la Borºa, în anul 1901, cel mai temerar dintre cei
care au condus de-a lungul timpului frumoasa
aºezare de la poalele Pietrosului: Gãvrilã Mihali
ªtrifundã, om de poveste, cãruia îi datorãm conti -
nuitatea Maramureºului în graniþele României
dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial. 

Provenea dintr-o familie de þãrani de viþã
nobilã, având toate caracteristicile unui om pu -
ternic, care a trãit în mijlocul naturii, fiind înalt,
vânjos, cu corp atletic, bine legat, cu o putere
fizicã de temut. Avea o voce foarte frumoasã,
puternicã, de bariton. Vorbirea sa era cursi vã ºi
inteligibilã. A rãmas în amintirea local nicilor ca
un om înzestrat cu o minte agerã, cu mare pres -
tanþã ºi demnitate, curajos, îndrãzneþ, iubitor de
dreptate ºi adevãr, pa triot înflãcãrat, fiind preþuit

ºi stimat de întreaga comunitate. A fost pentru
mult timp primarul comunei Borºa. Fãcea parte
din Partidul Naþional Lib eral, fiind preºedinte al
organizaþiei lo cale. Comunitatea borºeanã l-a re -
ales de mai multe ori în funcþia de primar, in -
diferent de orientarea politicã a celor care erau la
cârma þãrii. „ªtia, ca nimeni altul, sã facã drep -
tate, sã apere pe cei nãpãstuiþi, sã ajute pe cei
aflaþi în necazuri grele. Se bucura de mare stimã ºi 
încredere în sat. Era cunoscut ºi apreciat nu numai 
în Maramureº, ci ºi în cercurile înalte de la
Bucureºti”1.

A intrat în legendã prin fapte de mare pa -
triot, împiedicând, la sfârºitul celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial, anexarea Maramureºului la
Ucraina Subcarpaticã. Datoritã înþelepciunii ºi
curajului sãu, Maramureºul nu a fost rupt din
trupul patriei noastre. Când i s-a cerut semnarea
cererii de alipire a Maramureºului la Ucraina,
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1  Nicoarã Timiº, Legendarul Gãvrilã Mihali ªtrifundã din Borºa, Editura Societãþii Culturale Pro Maramureº
„Dragoº-Vodã”, Cluj-Napoca, 2000, p. 16.



acesta a rãspuns cã nici el, nici borºenii nu doresc
acest lucru. Se spune cã, la auzul cuvintelor lui
ªtrifundã, delegatul „Congresului Poporului din
Maramureº” ar fi spus: „Dacã Borºa nu vrea sã
adere, dacã vã încãpãþânaþi, nici nu e nevoie. Ne
putem uni ºi fãrã Borºa. Dar vom pune graniþã la
Valea Hotarului, vom ridica un zid înalt ºi atunci
veþi muri sufocaþi, izolaþi în munþi, fãrã legãturi
cu nimeni”. A rãmas în memoria colectivã rãs -
punsul plin de mândrie ºi curaj al primarului
Mihali Gavrilã ªtrifundã.

La începutul anului 1945 la Borºa ajunge
vestea desfiinþãrii Consiliului Naþional Român
din Maramureº de cãtre Congresul Comitetelor
poporului din comunele maramureºene ºi hotã -
rârea acestuia de integrare a Maramureºului la
Ucraina Subcarpaticã. Totodatã se zvoneºte cã în
fruntea judeþului va fi instalat ca pre fect avocatul
Ivan Odoviciuc, fost ad ept al hitlerismului ºi al lui 
Horthy. Vestea a cãzut ca un trãsnet peste borºeni. 
Trecuse doar puþin timp de la instaurarea auto -
ritãþilor române ºi iatã, din nou, acestea erau ne -
voite sã se retragã, iar borºenii erau din nou ai
nimãnui. Primejdia de a fi înstrãinaþi de pat ria
mamã era uriaºã. La începutul lunii februarie,
Gãvrilã Mihali ªtrifundã a convocat la primãrie
peste 100 de oameni, cãrora le-a adus la cu noºtin -
þã vestea îngrijorãtoare: Asta-i situaþia, oameni
buni... Ne aflãm într-un mo ment de cumpãnã, de
rãscruce. De noi depinde dacã vom fi liberi, sau
nu vom mai fi! De noi depinde dacã ne vom pãstra 
limba, credinþa ºi tradiþiile noastre strãmoºeºti,
dacã neamul românesc din Maramureº va trãi
liber sau nu. Dar ori sã trãim liberi, ca români,
ori sã murim ca români!2. I-a înºtiinþat apoi cã la
Borºa va sosi o delegaþie din care va face parte ºi
noul pre fect Odoviciuc. Primise deja, printr-un
delegat, hârtiile de anexare a Maramureºului la
Ucraina Subcarpaticã, însã refuzã sã le semneze ºi 
transmite prefectului rãspunsul cã el nu poate
hotãrî doar în numele lui, ci trebuie sã îi întrebe pe 
borºeni, cã doar împreunã pot hotãrî viitorul Borºei. 

Îi trimite pe cei peste 100 de tineri pe toate
vãile ºi dealurile Borºei sã îi convoace pe borºeni
duminica urmãtoare în centrul comunei, la Podul
Cislei, acolo unde se întruneau de fiecare datã
când se comunicau sau de dezbãteau problemele

importante ale comunitãþii. În acea duminicã, acolo,
la Podul Cislei urma sã se hotãrascã soarta Borºei
ºi, cine ºtie..., poate chiar a maramureºenilor.

A sosit ºi ziua de duminicã. Era o zi ge -
roasã, cu mult omãt, dar toate acestea nu i-au îm -
pie dicat pe borºeni sã vinã la întrunire. În toate
bisericile, slujba religioasã s-a terminat mai de -
vreme, astfel cã, la amiazã, de pe toate vãile
Borºei, oamenii s-au îndreptat spre Podul Cislei,
acolo unde îi aºtepta legendarul primar, alãturi de
delegaþia condusã de prefectul Odoviciuc. În cu -
vântul de deschidere, Gãvrilã Mihali ªtrifundã
le-a vorbit borºenilor despre momentul de rãs -
cruce pe care îl parcurg, despre trecutul neamului
românesc, amintind de anul 1717, când borºenii,
conduºi de Popa Lupu ªandru, au zdrobit în
Strâm tura Prislopului hoarda tãtarilor, eliberând
mii de robi, lecuindu-i pentru totdeauna pe tãtari
de dorinþa de a mai prãda pãmânturile Maramu -
reºului. Le-a mai vorbit despre alte momente glo -
rioase din istoria acestui neam, de Revoluþia de la
1848, de Marea Unire de la Alba Iulia ºi i-a rugat
apoi sã aibã rãbdare ºi sã asculte cu bunã-cuviinþã
ce au de spus delegaþii de la Sighetul Marmaþiei.

Primul delegat ºi-a început pledoaria su bli -
niind ce ºansã unicã au maramureºenii de a intra
în marea familie a popoarelor libere ale Uniunii
Sovietice. Încântat cã aduce vestea bunã a ho -
tãrârii de alipire a Maramureºului la Ucraina Sub -
carpaticã, la Uniunea Sovieticã, acesta a fost
între rupt de borºeni, care l-au întrebat: „Cine a
hotãrât asta?”. Le-a rãspuns al doilea delegat,
spunând cã toþi maramureºenii, toþi primarii au
semnat aderarea la Ucraina Subcarpaticã, numai
borºenii nu au semnat, numai primarul lor nu a
voit sã semneze. În acel mo ment a intervenit pri -
marul ªtrifundã: Stimaþi delegaþi, dragi bor ºeni!
Am ascultat cu luare aminte cuvântãrile rostite de 
delegaþi în faþa noastrã ºi am cumpãnit mult asu -
pra a ceea ce au spus ºi asupra a ceea ce voi
spune eu aici, astãzi. Încã e stare de rãzboi ºi
aceasta încã va dura puþin, dar nu mult, cã e pe
ter mi nate. Astãzi, într-un fel, ne aflãm în spatele
frontului ºi de aceste stãri de lucruri trebuie sã
þinem seama. Pânã la terminarea rãzboiului nu se 
poate lua nicio hotãrâre. Noi, maramureºenii,
aparþinem Româ niei. Ocuparea vremelnicã a
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Mara mureºului de cãtre horthyºti a luat sfârºit.
Înseamnã cã revenim la pat ria mamã – România.
Niciun congres, nici un comitet nu este îndreptãþit 
sã treacã peste voinþa majoritãþii maramu reºe -
nilor, nu pot hotãrî asupra soartei noastre cui
aparþinem. Nimeni nu va reuºi ºi nu ne vom lãsa
sã fim despãrþiþi de fraþii ºi surorile noastre de
peste munþi, care ne-au unit întotdeauna. Nu vom
admite nimãnui sã fim rupþi de la sânul Mamei
noastre România. Aceastã acþiune a comitetului
ºi congresului de care aþi vorbit înseamnã o cri -
mã la adresa noastrã. Suntem împotriva trãdãrii
ºi nu o vom admite, indiferent din partea cui ar
veni. Noi suntem ceea ce am fost – români.
Alãturi de noi ºi cei de alt neam – ruteni, unguri,
evrei, nemþi ºi alþii – pot trãi împreunã cu noi,
bucurându-se de aceleaºi drepturi ºi îndatoriri.
Cred, dragi borºeni, cã sunteþi de aceeaºi voinþã
cã noi nu putem recunoaºte nici congresul, nici
comitetul ºi nici noua conducere a judeþului...!
Borºenii au izbucnit în urale, strigând: „Vrem
pre fect român! Nu recunoaºtem altã conducere!
Jos cu ei!”. Un alt delegat a intervenit, spunând:
„Faptul e împlinit. Comitetul a ales prefectul ju -
de þului, a hotãrât alipirea la Ucraina Sub car pa -
ticã. Am trimis memoriul nostru la Moscova, am
trimis o telegramã de mulþumire pãrintelui nostru, 
Marele Sta lin. Dacã Borºa nu vrea sã adere, dacã
vã încãpãþânaþi, nici nu e nevoie. Ne putem uni ºi
fãrã Borºa. Dar vom pune graniþa la Valea Hota -
rului ºi vom înãlþa un zid înalt, mare ºi atunci veþi
muri sufocaþi, izolaþi în munþi, fãrã legãturi cu
nimeni...”. Atunci primarul l-a întrerupt: În pri -
mul rând, cred cã nu toþi maramureºenii au hotã -
rât sã adere la Ucraina Subcarpaticã. ªi apoi,
dacã atâta amar de veacuri n-am pierit ºi am stat
aici, neclintiþi, mai tari ca stâncile ce ne încon -
joarã în faþa tuturor furtunilor care s-au abãtut
asupra noastrã ºi n-au reuºit sã ne doboare, sã ne 
nimiceascã, nici de acum încolo nu vom pieri!
Aceasta-i vatra noastrã. Acest pãmânt pe care
cãlcãm ºi care ne hrãneºte pe toþi este pãmânt din 
oasele ºi sângele strãmoºilor noºtri. Moartea nu
ne înspãimântã. Dacã veþi înãlþa un zid la Valea
Hotarului, credeþi cã ne veþi despãrþi de ceilalþi
fraþi? Nu! Nu cred! Borºa-i mare, borºenii-s
mulþi! Voinþa noastrã-i ºi mai mare, avem atâta

tãrie ºi voinþã, încât vom strãpunge Pietrosul ºi
tot vom ajunge la mama noastrã – România!
Pruncul nu poate fi despãrþit de la sânul mamei
sale. Mama este una ºi aceasta este România!3.

În uralele mulþimii care striga: „Vom strã -
punge Pietrosu... Vom strãpunge Pietrosu...”, de -
le gaþii au fost nevoiþi sã se retragã, protejaþi de
bãrbaþi, care au fãcut un cor don de apãrare. Au
plecat nemulþumiþi, ameninþându-l pe primar cã o
sã îi parã rãu pentru fapta lui ºi a borºenilor.
Primarul, calm, le-a zâmbit ºi le-a urat: „Drum bun!”

A urmat o perioadã de chibzuieli, în care
primarul s-a sfãtuit cu vârstnicii comunei ºi cu
bãrbaþii tineri, cunoscãtori ai rãzboiului, cei care
fãcuserã armata sau luptaserã pe front. Cu toþii au
ajuns la concluzia cã decât sã fie izolaþi, mai bine
sã încerce sã împiedice înstrãinarea Maramu re -
ºului. Au hotãrât sã meargã la Sighetul Marmaþiei 
ºi sã cearã acelui Congres al comitetelor popo -
rului sã fie pus în fruntea judeþului un pre fect
român. Dacã va trebui sã lupte, vor lupta. Le-a
spus cã din acea zi sunt mobilizaþi pentru armata
civilã ºi urmeazã ca cei cunoscãtori în mânuirea
armelor sã îi pregãteascã pe cei neºtiutori. S-a
întocmit o listã cu toþi gradaþii la diferite arme ºi
un pro gram de instrucþie. Un grup restrâns de
oameni a fost însãrcinat sã adune, în se cret, arme
de pe muntele Prislop, unde erau încã depozite
pãrãsite de armata horthystã. Aceºtia, în scurt
timp au reuºit sã adune tunuri, aruncãtoare de
mine, mitraliere, puºti ºi arme au to mate, gre nade
ofensive ºi de fen sive, muniþii ºi alt echipament
militar. Au mai luat în evidenþã cai, perechi de
boi, care pentru trans port, muniþii ºi alimente.

Amintirile despre acele momente ºi cele ce
au urmat, Grec Gheorghe Belei, apropiat al lui
ªtrifundã, le-a relatat copiilor sãi, spre neuitare:
„În acea perioadã era primar Gãvrilã ªtrifundã.
Atunci a fost o ºedinþã la Sighet, unde au venit
ruºii, ca sã lege Maramureºul de Ucraina. Au
semnat mulþi primari de pe Valea Izei. ªtrifundã a 
fãcut atunci un lucru foarte bun pentru borºeni. A
chemat toþi bãrbaþii puternici din toatã Borºa, de
pe Runc, de pe Repedea, din Com plex ºi din
Poianã, de peste tot. Fiind unul dintre apropiaþii
primarului ªtrifundã, Grec Gheorghe Belei a um -
blat prin sat sã îi anunþe pe toþi. S-au organizat, cu
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cãruþe cu cai ºi cu ceva ar ma ment  ºi  au  plecat 
spre Sighet în ziua premergãtoare ºedinþei. Pe
toatã Valea Izei s-au alãturat alte persoane ºi alte
cãruþe. În Vad la Sighet îi aºtepta armata rusã. Cu
tunurile cu þevile înãlþate. Nu i-au lãsat sã intre în
Sighet. Nu au tras, însã. I-au chemat doar pe
câþiva dintre ei, în frunte cu ªtrifundã. Acesta le-a
spus borºenilor ºi celorlalþi cã de vor vrea ruºii
sã-l împuºte, sã nu îi lase. Au mers la ºedinþã. Un
col o nel rus i-a spus primarului ªtrifundã cã ei au
gândit pe unde ar fi bine sã fie graniþa, sã fie toþi
aliaþi, sã se ajute unii pe alþii, cã ar fi mai bine
pentru toþi. La discursul mieros al oficialului rus,
ªtrifundã i-a rãspuns astfel: «Domnule, e bine ºi
bun tot, nu aþi hotãrât nimic rãu dumneavoastrã,
dar existã o problemã mai mare. Dumneata nu ºtii
cã naþia la naþie trage, oile dupã oi, boii dupã boi,
porcii dupã porci? Degeaba ne legãm de Ucraina,
cã noi nu suntem ucraineni, suntem români». ªi
atunci a fost gata, s-au revoltat ruºii. Pânã la
urmã, i-au lãsat sã se întoarcã la ceilalþi borºeni ºi
astfel s-a încheiat ºi acea etapã din viaþa tumul -
tuoasã a locuitorilor de la poalele Pietrosului”4.

În ziua ºi la ora hotãrâtã, câteva mii de
borºeni, unii pe cai, alþii pe jos, însoþiþi de care
pline cu alimente ºi muniþie au pornit spre
Sighetul Marmaþiei, într-un marº al eliberãrii. Un
portret edificator al primarului ªtrifundã, aflat în
fruntea temerarilor borºeni, este realizat de scri -
itorul ºi ziaristul ªtefan Bellu, în cartea sa
Pãdurea rãzvrãtitã: Mãrturii ale rezistenþei anti -
comuniste, în care ªtrifundã este asemuit unui
voievod de odinioarã, impunãtor ºi mãreþ, un ade -
vãrat conducãtor al maselor: „Aveam pe atunci 20 
de ani. Aflând cã se preconizeazã lipirea Mara -
mureºului la Ucraina Sovieticã, toate satele s-au
rãsculat. Miºcarea a fost iniþiatã de cei din Borºa,
avându-l în frunte pe primarul ªtrifundã, un bãr -
bat foarte energic, care a mobilizat ºi celelalte
comune din împrejurimi. Pe mãsurã ce coborau
spre Sighet, borºenilor li s-au alãturat satele de pe
Valea Izei. Cei din Viºeul de Sus, Viºeul de Jos,
Leordina, Petrova, din Rona au coborât pe Valea
Viºeului. Eu, împreunã cu tata, Maftei Tomoiagã, 
cumnatul meu, Gheorghe Coman, ºi alþii, am tre cut 
la Sãcel, unde ne-am ataºat borºenilor ºi moi se -
ienilor. În fruntea acestei oºti în straie mara mu -

reºene, ca un voievod de odinioarã, se afla
Gavrilã Mihali ªtrifundã, înalt, spãtos, cu vocea
lui puternicã impunãtoare. În timpul mar ºului
ne-am oprit la Dragomireºti, la protopopul
Gheorghe Coman, îºi aminteºte pãrintele Eugen
Botoº. Aici s-a stabilit trimiterea unei delegaþii,
formatã din trei membri, pentru a purta discuþii cu 
autoritãþile Comisiei Aliate de Con trol ºi ale
Coman damentului Sovietic. Pentru aceastã misi -
une au fost desemnaþi avocatul Ilie Iusco, preotul
Ioan Dunca Joldea ºi încã o persoanã pe care nu
mi-o amintesc. Erau adunaþi aici la Bârsana, peste 
10000 de bãrbaþi tineri ºi vârstnici, mai hotãrâþi ca 
niciodatã sã demonstreze cã ei, maramureºenii,
vor sã rãmânã ceea ce sunt: români. ªi niciodatã
altceva!” 5.

În drum, pe Valea Izei, în toate satele prin
care au trecut li s-au alãturat, anunþate ºi pregãtite
din timp, mase de þãrani. La Bârsana s-au întâlnit
cu cei de pe Valea Viºeului. Erau peste 10.000 de
bãrbaþi, hotãrâþi sã apere, chiar cu preþul vieþii,
pãmântul strãmoºesc. Au trimis la Sighet o dele -
gaþie care sã poarte discuþii cu reprezentanþii Co mi -
siei aliate de Con trol ºi cu cei ai Coman damentului
Sovietic. Rãspunsul autoritãþilor adus de cãtre
delegaþia trimisã a fost acela cã o rãzmeriþã în
spatele frontului ar însemna încãlcarea Con ven -
þiei de armistiþiu din 12 septembrie 1944 ºi ar fi
interpretatã drept o atitudine duºmãnoasã faþã de
Naþiunile Unite.

În marºul lor, maramureºenii au luat cu ei ºi
câteva drapele sovietice ºi tablouri care îi înfã -
þiºau pe Sta lin, Voroºilov ºi Molotov. La între -
bãrile nedumerite ale sãtenilor, Gãvrilã Mihali
ªtrifundã le-a explicat cã, aflându-se pe un teri -
toriu eliberat de armata sovieticã, ei nu sunt îm -
potriva URSS, ci România luptã alãturi de
ar ma tele aliate împotriva hitlerismului. Ei cer
doar înlãturarea acelui Comitet, anularea cererii
acestuia de aderare a Maramureºului la Ucraina
Subcarpaticã ºi instalarea unui pre fect român. 

Când au ajuns la marginea Vadului, în faþa
lor, pe poziþii se aflau militarii Armatei Roºii. Un
ofiþer sovietic, însoþit de militari, s-a îndreptat
spre ei. Vãzând steagurile ºi tablourile pe care cei
din fruntea coloanei le purtau, ofiþerul l-a salutat
pe conducãtorul borºenilor ºi a intrat în discuþie
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cu el. ªtrifundã avea ca trans la tor un borºean, care 
a fost prizonier la ruºi. Deºi ofiþerul sovietic a
încercat sã îl intimideze pe primarul ªtrifundã,
acesta, cu calm ºi demnitate, i-a rãspuns cã nu
poate fi vorba de o rãscoalã armatã îndreptatã
împotriva unei armate eliberatoare, dar cã mara -
mureºenii vor sã le fie respectate drepturile ºi sã
aibã un pre fect român. O delegaþie a fost invitatã
la discuþii, care s-au finalizat cu promisiunea cã
vor fi înºtiinþaþi în scurtã vreme. Trebuia sã
aºtepte rãspunsul Moscovei. Acesta a venit dupã
câteva zile: maramureºenii vor avea pre fect ºi
autoritãþi româneºti. 

Oamenii s-au întors acasã, nu înainte ca
între coloana maramureºenilor ºi soldaþi sã aibã
loc o altercaþie, soldatã cu un mort ºi câþiva rãniþi.
Gãvrilã Mihali ªtrifundã a in tuit cã lucrurile pot
lua altã întorsãturã, iar promisiunea Înaltului Co -
mandament Sovietic sã nu se împlineascã. Aºa cã, 
deghizat, a pornit spre Cluj, pentru a-l întâlni pe
Petru Groza. Ajuns în audienþã, i-a povestit aces -
tuia despre acþiunea întreprinsã la Sighet ºi i-a
înmânat un ex em plar dintr-un memoriu cu sute de 
semnãturi prin care cereau instalarea unui pre fect
român, pe care îl înaintaserã Înaltului Coman -
dament Sovietic. Dr. Petru Groza l-a ascultat cu
atenþie, l-a felicitat pentru curaj ºi l-a liniºtit,
spunându-i sã se întoarcã în Maramureº ºi sã le
spunã oamenilor cã în curând vor avea autoritãþi
româneºti. ªi aºa a ºi fost. Peste trei zile a fost
instalat ca pre fect al Maramureºului avocatul
Iulian Chitta. Astfel, Maramureºul nu a fost rupt
din trupul României.

Fapta temerarã a primarului ªtrifundã ºi a
borºenilor nu a rãmas fãrã urmãri. Cu toþii au avut
de suferit. Au urmat zile grele, în care soldaþii
Armatei Roºii au intrat în Borºa, au luat sute de
vite cornute ºi oi, iar bãrbaþii au fost duºi pe Valea 
Izei la munci grele, la construcþii de poduri ºi
reparat de ºosele.

Dar cel mai mult a avut de pãtimit ªtri -
fundã, primarul temerar al borºenilor. Hãituit,
spio nat necontenit de Securitate, este arestat de
mai multe ori, probabil pentru a preveni ºi alte
viitoare proteste. În luna mai a anului 1949, hãr þuit
încontinuu ºi ameninþat, acesta ia calea co drului.
Borºenii îi sunt alãturi, ajutându-l, ocro tindu-l,
oferindu-i hranã ºi adãpost. În luna noiembrie a
aceluiaºi an, sãtul de o astfel de viaþã de fugar,
ªtrifundã se predã. Dupã o noapte de petrecere
alãturi de cet eraºii din fa milia Stângãu, ªtrifundã
se opreºte în centrul comunei, la fotograful
Wertzberger, unde este fotografiat, dupã care îi
spune prietenului sãu Stern, cel care a intermediat 
predarea sa: „Gata, putem pleca!”. Este urcat în
maºina Securitãþii ºi dus la Sighet, apoi trimis la
Canalul Dunãre-Marea Neagrã, de unde, dupã un
an ºi ceva a fost pus în libertate. A revenit la
Borºa, însã nu a avut liniºte. În anul 1959 este din
nou arestat ºi condamnat la 8 ani de închi soare. Din
cauza condiþiilor inumane de detenþie ºi a bãtãilor,
moare în anul 1961 în închisoarea Botoºani.

Fiica sa, Lucreþia Titircã i-a adus rãmãºiþele 
pãmânteºti ºi le-a înhumat lângã Biserica din Po -
ianã. Acolo îºi doarme somnul de veci cel care a
pornit valul românismului din Borºa în tot Mara -
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în ipostaza de fugar.

Casa în care a locuit în Borºa



mureºul, împiedicând alipirea acestui þinut la o
þarã strãinã. Acolo, la um bra acelui lãcaº a fost
aºezat, pentru veºnicie, unul dintre cei mai neîn -
fricaþi bãrbaþi pe care i-a zãmislit pãmântul Mara -
mureºului. Pe crucea care-i vegheazã mormântul
stau sãpate în piatrã, urmãtoarele cuvinte: 

Ta tãlui meu, neînfricatului român
În 1945..., 
Te-ai avân tat cu tot poporul, în iureº
Ca sã trãim ºi azi în Maramureº.  

În semn de adânc re spect ºi recunoºtinþã,
autoritãþile lo cale din Borºa au ridicat în parcul
cen tral al oraºului un bust al celui care a fost un
model pentru generaþia lui, pentru cea de azi ºi
cele viitoare: Gãvrilã Mihali ªtrifundã, primarul
temerar al Borºei. Figurã legendarã, greu de descris
în complexitatea ºi profunzimea sa, acest mare om a 
scris o paginã de glorie în istoria neamului ro -
mânesc, fiind nu doar un erou al Borºei, ci un erou 
al Maramureºului ºi al tuturor românilor. 
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Piatra de mormânt Bustul primarului Gãvrilã Mihali ªtrifundã



Alexandru Rusu
1884-1963

Ioan TÎMBUª

Alexandru Rusu1 s-a nãscut la ªãulia
de Câmpie în judeþul Mureº (pe
atunci judeþul Turda Arieº), la data

de 22 noiembrie 1884, într-o familie cu 12 copii
(11 bãieþi ºi o fatã). Tatãl sãu,
Vasile Rusu, era preot ºi pro to -
pop onorific la ªãulia de Câm pie,
iar mama, Rozalia, nãscutã Sabo, a 
fost nepoatã a cano ni cului Ioan
Anto nelli (1827-1888), unul din -
tre militanþii miºcãrii naþio nale
de la 18482. 

Este hirotonit preot celib
pe 20 iulie 1910, numirea ca e -
pis cop survine la data de 17 oc -
tom brie 1930, iar pe 30 ianuarie
1931 a fost consacrat în Cate -
drala Mitropolitanã din Blaj. Pe
16 martie 1946 este ales în
funcþia de mitropolit al Bisericii
Române Unite, dar recunoaºterea sa în aceastã
funcþie este refuzatã de guvernul comunist. 

Moare în penitenciarul Gherla pe 9 mai
1963, fiind înmormântat în cimitirul deþinuþilor. 

Începe studiile primare la ªãulia de Câm -
pie, apoi continuã la Liceul Ger man din Bistriþa,

acolo unde terminã clasele primare ºi douã clase
gimnaziale. Ultimele clase gimnaziale le
frecventeazã la Liceul Romano-Catolic Ma ghiar
din Târgu-Mureº pânã în 1899. Studiile liceale le

urmeazã la Liceul din Blaj, între
anii 1899-1903. Din punct de
vedere al rezultatelor la învãþã -
turã, pe parcursul tuturor anilor
de studiu a fost considerat ca fiind 
unul dintre puþinii elevi care pot fi 
clasificaþi „pur emi nenþi”3. La
exa menul de matu ri tate, susþinut
în anul 1903, obþine calificativul
„eximio modo”, adi cã „excep þio -
nal”. Studiile teolo gice le ur mea zã
la Budapesta, în cadrul Semina ru -
lui Cen tral, iar stu diile acade mi ce,
datoritã unei încurcãturi bi ro cra -
tice, nu le ur meazã la Viena, ci în
cadrul Uni versitãþii de ªtiinþe a

Ungariei din Budapesta, pe care le finalizeazã cu
doctoratul, obþinut în 25 iunie 19104, pe o temã
privind problema cãsã toriei preo þilor în Biserica
Greco-Catolicã Românã5. 

În timpul studiilor doctorale la Budapesta,
Alexandru Rusu va îndeplini ºi misiunea de
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1 Detalii despre viaþa ºi activitatea episcopului dr. Alexandru Rusu se regãsesc, între alþii, ºi la: Valentin Bãinþan,
Martiri ºi Mãrturisitori ai Bisericii Române Unite cu Roma din Eparhia Greco-Catolicã a Maramureºului (1948-
1989), Editura Gutinul, Baia Mare, 1999 p. 60-61; Silvestru Augustin Prunduº, Clemente Plaianu, Catolicism ºi
Ortodoxie româneascã. Scurt istoric al Bisericii Române Unite, Editura Viaþa Creºtinã, Cluj-Napoca, 1994;
p. 120-121; Ioan M. Bota, Istoria Bisericii Universale ºi a Bisericii Româneºti de la origini pânã astãzi, ediþia a II-a,
Editura Viaþa Creºtinã, Cluj-Napoca, 2003, p. 476-477; Ioan Bota ºi Ci ce rone Ioniþoiu, Martiri ºi Mãrturisitori ai
Bisericii din România (1948-1989), ed. II-a, Cultura Creºtinã, 2001 p. 33-34; Nicolae Comºa, Teodor Seiceanu,
Dascãlii Blajului (1754-1948), Editura Demiurg, Bucureºti, 1994, p. 152-153.

2 „Unirea”, Anul XL, nr. 43 din 25 octombrie 1930 p. 1-3.
3 Mircea Manu, Ioan Tîmbuº, Episcopul Alexandru Rusu, în volumul Cred, Doamne, ºi mãrturisesc! Episcopii

greco-catolici ºi comunismul, coord. pr. dr. Adrian Vasile Podar, Editura Galaxia Gutenberg, 2012, p. 113-114
4 Di ploma este pãstratã în Arhivele Naþionale, Direcþia Judeþeanã Maramureº (de aici, ANDJ Maramureº), fond:

Episcopia Greco-Catolicã de Maramureº, Dosar: 293/1910. ªtirea finalizãrii doctoratului este publicatã în „Unirea”,
Anul XX, nr. 29 din 6 au gust 1910 p. 245.

5 Teza de doctorat a lui Alexandru Rusu, cu tema A papok nösülése a Görög Katholikus Román Egyházban (Cãsãtoria
preoþilor în Biserica Greco-Catolicã Românã. Evoluþie istoricã ºi drept dog matic) – a fost tradusã ºi publicatã în limba 
românã abia în 2004, în volumul omagial 120 ani de la naºterea Episcopului Dr. Alexandru Rusu, Editura
Scriptorium, Baia Mare, 2004, p. 17-108, prin grija prof. univ. dr. Cornel Munteanu. Originalul tezei se aflã la
Biblioteca Naþionalã Széchenyi din Budapesta sub cota de autor 406.758, fiind tipãritã la tipografia lui Dimitrie
Birãuþiu (1875-1918), în anul 1910.



profesor de Catehezã la diferite ºcoli primare ºi
secundare din Budapesta ºi se va implica în di -
verse activitãþi culturale ale studenþilor români6.
Pe 20 iulie 1910, este hirotonit preot celib, iar pe
17 au gust 1910 este numit profesor suplinitor la
Catedra de dogmaticã, din cadrul Academiei Teo -
logice din Blaj, în locul dr. Vasile Suciu, devenit
între timp canonic. Tot în aceastã perioadã i se
încredinþeazã ºi funcþia de pre fect de studii la
Sem i nar, precum ºi cea de profesor de religie la
Liceul de Bãieþi din Blaj. În anul 1913, Alexandru 
Rusu este numit tit u lar la Catedra de dogmaticã,
unde va rãmâne pânã în decembrie 1918. Între 1
ianuarie 1911 ºi decembrie 1918 va rãspunde ºi
de revista „Cultura creºtinã” de la Blaj. Dupã
Unirea Transilvaniei cu Regatul României, la 1
Decembrie 1918, ºi formarea Consiliului Diri -
gent, Alexandru Rusu este numit în postul de
secretar gen eral7 la Resortul Culte, alãturi de Ion
Lupaº (numit din partea Bisericii Ortodoxe).
Aceas tã funcþie de secretar o va pãstra pânã în 10
aprilie 1920, când se desfiinþeazã Consiliul Diri -
gent. Dupã 10 aprilie 1920 revine la Blaj, unde
este numit, pe 12 mai 1920, secretar mitropolitan.
Din 17 au gust 1920 revine ca profesor la Catedra
de dogmaticã ºi tot atunci este numit ºi rec tor al
Internatului Vancean. În funcþia de rec tor rãmâne
pânã la l octombrie 1925. Pe data de 11 ianuarie
1923, Alexandru Rusu este numit canonic teolog
(primul care ocupã aceastã funcþie), apoi canonic
custode ºi canonic scolastic8, pânã la data numirii
ca episcop. Tot pânã la numirea episcopalã deþine
ºi sarcina de cu ra tor al catedralei blãjene, de -
fensor mat ri mo nial la Tribunalul de a II-a instan -
þã, ºi apoi la Tribunalul mat ri mo nial de a III-a
instanþã, pentru diecezele sufragane. A fost ales
membru al Exactoratului arhidiecezan (adicã în
comisia pentru verificarea rapoartelor contabile),
fisc con sis to rial. În ceea ce priveºte învãþãmântul, 
a fost numit preºedinte al comisiei pentru exa -
minarea profesorilor de religie, in spec tor pe pro -
bleme de catehezã ºi ref er ent con sis to rial,

preºe dinte al Comisei pentru examinarea ordi -
nanzilor ºi vizitator al caselor Congregaþiei de
surori. Din aceste activitãþi cunoscând pro ble -
mele învãþãmântului religios, Alexandru Rusu se
implicã în elaborarea de manuale, reuºind publi -
carea a douã catehisme dintre care unul în cola -
borare cu ªtefan Roºianu9. Tot în cadrul aceluiaºi
demers, îi susþine pe dr. Alexandru Ciplea, dr.
Ioan Georgescu, dr. Nicolae Brînzeu ºi dr. Fireza.
Împreunã cu aceºtia lucreazã ºi la un nou plan de
învãþãmânt pentru ºcolile secundare, organizeazã
comisia cateheticã, iar timp de 5 ani con duce ºi
Reuniunea marianã a elevilor de liceu din Blaj.
Pânã la numirea ca episcop, s-a implicat activ ºi în 
viaþa politicã, în intervalul 1919-1920, pe vremea
guvernului lui Alexandru Vaida-Voevod10, când
este ales deputat. În anul 1920, Alexandru Rusu
candideazã din nou, dar, dezamãgit de modul în
care se face politicã, cere sfatul ºi permisiunea
mitropolitului Vasile Suciu de a se retrage din
viaþa politicã pentru a se dedica activitãþilor cul -
tu rale din Biserica Românã Unitã în cadrul zia -
rului „Unirea” de la Blaj. Din postura de membru
al Comitetului pentru misiuni populare strãbate o
serie de parohii unde þine zeci de misiuni11. Este
membru în comitetul asociaþiei cultu rale Casina,
devenind apoi preºedinte al acesteia. A fost
membru în consiliul de înfiinþare a coo perativei
„Ajutorul” ºi mai apoi preºedintele ei. Numele lui 
Alexandru Rusu apare ºi ca membru în consiliul
de înfiinþare a „Electricei”; preºedinte al co mi -
tetului pentru serbãrile jubilare, cu ra tor cu îngri -
jirea sistemului de încãlzire centralã a cate dralei
din Blaj ºi de decorare a ei. 

Alexandru Rusu a desfãºurat o activitate
jurnalisticã intensã. Aceasta poate fi împãrþitã
pânã la alegerea sa ca episcop în douã mari pe -
rioade: prima perioadã este cuprinsã între 1 ia -
nuarie 1911 ºi decembrie 1918, când rãspunde de
revista „Cultura creºtinã” de la Blaj, iar a doua
perioadã între 9 aprilie 1921 ºi 4 octombrie 1930,
când este, mai întâi, redactorul ºi apoi directorul
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6 „Gazeta de Transilvania”, an LXVI, nr. 206 din 18 septembrie (1 octombrie) 1903, p. 3.
7 Anton Moisin, Cei ºapte Episcopi greco-catolici români care au pierit în prigoana comunistã, Editura Viaþa Creºtinã,

Cluj-Napoca, 2010, p. 195.
8 „Unirea”, Anul XL, nr. 43 din 25 octombrie 1930, p. 2.
9 Carte de Catehism pentru clasele inferioare, Blaj, 1916; Catehismul cath o lic pentru clasele inferioare de la ºcolile

secundare ºi pentru ºcolile medii, ediþia a II-a, Blaj, 1921.
10 Primul Guvern al lui Vaida-Voevod (1872-1950) a fost la putere în România  între 1 decembrie 1919 ºi 13 martie 1920.
11 „Unirea”, Anul XL, nr. 43 din 25 octombrie 1930 p. 2.



ziarului „Unirea” din Blaj. An te rior anului 1911,
publicã o serie de 10 articole în „Gazeta de Tran -
silvania”12. Pentru prima perioadã când rãspunde
de revista „Cultura creºtinã”, publicã circa 514
articole: recenzii de carte, cronicã, note ºi în -
semnãri, toate în intervalul 1910-191913. Pentru a
doua perioadã jurnalisticã, Alexandru Rusu sem -
neazã în ziarul „Unirea” circa 89 de articole pe di -
verse teme de actualitate din viaþa Bisericii ºi a
societãþii româneºti14. Începând cu anul 1931,
ziarul „Unirea” va publica pânã în 1940 spicuiri
din pastoralele de Crãciun ºi Paºti ale episcopului
Rusu15. Dacã adãugãm la aceste articole teza de
doctorat, contribuþia la cele douã catehisme ºco -
lare, alte trei articole în publicaþii lo cale, precum
ºi cele 45 de pas to rale publicate în intervalul
1931-1948 în Buletinul Eparhiei Greco-Catolice
de Maramureº16, rezultã un to tal de 644 de arti -
cole identificate pânã în prezent sub semnãtura lui 
Alexandru Rusu. 

Activitatea de episcop a lui Alexandru
Rusu, de la alegerea sa în 1930 ºi pânã la moartea
sa în 9 mai 1963, cuprinde patru etape distincte,
le gate de evoluþia politicã a Transilvaniei ºi a
României de la acea vreme, dar ºi de a întregii
Biserici Române Unite. Prima etapã poate fi cu -
prinsã între 17 octombrie 1930, data anunþului
oficial a alegerii sale ca episcop, ºi 30 au gust
1940, data declanºãrii „arbitrajului” sau Dic ta -

tului de la Viena. A doua etapã este cuprinsã între
1 septembrie 1940 ºi martie 1945 perioada Dic -
tatului de la Viena, când, dincolo de consecinþele
politice ale evenimentului pentru România ºi
Europa, Eparhia Greco-Catolicã de Maramureº
este integratã parþial în Ungaria (zona Mara mu -
reº, Satu Mare ºi Sãlaj), iar zona esticã a eparhiei
(zona Bucovinei ºi Moldovei) rãmâne în Regatul
României pânã în martie 1945, când ajunge sã se
reinstaureze administraþia româneascã în zonã. A
treia etapã este cuprinsã între martie 1945 ºi 28
octombrie 1948, fiind etapa în care începe supra -
vegherea ºi urmãrirea episcopului Alexandru
Rusu pentru atitudine anticomunistã, când este
ales ºi mitropolit în Sinodul de la Blaj din martie
1946, dar autoritãþile refuzã sã-l recunoascã.
Aceastã etapã se încheie cu arestarea sa în noap -
tea de 28 spre 29 octombrie 1948. Ul tima etapã a
activitãþii o constituie perioada detenþiei, înce -
pând cu 29 octombrie 1948 ºi pânã la moartea sa
survenitã la 9 mai 1963 în închisoarea de la
Gherla (judeþul Cluj).

În alegerea ca episcop este considerat de
cãtre nunþiul ap os tolic de la Bucureºti, Angelo
Maria Dolci, cel mai potrivit dintre cei patru can -
didaþi17 propuºi pentru noua eparhie. Anunþul ale -
gerii survine la data de 17 octombrie 1930, iar pe
19 noiembrie 1930 Alexandru Rusu depune ºi
semneazã mãrturia de credinþã în faþa nunþiului
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12 A se vedea articolele din „Gazeta de Transilvania”, an LXVIII. Nr. 51, din 6 (19) martie, 1910; an LXXIII p. 2-3; idem
Nr. 52 din 7 (20) martie, 1910 p. 2-3; idem Nr. 74, din 6 (16) noiembrie, 1910 ºi în nr. urmãtor al aceleiaºi reviste Nr.
75, din 4 (17) noiembrie, 1910 p. 2; idem an LXXIII. Nr. 125, din 10 (13) iunie, 1910; idem an LXXIII. Nr. 128, din 13
(26) iunie, 1910; idem an LXXIII. Nr. 129, din 15 (28) iunie, 1910; idem an LXXIII. Nr. 130, din 16 (29) iunie, 1910;
idem an LXXIII. Nr. 131, din 17 (30) iunie, 1910 p. 3.

13 A se vedea colecþia revistei „Cultura creºtinã”, Blaj, intervalul 1911-1918. Facem precizarea cã între numele cu care
semneazã articole sau note de ºtiri din „Cultura creºtinã” sunt urmãtoarele: prof. dr. Alexandru Rusu; dr. Alexandru
Rusu; A.R; ar; s.r.; sr; Dr. R., Dr. S. [Sandu n. n].

14 Pentru detalii a se vedea Anton Rus, Cristian Barta, Alexandru Rusu − pub li cist la «Cultura creºtinã» din Blaj, în
volumul omagial 120 ani de la naºterea Episcopului Dr. Alexandru Rusu, p. 141-158. Amintim aici doar articolele:
Autonomía noastrã bisericeascã, „Unirea”, Anul XXXI, nr. 6 din 5 februarie 1921; În chestia autonomiei, „Unirea”,
Anul XXXI, nr. 39 din 24 septembrie 1921; Alegerea episcopilor, „Unirea”, Anul XXXI, nr. 41 din 8 octombrie 1921.

15 Primele fragmente de pas to rale sunt cele din 1931: Minunea Învierii tâlcuitã de Preasfinþitul Alexandru al Mara -
mureºului, „Unirea”, Anul XLI, nr. 15 din martie 1931, p. 4; Preasfinþitul Alexandru al Maramureºului îndeamnã la
organizarea AGRU-lui în întreg cuprinsul eparhiei sale, „Unirea”, Anul XLI, nr. 51-52 din 23 decembrie 1931, p. 4;
iar ul tima este Drum drept, „Unirea”, Anul L, nr. 52 din 28 decembrie 1940, p. 3-4.

16 A se vedea „Buletinul Eparhiei Greco-Catolice de Maramureº”, Arhivele Naþionale, Direcþia Judeþeanã Maramureº
(de aici ANDJ Maramureº) fonduri: Protopopiat Baia Mare; Protopopiat Chioar, Protopopiat Viºeu; a se vedea ºi
A.C.N.S.A.S., Dosar I 000714. f. 20-28 pentru „Buletinul Eparhiei Greco-Catolice de Maramureº” pe anul 1947. Ul tima
pastoralã este cea de la sãrbãtoarea Paºtilor a anului 1948, al cãrei conþinut este semnalat ºi parþial prin intermediul
unor note in for ma tive ale Serviciului de Siguranþã Oradea, A.C.N.S.A.S., Dosar I 000714. f. 127-134, precum ºi idem
f. 139-141. Textul in te gral al pastoralelor în Episcop Dr. Alexandru Rusu, Scrisori Pas to rale, Editura Surorilor
Lauretane, Baia Mare, 2017, p. 1-292.

17 Alãturi de Alexandru Rusu au mai fost prezentaþi pentru episcopat canonicul dr. Ioan Bãlan (1880-1959), canonicul dr. 
Octavian Domide, canonicul dr. Gheorghe Miculãieº. Pentru detalii a se vedea scrisoarea nunþiului ap os tolic de la



ap os tolic de la Bucureºti, Angelo Maria Dolci
(1867-1939), iar pe 25 noiembrie 1930 are loc
depunerea jurãmântului18 în faþa regelui Carol al
II-lea al României (1893-1953). Din discursul
regelui Carol al II-lea reþinem urmãtoarele:
„Salu tând pe Preasfinþia Voastrã ca primul pãstor
al ei, salut aceastã nouã diecezã cu ferma
convingere cã în regiunea în care veþi pãstori, veþi
putea afirma încã o datã (dacã mai este nevoie), cã 
acel þinut din care au descãlecat primii Domnitori
ai Moldovei, a fost ºi va fi veºnic românesc.
Trecutul Preasfinþiei Voastre de culturã este
pentru mine cea mai sigurã chezãºie cã, pe lângã
cuvântul Domnului, veþi duce ºi acela al culturii
Neamului. […] În aceste vremuri, când viaþa de
toate zilele întâmpinã din ce în ce mai mari greu -
tãþi, venirea în acele regiuni a unui episcop aºa de
bine pregãtit din punctul de vedere al culturii,
trebuie sã fie un sprijin, atât pentru populaþiune,
cât ºi pentru acei care reprezintã autoritatea.
Aveþi o misiune frumoasã, o misiune de pace, o
misiune de luminare ºi de îndrumare, pe care sunt
convins cã o veþi îndeplini cu toatã grija. În aceste
simþãminte, urez Preasfinþiei Voastre o pãstorie
lungã ºi binecuvântatã întru Domnul”19. Rãs pun -
sul pe care Alexandru Rusu îl dã regelui este ºi o
mãrturie de credinþã ºi de fidelitate faþã de Bise -
rica Catolicã, dar ºi un pro gram de activitate pas -
to ralã, din care reþinem: „Eparhia Maramureºului
participã, în chip firesc, la întreg patrimoniul hã -
rãzit acesteia de marii ei întemeietori ºi îndru -
mãtori. Dragostea înflãcãratã de neam ºi de lege,
care, dupã mãrturia tuturor cãrturarilor noºtri, a
fost totdeauna în tradiþia bisericii Blajului, trece
integralã ºi în moºtenirea pe care o primeºte,
drept zestre, noua Eparhie a Maramureºului, însu -

fleþitã ºi de tradiþia marilor voievozi descãlecãtori 
ºi întemeietori de þarã – prin grija cãrora Mara -
mureºul a mai fost ºi în trecut leagãnul unei Epis -
copii româneºti de mare folos pentru neam – noua 
eparhie Vã fãgãduieºte, Sire, prin mine, întâiul ei
episcop român-unit, sã pãstreze neºtirbitã moºte -
nirea primitã ºi sã o sporeascã dupã putere în linia
dreaptã a tradiþiei, mai mult decât biseculare, a
Mitropoliei de care este legatã”20.

Consacrarea episcopalã a avut loc în Ca -
tedrala Mitropolitanã din Blaj, vineri, 30 ianuarie
1931, prin punerea mâinilor mitropolitului dr.
Vasile Suciu, asistat de episcopii dr. Iuliu Hossu
ºi dr. Alexandru Nicolescu, de faþã la eveniment
fiind ºi episcopul romano-catolic de Iaºi Mihai
Robu21. Instalarea ca episcop a avut loc în ziua de
luni, 2 februarie 1931, în Catedrala din
Baia-Mare22. Ajuns arhiereu al eparhiei nou în -
fiin þate, a trecut la organizarea acesteia, nu fãrã
dificultãþile inerente oricãrui început. Problema
majorã a fost legatã de uniformizarea admi nis -
traþiilor parohiilor provenite din ºase cen tre epar -
hiale dintre care trei erau din afara graniþelor
Regatului României23. Între primele mãsuri pri -
vind eficientizarea administrativã a eparhiei se
numãrã cea luatã în ºedinþa consistorialã din 9
iunie 1931, prin care cele 22 protopopiate româ -
neºti, noua arondare le re duce la 11 proto po pia -
te24. Pentru Vicariatul Rutean prevãzut prin Bulla
Sollemni Conventione, încã din luna mai 1931,
episcopul Rusu împreunã cu vicarul spe cial al
rutenilor Mihail Simovics ºi Consistoriul vor face 
arondarea reducând cele 5 protopopiate la numai
2. Aceastã arondare a protopopiatelor ºi-a dovedit 
din plin eficienþa nu numai administrativã, ci ºi
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Bucureºti, Angelo Maria Dolci nr. 6948, adresatã cardinalului Luigi Sincero, secretarul Congregaþiei „Pro Ecclesia
Orientali”, datatã 11 au gust 1930.

18 Cf. „Unirea”, Anul XL, nr. 48 din 29 noiembrie 1930, p. 4-5.
19 Ibi dem.
20 Ibi dem. A se vedea ºi Consacrarea ºi instalarea primului episcop al Maramureºului, în „Cuvântul adevãrului”,

Tipografia „Sf. Vasile”, Mãnãstirea Bixad, Nr. martie-aprilie 1931, p. 151-152. 
21 Detaliile evenimentului în „Unirea” de la Blaj, Anul XLI, nr. 5 din 31 ianuarie 1931, p.1-5; „Unirea”, Anul XLI, nr. 6

din 7 februarie 1931, p. 1-5.
22 Silvestru Augustin, Prunduº,  Clemente Plaianu, Cei 12 Episcopi Martiri ai Bisericii Române Unite cu Roma, Editura

Viaþa Creºtinã, Cluj-Napoca, 1998, p. 50-51.
23 Potrivit Bullei papale Sollemni Conventione din 5 iunie 1930, noua Eparhie a Maramureºului avea 239 parohii, ºi

anume: 1 parohie luatã de la Arhiepiscopia de Alba-Iulia ºi Fãgãraº; 169 parohii luate de la eparhia actualã a Gherlei;
31 parohii luate de la eparhia actualã a Orãzii; 17 parohii luate de la eparhia ruteanã de Stanislau (Lemberg, pe atunci în 
Polonia); 11 parohii luate de la eparhia ruteanã din Munkács (pe atunci în Cehoslovacia) ºi 10 parohii rutene luate de la 
eparhia de Hajdudorogh (Ungaria). Ea va avea, deci, cu totul, 201 parohii româneºti ºi 38 parohii rutene.

24 Buletinul Episcopiei Greco-Catolice a Maramureºului pe anul 1931, Circulara Nr. 1381/1931, p. 15-16.



bugetarã. La sfârºitul anului 1931 eparhia era
consolidatã din punct de vedere administrativ25,
numãrând 244 parohii, din care 206 româneºti, 38 
rutene; 311 filii, din care 132 româneºti ºi 179
rutene. Numãrul to tal al preoþilor era de 248, din
care 212 români ºi 36 ruteni. Din acest to tal, 136
erau parohi români ºi 20 ruteni, 75 erau admi -
nistratori parohiali români ºi 16 ruteni, la care se
adaugã 1 capelan de origine românã. Aceºti preoþi 
deserveau un numãr de 359.944 de credincioºi,
din care 290.637 români ºi 69.307 ruteni. Din
punct de vedere al edificiilor de cult, eparhia avea
un to tal 337 de biserici, din care 217 de piatrã
(189 româneºti ºi 28 rutene), 120 biserici de lemn
(97 româneºti ºi 23 rutene) ºi 18 capele (14 ro -
mâneºti ºi 4 rutene). Numãrul vocaþiilor sacer -
dotale se ridica la finele primului an de epis copat
la 42 de tineri stu dioºi, dintre care 5 urmau
cursurile de formare în strãinãtate, la Roma ºi
Strasbourg, iar 37 de tineri se formau în þarã în
academiile teologice de la Blaj, Cluj ºi Oradea26. 

Confirmã trei cen tre de pelerinaj eparhial27

la datele de 29 iunie la Bixad, 15 au gust la ªiºeºti
ºi 8 septembrie la Moisei, (între ultimele douã
cen tre, datele se vor schimba din mo tive prac tice)
pelerinaje ce vor contribui la creºterea spiri tua -
litãþii în regiune; miile de pelerini vor spori anual
pânã în 1948, iar colaborarea ierarhului cu mem -
brii Ordinului Bazilitan va fi una trainicã, încât, ºi 
dupã arestarea episcopului în 1948 ºi dupã
desfiinþarea mãnãstirilor baziliene, Securitatea se
temea de efectul acestor pelerinaje. Nu a scãpat
grijii epis copului Rusu nici situaþia grea a fa -
miliilor preo þilor ºi, mai ales, a copiilor acestora,
pe care, pânã la arestarea sa, le-a spri jinit chiar ºi
în vremurile cele mai dificile28. În activitatea sa

pastoralã, episcopul Rusu a pus un ac cent deo se -
bit pe vizi tarea parohiilor din eparhie. 

Cea de a doua etapã a episcopatului lui
Alexandru Rusu începe cu o reducere a graniþelor
eparhiei Maramureºului, ca urmare a Pactului
Ribbentrop- Molotov din 23 au gust 1939. Sediul
cen tral al Eparhiei, ce cuprindea judeþele Ma -
ramureº, Satu Mare, ºi parþial Sãlajul, intrã în
teritoriul Ungariei horthyiste. Cu toate acestea,
activitatea episcopului se intensificã29 ºi, deºi au -
toritãþile politice ale vremii îi conferã episcopului
un statut de „toleranþã”, acesta, sprijinit de cler ºi
credincioºi, rãmâne ferm în respectarea graniþelor 
trasate de bula de înfiinþare a Eparhiei. Pentru
menþinerea limbii române în ºcoli cerea ca paro -
hiile sã poatã asigura o clãdire pentru ºcoalã, casã
pentru învãþãtor ºi 10% din salariul acestuia, iar
protopopiatele ºi parohiile trebuiau sã prezinte
situaþia pânã în 30 iunie 1941. În ºedinþa consis -
torialã din 7 au gust 1941, episcopul constata cã au 
fost înaintate ministerului de re sort din Budapesta 
146 de cereri de înfiinþare de ºcoli confesionale ºi
186 posturi de învãþãtori30. Episcopul, însã, era
convins cã e posibil ca autoritãþile sã refuze
înfiin þarea acestor ºcoli. O altã problemã pentru
episcop a constituit-o în aceastã perioadã refu -
gierea în România a mai multor preoþi din eparhia
sa. Motivele refugiului preoþilor erau mul ti ple,
însã episcopul Rusu considera plecarea lor „o
adevãratã dezertare”, cum o definea în Circulara
din 12 decembrie 194031.

Considerat incomod, episcopul Rusu este
pus sub supraveghere de cãtre horthyºti, iar din
1945-1948 de cãtre serviciile de Securitate con -
trolate de ruºi. Dupã moartea mitropolitului
Alexandru Nicolescu, la 5 iunie 1941, scaunul
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25 ªematismul Venerabilului Cler al Eparhiei Greco-Catolice Române a Maramureºului pe anul 1932 (de aici ªema -
tismul pe anul 1932), Tipografia „Dacia”, Baia Mare, 1932 p. 115.

26 La studii în strãinãtate erau: 2, la Colegiul Grec din Roma (Carol Pop ºi Þiplea Vasile); 1, la Colegiul Rutean din Roma
(Kuleszir Petru) ºi 2, la Stasbourg (Dragomir Ioan ºi Pop Dumitru). În centrul de la Blaj studiau 4 tineri, la Cluj 29 ºi la
Oradea 4. A se vedea ªematismul pe anul 1932, p. 188-119.

27 „Buletinul Episcopiei Greco-Catolice a Maramureºului”, nr. VI/1931, p. 25.
28 A se vedea în acest sens Circulara nr. 2221/1931 din 22 iulie 1931, prin care se cere protopopilor ca pânã la 20 au gust

sã prezinte o listã a copiilor de preot din protopopiat sub 21 de ani (la fiecare ziua, luna, anul naºterii) ºi pentru cei
nãscuþi în 1931 sau mai înainte, care nu au primit ajutoare (trebuia sã transmitã ex tras de naºtere de la ofiþerul stãrii
civile). A se vedea „Buletinul Episcopiei Greco-Catolice a Maramureºului din 1931”, p. 24.

29 A se vedea studiul prof. Rusu Viorel, Rezistenþa Bisericii Greco-Catolice din Maramureº în perioada 1940-1944.
Rolul Episcopului Dr. Alexandru Rusu, în volumul omagial 120 ani de la naºterea Episcopului Dr. Alexandru Rusu,
Editura Scriptorium, Baia Mare, 2004, p 207-228.

30 „Buletinul Episcopiei Greco-Catolice a Maramureºului”, nr. VII/1941, p. 37.
31 „Buletinul Episcopiei Greco-Catolice a Maramureºului”, nr. IX/1940, p. 45.



mitropolitan rãmâne va cant (administrat de epis -
copul de Oradea, Valeriu Traian Frenþiu, ca ad -
min is tra tor ap os tolic al provinciei). În acest
con text, în data 16 martie 1946, sinodul elec toral
întrunit l-a ales pe episcopul Rusu, însã prim-mi -
nistrul Petru Groza refuzã recunoaºtere sa32. 

Într-un raport al Siguranþei din 5 ianuarie
1948, ce cuprinde cinci declaraþii, este comentatã
atitudinea episcopului Alexandru Rusu pro mo -
narhicã33. În 9 mai, episcopul Alexandru Rusu
este acuzat de „implicare” în probleme bãneºti34,
iar pe 5 iunie se cere trimiterea lui în judecatã. În
10 iunie 1948 Serviciul de Siguranþã re pro duce
într-un referat un frag ment din predica epis co -
pului Rusu din ziua de Paºti a anului 1948, în care
acesta ar fi afirmat: Da, am vorbit ºi am sã
vorbesc, cu toate cã ºtiu ce urmeazã. Dreptatea
totdeauna am sã o spun ºi am sã lupt con tra
puterii întunericului, con tra terorii ºi ca sã nu
mai fie închisori. […] Libertatea nu o avem. În -
chisorile ºi taberele de concentrare sunt pline de
preoþi ºi alþi buni români ºi aceºtia pot sã stea
acolo ºi 6 luni, pânã când vor fi numai audiaþi,
fiindcã aceasta este libertatea individualã în
R.P.R.. ªcolile con fesionale sunt desfiinþate, ca
sã vorbim mai puþin despre Dumnezeu, iar tine -
retul nostru român ºi de alte naþionalitãþi sã fie
crescut fãrã religie, în spiritul progresist35.

În ul tima dintre vizitele pas to rale ale
episcopului Rusu, prilejuitã de sfinþirea bisericii
din localitatea Arieºul de Câmpie din data de 19
septembrie 1948, în prezenþa a circa 1.500-2.000
de credincioºi estimaþi de organele de urmãrire,
episcopul face o mãrturisire de credinþã în predica 

rostitã: Dragi credincioºi, actuala conducere a
scos crucea din toate ºcolile, unde copiii voºtri nu 
vor mai învãþa rugãciuni, însã datoria voastrã de
pãrinþi care rãspundeþi de odraslele voastre este
sã aveþi grijã ºi sã-i trimiteþi acolo unde se vor
face rugãciuni, ºi dacã nici aºa nu se va putea sã-i 
învãþaþi acasã36. La arestarea episcopului Rusu în
1948, situaþia eparhiei sale se prezenta astfel: 11
protopopiate, 257 parohii bugetare ºi 255 de preo -
þi. Însã, dupã arestarea episcopului, din rapoartele 
Securitãþii pe anul 1949, rezultã o altã situaþie ºi
anume aceea cã eparhia ar fi avut 395.000 de
credincioºi, 316 biserici, 61 de preoþi care au
refuzat trecerea la ortodoxie ºi 215 preoþi care a fi
trecut. Aceastã ultimã cifrã este, însã, contestatã
de alte rapoarte ale aceleiaºi instituþii37, care esti -
ma cã 33% dintre preoþi, urmând exemplul epis -
copilor, au refuzat trecerea, iar 13-14% îºi
re trac taserã semnãtura.

Detenþia episcopului Alexandru Rusu se
de ruleazã pe parcursul mai multor episoade dis -
tin cte. Pe 28/29 octombrie 1948 are loc arestarea
ºi reþinerea la Securitatea din Baia Mare împreunã 
cu secretarul sãu Ioan Ma rina38, dupã care între
29-30 octombrie este anchetat la Ministerul de
Interne Bucureºti; din 30 octombrie 1948 pânã în
27 februarie 1949 este închis la Mãnãstirea Dra -
goslavele; de aici, pe 27 februarie 1949 ºi pânã pe
2 ianuarie 1950, este transferat în prima detenþie
de la Cãldãruºani, din 2 ianuarie ºi pânã pe 22 mai 
1950 este transferat ºi anchetat la Bucureºti, de
unde, pe 22 mai ºi pânã în noaptea dintre 24/25
mai 1950, este readus pentru a doua oarã la Cãl -
dãruºani. Din 25 mai 1950 ºi pânã în 4 ianuarie
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32 Ioan Ploscaru, Lanþuri ºi teroare, Editura Signata, Timiºoara, 1993 p. 442-443; Na tional Ar chives, Departament of
State, R.G., box 6971, Mem o ran dum on Po lit i cal and Re li gious Sit u a tion in Ru ma nia, July 1946, apud. Marius Bucur,
Ten ta tive de manipulare a Bisericii Române Unite. Sinodul elec toral din martie 1946, nota 364, p. 239; A se vedea
studiile lui  Codruþa Maria ªtirban, Mar cel ªtirban, Din istoria Bisericii Române Unite, Editura Muzeului Sãtmãrean,
2000, p. 102-107; 204-210; 275-276; 576-580; 585; 593; 598-599; 602; 605-607; ºi Mar cel ªtirban, Episcopul
Maramureºului Dr. Alexandru Rusu în notele de informare ale siguranþei ºi securitãþii (1945-1966), în volumul
omagial 120 ani de la naºterea Episcopului Dr. Alexandru Rusu, Editura Scriptorium, Baia Mare, 2004, p 241-319.

33 ASRI, Fond D, Dosar 2330.
34 ASRI, Fond D, Dosar nr. 11715. A se vedea ºi Ioan Tîmbuº, Figura episcopului Alexandru Rusu oglinditã de ziarul

„Graiul Maramureºului” în perioada 1932-1950, în volumul omagial 120 ani de la naºterea Episcopului Dr.
Alexandru Rusu, Editura Scriptorium; Baia Mare, 2004, p 406-407.

35 ASRI Fond D dosar 7754 vol. I f. 1-3, apud Cristian Vasile, Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist
1945-1989. Documente ºi mãrturii, Iaºi, Editura Polirom, 2003, p. 69-70.

36 A.C.N.S.A.S., Fond I, Dosar 736, vol. I, f. 176.
37 ASRI, fond D, Dosar 11718 f. 102-103.
38 Ioan Ma rina, Biserica, de o parte ºi de alta a Tisei, în volumul Anul 1948 − Instituþionalizarea comunismului, Fundaþia 

Ac a de mia Civicã, Bucureºti, 1998, p. 700-701. Ioan Ma rina, Am rãmas puþini, în volumul Anii 1949-1953 −
Mecanismele terorii, Colecþia Analele Sighet – 7, Fundaþia Ac a de mia Civicã, Bucureºti, 1999, p. 788.



1955 urmeazã etapa detenþiei la închisoarea din
Sighet, de unde pe 5 ianuarie 1955 este transferat
la spitalul Gerota din Bucureºti pânã la finele
lunii aprilie sau începutul lunii mai 1955, când va
fi dus la Mãnãstirea Curtea de Argeº pânã în vara
lui 1956. De la Curtea de Argeº, în vara lui 1956,
pentru foarte scurt timp este dus la Mãnãstirea
Ciorogârla ºi de aici pânã pe 30 decembrie 1956
este închis la Mãnãstirea Cocoº, judeþul Tulcea.
Din 31 decembrie 1956 pânã în 12 mai 1957 este
transferat ºi anchetat la Securitatea Cluj, iar din
12 mai 1957 este închis la Penitenciarul Gherla39.
În martie 1963 îl gãsim pe episcopul Rusu în
Penitenciarul Dej, de unde este transferat în
aceeaºi lunã la Penitenciarul Gherla, pânã în 9
mai 1963, când se stinge din viaþã. 

Moartea sa a fost aceea a unui martir. Preo -
tul Tertulian Langa din Cluj-Napoca dã o mãr -
turie cutremurãtoare, cum cã, înainte de a muri,
episcopului Alexandru Rusu i-a fost administratã
o bãtaie zdravãnã de cãtre comandantul Goiciu.
Acesta a intrat în inspecþie în celula în care era ºi
episcopul. „Toatã lumea s-a sculat în picioare,
(...) doar Episcopul Rusu nu s-a sculat, pentru cã
nu putea. Era bolnav, infirmizat de boalã. Furios,
considerând cã se aflã în faþa unui afront, Goiciu
s-a nãpustit asupra lui ºi 1-a buºit cu pumnii pânã
când a obosit. În timp ce era lovit, episcopul Rusu
zicea: «Dã, domnule, dã, dar sã ºtii cã, cu fiecare
loviturã, se-nalþã la cer o rugãciune pentru mân -
tuirea ta!»”40. Pãrintele Raþiu, în cartea Biserica
furatã, spune referitor la suferinþa episcopului
Rusu: „Noi îl comparãm cu patriarhul din secolul
la IV-lea, Atanasie din Al ex an dria, care a fost
expulzat din dioceza sa de 7 ori, gãsind refugiu la
Roma, când episcopul Rusu a fost exilat în pro -
pria þarã. Aici, la Gherla, a fost închis în celula

numãrul 10, care era foarte rece. În 9 mai 1963, se
ridicã în coate binecuvântând colegii de suferinþã, 
spunând: „Fraþii mei, eu merg la Domnul care mã
cheamã ca sã primesc rãsplata pentru viaþa alãturi
de El, trãitã pentru El ºi jertfitã pentru El ºi pentru
Biserica Românã Unitã”41. În perioada detenþiei,
mai multe organizaþii internaþionale se inte re sea -
zã de soarta sa, de la delegaþi ai ambasadelor
occidentale la membri ai Am nesty In ter na tional.
Unul dintre colegii de detenþie de la Gherla, dr.
Cornel Petrasevici (1916-1997), povesteºte un
episod tulburãtor, cum episcopul Rusu i-a spus:
„Ia aminte, fiul meu, cã tu vei supravieþui din
închisoare. Nu numai cã vei supravieþui, dar tu vei 
reuºi sã pãrãseºti þara. Tu vei merge în Amer ica,
tu trebuie sã mergi în Italia ºi sã vorbeºti cu Papa.
Sã nu te surprindã ceea ce eu îþi spun. Papa te va
primi. Tu ai sã-i spui ce s-a întâmplat cu Biserica
noastrã […] Spune-i Sfântului Pãrinte cum noi
suferim ºi murim pentru Dumnezeu, pentru Papa
ºi pentru mica naþie din România [...] Tu în viaþã
ai o stea în frunte. Aceastã stea te va cãlãuzi acolo
unde trebuie sã mergi”. În 3 noiembrie 1969 dr.
Petrasevici a pãrãsit þara ºi în 13 noiembrie a fost
primit de Papa Paul al VI-lea, care l-a întâmpinat
cu cuvintele: „Spune-mi ce s-a întâmplat cu Bise -
rica Românã de rit bizantin ºi spune-mi ce s-a
întâmplat cu Arhiepiscopul Rusu?”. Continuã dr.
Cornel Petrasevici: „Am spus Papei, nu numai
dorinþa Arhiepiscopului, ci ºi cererea mai multor
foºti demnitari români […] Sf. Pãrinte sã nu ce -
deze presiunii comunismului”42.

Astfel se contureazã activitatea episcopului
dr. Alexandru Rusu pânã la moartea sa: fermã,
dinamicã, pragmaticã, intransigentã, evlavioasã,
caritabilã, cultã, încrezãtoare, iertãtoare ºi rãbdã -
toare pânã la martiriu.
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39 Anton Moisin, Cei ºapte Episcopi greco-catolici români care au pierit în prigoana comunistã, Editura Viaþa Creºtinã,
Cluj-Napoca, 2010, p. 214-215. Pentru detalii privind procesul a se vedea Ioan Marius-Bucur, Culpa de a fi
greco-catolic. Procesul Episcopului Alexandru Rusu (1957), Editura Argonaut/Mega, Cluj-Napoca, 2015, p. 1-367. 

40 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Experienþe carcerale în România comunistã, vol. II,
Polirom, Iaºi-Bucureºti, 2008, p. 144.

41 Mircea Manu, Ioan Tîmbuº, Episcopul Alexandru Rusu, Editura Galaxia Gutenberg, p. 51, idem Cred, Doamne, ºi
mãrturisesc, Editura Galaxia Gutenberg, 2012, p. 157. 

42 „Na tional Re view”, XXXV, nr. 10, SUA, 27 mai 1983, p. 621-622; a se vedea Valentin Bãinþan, Martiri ºi
Mãrturisitori ai Bisericii Române Unite cu Roma din Eparhia Greco-Catolicã a Maramureºului (1948-1989), Editura 
Gutinul, Baia Mare, 1999, p 63-64. 



Lista publicaþiilor episcopului Alexandru Rusu

Articole în periodice:

Amintim din cele 644 de articole identificate pânã în prezent sub semnãtura lui Alexandru Rusu urmãtoarele: 

a. Articole din „Cultura creºtinã” între anii 1911-1918

O interesantã încercare de unire a Bisericilor, an I, nr. 1, Tipografia Seminarului teologic greco-catolic, Blaj,
1911, p. 14-17. 

Evoluþia dogmelor, an I, nr. 16 din 25 octombrie 1911, p. 513-518. 
Noul Vlãdicã al Gherlei, articol fãrã semnãturã, an. I, nr.18, din 25 noiembrie 1911, p. 577-578. 
Influenþa dezastruoasã a laicizãrii învãþãmântului ru ral, nr. 10 din 15/28 mai 1911, p. 333-334. 
Episcopie greco-catolicã maghiarã, nr. 13 din 10 septembrie 1911, p. 444-445. 
Ritul românesc, nr. 13 din 10 septembrie 1912, p. 411-415. 
Orfelinat, Anul II, nr. 11 din 10 iunie 1912, p. 344-346. 
Adunarea de la Alba-Iulia, Anul II, nr. 11 din 10 iunie 1912, p. 350-351. 
Revizuirea bullei Christifideles, Anul III, nr. 11 din 10 iunie 1913, p. 346-347. 
Limba liturgicã a vlãdiciei de Hajdudorogh, Anul V, din 1915, p. 404. 
Chestia orfelinatului nostru în consistoriul din Blaj, an VI, nr. 4 din 25 februarie 1916, p. 124. 
9 Mai 1918 (Demnitatea noastrã la alegerea de mitropolit), an VII, nr. 7-8 din 10-25 aprilie 1918, p. 131-134. 
Alegerea de mitropolit, an VII, nr. 5-6 din 10-25 martie 1918, p. 166-167. 
O scrisoare pontificalã adresatã arhiereilor noºtri, an VII, nr. 9 din 10 mai 1918, p. 189-190. 
Deschiderea orfelinatului din Blaj, an VII, nr. 13-14 din 10-25 septembrie 1918, p. 292-293. 
Marea adu nare naþionalã de la Alba Iulia, an VII, nr. 17-20 din noiembrie-decembrie 1918, p. 366-367. 

b. Articole din ziarul „Unirea” între anii 1921-1940: 

Autonomía noastrã bisericeascã, Anul XXXI, nr. 6 din 5 februarie 1921. 
ªcolile Blajului, Anul XXXI, nr. 31 din 30 iulie 1921. 
Alegerea episcopilor, Anul XXXI, nr. 41 din 8 octombrie 1921. 
Clerul ºi politica, Anul XXXI, nr. 48 din 26 noiembrie 1921. 
Noua Constituþie, Regimul cultelor în noul proiect, Anul XXXIII, nr. 5 din 3 februarie 1923. 
Egalã îndreptãþire... – alte momente referitoare la regimul cultelor, Anul XXXIII, nr. 6 din 10 februarie 1923. 
Graiul cifrelor – Pe marginea unui tablou sta tis tic al arhidiecezei de Alba-Iulia ºi Fãgãraº, Anul XXXV, nr. 6

din 7 februarie 1925. 
Chestia concordatului – Proiectul pentru noul regim al cultelor l-a adus din nou la suprafaþã – Dispoziþiile

proiectului în legãturã cu concordatul – Chestia prioritãþii, Anul XXXVI, nr. 3 din 16 ianuarie 1926. 
În chestia ºcolilor – O nouã circularã referitoare la ºcoli a Consistoriului nostru din Blaj, Anul XXXVII, nr. 34 

din 20 au gust 1927. 
Episcopia Maramureºului, Anul XL, nr. 30 din 26 iulie 1930
Minunea Învierii tâlcuitã de Preasfinþitul Alexandru al Maramureºului, Anul XLI, nr. 15 din martie 1931 p. 4. 

c. Dintre articole din „Gazeta de Transilvania” din anul 1910

Rezolvarea unui caz concret din sfera dreptului bisericesc, an LXVIII. Nr 51, din 6 (19) martie 1910 p. 2-3. 
Alte articole din „Gazeta de Transilvania”, an LXXIII. Nr 125, din 10 (13) iunie 1910 . an LXXIII. Nr 128, din

13 (26) iunie 1910. an LXXIII. Nr 129, din 15 (28) iunie 1910. an LXXIII. Nr 130, din 16 (29) iunie 1910. 
an LXXIII. Nr 131, din 17 (30) iunie 1910. 

d. Dintre Pastoralele din „Buletinul Eparhiei de Maramureº” între anii 1931-1947

Pastorala cu prilejul instalãrii de Episcop a PSS Alexandru Rusu – Tipografia Seminarului Teologic din Blaj
anul 1931. 

Pastorala de Paºti a anului 1931, anul 1933, Editura Dacia, Baia Mare. 
Pastorala de Crãciun a anului 1931, anul 1933, Editura Dacia, Baia Mare. 
Pastorala cu privire la regulamentul de alegere de mitropolit din anul 1935, anul 1935, Editura Dacia, Baia

Mare, p. 16-17. 
Pastorala cu privire la decesul papei Pius al XI-lea la 10 februarie 1939, anul 1939, Editura Dacia, Baia Mare, p. 7. 
Pastorala cu privire la alegerea papei Pius al XII-lea la 2 martie 1939, anul 1939, Editura Dacia, Baia Mare, p. 9. 
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Pastorala pentru Postul Mare a anului 1947 – frag ment manuscris dactilografiat. 
Pastorala de Paºti a anului 1947, frag ment manuscris dactilografiat. 
Pastorala de Crãciun a anului 1947, frag ment manuscris dactilografiat. 
Pastorala de Paºti a anului 1948, frag ment manuscris dactilografiat.
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Fascicola Filosofie-Teologie, vol. XI , 2001, p. 174-180. 
Manu, Mircea; Tîmbuº, Ioan, Episcopul Alexandru Rusu, în volumul Cred, Doamne, ºi mãrturisesc! Episcopii
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Dr. Alexandru Rusu în volumul omagial 120 ani de la naºterea Episcopului Dr. Alexandru Rusu, Editura
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1932-1950, în volumul omagial 120 ani de la naºterea Episcopului Dr. Alexandru Rusu, Editura
Scriptorium, Baia Mare, 2004, p 406-407.

237

100 DE PERSONALITÃÞI MARAMUREªENE CARE AU FÃCUT ISTORIE

Una dintre fotografiile doc u ment ale comunitãþii greco-catolice din Cicârlãu, realizatã în 1945, la
vizita în localitate a primului episcop greco-catolic al Maramureºului, dr. Alexandru Rusu. Fotografia a
fost publicatã pe un site de socializare de Adrian Puºcaº, unul dintre nepoþii celui care avea grijã de
bisericã la acea datã. Ul te rior, a fost reprodusã pe www.emaramures.ro



Mihai Dan
1884-1968

Ion M. BOTOª

Mihai DAN s-a nãscut la 17 octom -

brie 1884 în Apºa de Mijloc, co -

mitatul Maramureº, într-o familie

de þãrani mijlocaºi. Tatãl sãu fãcea parte din nea -

mul lui Gheorghe al Cârsnicului, iar mama sa a

fost preoteasã.
În familie au fost mai mulþi copii:
• Gheorghe al lui Ilieº, care a avut trei copii

(Mãricuþa, Ileanã ºi Ion);
• Axenie, care a fost mãritatã dupã Ion a lui

Mihai a Sichii ºi a avut ºase copii (Gheorghe, Ion,
Niþa, Mihai, Vasile ºi Ileana);

• Anuþa, care s-a mãritat dupã Vãsâi a lui
Gheorghe a Teciului ºi a avut trei copii (Domniþa,
Ileana ºi Nuþu);

• Mihai a fost cãsãtorit cu Ileana lui
Gheorghe a Notãrãºâþii1.

La vârsta de ºase ani (1890) a fost dat la
ºcoalã. Aici erau în jur de 60-100 de copii ºi era
un singur învãþãtor, al cãrui pro gram era de peste 12
ore, zilnic, indiferent de anotimp. În ºcoalã se învã -
þa, atât româneºte (litere chirilice), cât ºi ungu reºte.

În anul 1892 a venit învãþãtor Bel Petru,
unul dintre cei mai buni învãþãtori pe care i-a avut
Apºa de Jos.

Mihai Dan a urmat ºcoala pânã la vârsta de
16 ani, pãrinþii lui plãtind ore sep a rate învã þã -
torului. Dintre colegii lui de ºcoalã, alãturi de el
au fost remarcaþi de cãtre învãþãtor Pop Ionaº al
Mânzanului, Dan Vasile al Gãzdacului. „Ates -
tatul” de absolvire (ºase clase) a fost obþinut în
„limba ungureascã”. Pãrinþii celor trei elevi evi -
denþiaþi au prezentat „atestatele” Inspectoratului
ªcolar din Sighet, unde li s-a promis cã în decurs
de 3 luni acestea le vor fi recunoscute (echivalate) 
cu 6 clase gimnaziale, iar dupã  încã doi ani  vor
da examen pentru 8 clase gimnaziale. Legat de

acest eveniment, Mihai Dan îºi aminteºte urmã -
toarele: Numai cã trebuie a plãti taxa de intrare
în gimnaziu, de la unu la 100 de zloþi, ºi pe atunci
2 boi erau 150 de zloþi, ºi o vacã era 50 de zloþi, ºi
tata n-o avut ce vinde sã mã deie la ºcoalã, ºi tot
aºa a fost ºi Pop Ionaº a Mânzanului. Dan Ionaº
Gãzdacu o fost gazdã bunã, dar nici el nu ºi-a dat
copilul la ºcoalã, cã au fost prea mare taxa. Apoi
Ionaº a Mânzanului a învãþat în (satul) Iapa de
can tor, ºi eu am rãmas la plug, dar cartea nu am
pãrãsit-o2.

În anul 1904 a rãmas orfan de tatã, iar în
1906 a fost luat în „cãtane”, dar spune el în conti -
nuare „n-am cãtunit numai 2 luni c-am avut lãcrã -
maþie”3.

În anul 1907 se cãsãtoreºte. Odatã cu înce -
perea Primului Rãzboi Mondial (1914), Mihai
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1 Informator Dan Vasile a lui Mihai, diac greco-catolic din Apºa de Mijloc, 6 aprilie 2018, Apºa de Jos.
2 Vladi mir Zagaevschi, Un manuscris în grai maramureºean. Istoria Apºei de Mijloc (Fragmente), în „Limba românã”,

Anul X, Nr. 3-5, Chiºinãu, p. 193-194.
3 Ibi dem.



Dan a fost mobilizat (1 au gust 1914) ºi trimis pe
fronturile din Ser bia ºi Italia pânã în toamna lui
1918, când devine in valid. În timpul rãzboiului a
fost avansat la gradul de caporal ºi a fost decorat
cu Medalia de Argint, clasa a II-a.

Mihai Dan a participat la toate acþiunile
pre mergãtoare Marii Uniri de la Alba Iulia din 1
Decembrie 1918, fiind desemnat delegat „cu cre -
denþional” la acest im por tant eveniment, Iatã ce
noteazã Mihai Dan în amintirile sale:

„În 27 noiembrie am luat parte la o adunare
în Slatina fãcutã de intelectuali din Sighet: din
Apºa de Mijloc – 20 de oameni, din Apºa de Jos
20 de oameni, din Slatina – 10 oameni ºi din
Biserica Albã – 10 oameni. Ne-au spus cã în 1
Decembrie 1918 va fi Mare Adunare la Alba
Iulia, unde s-or strânge delegaþi din tot Ardealul ºi 
din toate colþurile unde sunt români ºi ne vom
alipi cãtrã România, de aceea sã tremetem ºi noi,
aceste 4 sate de peste Tisa, 2 delegaþi. Am fost
ales eu ºi Filip Mihai din Apºa de Jos (…) Apoi în
1919 au venit Românii la noi ºi au stat 2 ani. În
1921 au venit cehii, ºi în 1938 am fost sub
Ucraina, în 1939 au venit iar ungurii, 1944, în
octombrie, au venit ruºii”4.

Între anii 1923-1927 a fost „primar ºi ju rat
la Hust, la Porata”. Din 1928 a fost deputat la
Rahãu. Din 1921 pânã în 1945 (între 1941-1944 a
fost casier la Apºa de Jos) a fost casierul Compo -
sesoratului ºi a rãspuns de Muntele Apesca, ca -
litate în care a cartografiat hotarul comunei.

În 1950 se înscrie în „colhoz”5. 
Mihai Dan a lui Ilieº a lui Dumnezeu s-a

stins din viaþã la data de 2 mai1968.
La vârsta de 80 de ani, în1964, Mihai Dan

îºi scrie „Autobiografia”, în douã vol ume. Primul
cuprinde foarte importante date despre evoluþia
localitãþii, informaþii despre datini ºi obiceiuri
(ºezãtori, nunþi, vrãjitorii º.a.), despre bolile (ho -
lera) ºi foametea care s-au abãtut asupra þinutului, 
despre oameni ºi multe altele. În epoca sovieticã
în zonã (Transcarpatia) au avut loc mai multe
cercetãri ºi astfel mai multe pagini din aceasta
lucrare autobiograficã au fost publicate în revista
„Limba românã” din Chiºinãu.

Al doilea manuscris al lucrãrii auto bio gr -
afice s-a pãstrat la diacul greco-catolic din Apºa
de Mijloc, Vasile Dan, sub titlul de Istoria ce-am
petrecut în crâncenul rãzboi, manuscris care prin
bunãvoinþa d-lui Viorel Ciubotã, fost di rec tor al
Muzeului Judeþean Satu Mare, ºi cu sprijinul
Con siliului Judeþean Satu Mare, a fost publicat
(199 p.) în anul 2008 la Editura Muzeului sãt -
mãrean. Îngrijitorii ediþiei au fost Viorel Ciubotã
ºi Ion M. Botoº. Despre volum s-au publicat 
recenzii în „Revista Arhivelor Maramureºene”,
nr. 9/2016, p. 317-324 (dr. Rob ert C. Tökölyi),
„Mesagerul literar ºi ar tis tic”, Serie nouã, Anul
III (X), nr. 8 (127), Bistriþa, au gust 2009 (Cornel
Cotuþiu), recenzie republicatã în publicaþia
„Apºa”, nr. 3 (58), 2009, în publicaþia „Apºa”, nr.
4 (63), 2010 (dr. Ilie Gherheº).

Mihai Dan a fost unul dintre cei mai mari
cãrturari ai satului. A avut prima bibliotecã per -
sonalã din sat (religie, istorie, matematicã, bele -
tristicã), a cules de la bãtrânii satului date
re feritoare la istoria satului na tal (parte din ele au
fost publicate aºa cum s-a arãtat mai sus). În sat
oamenii îi ziceau Dan Mihai al lui Ilieº a lui
Nicoarã a Cârznicului (poreclit a lui Dumnezeu)6.

Redãm mai jos câteva întâmplãri al cãror
erou a fost Mihai Dan:

+ Înainte de a muri Mihai Dan ºi-a prevãzut
moartea. Astfel, într-o bunã zi el ºedea pe laiþã la
poartã. Soþia sa Ileana, împreunã cu nepoata, au
ieºit din ocol ºi se îndreptau spre câmp sã-ºi vadã
locurile de pãmânt. Atunci Mihai Dan le-a strigat
spunându-le sã nu stea prea multã vreme pe acolo
pentru cã el va muri în acea dupã-masã. Dar nu a
fost bãgat în seamã ºi când acestea s-au întors de
la câmp l-au gãsit mort.

+ În sat trãia un evreu care fãcea sicrie
(sãlaºuri) la comandã. Dupã moartea lui Mihai
Dan, rudele sale s-au adresat evreului sã îi facã
sicriul. Dar mare le-a fost mirarea când evreul
le-a spus cã sicriul este gata ºi încã plãtit de mort
însuºi. Cu câteva zile înainte Mihai Dan, a fost la
el, a comandat sicriul, i-a luat mãsura, zicându-i
cã va muri peste trei zile ºi cã vrea sã fie gata pânã
atunci.
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4 Ibi dem.
5 Ibi dem.
6 Ion M. Botoº, Personalitãþi marcante ale culturii româneºti din Transcarpatia, vol. I, Apºa de Jos, p. 61-62.



+ Dupã sosirea ruºilor în sat au început
problemele cu Biserica Greco-Catolicã. Au venit
kaghebiºtii sã îl aresteze pe Laurenþiu Ma rina,
preotul greco-catolic care în acel mo ment era în
toiul slujbei la bisericã. Mihai Dan s-a apropiat de 
aceºtia ºi i-a rugat sã-l lase pe preot sã termine
slujba ºi pe urmã îl pot aresta7.

*
În memoria lui Mihai Dan al lui Ilieº a lui

Dumnezeu în publicaþia „Apºa”, nr. 6 (80) din
noiembrie 2013 s-a fãcut pub lic un anunþ în ve -
derea ridicãrii unui mon u ment funerar pe locul
unde este înmormântat în cimitirul Bisericii
Vechi (1428). Apelul a avut un ecou destul de
restrâns cu excepþia câtorva prieteni ºi a meºte -
rilor de monumente funerare din Apºa de Mijloc.

„Greul” demersului nostru a cãzut însã tot pe
„umerii” Uniunii Regionale a Românilor din
Trans car patia „Dacia”, dar la 16 noiembrie 2013,
cu ocazia Simpozionului Internaþional „60 de ani
de învãþãmânt mediu românesc în partea dreaptã a 
Tisei”, participanþii au depus coroane ºi jerbe de
flori pe monumentul funerar al lui Mihai Dan al
lui Ilieº a lui Dumnezeu.

În aceeaºi notã, pe data de 22 noiembrie
2013, Uniunea Regionala a Românilor din Trans -
carpatia „Dacia” a organizat, cu participarea unor
oaspeþi din România ºi Republica Moldova, mai
multe acþiuni ded i cate memoriei lui Mihai Dan a
lui Ilieº a lui Dumnezeu. Cu aceastã ocazie invi -
taþii au depus coroane ºi jerbe de flori ºi coroane
la mormântul acestuia.
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Monumentul funerar al lui Mihai Dan,
restaurat în 2013

7 Informator: Dan Vasile a lui Mihai (n. 22 aprilie 1940, can tor greco-catolic la Apºa de Mijloc), Apºa de Jos,
15 ianuarie 2018.



Ion Bârlea
1883-1969

Laurenþiu BATIN

Prestigiosul om de culturã mara mu re -
ºean Ion Bârlea s-a nãscut în comuna
Berbeºti, judeþul Maramureº, la 11 ia -

nu arie 1883, din pãrinþii pro to -
pop Petru Bârlea ºi Elena (Ilca)
Man. Tatãl sãu, nãs cut la 1853
în Berbeºti, a fost fiul þã ranului
Bârlea George a lui Ioan, iar
mama sa, nãscutã la 1864, a fost 
fiica preotului Ale xandru Man
din Corneºti.

ªcoala primarã a înce -
put-o în satul sãu na tal unde l-a
avut ca învãþãtor pe Demetriu
Ghera sim1, un învãþãtor foarte
bun ºi apreciat de cãtre vicarul
Tit Bud. Îºi terminã cele patru
clase pri mare între anii 1889-
1892, la ºcoala ungurilor ro -
ma no-catolici din Sighet,
unde l-a avut ca învã þãtor pe Ion Berthold.

A urmat apoi, între 1892-1896, gimnaziul
romano-catolic, condus de Ordinul Piariºtilor. Di -
rec tor al gimnaziului a fost piaristul I. Malowjai.
Dupã terminarea gimnaziului, s-a înscris la liceul
confesional al calvinilor din Sighet (di rec tor Al.
Dobay), pe care l-a absolvit în 1900. 

Apoi, timp de patru ani, între 1901 ºi 1905,
a urmat cursurile Academiei Teologice din
Gherla (rec tor Georgiu Ioan), pe care ºi le-a fina -
lizat cu rezultate excepþionale. 

Dupã terminarea studiilor academice, patru
ani nu s-a hirotonit ºi s-a ocupat de probleme cul -
tural-literare. Ca atare, a colindat toate satele ma -
ra mureºene ºi a cules însemnãrile de pe cãrþile
bise ri ceºti, de pe icoane, de pe iconostase, de pe
clopote ºi gravurile de pe pereþii bisericilor. În fi -
nal a întocmit un ma te rial pe care i l-a trimis lui

Nicolae Iorga. Acesta l-a publicat în anul 1909, cu 
titlul Însemnãri din bisericile Maramureºului.
Cartea cu cele 245 de pagini a fãcut parte din

publicaþia lui Nicolae Iorga,
Stu dii ºi do cu mente, re pre zen -
tând vo lu mul al XVII-lea.
Aceastã carte are o importanþã
deosebitã ºi în do meniul fol clo -
risticii, deoarece pe unele cãrþi
bisericeºti sunt no ta te di verse
poe zii populare, ver suri, re þe te
medicale, anu mi te cala mi tãþi cu
care s-a con fruntat comu nitatea
etc. Cartea comple teazã bi bli o -
grafia româ neascã ve che,
pentru cã Ion Bârlea a des co -
perit 57 de cãrþi liturgice ne -
consemnate pânã la acea datã2.
În prefaþã, Nicolae Iorga a apre -
ciat munca au to rului men þio -

nând urmãtoare le: „Meritul de a fi adu nat fãrã
vreun sprijin ºi îndemn aceste însemnãri e al teo -
logului maramureºean Ion Bârlea, comuna Berbeºti.
D-sa a cetit cum a putut; pe alocuri cetirea sa e
discu tabilã, ba chiar ev i dent greºitã. Aºa cum
sunt, aceste mãrturii istorice ºi docu mente de
limbã vor aduce un mare folos”. 

În recenzia fãcutã în revista „Neamul ro -
mânesc literar” a mai completat: „Puþini tineri,
câtã Românie este, ar fi în stare sã aducã aceastã
jertfã, ºi astãzi, când volumul de însemnãri mara -
mureºene e gata, toatã lumea care se intereseazã
de limbã ca ºi de trecutul nostru trebuie sã-i mul -
þu meascã”3.

Revenind la perioada celor patru ani de
dupã Academie, trebuie sã subliniem faptul cã, în
aceastã perioadã, Ion Bârlea l-a ajutat pe tatãl sãu
la construcþia bisericii de piatrã din Berbeºti. El a
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1 A se vedea Învãþãmântul din Berbeºti, în Laurenþiu Batin, Berbeºti – Credinþã, oameni ºi tradiþii, Editura Universitãþii
de Nord, Baia Mare, 2013, p. 98-101.

2 Despre acest fapt, dr. Gh. Bran a scris un articol în „Graiul Maramureºului”, nr. 94 din 30 mai 1935.
3 Ion Bârlea, Literatura popularã din Maramureº, Editura pentru literaturã, 1968, p. XX .



condus efectiv administrarea lucrãrilor asistând
per sonal la punerea crucii din vârful bisericii ve -
ghind pentru ca aceasta sã fie bine aºezatã4.

Tot în aceºti patru ani a cules folclor mara -
mureºean. Culegerea sa proprie de balade, co -
linde, bocete, descântece, farmece ºi desfaceri a
fost publicatã în anul 1924, în douã vol ume, edi -
tate de Casa ªcoalelor. A fost apreciatã de spe -
cialiºtii timpului, fapt pentru care autorul a fost
premiat de Ac a de mia Românã cu premiul
„Nãsturel”5. Publicarea acestor vol ume s-a efec -
tuat cu sprijinul marelui om de culturã ºi folclorist 
G. T. Kirileanu din Piatra Neamþ. Primul volum a
fost intitulat Balade, colinde ºi bocete din Mara -
mureº (conþine 51 de balade istorice ºi voiniceºti,
33 colinde ºi 10 bocete), iar al doilea Cântece
poporane din Maramureº, descântece, vrãji, far -
mece ºi desfaceri (conþine 267 cântece de dra -
goste, 212 cântece de jale ºi supãrare, 49 cântece
cãtãneºti sau ostãºeºti, 179 cântece di verse, luã -
toare în râs, cântece de beþie, cântece la nunþi etc.,
strigãturi, 326 chiuituri sau þipãturi, 64 descân -
tece, vrãji, farmece, desfaceri). Autorul a avut
bucuria sã-ºi vadã retipãritã cartea în 1968 când,

cu toate cã depãºise de mult vârsta de 80 de ani, a
colaborat cu plãcere la pregãtirea acestei ediþii6.

Ion Bârlea s-a cãsãtorit la 18 februarie
1909, cu Elena Vlad, nãscutã la 15 decembrie
1889, fiica preotului Ioan Vlad, paroh în Botiza,
judeþul Maramureº, ºi a Amaliei Ghiban7.

Din aceastã cãsãtorie s-au nãscut nouã co -
pii, dintre care azi nu mai trãieºte niciunul.
Aceºtia au fost: 

1) Flaviu Bârlea, nãscut la Ieud la 6 de -
cembrie 1909, inginer, cãsãtorit cu Elisaveta
Iaco bovici, fãrã copii; 

2) Mircea Bârlea, nãscut la Cãlineºti, ju deþul
Maramureº, la 23 iulie 1918, cãsãtorit cu Olivia
Onac din Aiud, având din aceastã cãsãtorie trei
copii. S-a stins din viaþã la 5 au gust 1973, în
Târgu-Mureº, la vârsta de 55 de ani. Mircea a fost
ofiþer activ în rãzboiul an ti fas cist ºi a fost decorat
cu „Steaua României”, cls. a V-a, pentru fapte de
eroism. 

3) Elena (Ileana), nãscutã la Sighetul Mar -
maþiei, la 24 martie 1923, profesoarã de gimnas -
ticã medicalã, divorþatã. 

4) Tiberiu Bârlea, nãscut la Ieud, 8 sep -
tembrie 1913, ºef de lucrãri stomatologice în Bu -
cureºti, cãsãtorit, dar fãrã copii, mort în timpul
bombardamentului din anul 1944.

5) Livia Bârlea, nãscutã la Cãlineºti, judeþul 
Maramureº, la 21 ianuarie 1917, chimistã, cã -
sãtoritã cu Eracle Miliþescu, di rec tor tehnic la
Institutul de Proiectãri de Mine. Livia Bârlea a
decedat la 9 februarie 1966 ºi a fost înmormântatã 
la Cimitirul Bellu Ortodox. Din aceastã cãsãtorie
au rezultat doi copii. 

Ion Bârlea a mai avut un bãiat ºi o fetiþã care 
i-au murit la Ieud, o fetiþã la Berbeºti ºi o alta la
Sighet. 

Dupã cãsãtorie, în luna aprilie 1909, a fost
hirotonit cu ordinul preoþesc de episcopul dr. Ioan 
Sabo de Gherla ºi a fost numit preot ad junct la
parohia Ieud, unde a slujit pânã în anul 1913.
Acolo a locuit într-o casã modestã cu douã ca -
mere, ziditã din materialul lemnos rãmas din
clãdirile fostei mãnãstiri din Ieud, care a fost
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Ion Bârlea cu soþia, fiul Flaviu ºi una dintre fetiþe. 
În centru fotografiei, G.T. Kirileanu.

4 Datele sunt menþionate în scrisoarea pe care Ion Bârlea i-a trimis-o pãrintelui Voina Danil la 16 martie 1968.
5 Radu Zlati, Ion Bârlea, în Monografia Liceului Ped a gogic din Sighetul Marmaþiei, Editura Valea Verde, 2012, p. 124.
6 Mihai Ma rina, Maramureºeni − portrete ºi medalioane, Editura Dragoº-Vodã, Cluj-Napoca, 1998, p. 274.
7 Nicolae Iorga a primit sã fie naºul onorific la cãsãtoria celor doi ºi a trimis o telegramã care s-a înmânat ºi citit în mod

pub lic chiar în timpul când erau la masã toþi musafirii.



demolatã la porunca împãrãteascã de la Viena. În
aceastã locuinþã a primit vizita lui G. T. Kirileanu
ºi a lui G. Vâlsan, profesor universitar la catedra
de geografie a Universitãþii din Cluj. Din acel mo -
ment a legat o strânsã prietenie cu Kirileanu8.

Anii petrecuþi la Ieud au reprezentat pentru
Ion Bârlea, aºa cum bine o precizeazã chiar el, cei
mai curajoºi ani ai vieþii mele. Sentimentul na -
þional român ºi dragostea faþã de plugarul ro mân
s-au manifestat în mod nat u ral în gradul cel mai
desãvârºit. Luptele ce am purtat, atât cu stã -
pânirea maghiarã, cât ºi cu elementele maghia -
rizate nu le voi uita niciodatã. Populaþia românã,
þãrãnimea m-a secundat ºi mi-a dat tot sprijinul
ca sã înving toate persecuþiile ºi piedicile ce mi
s-au pus în cale pentru deºteptarea poporului. 

În toate duminicile ºi sãrbãtorile religioase 
am þinut cuvântãri-predici, atât în Biserica din
Deal, cât ºi în Biserica din ªes9.

În aceºti cinci ani, a trimis nenumãraþi copii
ca sã se pregãteascã pentru diferite meserii, în
centrele româneºti. De asemenea, cu ajutorul lui
Nicolae Iorga, a înfiinþat în comuna Ieud prima
bibliotecã româneascã pentru þãrãnimea din
aceastã localitate.

ªi-a ajutat enoriaºii nu numai în chestiuni
culturale ºi spirituale, dar ºi în gospodãriile lor
comunale. A intervenit chiar ºi în chestiunea
com posesoratului, ceea ce a provocat ura ºi per -
secuþia autoritãþilor lo cale, regionale ºi nu în ulti mul
rând, al celor guvernamentale. Astfel, prim-pre -
torul de atunci a reuºit sã-l convingã pe prefectul
judeþului sã raporteze guvernului cã preo tul este
un el e ment dis cor dant. Rezultatul s-a concretizat
în retragerea ajutorului de stat, care se dãdea în
mod spe cial preoþilor maramureºeni, ca un fel de
pre text pentru a face din ei niºte patrioþi, gata sã-i
serveascã pe guvernanþi.

S-a încercat atunci înlãturarea lui din sat,
însã a fost ajutat de protopopul din Dragomireºti,
Emil Bran, care a ºantajat autoritãþile cu abdi -
carea tuturor preoþilor din parohiile lor ºi, ca ur -
ma re, preotul a fost lãsat în serviciu mai departe.

Pe acest fond, dupã cinci ani de activitate
culturalã intensã, a fost transferat, în anul 1913, la 
parohia Cãlineºti, situatã pe Valea Cosãului. Aici, 
i-a condus pe enoriaºii sãi aproape ºapte ani, timp

în care a încercat sã-i aducã pe calea cea bunã ºi
sã-i dezveþe de unele atitudini imorale. Totodatã,
i-a ajutat ºi în chestiuni personale. 

A reparat casa parohialã ºi edificiile ce
apar þineau acesteia ºi a plantat sute de pomi fruc -
tiferi pe terenurile cimitirelor ºi pe alte suprafeþe,
care, la timpul lor, au adus un venit frumos celor
ce i-au urmat. 

Dupã un an de activitate spiritualã, a înce -
put Primul Rãzboi Mondial. Acesta a adus multã
supãrare bãtrânilor ºi femeilor ce ºi-au pierdut
soþii pe fronturile austro-ungare, rã mâ nând fãrã
niciun sprijin. Singura consolare pentru ei au re -
prezentat-o rugãciunile ºi poveþele preo tului.

În luna decembrie a anului 1918, din cauza
unor probleme medicale, n-a putut participa, alã -
turi de tatãl ºi fratele sãu, protopopul Petru Bârlea
ºi dr. Gheorghe Bârlea, la Marea Adunare Naþio -
nalã de la Alba Iulia.

În schimb, a întâmpinat armata românã, Re -
gi mentul 14 Roºiori, care a intrat în Maramureº
pentru a elibera judeþul de armata ucraineanã in -
va datoare.

Perioada petrecutã la Cãlineºti este amintitã 
în aceeaºi corespondenþã purtatã cu pãrintele din
Berbeºti. ªi-l aminteºte cu drag pe diacul Borodi
Vasile, zis Holdiº, de la care a împrumutat tratate
teologice scrise de fostul mitropolit al Blajului,
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Ion Bârlea, soþia Elena, fiica Ileana
ºi douã nepoþele

8 Acesta s-a stins din viaþã în ziua de 13 noiembrie 1960, ora 20.00, la locuinþa lui din Piatra-Neamþ .
9 Iordan Datcu, Autobiografia lui Ion Bârlea, în „Memoria Ethnologica”, nr. 21-22-23, ianuarie-iunie 2007, p. 2037.



dr. Vasile Suciu. Îl descrie ca fiind un þãran foarte
deºtept care a citit mult, întrecându-i pe mulþi
intelectuali. 

Pe vremea cutreierãrii satelor mara mure -
ºene, Ion Bârlea a avut ºansa sã fie o cãlãuzã
apreciatã a trei mari personalitãþi. 

Prima dintre ele a fost marele sa vant
Nicolae Iorga. L-a condus prin toate satele mara -
mureºene, inclusiv în satul sãu na tal Berbeºti,
unde l-a cunoscut pe protopopul Bârlea ºi fa milia
acestuia. Ion Bârlea a menþinut toatã viaþa legã -
tura cu marele profesor, participând de mai multe
ori la cursurile acestuia de la Vãlenii de Munte.

Cel de-al doilea musafir al Maramureºului
voievodal, cãlãuzit de Ion Bârlea, a fost muzi -
cianul ºi compozitorul Béla Bartok10, un priceput
colecþionar al muzicii populare româneºti. Marele 
muzician maghiar a purtat ºi corespondenþã, în
limba românã, cu Ion Bârlea, în spe cial pentru
a-ºi aprofunda mai bine limba noastrã. Trebuie sã
specificãm faptul cã în zona Bihor, Béla Bartok a
fost cãlãuzit în munca de culegere a cântecelor
populare româneºti de cãtre Ioan Buºiþia, pro -
fesorul chemat sã predea la nou-înfiinþatul Institut 
Preparandial din Sighet11. Folclorul muzical cules 
de Béla Bartok în Maramureº a fost publicat la
München în anul 1923, cu titlul Volksmusik der
Rumänen von Maramureº, von Béla Bartók. Mit
einer Bildtafel, 1923. Drei Masken Verlag,
München12.

Al treilea oaspete al lui Ion Bârlea în Mara -
mureº a fost compozitorul Tiberiu Brediceanu,
care, de asemenea, s-a ocupat de culegerea ºi
studiul muzicii populare româneºti. Lucrarea lui
Tiberiu Brediceanu s-a publicat dupã o aºteptare
lungã de 46 de ani13.

Revenind la perioada petrecutã în Cãlineºti, 
preotul Ion Bârlea avea sã mai precizeze urmã -
torul as pect: „Cu privire la enoriaºii mei din paro -
hia Cãlineºti, unde am stat 7 ani, nu m-am înþeles

în ceea ce priveºte contribuþia lor la plata preo -
tului, astfel cã în cei 7 ani am susþinut fa milia mea
cu 5 copii numai din alte venituri, fãrã sã primesc
de la dânºii ceva. Episcopia i-a sancþionat pentru
purtarea lor nefireascã, întrucât dupã numirea
mea de profesor la Sighet, nu le-a dat preot timp
de peste un an, iar vãrul meu Patriciu Bârlea, care
a urmat dupã mine, a primit o contribuþie fru -
moasã din partea enoriaºilor, ca sã nu mai fie
sancþionaþi ca an te rior”14.

Poate acesta a fost unul dintre motivele care 
l-au determinat sã pãrãseascã aceastã aºezare. În -
ce pând cu 1920 a fost numit profesor suplinitor de 
religie la ªcoala Normalã din Sighet, unde a pre -
dat pânã la desfiinþarea acesteia în 1938. În anul
1921 a obþinut di ploma de profesor, iar mai apoi
ºi definitivatul15.

În calitate de profesor de religie, pe lângã
serviciile sacre, a înfiinþat în oraº Reuniunea
Maria nã, atât la ªcoala Normalã de Bãieþi, cât ºi
la Liceul de Fete ºi a þinut în fiecare duminicã ºi în 
sãrbãtori ºedinþe cu pro gram ar tis tic precum ºi
conferinþe împreunã cu ceilalþi membri ai aso -
ciaþiei.

Soþia sa, Elena, a avut un ate lier de þesãtorie
la parterul Palatului Cul tural din oraº, unde mai
multe fete din comunele maramureºene lucrau co -
voare cu mo tive româneºti, cu care s-a pre zentat ºi
la expoziþia din Praga ºi la cea din Bucu reºti.
Dintre lucrãrile ei remarcabile amintim covo rul cu
vulturul, reprezentând universalitatea bise ricii. 

În perioada în care a activat în Sighet a
îndeplinit mai multe funcþii. Astfel, a fost
membru în comitetul Asociaþiunii Culturale din
Ma ra mu reº, înfiinþatã în 1860; di rec tor al „Gaze -
tei mara mureºene pentru culturã ºi propagandã
naþi onalã”; arhivar la Arhiva Istoricã a Judeþului
Maramureº începând din anul 192216; delegat al
Arhivelor Statului pentru aranjarea ºi selec þio -
narea arhivelor; membru în Comisia româno-ce -
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10 Referitor la activitatea lui Bartok privind studierea muzicii populare din Maramureº, a se vedea lucrarea lui Tiberiu
Alexandru, Bela Bartok despre folclorul românesc, Editura Muzicalã, Bucureºti, 1958.

11 Vasile Paul, Asociaþia pentru cultura poporului român din Maramureº 1860-1918, în Monografia Liceului Ped a gogic 
din Sighetul Marmaþiei, Editura Valea Verde, 2012, p. 124.

12 Béla Bartók, Volksmusik der Rumänen von Maramureº, Drei Masken Verlag, München, 1923.
13 Tiberiu Brediceanu, 170 melodii populare din Maramureº, Editura de Stat pentru Literaturã ºi Artã, 1957.
14 Din colecþia sa personalã de scrisori.
15 Ion Bârlea, op. cit., p. XX .
16 În aceastã perioadã, cercetând documentele vechi, semnate ºi întãrite cu sigiliile personale ale autoritãþilor ºi

persoanelor re spec tive, a reuºit sã stabileascã stemele ºi heraldica lor, alcãtuind lucrarea Date istorice asupra familiilor 
nobile maramureºene ºi heraldica stemelor familiilor nobile române din Maramureº, rãmasã însã în manuscris.



hoslovacã de sub preºedinþia lui Vic tor Hodor, cu
predarea matriculelor de naºteri-cãsãtoriþi ºi mor -
þi pentru comunele care s-au cedat Cehoslovaciei, 
localitãþi de dincolo de râul Tisa - predarea s-a
fãcut în oraºul Caºovia; membru co re spon dent al
Astrei Sibiu, secþia de folclor; membru activ în
cadrul secþiei de istorie al Astrei din Sibiu. 

Ministerul Afacerilor Strãine, Direcþiunea
executãrii Tratatelor, l-a numit la 22 noiembrie
1922, membru în comisia de executare a lucrã -
rilor prevãzute în Convenþia pentru arhivele
comu nale din România ºi Cehoslovacia, semnatã
la Viena, în ziua de 14 octombrie 192217.

Începându-ºi activitatea ca arhivar al jude -
þului Maramureº în vara anului 1922, profesorul
Bârlea a trudit mult pentru sistematizarea vastului 
ma te rial documentar ex is tent, motiv pentru care
vom insista puþin asupra acestei perioade. În
februarie 1934 acesta a întocmit un memoriu care
reprezenta starea „de facto” a arhivei judeþului
Maramureº. Conþinutul acestuia ne îndreptãþeºte
sã apreciem valoarea documentelor identificate ºi
pãstrate în arhiva Prefecturii judeþului Mara mu reº.
De altfel, exista în zonã o veche tradiþie pentru
pãstrarea arhivelor unor instituþii po lit ico-admi -
ni strative, dar ºi a unor documente despre familii
nobile (stemele familiilor nobile, familiile nobi -
lilor din Maramureº din cercetãrile comisiilor din

1751-1824, cãrþi din bibliografia veche româ -
neas cã etc.), existând informaþii con form cãrora
în 1577 Comitatul dispunea de un lo cal pentru
arhiva proprie 18. 

În memoriul sãu, Ion Bârlea oferea ºi so -
luþii: „pãrerea subsemnatului este sã se întoc -
meascã o carte principalã în care sã se inducã în
rezumat conþinutul fiecãrui act având fiecare act
numãr deosebit care sã se publice apoi într-o
broºurã pentru ca cercetãtorii uºor sã se poatã
orienta în ce priveºte documentul ce-l doresc a-l
studia pentru istoria Maramureºului. 

Materialul enorm ce se gãseºte în ma nu -
scrise este ca ºi mort, nimeni nu poate sã se
orienteze în situaþia de azi. Dacã s-ar publica
catalogul documentelor s-ar putea mult uºura ca lea
spre a obþine date pentru monografia jude þului”.
Lucrarea urma sã se efectueze „dupã nor mele ce
le-ar da direcþiunea generalã a Arhivelor Statului
sub conducerea Directorului gen eral, d-l Constan -
tin Moisil ºi Ac a de mia Românã”19. Toto datã, pro -
fesorul Bârlea atrage atenþia asupra peri co lului
dispariþiei unor documente inestimabile, fapt ce-l
determinã pe Constantin Moisil sã-l avertizeze pe
pre fect în acest sens 20.

Din întreaga activitate desfãºuratã la arhive
ºi din studierea unor hrisoave vechi, Ion Bârlea a
publicat unele articole privind is to ricul judeþului,

precum ºi lu crarea Contribuþiuni 
la Istoria Ma ra mureºului: dupã
un ma nu scris al fostului arhi var
Gheorghe Petrovay, în anul 1929.

Un alt merit im por tant al
sãu l-a reprezentat promovarea
presei româneºti în Maramureº.
Puþi nã lume ºtia cu câtã greutate
putea fi menþinutã în acele vre -
muri o gazetã culturalã de pro -
vincie. Se nãºtea din entuziasmul 
câtorva oameni, supra vieþuia
câtva timp ºi apoi pe mãsurã ce
entu ziasmul se potolea, mai dãi -
nuia câte o lu nã-douã. 

„Sfatul”, prima gazetã ro -
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ªezãtoare literarã þinutã la Sighet cu participarea scriitorilor Liviu Rebreanu,
Cincinat Pavelescu, N. Davidescu, Gh. Brãescu, Camil Petrescu, I. Al.

Bassarabescu, Gh. Gre go rian. Ion Bârlea este ultimul din partea stângã, cu barbã.

17 Iordan Datcu, op. cit., p. 2041 .
18 Adalbert Balogh, Arhiva Comitatului Maramureº pânã în anul 1849, în „Revista de Arhivisticã”, Cluj-Napoca, nr.

1-2/1998, p. 64.
19 S.J.A.N. Maramureº, fond Prefectura judeþului Maramureº, ds. 18/1934, f. 2 v.
20 Ibi dem, ds. nr. 13398/ 1934, documente Ion Bârlea, f. 57.



mâneascã din Mara mureº ºi-a început apariþia la
7/20 de cem brie 1918 ºi a apãrut pânã în anul
1921, când ºi-a schimbat titlul în „Maramureºul”,
continuând pânã în anul 1923 sã aparã ca or gan al
unui partid. În anul 1921 mai apãrea „Gazeta
Maramureºului” redactatã de Constantin Io nes -
cu- Olt. În anul 1923, ambele gazete ºi-au sistat
apariþia, luând naºtere „Gazeta Maramurãºanã”, fã -
rã colorit pol i tic, ca or gan de rãspândire a culturii ºi 
de informare, redactatã de un comitet compus din: 
dr. Vasile Kindriº, dr. Titu Doroº, prof. Ioan
Bilþiu-Dãn cuº, prof. Ion Petrescu, prof. Ion
Bârlea, dr. Vasile Filipciuc, prof. Gheorghe
Vornicu ºi Constan tin Ionescu-Olt. Încetul cu în -
cetul acest comitet s-a redus, rãmânând în scurt
timp, numai Ion Bârlea ºi Gheorghe Vornicu.
Dupã plecarea din Maramureº a lui Vornicu21,
„Gazeta Maramu reºanã” a rãmas exclusiv atri -
butul lui Ion Bârlea. 

Munca ºi perseverenþa acestuia au repre -
zentat temeiul supravieþuirii gazetei pentru încã
un deceniu. A fost cea mai lungã supravieþuire a
unei publicaþii interbelice din Maramureº. În anul 
1932, Ion Bârlea, socotindu-ºi misiunea înde pli -
nitã, a lãsat locul unei noi generaþii care a înfiinþat
publicaþia „Graiul Maramureºului”22.

Dorim sã aducem în discuþie un as pect mai
puþin cunoscut din viaþa lui Ion Bârlea, din pe -
rioada în care a activat în Maramureº. Subiectul
nu a mai fost tratat, ci doar amintit în treacãt de
cãtre Ioardan Datcu. 

Întrebarea care se pune este dacã Ion Bârlea 
a fost sau nu parlamentar. Vom încerca sã demon -
strãm cã acesta a fost, într-adevãr, deputat, în
guvernarea lui Nicolae Iorga. În primul rând tre -
buie sã pornim de la datele istorice care pre -
cizeazã cã Iorga a devenit prim-ministru al
României în aprilie 1931, la cererea lui Carol al
II-lea, întors din exil pentru a-l înlocui pe fiul sãu
Mihai I. În aceastã calitate de prim-ministru, a
organizat alegerile parlamentare din iunie 1931.
La aceste alegeri a candidat ºi Ion Bârlea în Mara -
mureº, pentru un loc de deputat pe care l-a ºi
câºtigat. Ioardan Datcu aminteºte faptul cã, cerce -
tând un Anuar al Parlamentului României din

1931, l-a gãsit pe Bârlea printre parlamentari, cu
fotografie. 

Din studiul unor documente arhivistice
mara mureºene, aflãm cã în 1933 a existat o dis -
putã între Ion Bârlea ºi autoritãþile judeþene pe
fondul unui presupus cumul de funcþii. A fost
vorba de cele douã funcþii deþinute de cãtre Bârlea 
în acelaºi timp: cea de profesor la ªcoala Normalã 
ºi cea de ºef de birou la Prefectura judeþului Mara -
mureº, pe linie de arhivã, pentru care nu a mai fost 
retribuit de foarte mult timp. El a considerat cele
douã funcþii în strânsã legãturã de specialitate,
situaþie în care cumulul nu putea exista. Chiar
dacã în prima instanþã a pierdut dreptul de a pro -
fesa în acelaºi timp ambele funcþii, în cele din
urmã acest drept i-a fost recunoscut. 

La 18 mai 1935, în cadrul ºedinþei Comi -
tetului Cen tral de Revizuire, prezidatã de dl. C.
Georgescu-Vâlcea ºi avându-i ca membri pe dl.
M. Vãraru, P. Modolea ºi T. Marinescu, s-a jude -
cat apelul fãcut de Ion Bârlea con tra deciziei
comitetului lo cal de revizuire Cluj, secþia II cu nr.
1988/26.11.1934. În aceastã ºedinþã s-a decis sã i
se dea câºtig de cauzã lui Ion Bârlea, anulând
decizia anterioarã (nr. 12025/ 29.09.1934) datã de 
Prefectura judeþului Maramureº23.

Revenind la memoriul pe care Ion Bârlea
l-a adresat Prefecturii Judeþului Maramureº la 26
martie 1933, precizãm cã acesta conþine exem -
plificãri de situaþii similare ce-i dau câºtig de
cauzã lui. Una dintre aceste situaþii ne priveºte în
mod di rect ºi se referã la perioada în care a fost ºi
deputat în Parlamentul României ºi ºef de birou la 
arhivã în acelaºi timp. În memoriu se preciza cã
„la alegerile parlamentare din maiu 1931, sub
guvernarea dlui Nicolae Iorga am fost ales depu -
tat fãrã sã-mi dau demisia din funcþia de la judeþ...
când eram ales în Parlament n-am demisionat din
funcþiunea mea de la judeþ deoarece comisiile
parlamentului n-au gãsit incompatibilitate”24. 

În sprijinul acestei cercetãri ne mai vine în
ajutor, încã o datã, Ion Bârlea, care în autobio -
grafia sa, menþioneazã: „În activitatea mea pro -
fesoralã, timp de 36 de ani, n-am lipsit o zi de la
datorie, în afarã de concediul din oficiu, pe timp
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21 Acest harnic profesor a avut în Maramureº o activitate remarcabilã, fiind întemeietorul Muzeului Etnografic.
22 Mihai Ma rina, op. cit., p. 275-276.
23 S.J.A.N. Maramureº, fond Prefectura judeþului Maramureº, ds. nr. 13398/1934, documente Ion Bârlea.
24 Ibi dem, f. 12-13 .



247

100 DE PERSONALITÃÞI MARAMUREªENE CARE AU FÃCUT ISTORIE

de la 1 septembrie 1931 la 31 martie 1932, în
calitate de concediu parlamentar”. 

Din cele prezentate rezultã cu certitudine cã
profesorul Bârlea a fost deputat ºi, din fericire, n-a
fost singurul parlamentar nãscut în Berbeºti, pentru
cã aºa cum vom vedea mai târziu, ºi fratele lui, dr.
Gheorghe Bârlea, a ocupat o astfel de funcþie.

În anul 1937, dupã ce copiii lui ºi-au luat
bacalaureatul ºi au dorit sã urmeze di verse studii
superioare universitare, s-a transferat la Cluj, unde
exista aceasta posibilitate. Cu sprijinul lui Iorga a
fost transferat la Catedra de religie a Liceului nr. 2
„Dr. C. Angelescu”, din Cluj. S-a prezentat la
catedrã, dar negãsind locuinþã potri vitã pentru în -
treaga familie, a cerut detaºarea la ªcoala Normalã
din Sighet pentru anul ºcolar 1937-1938. La sfâ r -
ºitul acestui an ºcolar s-a întors la Cluj ºi a predat la 
liceul respectiv pânã în 30 au gust 1940, datã la care 
s-a semnat tratatul de la Viena. 

De la directorul Liceului de bãieþi nr. 2 din
Cluj a primit un certificat oficial cu urmãtoarea
menþiune: „Profesorul tit u lar definitiv I. Bârlea,
transferat la aceastã ºcoalã de la data de 1 sep -
tembrie 1937, a funcþionat la catedrã, în tot acest
timp, cu cea mai mare punctualitate, n-a avut nici
un concediu ºi ºi-a îndeplinit cu conºtiinciozitate
toate obligaþiile de participare la întreaga acti -
vitate ºcolarã. În afarã de aceastã activitate, care-l 
situeazã între cei mai devotaþi profesori ai insti -
tuþiei acesteia, d-sa a dezvoltat o frumoasã acti -
vitate ex traºcolarã, organizând cu elevii,
sãp tã mânal, ºedinþe moral-religioase ºi culturale,

în cadrul Societãþii Reuniunea Marianã a elevilor, 
întemeiatã din iniþiativa d-sale... Liceul n-a avut
sã sufere nicicând de pe urma faptului cã d-sa mai
avea ºi funcþiunea de arhivar al Þinutului Someº,
întrucât aceastã activitate a desfãºurat-o în orele
când nu-l reþinea programul ºcolar”25.

Din Cluj s-a mutat cu fa milia în Bucureºti ºi 
a primit catedra de religie la Colegiul Naþional
„Sfântu Sava”, unde a activat din 1 octombrie
1940 pânã în aprilie 1945, când s-a pensionat. N-a 
terminat definitiv activitatea didacticã deoarece,
începând cu data de 1 septembrie 1945 ºi-a mai
prelungit pentru un an funcþia la catedrã.

A locuit în Bucureºti din 1940 pânã în 1947, 
când, din cauza foametei ºi a altor condiþii greu de 
suportat, s-a mutat în Banat, comuna Vinga, unde
a activat ca preot ºi s-a îngrijit de enoriaºii ro -
mâni, în mare majoritate coloniºti maramureºeni,
din satele Berbeºti, Breb, Hoteni ºi din alte comu ne.

În anul 1958 a revenit în capitala þãrii, stabi -
lindu-se într-o cãsuþã liniºtitã de lângã Otopeni.
Aici a avut o grãdinã mare ºi un loc ideal pentru
pomiculturã ºi albinãrit, în vecinãtatea pãdurii.

Fiindu-i anulat dreptul la pensie, în condiþii
neelucidate, la 28 aprilie 1950, Ion Bârlea a înain -
tat Institutului de Folclor ºi Etnografie din
Bucureºti o cerere prin care solicita sprijin. Mai
departe, Institutul a adresat Ministerului Culturii - 
Direcþia Generalã a Artelor, un raport semnat de
directorul Sabin Drãgoi ºi adjunctul sãu, Mihai
Pop, cu urmãtorul conþinut: 

Autograf pe volumul reeditat în
1968, pe care Ion Bârlea l-a dedicat
nepoatei sale, Ro man Valeria [Lili] ºi 
soþului acesteia, Ro man Dumitru
[Mitru], din Berbeºti. Rândurile
scri  se pe prima paginã reprezintã o
scurtã autobiografie a autorului.

25 Iordan Datcu, op. cit., p. 2042.



„Profesorul Ion Bârlea este unul din cei mai 
bãtrâni folcloriºti ai noºtri, ce mai sunt în viaþã. El 
a început sã culeagã folclor din 1910, când a
colaborat cu maestrul Tiberiu Brediceanu la cule -
gerea cântecelor populare din Maramureº. În anul 
1913 l-a ajutat pe marele compozitor ºi folclorist
maghiar Béla Bartók la culegerea pe care a între -
prins-o în Maramureº. 

Dupã aceastã datã, el a continuat sã culeagã
folclorul maramureºean. Rezultatul muncii sale
s-a concretizat în cele douã vol ume de Balade,
colinde ºi bocete din Maramureº ºi Cântece
popo rane din Maramureº. În prezent, profesorul
I. Bârlea de peste 70 de ani, trãieºte complet lipsit
de mijloace în comuna Vinga, din raionul Arad,
întrucât modesta pensie ce o avea i-a fost retrasã
acum patru ani. Printr-o muncã asiduã de aproape
50 de ani, profesorul I. Bârlea a cãutat sã adune ºi
sã valorifice comorile creaþiei noastre populare

înscriindu-ºi cu cinste numele printre folcloriºtii
noºtri cei mai de seamã. Faþã de aceasta, vã rugãm 
sã binevoiþi a sprijini cererea lui de a i se reacorda
modesta pensie, ce i-a fost retrasã acum patru ani.
Dosarul pentru revizuirea pensiei se gãseºte la
Ministerul Prevederilor Sociale...”26.

În baza acestor demersuri, Ion Bârlea a pri -
mit o pensie viagerã care l-a ajutat sã-ºi întreþinã
fa milia ºi sã-ºi revizuiascã vechile lucrãri. O nouã 
ediþie a lucrãrii sale, cu titlul Literatura popularã
din Maramureº, a fost editatã în 1968, când ma -
rele nostru folclorist împlinea 85 de ani. Aici, la
marginea Bucureºtiului, în liniºte, dupã o acti -
vitate tumultoasã, plinã de de eforturi, dar ºi de
satisfacþii, se stinge din viaþã la 15 mai 1969 ºi
este înmor mântat alãturi de alþi membri ai fami -
liei, în cimi tirul Bellu Ortodox. Dupã patru ani,
l-a urmat pe drumul eternitãþii ºi soþia sa, preo -
teasa Elena, pe care o iubea nespus de mult.

Scrisoare din corespondenþa purtatã de Ion Bârlea 
cu pãrintele Danil Voina din Berbeºti

Cãtre
Senatul bisericesc din parohia Berbeºti
Sfinþia-Sa Preotul Danil Voina, mã informeazã cã „Crucea cea frumoasã" – aºa-zisã în

Maramureº – situatã în partea de jos a satului, cãtre parohia Vad, cruce care are figurile sculptate în 
lemn masiv, ridicatã din timpuri vechi, a cãrei bãtrâneþe e încã necunoscutã, cãci fie iertat tatãl
meu, nãscut în anul 1853, spunea cã e ridicatã cu cheltuiala familiei nobile Rednic din Berbeºti ºi-n 
copilãria lui aºa a gãsit-o construitã, deci se poate spune cã are vechime aproape 2 secole, având o
valoare deosebitã, întrucât Isus Hristos rãstignit pe cruce, sculptat în lemn ºi asemenea figurile de
la baza crucii, tot sculptate în lemn masiv, durabil, cãci dupã atâta timp a rezistat tuturor
intemperiilor vremii.

Este singura cruce cu figuri sculptate în lemn din întreg Maramureºul Voievodal ºi nu
exagerez dacã susþin cã aproape în întreaga Transilvania, Biharia ºi Banat nu existã o construcþie
asemãnãtoare.

Vechimea ei s-ar putea descifra dacã s-ar cãuta arhiva familiarã a familiei nemeºeascã
Rednic de Berbeºti, care are conacul pe vârful dealului, unde a stat ºi bãtrânul Petru Rednic, tatãl
rãposatului Alexandru (ªandor) care la timpul sãu a fost candidat de deputat faþã de Petru Mihaly
se nior, în circumscripþia electoralã Ocna ªugatag, dar fãrã succes. L-am cunoscut ºi eu în copilãria
mea, avea o staturã micã, dar bine închegatã ºi purta cizme ºi uneori haine naþionale maghiare,
având plete albe, lungi, cãzute pe umeri ºi având pãlãrie cu boruri largi, marginile ridicate, purtat
în anotimpuri potrivite, cãci iarna purta cãciulã din piele de miel de la oile sale ºi argãsitã tot casnic 
ºi executatã tot în cadru fa milial. De altcum, în timpul copilãriei mele, aproape toþi locuitorii din
Berbeºti purtau plete lungi de pãr, cãci se susþinea cã cei care erau tunºi scurt, ori au fost în armatã,
ori în închisoare au fost tunºi.

La aceastã cruce, zisã mândrã, se ducea în fiecare varã, în mod sol emn, procesiunea în ziua
Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel, în frunte cu credincioºii de elitã, nobili care purtau praporii, iar în
faþã unul ducea Sfânta Cruce ºi dupã ei cei ce purtau icoanele sfinte pictate pe lemn care sunt o
raritate azi ºi au o valoare mare, pictate de pictori necunoscuþi, probabil zugravii Alexa ºi soþia sa
Elena, cari în 1758 au cumpãrat ºi un clopot pentru bisericã. Deasupra uºii de intrare a bisericii de
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26 Ibi dem, p. 2044.



lemn era gravat în lemn: „Sam. Andreas fecit Eclesia”. Anno Do mini 1758. Iar pe un alt clopot e
inscripþia „ Petrus Literatus. Anno Do mini 1757”.

De-a lungul iconostasului era scrisoarea chirilicã „Din mila lui Dumnezeu ºi din darul
Duhului Sfânt s-au milostivit de s-au îndemnat spre lucru bun Hotnaºu ªtefan Potacu ºi nemiº
birãu Gheorghie Avrameseu ºi cu toþi boierii împreuna a satului, precum au fãcut contratuºu cu
zugravu Alexa ºi au îmbrãcat sfânta bisericã spre lauda lui Dumnezeu ºi ca sã le fie pomanã lor ºi
iertare de pãcate a morþilor, în veci, amin: 1769, Au gust, 26”.

La sãrbãtoarea Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel, în fiecare an, se duceau toþi credincioºii în
frunte cu preotul la „Crucea cea frumoasã”, unde se fãcea Sfeºtania cea Mare, apoi cu agheasmã sã
stropea crucea ºi þarina ºi tot poporul credincios, care în mare numãr asista la aceastã sfântã
ceremonie.

Ce priveºte vechimea acestui mon u ment rar, s-ar putea descoperi la timpul sãu, când adecã
s-ar vedea nevoia de a se ridica aceastã cruce frumoasã ºi a se demola fundamentul de piatrã, unde
dupã uzanþele de totdeauna, se depuneau documentele într-un vas ermetic izolat, iar scrisoarea
cuprindea: numele autoritãþilor de stat, de judeþ, de comunã ºi ctitorii parohiei, în frunte cu preotul
paroh, cum s-a pus ºi-n fundamentul bisericii de piatrã, la care ceremonie am asistat ºi sub -
semnatul.

ªi fiindcã mi se cere pãrerea subsemnatului cu privire la stãruinþa directorului Muzeului
Etnografic din Sighet, Dl. Francisc Nistor, de a ridica aceastã cruce ºi a depozita-o în cadrul
muzeului, sunt de pãrere cã monumentul acesta rar bisericesc sã se pãstreze ºi pe mai departe, tot în 
acest loc unde este azi, cu condiþia ca On. Senat Bisericesc al parohiei Berbeºti sã-ºi ia obligaþia de
a face toate reparaþiile cuvenite, anual, de câte ori vor cere împrejurãrile ºi sã fie trecutã în
Inventarul parohiei dacã descendenþii familiei Rednic nu vor face acest lucru.

La caz cã s-ar ivi necesitatea de a muta acest mon u ment, sã se aºeze în partea din stânga de la 
intrarea în bisericã – cum e cazul ºi cu crucea de la Biserica Matia din Cluj – ºi-n faþã sã se punã o
mãsuþã ºi un „genunchiar” pentru a rosti rugãciuni ocazionale, iar la Serbãrile Patimilor lui Isus
Christos din Postul Mare ºi-n Vinerea Mare, sã se facã acolo serviciile cuvenite, cum este obiceiul
la alte biserici. ªi-n locul ei sã se ridice o altã cruce, con form tradiþiei maramureºene care se
reazemã în faptul, cã-n 4 direcþii a satului, la hotar, sã fie ridicatã câte o cruce, la care se face
procesiune în zilele fix ate ale anului, cum se fãcea ºi la aceastã „Cruce frumoasã" procesiune în
ziua Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel, cu care ocaziune sã sfinþeºte ºi þarina din partea locului.

ªi fiind vorba despre Muzeul Etnografic al Maramureºului voievodal, amintesc cã în primii
ani de la anexarea Transilvaniei la România, devenitã „România Mare” au venit profesori din
Vechiul Regat pentru ºcolile româneºti ce s-au deschis în Sighetu Marmaþiei, între care amintesc
pe dr. Gheorghe Vornicu, profesor de geografie ºi istorie la ªcoala Normalã de bãieþi din Sighetu
Marmaþiei unde a funcþionat ºi subsemnatul, care a cutreierat þinutul Maramureºului adunând
covoare þesute în culori vegetale ºi alte obiecte casnice ºi a deschis primul muzeu etnografic al
Maramureºului pe care l-a vizitat ºi profesorul universitar Simion Mehedinþi cu ocazia congresului 
de geografie, când în scris ºi-a arãtat admiraþia cum a fost organizat muzeul în anul 1927, care
muzeu, cu venirea ungurilor în 1940 când s-a cedat Ardealul de Nord, l-au desfiinþat ºi au dispãrut
obiecte de mare valoare.

V-am expus pãrerea mea în chestiunea „Crucii Frumoasã” – cum se aminteºte în Maramureº 
– despre aceastã cruce ºi socot cã On. Senat bisericesc al parohiei Berbeºti, în frunte cu Sf. Sa
preotul Danil Voina vor cumpãni cum sã rezolve chestiunea sus amintitã.

La încheiere trimit un salut cãlduros membrilor Senatului Bisericesc al parohiei Berbeºti. 
Bucureºti, 10 Februarie 1969

Ion Bârlea
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Vasile Ilea
1891-1969

Gheorghe Mihai BÂRLEA

Marile momente ale istoriei favo ri -
zeazã afirmarea unor personalitãþi
care devin exponenþiale prin mo -

dul în care gândesc, proiecteazã ºi asumã acþiuni
apte sã mobilizeze energiile colective ale comu -
nitãþilor în care trãiesc, la ceea ce ge neric putem
numi creaþia istoricã a unui popor. Meritul ºi
contribuþiile individualizate se consemneazã în
paginile istoriei, dar care pretind, la rândul lor,
reevaluãri periodice, pentru a le proteja de efec -
tele per verse ale uitãrii. 

Unii sunt precursori ºi vizionari, alþii sunt
strategi sau actori implicaþi în febra eveni men -
telor, prin curajul ºi convingerile cu care se iden -
tificã. Valoarea de adevãr ºi de oportunitate a
faptelor este datã de judecata istoriei, expusã ºi ea
redefinirii discursului propriu sub impactul unor
paradigme ideologice, evenimente ce schimbã
sen suri, uneori contrare voinþei colective. Rela -
tivitatea nu poate fi eliminatã din istorie, fiind un
atribut al existenþei umane.

Indivizii devin mari personalitãþi în ºtiinþã,
culturã, artã, eroi în istorie ºi martiri pentru cre -
dinþã prin implicare ºi sacrificii în numele unor
idealuri ºi pentru un viitor dezirabil ºi durabil.

Tipologic, putem utiliza mul ti ple criterii
pentru a situa personalitãþile pe scara valorilor
sociale. Existã personalitãþi de geniu, cu reputaþie
universalã pentru contribuþiile majore la istoria
lumii, dar ºi personalitãþi naþionale, con sid er ate
astfel pentru beneficiile în afirmarea identitãþii. Nu 
mai puþin importante sunt cele care, prin par cursul
lor biografic ºi profesional, rãmân profund ataºate
de un anumit spaþiu so cial, re gional, zo nal, nu doar
prin datele de naºtere sau prin apartenenþã etnicã,
ci, mai ales, prin implicare în viaþa cotidianã, ono -
rându-ºi condiþia socialã de membru al unor comu -
nitãþi, în plan profesional ºi printr-un ac tiv ism
po zitiv în universul sociouman al acestora.

Istoria mare, a lumii, a naþiunilor ºi a
statelor, dar ºi „istoria micã” a comunitãþilor, ne
oferã numeroase exemple ºi modele îndreptãþite

la recunoºtinþã din partea contemporanilor ºi în
postumitate. Se confirmã teza cã într-un sat sau
într-un oraº mic, fie ºi la margine de þarã, poþi sã
nu te simþi sau sã nu te laºi marginalizat, prin
acþiune ºi implicare; dupã cum poþi fi locuitorul
nesemnificativ al unei mari metropole, prin pasi -
vitate. Ierarhiile, principial vorbind, ar trebui sã
fie expresia plusvalorii creatã de agenþii sociali
individuali sau colectivi.

Într-un astfel de con text teoretic, socio pro -
fesional ºi istoric regãsesc ºi profilul unui mare
intelectual, dr. Vasile Ilea, nãscut în Þara Chioa -
rului, în ªomcuta Mare, la 26 octombrie 1891.
Celelalte date biografice indicã din copilãrie re -
mar cabile disponibilitãþi na tive pentru învãþãturã, 
dublate de dorinþa realizãrii intelectuale ºi pro -
fesionale, în pofida unei condiþii sociale mai mo -
deste a familiei.

Între 1898 ºi 1903 urmeazã clasele primare
la ºcolile confesionale de la Fãureºti ºi Copal -
nic-Mãnãºtur, iar între 1904 ºi 1906 este elev al
Gimnaziului de Stat din Baia Mare, obligat sã-l
întrerupã datoritã imposibilitãþii financiare a
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fa mi liei. Are însã ºansa, datoritã rezultatelor la
învã þãturã, sã devinã bursier la liceul „Samuil
Vul can”, din Beiuº. Este semnificativ ºi faptul cã
va deþine concomitent funcþia de secretar al So -
cie tãþii Literare, importantã instituþie într-un oraº
relativ mic, dar cu un remarcabil climat cul tural
românesc.

În perioada studenþiei la Facultatea de
Medi cinã a Universitãþii din Budapesta obþine
rezultate remarcabile, recunoscute, motiv pentru
care la finalizarea studiilor i s-a oferit un post de
medic la un spital im por tant în epocã („Lipót -
mezo”). Etapa budapestanã este importantã ºi
prin frecventarea mediilor tineretului transil vã -
nean aflat la studii, consolidând în structura lui
sufleteascã ºi intelectualã dragostea de neam ºi
elanurile patriotice pe care le va etala toatã viaþa
prin faptele sale. 

Experienþa de la Fiume – Italia (1915-1918) 
contribuie la desãvârºirea pregãtirii ca medic se -
cun dar, într-un mediu profesional propice aspi -
raþiilor sale.

Revine la Budapesta în 1918 ºi se ataºeazã
cu entuziasm grupurilor militante pentru idealul
union ist, în efervescenþã în Transilvania ºi în toa te
celelalte provincii istorice româneºti, la sfâr ºitul
Primului Rãzboi Mondial. Con form men þiunilor
din manuscrisul „Însemnãri personale”, participã
la „o mare întrunire a muncitorilor ºi stu denþilor
români, într-o salã încãpãtoare, la sediul Parti -
dului So cial Dem o crat din Budapesta. Aici s-a
desemnat delegaþia, s-au rostit cuvântãri, dupã
care cele câteva sute de oameni prezenþi au ieºit în 
stradã cu steagul tri color ºi au demonstrat cu
demnitate pentru Unire, cântând cu însufleþire
Deºteaptã-te române”. Este încã nesigur dacã
tânãrul doc tor Vasile Ilea a fost ales în delegaþia
oficialã pentru Alba Iulia, cu drept de vot, cu
„credenþional”. Cert este, însã, cã s-a aflat printre
cei peste o sutã de mii de participanþi la Marea
Adunare din Cetatea Unirii, con form propriei
rela tãri în Însemnãri…: În dimineaþa zilei de 30
noiembrie, ne-am urcat într-un vagon, împodobit
cu flori. La Szolnok, intrigat de nu mãrul mare al
strãinilor, care vorbeau o limbã necunoscutã lui,

cineva ne-a întrebat cine suntem ºi unde mer gem?
I-a rãspuns bãtrânul avocat Iuliu Cor beanu: Sun -
tem români ºi mergem la Alba Iulia sã realipim
Ardealul la România! La Curtici fanfara ºi corul
au intonat marºuri vesele. Garda Naþio nalã ro -
mânã a dat onorul în timp ce dra pelele naþionale
fâlfâiau în vânt. Însufleþirea era de nedescris. Lu -
mea din garã ºi delegaþia cântau, dansau, râdeau
ºi plângeau de bucurie împreunã. Scenele emo -
þio nante s-au repetat, înzecit sporite, la Arad.
Cãlã toria noastrã ºi a multor mii de oa meni n-a
fost un simplu voiaj între douã puncte pe hartã, ci
mersul triumfal al unui neam spre li bertate ºi
Unire1. Ajuns la Alba Iulia, tânãrul medic este
recunoscut ºi îmbrãþiºat de „badea George”, alias
George Pop de Bãseºti, pre ºedin tele Marii Adu -
nãri, gest sim bolic de preþuire ºi încredere din
partea unuia dintre marii pãrinþi ai Unirii2.

Cooptarea în responsabilitãþi oficiale în
Con siliul Dirigent, în calitate de consilier al Re -
sortului Ocrotirilor Sociale, alãturi de mari perso -
nalitãþi, precum Ion Flueraº, Tiberiu Brediceanu,
Iuliu Moldovan, confirmã maturitatea lui inte -
lectualã ºi profesionalã, capitalul de încredere de
care se bucura, prefigurând parcursul unei cariere
generoase pe mul ti ple dimensiuni ºi angajamente
sociale, convergentã marilor probleme cu care se
confrunta România Mare, ca stat ºi societate ºi
asumate de el ca parte a destinului propriu: „Tre -
buia ca medic sã acþionez alãturi de alþi medici,
pentru cunoaºterea nevoilor sociale ºi sanitare ale
populaþiei ºi pentru remedierea lor. Trebuia, ca
intelectual, sã acþionez, alãturi de alþi oameni de
bine, pentru ridicarea nivelului cul tural al popo -
rului ºi pentru aºezarea limbii ºi culturii naþionale
la înãlþimea cuvenitã. Trebuia, ca cetãþean, sã
acþionez, alãturi de forþele democratice din judeþ,
pentru obþinerea justelor revendicãri ale ele men -
tului românesc oropsit ºi jefuit pânã atunci”3.
Tex tul are valoarea unei declaraþii de credinþã ºi
de jurãmânt a unui om care-ºi asumã lu cid res -
ponsabilitãþi faþã de neamul lui ºi faþã de co -
munitatea în care trãieºte. Observã nu doar ca
medic, ci ºi ca un veritabil sociolog vul nera bili -
tãþile sociale ºi gândeºte remediile, preocupat de
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sãnãtatea publicã, de starea culturii, de condiþia
cetãþeanului. Într-o terminologie actualã, dr.
Vasile Ilea ne propune o viziune ºi un con cept ho -
lis tic in te gra tor ºi integrativ în analiza ºi înþe -
legerea problemelor sociale, inspirate din logica
sociologicã a lui Dimitrie Gusti, reputatul fon -
dator al ªcolii Monografice de la Bucureºti, me -
to dolog cu reputaþie europeanã, de-a cãrui
pre þuire s-a ºi bucurat. Liantul dintre el ºi reali -
tãþile timpului îºi are originea în patriotismul lui
lumi nat, dovedit mai cu seamã în calitate de pre -
ºedinte al Astrei, Despãrþãmântul Maramureº, cu
sediul la Sighet, ºi prin preocupãrile lui pentru
þãranii ºi satele Maramureºului.

A fost una dintre marile personalitãþi în
perioada interbelicã nu doar din Maramureº, ci la
scarã naþionalã. Un an i ma tor de idealuri ºi un
con struc tor de instituþii ºi proiecte de o remar -
cabilã eficienþã socialã, dificil de ierarhizat ca
importanþã, întrucât toate dovedesc exempla rita -
tea ºi excepþionalismul activitãþii sale, nu doar în
timpul vieþii ci ºi de-a lungul celor o sutã de ani
trecuþi de la înfãptuirea Marii Uniri.

În medicinã

Teza lui Iuliu Haþieganu, cu valoare de
axiomã, „medicina este ºtiinþã ºi conºtiinþã”, ºi-a
gãsit în dr. Vasile Ilea una dintre personalizãrile
fericite. Strãlucit ca stu dent, a asimilat utile expe -
rienþe profesionale la un spital din Fiume (Italia).
Între 1920 ºi 1940 este medic primar la Spitalul de 
Boli Nervoase din Sighet, pe care de altfel îl ºi
înfiinþeazã ºi care încã funcþioneazã ca secþie a
Spitalului Mu nic i pal. Nu s-a rezumat la o acti -
vitate profesionalã de rutinã, la îndeplinirea for -
malã a unor atribuþii, ci s-a dedicat inclusiv
ºtiin þei, cercetãrile sale publicându-le în volumul
Cartea îngrijitorului de alienaþi, apãrut la Cluj, în 
1919, apreciat printre specialiºtii domeniului.
Con tribuie la înfiinþarea ºi organizarea filialei So -
cietãþii de Ocrotire a Alienaþilor ºi Anormalilor
Mintali (1924), va organiza în 1925 Congresul
Medicilor din Maramureº, la care remarcãm
parti ciparea prof. dr. Iuliu Haþieganu, cel ce va
reveni la Sighet, din nefericire, în anii ’50 ai
veacului trecut în ipostaza de deþinut pol i tic.
Presti giul profesional ºi organizatoric a fost de -
ter mi nant pentru organizarea tot la Sighet, în anul

1925, a Congresului Societãþii de Psihiatrie, be -
neficiind de prezenþe prestigioase, precum dr. C.
I. Parhon, dr. Gheorghe Preda ºi alþii. Este preo -
cupat de sãnãtatea publicã, sens în care face cer -
cetãri de teren ºi anchete sanitare în sate, depãºind 
condiþia medicului de cab i net.

Obligat sã se refugieze dupã Dictatul de la
Viena, de cedare a Ardealului de Nord Ungariei
horthyste, se sta bileºte la Lugoj, unde îºi practicã
nobila profesie de medic, fiind di rec tor la spitalul
din localitate pânã în anul 1947. Continuã cu
aceeaºi râvnã ºi pasiune activitatea profesionalã
ºi ºtiinþificã, în pofida problemelor din sistem ºi a
controlului pol i tic tot mai agresiv asupra lui, la un 
spital din Oradea. For mal, se pensioneazã în
1956, dar i se propune reluarea activitãþii la noul
spital de psihiatrie din Mocrea, din zona Aradului,
cãruia i-a conferit un prestigiu rapid. Uma ni ta -
rismul profesional, ºtiinþa ºi conºtiinþa i-au fost
mereu trãsãturile de personalitate ce l-au distins ºi 
înnobilat. Meritã amintite câteva dintre consi -
deraþiile ºi aprecierile contemporanilor pentru
doc torul Vasile Ilea: „Tânãrul doc tor încearcã
necontenit, pe toate cãile, cum ar putea fi mai
folositor poporului din acel þinut mãrginaº al þãrii
noastre. ªi reuºeºte aproape întotdeauna sã facã
lucruri de laudã. Mai presus de toate reuºeºte sã
þinã inima în oameni ºi sã-i încãlzeascã pentru
avânturi ºi înãlþãtoare ºi de folos”, se scria în
gazeta „Unirea poporului” din Blaj. 

Într-un numãr al revistei „Transilvania” din 
1937 se consemna: „Doc tor Ilea este un spirit
inventiv, plin de tot felul de proiecte, gata oricând 
sã treacã la realizarea lor, oricâte ar fi obstacolele
ºi criticile care i-ar sta în cale. Lupta este pentru el 
un principiu de viaþã”4.

Preºedinte al ASTREI –
Despãrþãmântul Maramureº 
ºi ªcoala Superioarã Þãrãneascã

Este recunoscut rolul uriaº avut de Socie -
tatea ASTRA, înfiinþatã la Sibiu în anul 1861 de
cãtre corifeii transilvãneni ai românismului,
Andrei ªaguna, Timotei Cipariu, George Bari þiu,
în evoluþia culturalã a societãþii româneºti, în a
doua jumãtate a secolului al XIX-lea ºi în prima
parte a secolului al XX-lea. Bun cunoscãtor ºi
susþinãtor al programelor ºi spiritului astrist, doc -
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torul Ilea, ales preºedinte în anul 1926, îºi con -
sacrã energia ºi talentul organizatoric unor
pro iecte re cla mate de urgenþele sociale ºi cul -
turale din rea litatea maramureºeanã, din sate ºi
oraºe, ºcoli ºi instituþii publice. Inoveazã, practic,
ca nimeni altul. Ia în administrare Palatul Cul tural 
ºi face din el adresa unor instituþii care vor do -
bândi re pede prestigiu pub lic: biblioteca, cine -
matograful Astrei, ªcoala Popularã de Picturã,
avându-l ca profesor pe Liviu S. Bor deaux, a
cãrui frescã în stil neorenascentist mai rezistã pe
cu pola Pala tului, Muzeul, cu exponate specifice
civilizaþiei maramureºene. Conferinþele ºi eve -
nimentele cul tu rale iniþiate ºi patronate de Des -
pãr þãmânt bene ficiau de prestaþia unor
perso nalitãþi remarcabile pentru cultura ºi ºtiinþa
româneascã, precum Iuliu Haþieganu, Emanoil
Bucuþa, Alex Borza, Nicolae Sãveanu ºi alþii.
Sunt notabile ºi regretele expri mate de Nicolae
Iorga ºi Liviu Rebreanu de a nu fi putut con -
ferenþia la Sighet. A antrenat la viaþa culturalã a
satelor învãþãtorii ºi preoþii, a stimulat lectura în
ºcolile rurale înfiinþând biblioteci. Metaforic vor -
bind, se numãrã printre cei ce au aprins lu mina
cãrþii la sate. A susþinut dezvoltarea activitãþii
corale, pregãtirea de dirijori prin stagii la Bãile
Sãrate de la Coºtiui. Pare, azi, de necrezut cã în
anii ’30 din veacul apus, la Sighet exista un cor ºi
o orchestrã a Astrei, care au produs eve nimente
muzicale cu mare ecou în epocã, ca de pildã
opereta muzicalã „Crai Nou” a lui Ciprian Po rum -
bescu sau „La ºezãtoare” de Tiberiu Bre diceanu,
cu turnee în oraºele apropiate, Baia Mare ºi
Viºeu, dar ºi la Cernãuþi sau în oraºe din Ceho -
slovacia. Sunetul unor astfel de genuri muzicale
nu se mai aude la Sighet, din pãcate.

Dar spiritul lui neliniºtit ºi inovator se sin -
gularizeazã ºi îl identificã îndeosebi prin înfiin -
þarea ªcolii Superioare Þãrãneºti, în 1933,
fun da mentându-i un pro gram cu remarcabile va -
lenþe ed u ca tive ºi prac tice, inspirat de modele din
societãþile danezã ºi austriacã. Rãspundea esen -
þialmente, astfel, unor im per a tive ed u ca tive, eco -
nomice, culturale ºi prac tice din realitatea sa te lor. 
Anchetele repetate întreprinse au fost neîn -
doielnic sursa bunei cunoaºteri a acestei realitãþi.
Satele nu se desprinseserã de toate practicile me -

dievale, gospodãria þãrãneascã, eco nomic vor bind,
abia reuºea sã asigure supravieþuirea, re sursele
erau slab exploatate ºi valorificate. Mo tive te -
meinice, deci, pentru altruistul doc tor Ilea sã con -
ceapã programe in struc tive direcþionate spre
ra þio nalizarea muncii ºi economiei rurale, spre
ridicarea nivelului cul tural al þãranilor, dezbãtând 
teme nemijlocit le gate de viaþa cotidianã în do -
meniile zootehniei, pomiculturii, albinãritului, olã -
ritului, cioplitului, concomitent cu lecþii despre
istorie ºi geografie etc. Valoroasã ºi modernã a
fost preocuparea de a crea în sate, cen tre, co op er -
a tive de achiziþie a produselor agricole pentru
valorificarea lor pe piaþã în favoarea þãranului.

Prin profilul pluridisciplinar al progra me -
lor, ºcoala pledase pentru modernizare ºi moder -
nitate în ruralul maramureºean, în stilul de viaþã,
dar nu în opoziþie cu tradiþiile identitare, motiv
pentru care la reuniunile culturale pretindea invi -
taþilor sã vinã îmbrãcaþi în cos tume populare. Re -
zultatele remarcabile obþinute, recunoscute pe
plan naþional, l-au determinat pe dr. Iuliu
Moldovan, preºedintele Astrei, sã propunã ca
„Ex pe rimentul de la Sighet sã fie generalizat la
nivelul Asociaþiunii”, considerându-l „in stru ment 
de educaþie indispensabil ºi cea mai bunã dovadã
cã Astra trãieºte nu numai în organul ei cen tral, nu 
numai în ºedinþe ºi congrese, ci, mai ales, în
celulele ei periferice, care primesc imbolduri,
dând viaþã întregului or gan ism”5.

Prof. dr. Teodor Ardelean, exeget ac tual al
Astrei, apreciazã cã „o formã evoluatã întâlnim în 
preocupãrile Astrei din perioada interbelicã –
ºco lile þãrãneºti. Meritul primei astfel de ºcoli
este al medicului Vasile Ilea, Despãrþãmântul Ju -
de þean Maramureº, care a deschis la Sighet, la 15
iunie 1931, prima ºcoalã þãrãneascã. Ul te rior acti -
vitatea a fost extinsã /.../ experienþa de la Sighet
s-a transmis, s-a multiplicat ºi s-a amplificat la
Braºov, Salonta, Bistriþa, Oraviþa ºi în alte cen -
tre..., ajungând la peste 500, iar al cursanþilor
(elevi, þãrani) la peste 15000”6.

S-ar cuveni o prezentare de detaliu a Con -
gresului ªcoalei Þãrãneºti a Astrei la Sighet,
consemnat pe larg în revista „Transilvania”, nr. 1, 
ianuarie-februarie 1936, la care au fost prezenþi
60 de delegaþi þãrani maramureºeni, reprezentanþi
ai cultelor ºi intelectualitãþii lo cale, având ºi un
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mesaj de la preºedintele Iuliu Moldovan, ab sent
din mo tive de boalã, din care citãm: „Sunteþi
sânge din sângele nostru, sunteþi tãria neamului
nostru. Ne-ndeplinim, deci, numai datoria faþã de
neam când muncim împreunã cu voi ca sã fiþi
luminaþi, demni, viguroºi ºi cinstiþi. Aveþi în -
credere în bunele noastre intenþii ºi în propriile
noastre puteri /…/. Sus inimile, îndreptându-Vã
cu toatã convingerea spre un viitor mai bun ºi
pentru copiii copiilor voºtri”. La fel de memorabil 
a fost ºi þãranul Gheorghe Pop din Deseºti, prin
seducãtoarea lui simplitate ºi sinceritate: „Cã
ce-am învãþat noi la aceastã ºcoalã, nu vã putem
spune în cuvinte, cãci noi suntem învãþaþi a asuda
mai mult tãcând ºi lucrând, dar care-ar vrea sã
vadã cam ce rezultate au dat aceste ºcoli, îi poftim 
sã vinã în satele noastre. Suntem siguri cã ar
rãmâne aproape mulþumiþi cã n-am mâncat pita în
zadar, umblând la aceste ºcoli”. Ar merita amin -
tite ºi consideraþiile lui Petre Lenghel-Izanu, pe
care am avut onoarea sã-l cunosc în tinereþe ºi de
la care am aflat primele informaþii ºi aprecieri
despre doctorul Vasile Ilea; sau pe cele ale învã -
þãtorului Vasile Fodoruþ din Deseºti, unde ªcoala
a avut printre cele mai bune rezultate.

Prefectul – edil ºi an i ma tor al sportului

Dr. Vasile Ilea este numit pre fect prin De -
cretul Re gal nr. 1925 din 8 iunie 1932 ºi demi -
sioneazã în 13 noiembrie 1933. Aceastã etapã a
vieþii lui ar merita o cunoaºtere mai profundã, din
care comentatorii de pânã acum reþin cu pre cãdere 
organizarea Parcului oraºului pe locul fostului
târg, în centrul urbei, ºi care ar merita, cred, sã-i
poarte numele. Susþinãtor al sportului de masã, în
spiritul dictonului latinesc mens sana in corpore
sano, a construit un stadion, un ºtrand, o salã de
gimnasticã, a organizat competiþii sport ive pentru 
tineri. Nu pare sã fi agreat alinierile politice, dar
n-a ezitat sã le administreze câte o injecþie de umor
incisiv prin „Pupãza” lui celor ce nu-ºi fãceau
treaba, paraziþilor sociali, chefliilor º.a.m.d.

 Ziaristul ºi umoristul

Medicul s-a dovedit la fel de talentat ca
ziarist, publicând în presa maramureºeanã a vre -
mii ºi în cea din Transilvania materiale ce
priveau viaþa socialã, activitatea Despãr þã mân -
tului Astrei în Maramureº, ªcoala Superioarã
Þãrãneascã, arti cole, polemici etc. Are meritul
de a fi înfiinþat douã publicaþii importante, chiar
dacã nu cu o viaþã foarte lungã, respectiv „Astra
Mara mu reºu lui” ºi revista umoristicã „Pupãza”,
scrisã aproa pe in te gral de el, numãr de numãr,
foarte apreciatã pentru modul în care „îºi vâra
ciocul ºi în oalele publice”, caricaturizând ra -
cilele sociale din epocã cu inspiraþie demnã de
condeie experimentate.

*

Cred cã viaþa ºi activitatea profesionalã,
ºtiin þificã, cetãþeneascã ºi patrioticã a doctorului
Vasile Ilea îºi aºteaptã încã biograful necesar, fãrã
a minimaliza câtuºi de puþin respectabilele con -
tribuþii ale unor personalitãþi, unele amintite ca
surse bibliografice pentru acest eseu, el însuºi
afectat de incompletitudine. Puþine personalitãþi în
ul tima sutã de ani sunt de complexitatea lui, un
veritabil enciclopedist ºi un spirit civic ex em plar.
Dar ce-am putea face de-acum încolo mai mult
pentru el, pentru a nu lãsa sã se îngroaºe praful
timpului peste numele ºi activitatea lui? Cred cã
manuscrisul pãstrat sub titlul Însemnãri perso nale, 
în care cu siguranþã se gãsesc informaþii ºi va -
lorizãri pertinente despre timpul în care a trãit, ar
merita sã vadã lu mina tiparului. A fost un vizionar,
medic, intelectual, cetãþean ºi, deasupra tuturor, un 
român iubitor de neam, care ºi-a încheiat parcursul
existenþial la Oradea, în 1969. Ar merita ºi el,
alãturi de alþi intelectuali români, care au trãit ºi au
contribuit la momentul auroral al istoriei noastre,
Unirea cea Mare, de la Alba Iulia, din 1 decembrie
1918, sã primeascã recompensã o stea pe cerul
Patriei ºi în memoria urmaºilor.

Alte surse bibliografice:  

. Albani, Tiron. Douãzeci de ani de la Unire. Vol. 1. Cum s-a fãcut Unirea, Institutul de Arte Grafice „Grafica”
Oradea, 1938.

. Bozdog, I. Organizarea cul tural-economicã a satelor: [cu referire la rolul ºcolii þãrãneºti iniþiate de Vasile Ilea],
„Transilvania”, 65, nr. 5, 1934.

. Iuga, Vasile. Oameni de seamã ai Maramureºului. Dicþionar 1700-2010. Editura Societãþii Culturale Pro Mara -
mureº „Dragoº-Vodã”, Cluj-Napoca, 2011.
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Artur Coman
1881-1972

Ioan NÃDIªAN

Artur Coman s-a nãscut la Borºa în
anul 1881, aprilie 15, într-o veche
familie nobiliarã din Maramureº,

fiind primul dintre cei opt copii ai protopopului
greco-catolic Ioanu Comanu. Bunica lui Artur
Coman fãcea parte din fa milia Mihalyi de Apºa.
Încã de timpuriu manifestã aptitudini ºi calitãþi de
excepþie. La vârsta de 5 ani ºtia sã scrie ºi sã
citeascã, primul dascãl fiind bunicul sãu Alexe
Anderco, care l-a învãþat alfabetul dupã o metodã
originalã, scriindu-i pe rând literele pe uºile încã -
perilor, unde în semn de joacã, micuþul era trimis
ca sã le recunoascã.

ªcoala primarã o urmeazã la Botiza ºi
Sighetul Marmaþiei, iar dupã absolvirea liceului
de la Iglo (Slovacia), se înscrie la cursurile Aca -
demiei Re gale de Mine ºi Silviculturã din
Schemnitz (azi Banská Štiavnica, în Slovacia),
unde obþine licenþa de inginer silvic. Plantele i-au
stârnit curiozitate ºi l-au îndemnat la observaþii
din fragedã copilãrie, la aceasta contribuind na -
tura generoasã a locului de baºtinã. Datoritã cu -
noºtinþelor temeinice din domeniul botanicii,
pro fesorii lui de liceu ºi, mai târziu, cei de la
facultate fãceau deseori apel la cunoºtinþele sale.

Proaspãtul licenþiat este reþinut ca asistent
la Catedra de geobotanicã, iar mai târziu la Cate -
dra de botanicã (1908-1912). În aceastã perioadã
este remarcat de botaniºtii Tibor Blattny ºi Zoltán
Fekete, care-l deleagã sã adune date ºtiinþifice
pentru redactarea unei lucrãri de geobotanicã, iar
mai târziu contribuie cu o serie de date, obser -
vaþii, investigaþii ºi completãri la realizarea
monografiei Rãspândirea arborilor ºi arbuºtilor
de importanþã pentru silviculturã, lucrare semna -
tã de botaniºtii amintiþi an te rior. Tânãrul bot a nist
maramureºean a fost preferatul ºi delegatul ofi -
cial pentru determinãri ºi observaþii privind flora
din Munþii Beschizi Rãsãriteni, din alþi munþi din
Cehoslovacia, sau din Munþii Rodnei, Bârgãului
ºi Ciucaº1.

În anul 1915 Artur Coman se cãsãtoreºte cu
Ileana Roza din Slatina. Este de menþionat cã a
participat la Primul Rãzboi Mondial în calitate de
inginer militar, activând pe frontul din Italia. Ani -
mat de un înalt spirit pa tri otic, în anul 1918,
participã, împreunã cu alþi maramureºeni, la ma -
rele act al Unirii de la Alba Iulia.

Concomitent, lucreazã cu asiduitate la pri -
mul sãu ierbar care va fi distrus aproape în tota -
litate în Primul Rãzboi Mondial, împreunã cu
biblioteca personalã. Mai târziu va face men þiu -
nea cã ierbarul al doilea, cel mai valoros, care

cuprindea ºi plante din Maramureº, − Ierbarul

Artur Coman − a fost mai adânc îngropat în pã -
mânt în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, aºa
încât acesta a scãpat. Ul te rior, nu-l tenteazã oferta 
de a rãmâne ca asistent universitar la Schemnitz,
manifestându-ºi în acest fel adâncul pa tri o tism ºi
acceptã încadrarea ca inginer silvic ºi topograf la
Ocolul Silvic din Sighetul Marmaþiei, apoi la

255

100 DE PERSONALITÃÞI MARAMUREªENE CARE AU FÃCUT ISTORIE
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patrimoniului nat u ral maramureºean, Editura Cromatica, Baia Mare, 2016, p. 59-68.



Viºeul de Sus ºi Viºeul de Jos, funcþie ce o va
deþine vreme de circa 35 de ani, pânã la pen -
sionare în 1959.

Odatã cu revenirea în Maramureº, îºi pro -
pune realizarea unei cercetãri floristice atente a
zonei, cu o rarã pasiune ºi o totalã dãruire, în mod
deosebit a Munþilor Rodnei, þelul suprem al vieþii
sale, neprecupeþind niciun efort în vederea atin -
gerii acestui mãreþ ideal. Nu puþine au fost impe -
dimentele ºi greutãþile, care au fost învinse rând
pe rând, fiind conºtient de sarcina istoricã ce i-a
revenit de a înfãptui cu scrupulozitate ºtiinþificã ºi 
o aleasã rãspundere dificila misiune de abordare
competentã ºi aproape exhaustivã a unui domeniu 
atât de vast cum este cel al plantelor cormofite din 
Maramureº.

ªi aºa dupã cum singur recunoaºte, vreme
de aproape ºase decenii a erborizat plante vas -
culare din Maramureº „per longum et latum ºi
nu-i departe de a fi aproape complet în ceea ce
priveºte speciile”. Deloc întâmplãtor, botaniºti de 
renume mondial, precum: Borza, Boroº, Blattny,
au elogiat hãrnicia ºi ambiþia lui Artur Coman.
Experienþa floristicã ºi taxonomicã uluitoare i-au
permis sã colaboreze cu taxoni valoroºi la Flora
Romaniae Exsiccata2, precum: Armeria elongata, 
Ranunculus thora, Astragalus penduliflorus ºi, în
mod deosebit, Cochlearia pyrenaica var. Bor zaea -
na Com. et Nyar., care prezintã o valoare fito -
istoricã ºi fitogeograficã aparte, fiind consideratã
un endemism carpatic relictar. O parte dintre con -
tri buþiile botanice mai deosebite au fost publicate
în „Revista pãdurilor”, în perioada 1938-1947, cu
o întrerupere de câþiva ani.

O mare curiozitate se referã la faptul cã
Artur Coman n-a publicat nimic pânã aproape de
vârsta de 60 de ani. Începând cu anul 1938 pu -
blicã, în „Revista pãdurilor”, articolele; „Câteva
plante interesante din Maramureº”; „Floarea re -
ginei din Maramureº”; „Contribuþii la flora Mara -
mureºului”; „Contribuþii la cunoaºterea florei
Muntelui Farcãu”; „Plante cu flori albe în mod
excepþional”; „Date geobotanice despre sali ca -
ceele din Maramureº”; „Genul Euphrasia în Ma -
ramureº” º.a.

Printre ierbarele folosite la redactarea mo -

numentalei opere Flora R.S.R. este citat ºi cel
aparþinând lui Artur Coman. Prin activitatea sa
floristicã, a îmbogãþit cu aproximativ 600 de spe -
cii spontane conspectul florei din Maramureº3.

Am avut norocul sã-l cunosc pe marele bot -
a nist, pe „Artur baci”, cum îi spuneau cei apro -
piaþi, chiar în teren, între plantele lui dragi,
rã mâ nând impresionat de calitãþile sale de cer -
cetãtor de excepþie. Era un bãrbat mãrunt ca sta -
turã, de o modestie rarã, agreabil, onest ºi
ge neros, plin de avânt tineresc ºi mult prea tenace
pentru ca miile de expediþii montane sã-l obo -
seascã, sã-l descu rajeze sau sã-l sperie, ºtiut fiind
cã în zona alpinã ºi subalpinã exploratã cu pre -
ferinþã sunt frecvente intemperiile. Multã vreme a 
fost însoþit de Urdã ªtefan ºi Uliþã Vodãu, ca
ajutoare în deplasãrile montane întreprinse, doi
þãrani spirituali din Viºeu de Jos, cu care nu de
puþine ori a dormit sub tufele de jnepeni. Încã
sprinten ºi destul de sãnãtos, în ciuda poverii
celor 90 de ani, face ul tima ascensiune în Pie -
trosul Rodnei în anul 1971.

În peregrinãrile sale floristice, pe lângã ac -
ti vitatea de determinare ºi colectare a plantelor
fãcea ºi o serie de notiþe referitoare la altitudine,
expoziþie, densitatea speciilor, asociaþiile vege -
tale, date geobotanice º.a. Rezultatele acestor în -
de lungi cercetãri s-au materializat în superbul
Ierbar Artur Coman achiziþionat de Secþia de
ªtiinþele Naturii a Muzeului Maramureºean din
Sighetul Marmaþiei, împreunã cu „Fondul do cu -
mentar ºi Biblioteca Artur Coman”, alãturi de alte 
obiecte personale.

Printre meritele sale deosebite subliniem
faptul cã s-a numãrat printre ocrotitorii naturii din 
þarã, fiind primul ocrotitor maramureºean. A sem -
nat ºi propus spre ocrotire cele dintâi rezervaþii
naturale, printre care ºi Rezervaþia ºtiinþificã
Pietrosul Mare, mlaºtini, rezervaþii forestiere,
(Rezervaþia naturalã Pãdurea Crãiascã „Artur
Coman” de la Ocna ªugatag), specii de plante
rare, relicte sau endemite – monumente ale na -
turii, arbori seculari ocrotiþi º.a. Astfel, pe la mij -
locul secolului trecut a semnalat cu duioºie
ur mã toarele: „În satul Breb, la locul numit
«Padiº» se gãseºte un pãr pãdureþ sec u lar, care ar
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1966, vol. XIII – 1976), Editura Academiei R.P.R. ºi R.S.R.



trebui declarat mon u ment al naturii, pentru a NU
avea aceeaºi soartã cu uriaºele exemplare de Popu -
lus nigra (2,5-3 m. diametru), tãiate de cu rând din
«Grãdina Morii» din Sighetul Mar ma þiei”. In -
teresant, pãrul pãdureþ reprezintã un im por tant
punct reper topografic nat u ral al zonei, vârsta lui,
presupun bãtrânii satului, ar putea fi chiar mai
mare decât a satului, atestat în anul 1715. Re cent,
dorinþa marelui bot a nist s-a îndeplinit.

În anul 1939, prof. Alexandru Borza îi face
cunoscut într-o scrisoare urmãtoarele: „În Pie -
trosul Mare s-a creat o rezervaþie alpinã ca mon u -
ment al naturii. Comisiunea Monumentelor
Na turii ar avea nevoie de un con ser va tor onorific
com pe tent al acestui mon u ment, care trebuie pã -
zit, even tual împrejmuit ºi studiat metodic. În
calitate de preºedinte al acestei Comisiuni, Vã
întreb dacã aþi putea primi aceastã sarcinã ono -
rificã. Arãtându-mi încã odatã toatã bucuria
pentru interesul ce-l purtaþi studiului florei, Vã
rog sã primiþi asigurarea distinsei mele stime”.
(Al. Borza – Directorul Muzeului ºi Grãdinii Bo -
ta nice – Cluj). Desigur, aceastã dorinþã expresã a
fost acceptatã cu entuziasm de marele bot a nist. 

Ca vrednic fiu al Maramureºului, Artur
Coman a avut ºi preocupãri istoriografice, publi -
când în anul 1937, la Viºeul de Sus, lucrarea
Documente istorice maramureºene din care re -
zultã, printre altele, relaþiile intelectualilor acestor
locuri cu o serie de cen tre culturale din Transil -
vania, sau cu ASTRA. Parcurgând acest doc u -
ment ne putem da seama de evoluþia limbii
române în vreme de aproximativ un secol ºi
jumãtate.

Drept încununare ºi rãsplatã a meritelor
sale de necontestat pe tãrâm ºtiinþific ºi profe -
sional, în anul 1972 i s-a acordat Ordinul Muncii
clasa a III-a. Om de ºtiinþã de o aleasã culturã, cu
idei progresiste ºi democratice, Artur Coman sur -
prindea prin cunoºtinþele sale bogate, din cele mai 
di verse domenii, astfel, deloc întâmplãtor i se
spunea „lex i con am bu lant”. La acestea se mai
adãugau optimismul sãu ro bust, o tinereþe sufle -

teascã cuceritoare ºi un deosebit simþ de echitate
moralã ºi conºtiinþã cetãþeneascã. Tot timpul vie -
þii a fost o pildã vie de pasiune ºi competenþã
ºtiinþificã, de muncã neîntreruptã ºi generoasã
pentru propãºirea botanicii în acest colþ de þarã.

Prin op era sa botanicã de o viaþã, Flora
Maramureºului4, Artur Coman, rãmâne cea mai
reprezentativã personalitate a Maramureºului din
acest domeniu, înscriindu-ºi numele în presti gi -
oasa galerie a botaniºtilor români, printre care:
Florian Porcius, Dimitrie Brândzã, Iuliu Prodan,
Alexandru Borza. 

În 1969, Societatea de ªtiinþe Biologice din
România a organizat, la Satu Mare, cea de „A
VII-a Consfãtuire Naþionalã de Geobo tanicã”. La
aceastã reuniune ºtiinþificã, Artur Coman, bo ta -
nistul maramureºean de notorietate naþionalã ºi
internaþionalã a prezentat în premierã lucrarea
intitulatã Flora Maramureºului, care a produs o
vie ºi justificatã senzaþie în rândul spe cialiºtilor.
Autorul prezintã distribuþia altitu di nalã a spe cii -
lor nu pe „zone” sau „etaje” de ve getaþie, o prac -
ticã curentã folositã de botaniºti, ci pe „trepte”
altitudinale, socotite din 100 în 100 de metri, o
metodã cu totul nouã ºi originalã. 

Artur Coman ºi Flora Maramureºului

Vom încerca în cele ce urmeazã sã pre -
zentãm aceastã lucrare capitalã a autorului, − in
extenso, − rezultatul unei munci asidue de cer -
cetare floristicã desfãºurate pe durata a peste cinci
decenii. Au fost cercetate ºi studiate peste 700
puncte floristice, folosindu-se în acest scop alti -
metrul, determinându-se un numãr de 1520 specii
spontane, cu precizarea limitei inferioare ºi supe -
rioare de rãspândire. Cercetarea vizeazã întreg te -
ritoriul Maramureºului, din lunca Tisei pânã pe
culmile Munþilor Rodnei. Concomitent, s-au înre -
gistrat peste 18.000 date geobotanice vizând area lul
orizontal ºi ver ti cal al acestora. Distribuþia spe ciilor
pe verticalã ne-a sugerat întocmirea unei „scãri
floristice” a judeþului, care oferã o imag ine realã a
interdependenþei dintre florã ºi factorii abiotici. 

Fiind un þinut cu precipitaþii bogate (800-1400 mm/an, Maramureºul are o reþea hi dro graficã
dez voltatã. În cadrul acesteia putem delimita pa tru bazine caracteristice ca florã ºi vegetaþie, dupã
cum urmeazã:

1) Bazinul Bistriþei Aurii (numai malul stâng, pânã la confluenþa cu Þibãul), unde dominã
molidiºurile pure, clima fiind asprã, cu ierni geroase ºi foarte scurte, rãcoroase ºi ploioase, ce nu
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per mit culturi agricole sau pomicole. Aici diferenþa de altitudine este de 778 m. Temperatura
medie anualã variazã între 0-4 grade C.; min ima absolutã este de cca. -35 grade C., iar max ima de
cca. +28 grade C.; precipitaþiile sunt deosebit de abundente: 1250-1450 mm/an.... Iarna dureazã
7-8 luni, iar nopþi cu brumã întâlnim ºi în perioada cea mai cãlduroasã a anului, între 15 VII-15
VIII. Cu toate acestea datoritã substratului calcaros care predominã în acest bazin, flora este
deosebit de bogatã ºi variatã; s-au determinat aici aproape 500 specii spontane, dintre care
semnalãm: Asplenium adiantum-nigrum, Taxus baccata, Dianthus tenuifolius, Salix pentandra
Cochlearia pyrenaica var. borzaeana Com. et Nyar*, Sempervivum montanum, Pul monaria
rubra, Gentiana praecox var. carpatica, Potentilla gaudinii*, Cirsium decussatum, Centaurea
axilaris*, Eryssimum transsilvanicum, Sedum atratum5. 

2). Bazinul Viºeului în suprafaþã de 1580 kmp., cu variate forme de re lief ºi cu o geo -
morfologie complexã, având o amplitudine altitudinalã de 1963 m. între confluenþa Viºeului cu
Tisa ºi vf. Pietrosului (332-2305 m.), oferã, de asemenea, un tablou floristic cât se poate de variat.
[…]

Culturile agricole ºi pomicole ocupã aici suprafeþe ceva mai mari – cca.10% − clima fiind mai
blândã pe vãi. Temperatura medie anualã variazã între 7,6 grade C. la Viºeul de Sus ºi -1 grad C. pe
culmile cele mai înalte ale Munþilor Rodnei. Precipitaþiile sunt ºi în acest bazin deo sebit de
abundente: 1000-1400 mm/an. Min ima absolutã nu coboarã, însã, sub -32 grade C., iar vara se
înregistreazã frecvent temperaturi de 30-32 grade C.

Bazinul poate fi împãrþit în douã sectoare din punct de vedere floristic, pe care le vom schiþa
separat: 

A. Munþii Rodnei se caracterizeazã prin înãlþimi ce depãºesc frecvent 2000 m. de tip Fãgãraº
(MG), cu re lief alpin spe cific, prezintã urme glaciare evidente, cu roci cristaline do minante, dar pe
alocuri ºi porþiuni calcaroase. (TnR; ZdS; ZdJ; PtR; ArZ) (a se urmãri prescurtãrile de la finele
referatului). Aceºti munþi oferã specialistului nenumãrate raritãþi floristice din care se semnaleazã:

Equisetum variegatum, Taxus baccata, Pinus cembra, (PM: 1480-1960 m. ºi PtR. 1350 m.)
Salix bicolor (1100-1800 m.), S. retusa var. kitaibeliana* (PM, PzB, PtR, 1590-2200 m.), S.
herbacea* (PM. 2217 m.), Silene nivalis* (1690-2285 m., END/MRD), S. acaulis*, Saponaria
pumila*, Anem one narci siflora (IvC 1750-1950 m.), A. baldensis* (regãsitã la obârºia Bistriþei
Aurii în 1967 de M. Antal la circa 1900 m. altitudine), G. Clusii (PM?), G. nivalis (1050-2100 m.).

Se cuvine menþionat faptul cã Munþii Rodnei 
au reprezentat perimetrul de studiu ºi cercetare
preferat al marelui bot a nist de anvergurã euro peanã.

Într-una din scrierile sale, Artur Coman
con semneazã urmãtoarele: „Dacã am reuºit sã
adun atâta ma te rial floristic, uneori din locuri
foarte greu accesibile, aceasta se datoreºte sã -

nãtãþii de care m-am bucurat pânã la adânci bãtrâ -
neþe ºi dragostei fierbinþi pentru glia strãbunilor
mei. Au fost numeroase prilejuri, când singur, sau 
însoþit de cãlãuze credincioase – ca þãranii Uliþã
Gavrilã Vodãu ºi Urda ªtefan, ambii din Viºeul
de Jos – am înnoptat sub jnepeni, la altitudini de
aproape 2000 m.” 

B.) Munþii Maramureºului reprezintã înãlþimi sub 2000 m., cu un re lief alpin mai puþin tipic,
lipsesc urmele glaciare, iar din punct de vedere geo logic sunt cristalini, calcaroºi sau andezitici.
Predominã pãdurile cu goluri sub al pine sau al pine mai restrânse, dar cu numeroase elemente
floristice interesante, sau chiar foarte rare. Astfel, se citeazã speciile: Botrychium multifidum (Pop
Ivan), Lycopodium alpinum (Pop Ivan), Woodsia alpina* (Mt. Farcãu 1755 m.), Taxus baccata,
Salix retusa* var. kitaibeliana, S bicolor (GpJ), Dianthus tenuifolius, Silene rupestris (Mt.
Toroiaga: 735-1750 m.), Anem one narcissiflora, Saxifraga carpatica (Mt. Farcãu), Genis ta
oligosperma, Melampyrum silvaticum (Mt. Pop Ivan, Mt. ªerban, Mt. Polonenca), Euphrasia
tatarica (Mt. Grebãn) Leontopodium alpinum (Mt. Grebãn). […]

3.) Bazinul Izei, ocupã o suprafaþã de 1300 kmp, cu forme de re lief variate, pãduri întinse de
fag ºi puþine conifere, cu goluri sub al pine sau al pine reduse, precum ºi cu suprafeþe cul ti vate destul 
de dezvoltate. Clima este de tip temperat-moderatã, precipitaþii în jur de 1000 mm/an, cu excepþia
zonelor înalte ce depãºesc 1200 m. altitudine. Temperatura medie anualã variazã între 8,5 grade C.
la Sighetul Marmaþiei ºi 2 grade C. pe vârful Þibleº. Min ima absolutã a atins valoarea de -33 grade
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Cel sius, iar max ima absolutã +39 grade Cel sius. În Bazinul Izei sunt frecvente pãdurile de stejar,
ocupând uneori zeci ºi chiar sute de ha. cu o florã ºi vegetaþie tipice. 

Cele mai importante puncte floristice sunt: A.) Fundu Izei, în întregime calcaros, unde întâlnim
speciile: Cystopteris sudetica, Melandrium zawadzkii, Thlaspi dacicum, Pulmonaria rubra,

Symphyandra wanneri º.a. B). Gutâiul − versantul nordic − for mat din roci andezitice, cuprinde
urmãtoarele specii caracteristice: Alnus viridis var. mollis f. grandifolia (750-800 m. alt., împreunã cu
A. incana ºi A.glutinosa) º.a.

4. Bazinul Sãpânþei este ultimul din Maramureº, dar ºi cel mai redus ca suprafaþã, ocupând
doar 310 kmp. Cuprinde o bunã parte din masivul Þiganu (1232 m.) ºi platoul mlãºtinos
maramureºean de vest. Clima se aseamãnã cu cea din Bazinul Izei, iar substratul este mai mult
andezitic. Cele mai frecvente specii floristice sunt: Sorbus aria*, Woodsia ilvensis, Trientalis
europaea. În mlaºtinile aflate în zonã întâlnim speciile: Lycopodium inundatum, Carex pauciflora, 
Vi ola epipsila*, Euphorbia carpatica*, Carex pauci flora, Pinus mughus (pe un tinov la numai
1000 m. altitudine, semnalat de acad. Emil Pop).

„Plante de mlaºtinã mai deosebite întâlnim ºi în toate celelalte bazine, atât în regiunea mai
deluroasã (DvD, IzI, MoM, BtH), cât ºi în cea montanã (TM, TC, TOB, TD, TN, TV, etc.), sau
subalpinã (PzB-PzV, IzS, IzP), dintre acestea menþionãm: Lycopodium complanatum*, (Mt.
Gutâi), Betula pubescens (BtH), Salix rosmarinifolia (BtH), S. aurita (TH, TOB), Drosera
rotundifolia (350-1650 m.), Comarum palustre*, (DvD, IzS). 

Înainte de a trece la analizarea elementelor fitogeografice ºi la prezentarea sinteticã a „scãrii
floristice”, dorim sã relevãm ºi alte aspecte interesante din flora Maramureºului. Astfel, vom nota:

a.) Câteva specii RARE, din zonele mai joase, sit u ate sub 600 m. altitudine, printre care:
Euphorbia angulata, Nymphea alba, Erysimum odoratum, Erucastrum nasturtiifolium*, Genis ta
sagitata, Ve ron ica triphylos, Inula conyza, Carex pendula º.a..

b.) Câteva plante care probabil au dispãrut, ºi care, citate de autori mai vechi, nu au mai fost
gãsite în ultimii 50 de ani: Botrychium matricariaefolium (W), Cystopteris crispa (Coman), Silene
otites (W), Euphorbia dulcis (W), Aconitum gracile (W), Ledum palustre (W), Vi ola alpina (Cit.
Flora R.P.R. ), V. uliginosa (Cit. Prodan), Senecio carpaticus (W), Spiranthes spirales º.a.

c.) Câteva plante care au apãrut în ultimii ani (majoritatea ADVENTIVE), datoritã activi tãþii
omeneºti: Rumex crispus, R. Confertus, Atriplex oblongifolia, A. tatarica, Poligonum cuspi -
datum, Vaccaria pyramidata, Fumaria schleicheri um, Nicandra physolaides6.

Dar, partea cea mai frapantã din lucrare abia acum urmeazã ºi pentru a respecta cu fidelitate
marea noutate, preluãm in te gral textul marelui bot a nist.

„[…] Este interesant de semnalat cã, urmãrind timp de o jumãtate de secol rãspândirea pe
verticalã a speciilor spontane, am putut constata – mai ales în ultimii ani – o tendinþã de pãtrundere
a celor termofile din regiunea deluroasã în cea montanã, a celor mezoterme din zona forestierã în
cea alpinã etc., cu mutaþii adesea spectaculare, de 150-250 m. ceea ce ne îndreptãþeºte sã admitem
acea încãlzire accentuatã ºi deci perceptibilã a climei europene, despre care se vorbeºte tot mai
mult în ultimul timp. Nepermiþându-ne spaþiul, ne mulþumim a menþiona rãspândirea în masã a
speciei  Caltha laeta la IzP (1800-1820 m.), care în urmã cu 30 de ani nu depãºea, pe acest versant
nordic al Munþilor Rodnei, 1550 m. ºi apariþia unor molizi tineri înalþi de 60-80 cm, în cãldarea
nordicã a Pietrosului, între 1960-2040 m. altitudine. Ceea ce ni se pare mai semnificativ este faptul
cã acum 3-4 decenii nu s-au putut identifica pe vârful Pietrosului, la altitudini de peste 2200 m. mai 
mult de 22-24 specii, pe când în prezent numãrul lor se apropie de 50...”7 (!!!). 
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6 Prescurtãri folosite în text: (MG) = Monografia geograficã a R.P.R.; ArZ – Aria Zimbrului;  BtH = Balta Hotenilor
(530 m.);  ChP = Corhãle Pietrosului;  DvD – Dumbrava Dragomireºtiului;  GpJ – Groapa Jurii;  IvC = Mt. Izvoru
Cailor (MRD. 1946 m.);  IzS – Iezãru ªtiolului;  MRD = M-þii Rodnei;  MþM = M-þii Maramureºului;  PM = Pietrosul
Mare;  PtR – Piatra Rea;  TB = Tãu Bãiþii – (1407 m.);  TC = Tãu Chendroaiei (1030 m.);  TD = Tãu lui Dumitru
(1050 m.);  TM – Tãu Morãrenilor (830 m.); TN – Tãu Negru (1000 m.);  TOB – Tãu Obcioarei (1096 m);  TV – Tãu
Vlãºchinescu.

7 Artur Coman, Flora Maramureºului, 1969, p. 139-147.



Uimitor, Artur Coman face o semnalare
epo calã, sesizeazã ºi chiar demonstreazã feno -
menul încãlzirii globale sau al schimbãrilor cli -
matice pe la mijlocul secolului trecut, când
no þiunile re spec tive nici nu erau cunoscute. De
reþinut cã abia în anul 1972 – la sum mit-ul de la
Rio de Ja neiro s-a discutat în premierã despre
fenomenul încãlzirii globale. Pentru o asemenea
uluitoare previziune ºi demonstraþie ºtiinþificã,
echi valentã cu o descoperire epocalã, realizatã de
un maramureºean, savantul-bot a nist Artur Coman, 
ar fi meritat premiul No bel, dar nici titlul de
Membru de Onoare al Academiei Române – post
mor tem − nu este exclus, ca un gest reparatoriu... 

Pentru a verifica ºi demonstra cã ne con -
fruntãm cu fenomenul de încãlzire globalã sau cu
schimbãrile climatice, în perioada din urmã se fac
eforturi financiare remarcabile. Un singur exe mplu
este rel e vant. La nivel eu ro pean, în scopul de a
aduce argumente ºtiinþifice temeinice refe ritoare la
efectul încãlzirii globale asupra di versi tãþii flo -
ristice, s-a lansat Proiectul intitulat: „Ob ser va tion 
Re search Ini tia tive in Al pine Envirnments”, cu
acronimul „GLORIA EUROPE”8. 

La realizarea acestui proiect participã un
numãr de 16 þãri, printre care ºi România, efor -
turile financiare însemnând multe zeci de mi -
lioane de euro. Din partea României, la acest
proiect a fost selectat Institutul de Cercetãri Bio -
logice din Cluj-Napoca. Situl selectat pentru þara
noastrã îl reprezintã „Pietrosul Rodnei – Re zer -
vaþie a Biosferei” care îndeplineºte condiþiile de
naturaleþe prevãzute în manualul de lucru, res -
pectiv: zonã protejatã cu vârfuri apropiate, cu
altitudini mai mari de 2.000 m., cu vegetaþie ier -
boasã de tip alpin, iar zona de cercetare sã aibã o
staþie meteorologicã poziþionatã în etajul alpin.
Cele patru vârfuri selectate sunt: Rebra (2.268 m), 
Buhãiescu (2.221 m.), Gropile (2.060 m. ºi
Golgota (2.010 m.). Pe fiecare vârf s-au stabilit
patru staþionare permanente de 3x3 m. (SPC),
poziþionate pe cele patru puncte cardinale, la 5 m.
curbã de nivel faþã de cel mai înalt punct al
vârfului. Aria de 3x3 m. a fost divizatã în arii mici
de 1x1 m. În partea centralã a ariei de 3x3 m. s-a
instalat în sol la 10 cm. adâncime un termometru
de sol, care printr-un mecanism spe cial înre gis -
treazã au to mat temperatura la intervale orare de

timp. În cele patru arii marginale de 1x1 m. ale
pãtratului au fost înregistrate cu ajutorul unei
rame metrice de 1x1 m. divizatã în 100 de arii
mici de 10x10 cm. se înregistreazã toate speciile
de plante existente. De asemenea, la fiecare spe -
cie s-a apreciat în procente gradul de acoperire.
Deci pe un vârf s-au înregistrat speciile din 16 arii 
de 1 m. ºi s-au instalat patru termometre de aer. La 
10 m. curbã de nivel sub vârf s-au stabilit pe
punctele cardinale ariile mari (SAS), în care s-au
înregistrat speciile de plante. Scopul este de a se
urmãri dacã în perioada de monitorizare unele
specii migreazã pe altitudine datoritã încãlzirii
globale sau îºi restrâng efectivul populaþiei,
devenind mai rare.

Prelucrarea acestor date ºi coroborarea re -
zultatelor din cele 16 situri al pine de pe cuprinsul
Europei vor permite realizarea unor scenarii ºtiin -
þifice care sã evidenþieze modificãrile din struc -
tura covorului veg e tal, datoritã încãlzirii
cli matului. Analiza ºi datele preliminare de pânã
acum demonstreazã cã speciile vegetale urcã în
mod con stant, ceea ce confirmã pe deplin con -
cluziile la care a ajuns Artur Coman pe la mijlocul 
secolului trecut, fãrã eforturi financiare ºi fãrã sã
fie im pli cate 16 þãri europene într-un efort ºtiin -
þific ºi financiar de o asemenea anvergurã. Altfel
spus,. pe Artur Coman experimentul prezentat l-a
costat peste 50 de ani... în schimb n-a costat ba -
ni...!. Subliniem cã la realizarea acestui grandios
proiect pentru þara noastrã participã Institutul de
Cercetãri Biologice din Cluj-Napoca, prin noul
sãu membru co re spon dent al Academiei Române
– botanistul Gheorghe Coldea, un demn urmaº al
cercetãtorului maramureºean – Artur Coman. 

În cadrul variabilitãþii speciei Dianthus
car thu sia norum, Artur Coman, descrie în pre -
mierã de pe Muntele Farcãu (1697 m.) ºi Muntele
Greben, subspecia Dianthus carthusianorum no -
vae flo rae-andercoianus Com., ºi o dedicã me -
moriei mamei sale. De asemenea, în Rezervaþia
floristicã: „Stâncãriile calcaroase de sub Muntele
Sãlhoi – Zâmbroslavele, descoperã specia relictã
– dedicatã lui Borza − Cochlearia pyrenaica L.
var. borzaeana Com. et Nyar. (Cu rios, aici, într-o
„buruianã” regãsim numele celor trei tita ni-bo -
taniºti: Borza, Coman ºi Nyarady(!).

În concluzie, din comunicarea ºtiinþificã in -
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8 Gh. Coldea, I. Filipaº, I. A. Stoica, Rezervaþia Pietrosu Mare sit de importanþã europeanã, în De la Pietrosu Mare la
Parcul Naþional Munþii Rodnei – Rezervaþie a Biosferei, Editura Universitãþii de Nord Baia Mare, 2009, p. 100-104.



ti tulatã Flora Maramureºului, prezentatã de
Artur Coman, la cea de a VII-a Consfãtuire Naþio -
nalã de Geobotanicã – 1969, rezultã urmãtoarele:
„Studiind cu atenþie Flora Maramureºului, se pot
alcãtui o serie întreagã de tabele sinoptice ºi gra -
fice, privind distribuþia verticalã ºi orizontalã a
speciilor spontane ce cresc aici, în funcþie de sol,
substrat, expoziþie, microclimat etc, care duc la
concluzii preþioase pentru studiul geobotanic, în
gen eral, ºi pentru cunoaºterea condiþiilor de dez -
voltare optimã a unor specii rare sau de interes
agricol, pomicol ºi apicol, în spe cial. Toate
acestea însã vor fi expuse detailat într-o lucrare
mai vastã, în curs de elaborare, care sperãm sã o
punem la îndemâna viitorilor cercetãtori ai florei
ºi vegetaþiei Maramureºului, în anul viitor”. 

Preocupãri pentru etnobotanicã

Etnobotanica este disciplina care studiazã
relaþiile reciproce dintre comunitatea etnicã ºi na -
tura vegetalã. Ea se constituie ca o ramurã relativ
recentã a botanicii. Printre cele dintâi lucrãri cu
caracter etnobotanic, la noi în þarã s-a intitulat:
Numirile botanice despre florile Moldovei, autor:
J. Czihak. Alþi etnobotaniºti români au fost: D.
Brândzã, Sim eon S. Mar ian, G. Crãiniceanu, M.
Lupescu, Coloman Vaczi º.a. Dar, profesorul
Alexandru Borza aduce o contribuþie remarcabilã

în etnobotanica româneascã, prin publicarea lu -
crãrii Dicþionar etnobotanic − 1968, în care pre -
zintã un numãr de 607 specii de plante. În
Ma ra mureº, Artur Coman a avut ºi asemenea pre -
ocupãri, publicând în „Buletinul Grãdinii Bota -
nice”, Cluj (1942), articolul intitulat: „Câteva nu -
miri populare de plante vasculare din Maramureº”. 
Printre speciile de plante citate aici se regãsesc:
Linum extraaxilare – Iarba zânelor; Briza me dia –
Lacrima lui Christos º.a. din care reiese simþul po -
etic ºi fantezia maramu reºeanului.

Un alt manuscris – fãrã titlu (!) − aparþinând 
lui Artur Coman, datând din prima jumãtate a
secolului trecut, este prezentat în continuare, res -
pectând cu fidelitate originalul, precum ºi orto -
grafia veche. Materialul, prezintã printre altele,
câteva plante rare ºi plante medicinale.

*
„Maramurãºul este un þinut muntos dealuros. Flora lui este caracteristicã a munþilor ºi a

dealurilor. Specii rare avem multe, da eu dau câteva, dupã sistemul nat u ral. Deoarece nume în
româneºte nu au toate le dau în limba ºtiinþificã ca ºi apoi româneºte dacã are nume. Iareº sunt
unele plante cari au în mai multe, dupã regiuni, de exemplu în limba ºtiinþificã Phylitis
scolopendrium româneºte Nãvalnic ori Limba cerbului. La noi sã numeºte în tri feluri Limba
cerbului, Limba Boului ºi, în Borºa, Limba Vecinului, deoarece vecinu are limba lungã ºi spune
din reavoinþã ce nu ar fi de spus. Aici a vorbit ironia. Sunt ºi [denumiri] poetice de exemplu
Polygonum persicaria. Pe frunzã are patã mare roºie poporul îi spune Ruºinea fetelor. La

Erytronium dencanis − pe româneºte la Prodan − Mãsaua ciutei, la noi Cãlugarel, deoarece fiind
plantã de primãvarã, floarea e plecatã spre pãmânt ca [ºi] capul cãlugãrului mod est.

S-au pãstrat denumiri latine, de exemplu Poligonum aviculare Troscot. La noi se spune Iarba
gãinilor. Avis în limba latinã însemna pasere. Românul de la noi a fãcut gãina, cã aceia o avut-o
dintre paseri în curte. Lycopodium inundatum Bradisor. Planta care numai în mociri cu turbã
creºte, la noi în 5 locuri este. Equisetum pratense Luioane. Se poate confunda cu Barba ursului
Bottrychium multifidum. Nu are nume românesc da este frate cu Limba cucului. La noi poporul la
limba cucului îi spune Iarba dragostei. Dupã pãrerea me e mai potrivit nume Iarba dragostei barem
cã cucu e o pasere popularã. Dragostea mai aproape stã de noi decât cucu. Woodsia alpina numai
în Maramureº, pe m-tele Farcãu creºte. Foarte rara Picea excelsa var. virgata Molid ºerpuitor. Este 
un molid care are crãci laterale lungi ºi 2 metri, cari nu au sau puþine crãci laterale, iar craca de
primul rang ºepueºte ca ºerpele. De tot este rar. La noi numai unicu exemplar am gãsit în Borºa. ªi în
alte þãri este rar ºi, de obicei, într-o pãdure mare al doilea ex em plar nu-i”.

Salix tri andra Salce. Foarte frecvent. Este în fiecare comunã. Are o varietate care înfloreºte
pânã târziu toamna. Toate sãlciile sunt dioice. Aceasta însamnã cã sexele nu sunt în una floare ºi pe 
un ar bor, cel feminin pe un ar bor ºi cel masculin pe alt ar bor.
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Salix bicolor. O salcie foarte rarã la noi în 4 localitãþi creºte în puþine exemplare. În þarã mai în 4 
locuri este. Rumex thyrsiflorus. Un fel de mãcriº. Creºte pânã la un metru înãlþime. În þara mai
într-un loc creste, la Apahida. La noi numai în Borºa, între Gara C.F.R. ºi apa Viºeu a crescut.
Acuma acolo s-a construit o fabricã de cherestea cu depozit de scânduri. 

Silene nivalis. Nu creºte numai de la Pietrosu Mare din Borºa pâna la Ineu. Draba aizoides
neam de Flãmânzicã. În þarã numai în Maramureº creºte. Cochlearia pyrenaica var. borzeana.
Aici în Maramures s-a descoperit”. 

Vi ola epipsila Viorea. Foarte rarã. Creºte în locuri mocirãroase. Astragallus penduliflorus.
Numai în trei locuri creºte în þarã. Unu e la noi, pe Izvoru Cailor. Ledum palustre. Plantã de
mlaºtinã cu frunze persistente. Astãzi nicãiri, nici în þarã nu-i. Cea mai aproape staþie e la Tatra
înaltã. Euphrasia picta Siluri numai în Maramureº creºte pe muntele ªerban”.

Preocupãri privind plantele medicinale
ºi plantele vernale

În flora spontanã a judeþului nostru întâlnim 
numeroase specii cu acþiune biologicã favorabilã
organismului uman, folosindu-se din cele mai ve -
chi timpuri în medicina popularã în scopul pre -
venirii unor afecþiuni, dar mai cu seamã pentru
ameliorarea sau vindecarea multor boli. În di -
ferite materiale, unele nepublicate Artur Coman
s-a ocupat ºi de aceastã categorie de plante, din
care prezentãm câteva specii. Dintr-un asemenea
manuscris redãm urmãtoarele:

„Chenolodium ambrozioides − Tãmâiþa.
Este o plantã din Amer ica tropicalã. În þarã în
unele locuri se cultivã ca plantã medicinalã. 

Morus alba ºi nigra − Dud alb ºi negru. În
Maramureº a fost introdus în 1851, de Anderco
protopop ºi primul farmacist din Viºeul de Sus,
Gaitner. 

Drosera rotundifolia − Roua cerului. Nu -
mai în mlaºtinã cu turbã creºte. Cu insecte mici sã
hrãneºte pe cari le prinde cu ajutorul perilor gla -
duloºi ce sunt pe faþa frunzei. Sunt roºii ca sân -
gele. La noi este în multe locuri. Poporul o
folo seºte ca plantã medicinalã”. 

Alnus incana. Arinul alb. Alnus viridis var.
grandifolia. Arinul verde. Alnus glutinosa. Arinul 
negru. Cele trei specii de arin se aflã în rezervaþia
de mlaºtinã Lacul Morãrenilor – satul Breb, într-o 
asociaþie unicã în România, descoperire ce-i apar -
þine lui Artur Coman. Prima ºi a treia spe cie se
folosesc pentru combaterea diareii ºi febrei9.

Heracleum carpaticum − Crucea pã mân tului. 
Numele speciei provine de la Hercule, care a sesizat
pentru prima oarã proprietãþile sale medi cinale. 

La cea de a V-a Sesiune de comunicãri
ºtiinþifice intitulatã „Conservarea naturii pe baze
ecologice” (Cluj-Napoca, 7-14 au gust 1977),
Ferdi nand Tauber a prezentat comunicarea ºtiin -
þificã „Conservarea florei vernale mara mu re ºene”10,
valorificând un manuscris semnat de Artur Coman,
din care spicuim urmãtoarele: Gentiana verna –
Ghinþurã primãvãraticã. (M-þii Rodnei, Izvorul
Cailor, vf. Puzdra, Co rongiº, Ineu, pe ªtiol); Or -
chis morio – Untul vacii. (Frecvent întâlnitã la
Viºeul de Sus − Arºiþa sau la Plai, prin pajiºti);
Scopolia carniolicola – Mutulicã. Rãspânditã la
Poienile de sub Munte, la Rica, Bistra pe To polãu,
Botiza sub Rapþ. Conþine alcaloizii: sco palamina,
scopoletina, utilizaþi în medicina ho me opatã; Cy -
pri pedi um calceolus – Papucul doamnei, mon u -
ment al naturii, creºte rãzleþ în Lunca la Tisa,
Sighetul Marmaþiei; Vac ci nium oxycoccos –
rãchiþeaua. Este un fitorelict glaciar. Vegeteazã în 
mlaºtinile de la Hoteni − Iezerul Mare, Tãul
Bãiþii, Jilerescu, La Mlãci; Trollius europaeus –
bulbuci, spe cie de claratã mon u ment al naturii.
Este prezentã în Mun þii Rodnei, pe Pietrosul
Mare, Inãu, Corongiº, în Munþii Þibleºului.

Artur Coman − In memoriam

Prin op era sa monumentalã de o viaþã, bo -
tanistul maramureºean Artur Coman s-a înscris în 
galeria personalitãþilor ºtiinþifice din România,
având ºi o certã anvergurã europeanã. Contem -
poranii sãi n-au avut timp sã-l aprecieze, sã-i
cinsteascã rezultatele de excepþie, aºa încât urma -
ºii lui încearcã unele „reparaþii” sau „reabilitãri”,
nu doar posibile, dar mai cu seamã necesare... 

Colecþiile monumentale Flora Republicii
Populare Române vol. I-X (1952-1965) ºi Flora
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9 Oana Pop, Maria Pop, Plante descoperite de Artur Coman care au valoare medicinalã ºi tinctorialã, în „Acta Mvsei
Maramorosiensis IV”, Sighetul Marmaþiei 2006, p. 148.

10 Ferdinand Tauber, Conservarea florei vernale maramureºene, în „Ocrotirea naturii maramureºene”, Ac a de mia
R.S.R., Filiala Cluj-Napoca, 1977, p. 202-210.



Republicii Socialiste România vol. XI-XIII
(1966-1976), realizate sub auspiciile Academiei
Române, reprezintã o operã colectivã a celor mai
valoroºi botaniºti români, cu excepþia prof.
Alexandru Borza, cu siguranþã un desãvârºit bot a -
nist autohton din toate timpurile, exclus din con -
siderente de ordin pol i tic11! Acest doc u ment ºtiin -
þific car di nal ce vizeazã flora cormofitelor, prezintã
peste 3.450 specii existente în România. Speciile
provenite din Maramureº reprezintã 44,81%, ceea
ce atestã, o datã mai mult, im portanþa acestei
zone, în contextul floristic al spa þiului fi zi co-geo -
grafic al României. Din punct de vedere tax o -
nomic sunt analizate un numãr de 49 de ordine ºi
152 de familii. Se cuvine subliniat aportul sub -
stan þial adus de Artur Coman la rea lizarea acestei
capodopere. Marea majoritate a speciilor de plan -
te citate în aceastã operã din Maramureº, cu deo -
sebire provenind din Munþii Rodnei ºi Munþii
Maramureºului – în jur de 1.000, − au fost furni -
zate de Artur Coman, prin ierbarul sãu par tic u lar
sau provenite din lucrãrile publicate în Flora Ro -
maniae exsiccata de acelaºi autor. Considerãm cã
aceastã contribuþie ºtiin þificã reprezintã un elogiu
ºi totodatã un omagiu adresat botanistului mara -
mureºean de cãtre Ac a de mia Românã.

Revenim la lucrarea capitalã, Flora Mara -
mureºului, care a dispãrut în mod misterios(!).
Dupã cele relatate de soþia preotului Mircea Antal 
din Breb, profesoarã de biologie, în urmã cu
câþiva ani lucrarea a fost predatã unei angajate a
Muzeului Maramureºean din Sighetul Mar ma þiei, 
fãrã sã se încheie un proces-ver bal de pre da -
re-pre luare. În acest caz se impune iniþierea unei
anchete serioase(!). Este de subliniat faptul cã
autorul a apelat la prietenul sãu apropiat preotul
Mircea Antal din satul Breb, sã-i transcrie
manuscrisul, pregãtind-o astfel pentru tipar. În
acest scop au fost dactilografiate aproape 150 de
pagini, cerându-se totodatã ºi avizul acad. Emil
Pop, sau al altor mari botaniºti români, care au
fost impresionaþi de rigoarea ºtiinþificã a cerce -
tãrilor în acest domeniu. Astfel, acad. Emil Pop
considera lucrarea ca reprezentând „o contribuþie
floristicã regionalã exhaustivã ºi fundamentalã,
bazatã pe cercetãri originale, iar publicarea inte -
gralã a acestei lucrãri ar însemna o contribuþie

foarte substanþialã la cunoaºterea florei acestei
regiuni din partea cea mai nordicã a þãrii...”. Din
pãcate, starea de sãnãtate a preotului nu i-a permis 
sã con tinue acest demers, iar ul te rior, stupoare...
manuscrisul n-a mai fost regãsit, impunându-se în 
acest scop o anchetã urgentã!

La Simpozionul „Centenarul naºterii ing.
Artur Coman. 7-8 sept. 1981” − desfãºurat la
Muzeul Maramureºului din Sighetul Marmaþiei,
preotul Mircea Antal a prezentat comunicarea
ºtiinþificã intitulatã „Concepþia de cercetare ºi
redactare a Florei Maramureºului în viziunea bo -
ta nistului Artur Coman”, din care spicuim:

„La începutul anului 1967, dupã ce am cã -
zut de acord asupra unor detalii referitoare la
forma ºi fondul lucrãrii, m-am oferit sã-l ajut la
stilizarea ºi transcrierea manuscrisului. Con co -
mitent, la rugãmintea sa, am conceput un studiu
introductiv detailat ºi ne-am strãduit împreunã sã
alcãtuim, cât mai ex act, indexul locurilor cer -
cetate, bibliografia, scara floristicã, conspectul
fitocenozelor etc... Astfel, pânã în noiembrie
1967, au fost dactilografiate 145 pagini din ma -
nuscrisul de bazã – cuprinzând 489 specii spon -
tane – ºi 32 de pagini din introducere, inclusiv
prefaþa. […] Ca urmare a sugestiilor de îmbu -
nãtãþire a textului, propuse în referat, precum ºi a
îndrumãrilor competente date de botaniºti cu re -
nume ca Alexandru Borza, Emil Pop, Emilian
Þopa, Nicolae Boºcaiu ºi alþii, s-a trecut la o nouã
redactare a lucrãrii, dupã criterii mai moderne,
fãrã a i se schimba fun da men tal structura. În acest 
sens Artur Coman a fost in tran si gent, neadmiþând
modificãri substanþiale în concepþia de prezentare 
a Florei sale, la realizarea cãreia muncise cu per -
severenþã o viaþã întreagã. S-a dovedit totuºi re ceptiv
la unele noutãþi apãrute în literatura bota nicã ro -
mânã sau strãinã, operând o serie de corectãri ale
manuscrisului, renunþând la multe forme ori va -
rie tãþi neconcludente ºi permiþând o lãrgire a pre -
o cupãrilor lucrãrii în direcþia studiilor fito ceno lo -
gice, etnobotanice, biocartografice etc”12.

În tot timpul vieþii sale, cel supranumit Gi -
gantul din Borºa a fost o pildã vie de pasiune ºi
competenþã ºtiinþificã, de muncã neîntreruptã ºi
generoasã pentru afirmarea botanicii în acest le -
gendar colþ de þarã. Ca un omagiu, în anul 1981,
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11 Teresia B. Tãtaru, Alexandru Borza – ctitorul Rezervaþiei Pietrosu Mare, în De la Pietrosu Mare la Parcul Naþional
Munþii Rodnei – Rezervaþie a Biosferei 75 ani, Editura Universitãþii de Nord Baia Mare, 2009, p. 25-43.

12 Mircea Antal, Concepþia de cercetare ºi redactare a Florei Maramureºului în viziunea botanistului Artur Coman, în
„Acta Mvsei Maramorosiensis IV”, Sighetul Marmaþiei, 2006 p. 29-33.



Subcomisia Monumentelor Naturii de la Filiala
clujeanã a Academiei R.S.R., în colaborare cu
Comitetul Judeþean de Culturã ºi Educaþie Socia -
listã ºi Inspectoratul Silvic al Judeþului Mara -
mureº, au organizat la Sighetul Marmaþiei
ma nifestarea ºtiinþificã prilejuitã de centenarul
naºterii ing. silvic Artur Coman.

În anul 2006, la Muzeul Maramureºului din
Sighetul Marmaþiei s-a organizat Simpozionul in -
ti tulat „Artur Coman – 125 de ani de la naºtere”.
Comunicãrile ºtiinþifice ded i cate memoriei sa -
van tului maramureºean de notorietate naþionalã ºi 
internaþionalã, marelui bot a nist ºi umanist Artur
Coman – prezentate la cele douã manifestãri ºtiin -
þifice, au fãcut obiectul volumului tipãrit: Acta
Mvsei Maramorosiensis IV – volum îngrijit de dr.
Mihai Dãncuº.

Un alt prilej de a-l comemora pe botanistul
maramureºean de anvergurã europeanã ni l-a ofe rit
manifestarea ºtiinþificã organizatã tot de Mu zeul
Maramureºean din Sighetul Marmaþiei din 28 oc -
tombrie 2016, intitulatã „Simpozion Artur Coman – 
135 de ani de la naºtere”. Comunicãrile ºtiinþifice
prezentate cu acest prilej s-au publicat în volum.

Dar, memoria ilustrului ºi venerabilului
nostru înaintaº Artur Coman o putem onora ºi
cinsti chiar retroactiv, în semn de re spect, chiar ºi
ca un gest reparatoriu, prin idei sau propuneri care 
se pot realiza fãrã eforturi deosebite. Astfel, foru -
rile superioare de specialitate pot avansa ideea de
a i se acorda, post mor tem, titlul de Membru de
Onoare al Academiei Române. De decizia orga -
nelor judeþene sau lo cale de stat pot depinde alte
mãsuri care se pot materializa în acordarea titlului 
de Doc tor Honoris Causa (post-mor tem). 

Având în vedere cã Secþia de ªtiinþe Na -
turale a Muzeului Maramureºean din Sighetul

Marmaþiei deþine valorosul Ierbar – Artur Coman
(peste 16.000 coli), precum ºi întreaga arhivã,
bibliotecã, obiecte personale aparþinând marelui
bot a nist, ar putea sã-i poarte numele. De ase -
menea, Casa Memorialã ºi Minigrãdina botanicã
„Artur Coman” (cu spe cific maramureºean), − 
aflate tot la Sighetul Marmaþiei s-ar putea bucura
de aceleaºi „drepturi”. La Viºeul de Sus, unde a
lucrat 35 de ani, i-ar sta bine unui bust al bota -
nistului; la Borºa, liceul de aici i-ar putea prelua
numele, având în vedere locul sãu de naºtere.
Acelaºi lucru s-ar putea repeta la Baia Mare ºi
vizeazã – facultatea de profil a Universitãþii de
Nord. În Pasul Prislop, în cadrul Centrului de
Informare Turisticã a Parcului Naþional Munþii
Rodnei – Rezervaþie a Biosferei, se poate ame -
naja, fãrã eforturi, o vitrinã-douã cu lucrãri ºi
obiecte ce au aparþinut cercetãtorului florei Masi -
vului Rodnei. Comisia judeþeanã de Ocrotire a
Naturii ºi-a onorat obligaþia, acordând Re zer va -
þiei ªtiinþifice Pãdurea Crãiascã numele „Artur
Coman”, adicã numele celui care a propus în
premierã ca acest obiectiv nat u ral sã fie inclus
printre siturile conservate din judeþ.

Este de reþinut faptul cã, dacã s-ar fi putut
realiza publicarea operei fundamentale Flora
Ma ra mureºului, aparþinând lui Artur Coman,
aceasta ar fi însemnat supremul omagiu adus ine -
galabilului bot a nist maramureºean. Dar, iatã cã ºi
prin asemenea modeste materiale tipografice se
mai pot repara niºte „gafe”, omisiuni, greºeli ale
trecutului, încercând o reabilitare ºi astfel reuºind
sã-l repunem în toate drepturile pe cel mai înse m -

nat om de ºtiinþã maramureºean al secolului XX −
Artur Coman – care face parte totodatã din patri -
moniul cul tural naþional ºi nu numai.
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Florian Ulmeanu
1903-1973

Dana Au rora COVACI

În constelaþia marilor personalitãþi ma -
ramureºene, care ºi-au înscris numele,
cu litere de aur în Panteonul ºtiinþei ºi al

culturii naþionale ºi europene, un loc cu totul
aparte îl ocupã profesorul universitar doc tor do -
cent Florian C. Ulmeanu, supranumit atât de fru -
mos – Doctorul fãrã Arginþi1.

Este unul dintre reprezentanþii de seamã ai
meleagurilor maramureºene, care a fost învred -
nicit cu harul creaþiei, al cunoaºterii, cu cel al
omeniei, al dragostei de neam ºi de þarã. ªi-a
înmulþit cu folos talanþii, cu care a fost dãruit, ºi-a
consacrat întreaga activitate þãrii ºi neamului ro -
mânesc, dedicându-se „cu pasiune ºi energie no -
bilei profesii de medic civil ºi militar”,
a fir mându-se cu competenþã ca organizator de
evenimente ºtiinþifice de mare þinutã, fiind un
cadru di dac tic universitar model, un cercetãtor
ºtiinþific recunoscut „pe plan naþional ºi mondial,
precum ºi un luptãtor neobosit pentru ridicarea
socialã a regiuni natale”2, fiind considerat „pre -
cursorul medicinii sport ive”3, fundamentând
astfel „la noi în þarã o disciplinã nouã: fiziologia
exerciþiilor fizice, ºi punând, în premierã, baze
solide pentru ªcoala Româneascã de Fiziologia
Culturii Fizice, recunoscutã azi cã una dintre cele
mai prestigioase pe plan internaþional”.4 

Florian C. Ulmeanu a vãzut lu mina zilei la 3 
noiembrie 1903, în localitatea Ulmeni, actualul
judeþ Maramureº, fiind cel mai mare dintre cei
ºase copii ai lui Alexa Covaciu5 ºi Maria Dulfu,
ne poata poetului Petre Dulfu. Pãrinþii sãi, oameni
oneºti, cu principii corecte ºi convingeri ferme,
ºi-au educat copiii în spiritul adevãrului ºi al

dreptãþii, îndemnându-i sã-ºi pãstreze în orice
situaþie o noa rea ºi demnitatea. Tata, un agricultor
destoinic, a fost, vreme de peste douãzeci de ani,
primar în comunã ºi i-a transmis viitorului sa vant
setea „de cunoaºtere, tenacitatea în acþiune, spi -
ritul adevãrului, dreptãþii, necesitatea de a-þi pãstra
onoarea ºi verticalitatea în orice împrejurãri, de a
te dãrui celor mulþi, unei cauze nobile”6. Mama
sa, „o fiinþã cu o structurã sufleteascã deosebitã,
plinã de sensibilitate”, l-a învãþat „sã fie respec -
tuos ºi conºtiincios”, fermecându-l totodatã cu
poveºtile ºi basmele „pe care i le ºoptea seara cu
vocea-i caldã”7.

ªcoala primarã o absolvã în comuna natalã,
dupã care intrã la Gimnaziul Su pe rior al Co le -
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1 Este, de altfel, titlul monografiei pe care i-a dedicat-o Fe lix Mar ian, apãrutã la Editura Gutinul din Baia Mare în anul
1997.

2 Fe lix Mar ian, Doctorul fãrã arginþi, Editura Gutinul, Baia Mare, 1997, p 7.
3 Idem, Ani de viaþã pentru viaþã, Editura Eurotip, Baia Mare, 2018, p. 3.
4 Idem, Doctorul fãrã arginþi, p. 25-26.
5 Viitorul sa vant a renunþat la acest nume de familie, preferându-l pe cel derivat de la numele localitãþii natale –

Ulmeanu, sub care este cunoscut în întreaga lume medicalã.
6 Fe lix Mar ian, Doctorul fãrã arginþi, p. 9.
7 Ibi dem.



giului Re for mat din Zalãu, unde parcurge primele 
douã clase din ciclul secundar, clasele a III-a, a
IV-a ºi a V-a urmându-le la Liceul de Stat Ma -
ghiar din Baia Mare, iar clasele a VI-a, a VII-a ºi a 
VIII-a la Liceul ,,Gheorghe ªincai” din Baia
Mare, unde se remarcã prin inteligenþã, se rio -
zitate ºi responsabilitate faþã de învãþãturã8. A
participat la activitãþile „Societãþii de lecturã” din 
cadrul Liceului „Gheorghe ªincai”, îndeplinind o
bunã bucatã de vreme funcþiile de secretar ºi ca -
sier al acesteia, fiind totodatã re dac tor al „Zia -
rului Societãþii de lecturã”9. A trecut examenul de 
maturitate în anul 1922, obþinând calificativul
„Foarte bine”10.

Dupã absolvirea liceului, tânãrul Florian
Ulmea nu intrã la Facultatea de Medicinã a Uni -
versitãþii din Cluj, dar, dupã primul an, „ne mai putând 
suporta cheltuielile de întreþinere la fa cul tate”, re -
nunþã la Cluj11, dar nu ºi la cariera medicalã, cãci
va intra „prin con curs, la 15 de cembrie 1923, ca
elev la Institutul Sanitar Militar, în care calitate
urmeazã cursurile Facultãþii de Medicinã din
Bucu reºti”12. În anul 1924, la 1 aprilie, devine
sublocotenent, iar la 15 decembrie 1927, an în care
terminã facultatea, este avansat locotenent”13.

Ca stu dent, Florian Ulmeanu, dincolo de o
temeinicã pregãtire de specialitate ºi de aplecarea
pertinentã spre cercetarea ºtiinþificã, asimileazã o
bogatã culturã generalã, constând în lecturi din
literatura naþionalã ºi cea universalã, citeºte cu
pasiune lucrãri de istorie, de geografie14, fiind
totodatã atras de artele plastice ºi de muzicã. Nu a
fost strãin nici de viaþa socialã, fãcând, bunãoarã,
parte, între anii 1923-1927, din Comitetul de con -
s trucþie a cãminului studenþilor de la medicinã”15,
iar vacanþele petrecute în Ulmeniul na tal se
consti tuiau în tot atâtea prilejuri de declanºare a
unor acþiuni menite sã ridice nivelul cul tural ºi, în
gen eral, orizontul de cunoaºtere al oamenilor din
þinutul na tal. În acest scop a înfiinþat Societatea
Culturalã „Tinerimea din Ulmeni ºi din jur”, în
cadrul cãreia, împreunã cu cei cinci fraþi ai sãi ºi
cu mulþi alþi tineri din localitate, a iniþiat ºi pus în
operã importante proiecte cul tural-obºteºti, dintre 
care meritã, în acest cadru, amintite urmãtoarele:
dezvelirea unui mon u ment în memoria eroilor
cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial (monumentul a
fost donat de societatea „Cultul eroilor” din
Bucureºti în anul 1933)16; inaugurarea muzeului
etnografic lo cal ºi a bibliotecii; deschiderea
cursu lui de îndrumãtoare casnice pentru tinerele
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8 Se impune observaþia cã doar Fe lix Mar ian, care este, de fapt, singurul biograf al lui Florian Ulmeanu, aminteºte
trecerea acestuia pe la Colegiul Re for mat din Zalãu ºi pe la Liceul de Stat Maghiar din Baia Mare. Ceilalþi autori, care
s-au ocupat, într-un fel sau altul, de viaþa ºi activitatea lui Florian Ulmeanu, se mãrginesc a reþine cã acesta a absolvit
Liceul ,,Gheorghe ªincai” din Baia Mare. A se vedea, în acest sens, articolul lui Gheorghe Criºan, intitulat Profesorul
dr. do cent Florian Ulmeanu (1903-1973), publicat în Anuarul Marmaþia, IV, al Muzeului Judeþean Maramureº, Baia
Mare, 1978, unde, la pagina 517, se spune cã viitorul om de ºtiinþã „îºi face studiile liceale la Liceul „Gheorghe ªincai” 
din Baia Mare”. Aceeaºi informaþie trunchiatã apare ºi în studiul lui Iacob Mihãilã, publicat în revista „Educaþie fizicã
ºi sport”, nr. 10 din anul 1974, purtând titlul O viaþã dãruitã ºtiinþei educaþiei fizice ºi sportului. Prof. dr. do cent
Florian Ulmeanu, precum ºi în lucrarea lui Florian Gheorghe, Mihai Popescu ºi conf. univ. dr. Ion Rotaru, Prezenþe
militare în ºtiinþa ºi cultura româneascã. Mic dicþionar, Editura Militarã, Bucureºti, 1982, p. 107, din care aflãm doar
cã Florian Ulmeanu a terminat liceul la Baia Mare. Nedumerirea sporeºte, însã, lecturând un articol publicat de autorul
monografiei citate (la doar doi ani dupã apariþia acesteia), în care ni se spune cã Florian Ulmeanu, „între 1914-1922 a
urmat studiile liceale – primii doi ani în oraºul Zalãu, iar ultimii ºase la Liceul „Gheorghe ªincai (actualul Colegiu) din
Baia Mare”, nemaiamintind nimic despre Liceul de Stat Maghiar. (Vezi, Fe lix Mar ian, Acad. Prof. dr. Florian C.
Ulmeanu – fiu al Maramureºului – pre cur sor al medicinii sport ive româneºti, în culegerea La început a fost
Hipocrate, Editura „Gutinul” Baia Mare, 1999, p. 24). Aceeaºi informaþie ne-o oferã ºi în lucrarea Medici ºi farmaciºti
din Maramureº, Editura „Gutinul”, Baia Mare, 2006, p. 201.

9 Fe lix Mar ian, Doctorul fãrã arginþi, p. 10.
10 Vezi Anuarul Liceului „Gheorghe ªincai” pe anul ºcolar 1921/1922, p. 13.
11 Fe lix Mar ian, Doctorul fãrã arginþi, p. 15; Idem, La început a fost Hipocrate, p. 24. Episodul „clujean” al studenþiei lui 

Florian Ulmeanu, este omis, atât de Iacob Mihãilã (op. cit), cât ºi de Gheorghe Criºan (op. cit), nefiind semnalat nici la
Florian Gheorghe, Mihai Popescu ºi conf. univ. dr. Ion Rotaru, Prezenþe militare în ºtiinþa ºi cultura româneascã. Mic
dicþionar, cele trei lucrãri menþionând doar cã dupã absolvirea liceului, acesta urmeazã cursurile Facultãþii de
Medicinã din Bucureºti.

12 Florian Gheorghe, Mihai Popescu ºi conf. univ. dr. Ion Rotaru, op. cit., p.107.
13 Ibi dem.
14 Amintim, în acest con text, cã în anul 1925 Florian Ulmeanu a devenit membru al Societãþii Române de Geografie.
15 Fe lix Mar ian, Doctorul fãrã arginþi, p. 17.
16 Dezvelirea monumentului a avut loc la 23 iunie 1923. La acest eveniment, patronat de Elena Pop Hossu-Longin ºi

Petre Dulfu, a fost prezent, printre alte oficialitãþi, Dimitrie Gusti, pe atunci ministru al Educaþiei Naþionale. 



gospodine; proiectarea unui sediu pentru So cie -
tatea Culturalã „Tinerimea din Ulmeni ºi din jur”, 
care viza amenajarea unei sãli de spectacole cu
patru sute de locuri, spaþii pentru bibliotecã, mu -
zeu etc.; inaugurarea unei bãi populare obþinute,
la intervenþia lui Florian Ulmeanu, de la Mi nis -
terul Sãnãtãþii, fiind importatã din Germania; în -
fiin þarea Dispensarului de Puericulturã; con stru -
irea ºi darea în folosinþã a unei uscãtorii pentru
diferite fructe ºi plante medicinale; amenajarea
unei popicãrii ºi a unui teren de volei, precum ºi a
unui stadion (cu teren de fotbal, pistã de atletism,
poligon de trageri etc.)17. La 20 au gust 1939,
când, în cadrul unei adunãri gen er ale a Societãþii
Culturale „Tinerimea din Ulmeni ºi din jur”, se
de cide transformarea Casei Naþionale din lo ca -
litate în cãmin cul tural, Florian Ulmeanu este ales 
„preºedinte de onoare” al acestui aºezãmânt18.
Preocupãrile sociale, culturale ºi, în gen eral, acþi -
unile în folosul comunitãþii vor fi în permanenþã
în atenþia lui Florian Ulmeanu. Dovadã stau, printre
altele, cursurile cu durata de o lunã, organizate de
acesta în anul 1946, pentru consãtenii sãi, cu
sprijinul brigãzilor sociale ce fiinþau la nivelul
Fundaþiilor Re gale. În cadrul acestor cursuri s-au
dezbãtut chestiuni teoretice, urmate de aplicaþii
prac tice, pentru gospodinele Ulmeniului ºi pentru 
cele din zonã, pe probleme sanitare ºi de industrie
casnicã (cusãturi ºi þesãturi artistice), s-au predat
lecþii pentru bibliotecarii comunali, pentru con -
ducãtorii de co op er a tive sãteºti (preºedinþi,
contabili, vânzãtori), s-au dat îndrumãri privind
recoltarea ºi uscarea plantelor medicinale ºi a
fructelor etc. „În încheierea acestor cursuri, s-a
organizat o serbare cul tural-artisticã ºi sportivã,
predominând folclorul ºi portul þãrãnesc lo cal”,
totul finalizându-se „cu defilarea carelor ale go -
rice”19. Iatã, aºadar, cum, încã de pe atunci,
Ulmeniul se comporta ca o localitate cu des chi -
dere cãtre mod ern ism ºi civilizaþie, iniþiind ºi
organizând evenimente culturale de anvergurã ºi
asigurându-ºi elemente importante de ordin stra -

te gic ºi care-i vor permite, dupã ani, sã-ºi re -
vendice un binemeritat statut ur ban, la conferirea
cãruia, a contribuit, în bunã mãsurã, punerea în
practicã a ideilor novatoare ale lui Florian Ulmeanu, 
care a fost un veritabil catalizator pentru tineretul
din zonã, desfãºurând o meritorie activitate în
cadrul ASTREI20 ºi transformând treptat Ulme -
niul „într-un centru al comunelor ºi satelor de pe
valea Someºului, al celor de sub Codru, ca ºi al
celor de peste apã, pânã în Chioar”21.

Florian Ulmeanu absolvã Facultatea de Me -
dicinã din Bucureºti în anul 1927, obþinând nota
zece la susþinerea lucrãrii de licenþã intitulate
Con tribuþii la studiul sifilisului reumatoid. În
anul urmãtor este admis în „Colegiul Medicilor,
Secþia Ilfov, ca liber practicant, în specialitatea
boli interne”22. În anul 1929 este angajat la Insti -
tutul Militar de Educaþie Fizicã ºi Sport ca asis -
tent „cu obiective centrate în jurul problemelor
complexe ale educaþiei fizice ºi sportului”. Tâ -
nãrul medic va dobândi expertiza necesarã ºi în
acest domeniu, cãci, între anii 1928 ºi 1932, frec -
venteazã cursurile Institutului Su pe rior de Edu -
caþie Fizicã din Bucureºti, pe care le finalizeazã
cu lucrarea de licenþã „Cercetãri experimentale
asupra modificãrii cronaxiei în urma oboselii ºi
antrenamentului”, fiind astfel „unul dintre primii
ofiþeri absolvenþi ai acestui institut”23. În 1929,
dupã parcurgerea unor cursuri de medicinã legalã, 
„obþine di ploma de medic legist”24, calificare ne -
cesarã, atât pentru cunoaºterea profundã a or -
ganismului uman, cât ºi pentru conferirea unui
înalt grad de credibilitate rezultatelor cercetãrilor
pe care intenþiona sã le întreprindã. 

A urmat mai multe stagii de perfecþionare în 
afara þãrii. În anul 1930, participã la cursurile de
varã med ico-sport ive organizate la Berlin pe
aceastã temã, la „Deut sche Hochschule”, iar în
anul 1931, în perioada iunie-octombrie, parcurge
un curs de fiziologie a muncii ºi orientare pro -
fesionalã orga nizat în cadrul Conservatorului
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17 Date extrase dintr-un documentar realizat, în anul 1987, de Matei Ulmeanu, fratele lui Florian Ulmeanu, ca rãspuns la
o solicitare a Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare, privind strângerea de date în vederea elaborãrii
„Dicþionarului personalitãþilor din judeþul Maramureº”.

18 Ibi dem.
19 Ibi dem.
20 Între anii 1923-1925 Florian Ulmeanu a fost bibliotecar voluntar al Despãrþãmântului Ulmeni al ASTREI
21 Gheorghe Criºan, op. cit., p. 516.
22 Fe lix Mar ian, Doctorul fãrã arginþi, p. 18.
23 Florian Gheorghe, Mihai Popescu ºi conf. univ. dr. Ion Rotaru, op. cit., p. 107.
24 Fe lix Mar ian, Doctorul fãrã arginþi, p. 19.



Naþional de Arte ºi Meserii din Paris25. În capitala 
Franþei, prezintã la Societatea de Biologie o inte -
resantã „lucrare de biologie aplicatã – Influenþa
antrenamentului asu pra modificãrii cronaxiei în
cursul exer ci þiu lui fizic, continuând-o apoi cu
Mo dificãrile cro naxiei în timpul antrenamentului 
de lungã duratã”26, marcând astfel începuturile
medicinii sport ive.

Activitatea ºtiinþificã ºi de cercetare a lui
Florian Ulmeanu se desfãºoarã la parametri înalþi
începând cu anul 1934, când Oficiul Naþional
pentru Educaþie Fizicã, apreciindu-i cum se cu -
vine capacitatea intelectualã ºi realizãrile de pânã
atunci27, îi oferã o bursã de studii pentru doi ani în
Franþa, la Paris, unde se specializeazã în bio -
metrie ºi psihotehnicã în Laboratorul de Orga -
nizare a Muncii al cãilor ferate franceze28. În
capitala Franþei întreprinde o serie de cercetãri în
„domeniul efortului mus cu lar la Catedra de fizio -
logie a prof. J. Lapique ºi în Laboratorul de fizio -
logie aplicatã al prof. Henri Laugier – Sorbona” ºi 
elaboreazã o lucrare de referinþã în acest do me niu,
intitulatã Efort voluntaire et chronaxie (Efor tul
voluntar ºi cronaxia), pe baza cãreia Uni ver sita -
tea din Paris îi conferã titlul de doc tor în ºtiinþe,
iar Ac a de mia de Medicinã a Franþei Premiul
Boulard pe anul 1936”29. Despre activitatea de
cercetare desfãºuratã la Paris gãsim date inte -
resante în monografia lui Fe lix Mar ian, în care se
fac referiri consistente la cele 361 de experimente
efectuate de Florian Ulmeanu, la relaþiile de co -
laborare ºtiinþificã ºi de prietenie dintre el ºi pro -
fesorul H. Laugier, despre susþinerea tezei de
doctorat, la Sorbona, în data de 29 februarie 1936
etc.30. Henri Laugier i-a apreciat la cel mai înalt
nivel calitãþile de om de ºtiinþã, despre care a
firmat urmãtoarele: ,,Vreau sã vã trans mit toatã
stima pe care o port pentru tânãrul medic ºi om de
ºtiinþã român. El a lucrat timp de un an sub di -

recþia mea, în probleme de fiziologie ºi elec tro -
fiziologie nervoasã, aplicatã la munca muscularã ºi
i-am putut aprecia calitãþile sale aplicative pentru
ºtiinþa ºi aptitudinile sale reale pentru cercetarea
ºtiinþificã31.

Florian Ulmeanu a fost o personalitate cu o
anvergurã intelectualã impresionantã, calatã pe
douã dimensiuni majore: cea militarã ºi cea civilã. 
A absolvit Facultatea de Medicinã cu gradul de
locotenent, cum am arãtat mai sus, intrând ime -
diat în sistemul medicinii militare, unde a înre -
gistrat performanþe remarcabile, mai ales în ceea
ce priveºte medicina sportivã. În anul 1929 îºi
începe cariera universitarã, ca asistent în cadrul
Institutului Militar de Educaþie Fizicã, lucrând aici
pânã în anul 1934, specializându-se în fizio logie,
con trol med i cal ºi gimnasticã medicalã pentru stu -
denþii militari. E de remarcat faptul cã aproximativ
în aceeaºi perioadã (1930-1934), „lu creazã în pa -
ralel ºi ca asistent voluntar la Institutul Naþional
de Educaþie Fizicã (facultatea civilã – n.n.), la
Catedra de fiziologie”32, poziþie de pe care se
înscrie ca stu dent la aceastã instituþie, obþinând, în 
anul 1933, di ploma de licenþã. 

A avut, în cadrul sistemului militar, diferite
locuri de muncã, a dus cu brio la îndeplinire
misiuni ºi sarcini importante, progresând pro fe -
sional ºi fiind avansat în grad. Astfel, în anul 1938 
devine cãpitan, iar în 1944 primeºte gradul de
locotenent col o nel, apoi peste un an pe cel de
colonel, iar din 31 decembrie 1950 este trecut în
rezervã. A fost numit medic la Depozitul de re -
montã (serviciu militar însãrcinat cu procurarea
cailor pentru armatã – n. n), a acordat asistenþã
medicalã în cadrul mai multor operaþiuni militare
ºi cursuri de pregãtire. A lucrat o perioadã ca
medic ºi in struc tor la Centrul Med i cal Aero nau tic 
din Bucureºti, apoi a fost numit medic-ºef al
Bazei Flotilei a 3-a Vânãtori. În timpul celui de-al 
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25 Vezi Florian Gheorghe, Mihai Popescu ºi conf. univ. dr. Ion Rotaru, op. cit., p. 108; Gheorghe Criºan, op. cit., p. 517;
Fe lix Mar ian, Doctorul fãrã arginþi, p. 19; Iacob Mihãilã, op. cit., p. 49.

26 Gheorghe Criºan, op. cit., p. 517.
27 Între timp, Florian Ulmeanu, împreunã cu un grup de tineri medici, din care fãcea parte ºi viitorul ac a de mi cian ªtefan

Milcu, de care va rãmâne legat toatã viaþa prin preocupãri ºtiinþifice comune, întemeiazã societatea „Medicina
educaþiei fizice ºi a sportului” editând ºi o revistã cu acelaºi nume.

28 Iacob Mihãilã, op. cit., p, 49.
29 Ibi dem. Vezi ºi Gheorghe Criºan, op. cit., p. 517; Florian Gheorghe, Mihai Popescu ºi conf. univ. dr. Ion Rotaru, op.

cit., p. 108. 
30 Fe lix Mar ian, Doctorul fãrã arginþi, p. 19-22.
31 Ibi dem, p. 96.
32 Ibidem, p. 34.



Doilea Rãzboi Mondial a fost medic al Escadrilei
Sanitare de pe lângã Armata a IV-a din Crimeea
(15 iunie 1943-15 ianuarie 1944), participând la
evacuarea rãniþilor; a fost medic la Sanatoriul
Militar Maritim de la Eforie Sud; medic-ºef al
Serviciului sanitar al Organizaþiei „Munca tine -
retului român”, medic-ºef al Inspectoratului
pentru Pregãtirea Premilitarã etc.33.

Florian Ulmeanu s-a afirmat ca un medic
militar de mare valoare, care, departe de a fi un
simplu practician, a întreprins numeroase cer ce -
tãri asupra organismului uman ºi a scris studii,
care, cel puþin în domeniul medicinii sport ive,
sunt actuale ºi apreciate ºi azi. Cu aceeaºi dispo -
nibilitate la efort intelectual, cu competenþã ºi
spirit ac a demic s-a manifestat ºi ca medic civil.
De altfel, cele douã componente s-au completat
admirabil în personalitatea ºtiinþificã ºi peda go -
gicã a lui Florian Ulmeanu, instalându-l autoritar
pe un piedestal la care pot ac cede doar oamenii
superiori. ªi-a pus într-un mod ex em plar inte -
ligenþa în slujba semenilor, în slujba naþiunii,
prestând servicii de aleasã calitate în toate do -
meniile ºi în toate posturile pe care a evoluat.
Începând cu anul1937 devine „asistent bugetar la
Catedra de fiziologie de la Ac a de mia Naþionalã
de Educaþie Fizicã”34, parcurgând toate treptele
devenirii universitare: conferenþiar în anul 1948,
profesor ºi ºef de catedrã în anul 1950, profesor
atestat în anul 1961, profesor doc tor do cent în
anul 1962. Dupã pensionare (1969) este, pentru o
scurtã perioadã (1969-1971) profesor con sul tant,
dar a continuat activitatea de cercetare, fiind unul
dintre cei mai activi membri ai Societãþii de
Medicina Culturii Fizice35. A fost medic al mai
multor echipe ºi loturi sport ive, a fost selectat
pentru conferinþe ºi cursuri de perfecþionare a
medicilor sportivi, între anii 1936 ºi 1940 a fost
cooptat în echipele de coordonare a loturilor „na -
þionale de gimnasticã, atletism, schi, nataþie, scri -
mã ºi box”, în perioada 1954-1958 „a parti cipat
efectiv la antrenarea lotului naþional feminin de
gimnasticã”, iar „între 1956 ºi 1963 a parti cipat

cu colaboratorii sãi la antrenarea lotului naþional
de pentatlon mod ern”36. Pe baza cer cetãrilor sale,
Florian Ulmeanu a ajuns la con cluzia cã „forma
sportivã ºi longevitatea sportivã sunt con di þio -
nate, în primul rând, de funcþionarea optimã a
mecanismelor nervoase centrale ºi nu mai studiul
mul ti lat eral ºi aprofundat al me ca nismelor de re -
glare neuromuscularã poate funda menta ºti in þific
problemele importante ale practicãrii spor tului”37.

Florian Ulmeanu a fost membru al mai mul -
tor organizaþii ºtiinþifice naþionale ºi inter na þio -
nale, deþinând în cadrul acestora importante
funcþii de conducere. Astfel a fost membru al
„Societãþii pentru Istoria Medicinii”, al „So -
cietãþii Române de Geografie”, vicepreºedinte al
„Societãþii de Medicina Culturii Fizice”, al 
„Societãþii Medicale de Educaþie Fizicã din Bu -
cu reºti” etc. A organizat numeroase manifestãri
ºtiinþifice de mare amploare (primul congres ro -
mân de medicinã aplicatã la educaþie fizicã ºi
sport; sesiuni de comunicãri ºtiinþifice; cel de-al
doilea congres eu ro pean de medicina sportului –
Bucureºti, 30 septembrie-3 octombrie 1969
etc.)38. A fost numit ref er ent al Comisiei ºtiin -
þifice a Federaþiei Internaþionale de Medicinã
Sportivã pentru coordonarea activitãþilor na þio -
nale din diferite þãri ale Europei; a fost membru
tit u lar ºi vicepreºedinte al Comitetului executiv al 
Federaþiei Internaþionale de Medicinã Sportivã; a
participat la numeroase congrese internaþionale
(Torino, 1933; Chamonix, 1933; Berlin, 1934;
Praga, 1948 ºi 1962; Luxemburg, 1956; Bu da -
pesta, 1962; Roma, 1967; Bo lo gna, 1969; Atena,
1971; Munchen, 1972 etc., prezentând de fiecare
datã comunicãri ºtiinþifice39. Numeroasele parti -
cipãri internaþionale ale lui Florian Ulmeanu –
afirma academicianul ªtefan Milcu – au con tri -
buit la creºterea prestigiului fiziologiei româneºti
consacrate medicinii sport ive, propulsându-l „pe
primul loc în rândul savanþilor din domeniul fizi -
ologiei educaþiei fizice ºi sportului”, fiind „unul
dintre cei mai reprezentativi fiziologi ai medicinii 
sport ive”40.
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33 Vezi, mai ales, Fe lix Mar ian, Doctorul fãrã arginþi, p. 50-55.
34 Ibi dem, p. 36.
35 Ibi dem, p. 37.
36 Ibi dem, p. 33.
37 Gheorghe Criºan, op. cit., p. 518.
38 Ibi dem.
39 Vezi detalii la Fe lix Mar ian, Doctorul fãrã arginþi, p. 90-95.
40 Ac a de mi cian ªtefan Milcu, In memoriam, în Probleme actuale ale medicinii educaþiei fizice ºi sportului. Omagiu



Florian Ulmeanu a fost membru în co mi -
tetele de redacþie ale mai multor reviste de spe -
cialitate, iar în prodigioasa-i carierã ºtiinþificã a
publicat sute de articole, numeroase cursuri ºi
manuale pentru uzul studenþilor sau al medicilor
(Sportivul ºi corpul sãu, Editura Uniunii de Cul -
turã Fizicã ºi Sport, Bucureºti, 1963; Curs de
fiziologie generalã, Editura Didacticã ºi Peda -
gogicã, Bucureºti, 1954; Man ual de fiziologie. Cu 
aplicaþii la exerciþiile fizice (în colaborare), Edi -
tura Uniunii de Culturã Fizicã ºi Sport, Bucureºti,
1954; Medi cina culturii fizice, Editura Medicalã,
Bu cureºti, 1958, 1965; Fiziologia generalã, Edi -
tura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1969 (în
co laborare) etc. A elaborat, de asemenea, un tratat 
de medicina culturii fizice, „care a primit ºi o
validare internaþionalã, fiind tradus în limba spa -
niolã pentru Congresul de Fiziologie orga nizat în
Ar gen tina”41.

De-a lungul întregii sale cariere, pro feso -
rului Ulmeanu i s-au acordat premii ºi diplome, în 
semn de recunoºtinþã ºi de înaltã preþuire pentru
munca sa de excepþie în domeniul medicinii, atât
în þarã, cât ºi în strãinãtate. 

Pentru aportul preþios în diferite sectoare de 
activitate ºi în problemele de medicinã aplicatã la
educaþie fizicã ºi sport, a fost distins cu: ,,Medalia 
de argint a aeronauticii”, în 1944; ,,Merite ºtiin -
þifice” din partea Ministerului Învãþãmântului, în
anul 1966; medalia ,,Meritul ºtiinþific”, în 1971 ºi
Ordinul ,,Meritul ºtiinþific” în 1972; ,,Insigna
ami cilor O.N.E.F.”, în 1933; ,,Merite în acti vi -
tatea sportivã”, acordatã de Uniunea de Culturã
Fizicã ºi Sport, în 1963; ,,Di ploma de Onoare”
pentru merite deosebite în dezvoltarea activitãþii
ºtiinþifice ºi în educaþie fizicã ºi sport în România, 
atribuitã de cãtre Consiliul Naþional de Educaþie
Fizicã ºi Sport, în 1969; ,,Di ploma de Onoare”
pentru merite deosebite în dezvoltarea activitãþii
sport ive, atribuitã de cãtre Clubul Sportiv ,,Me -
dicina”, în anul 197042 .

 A fost primit post-mor tem, în Ac a de mia de
ªtiinþe Medicale în 28 aprilie 1994, forurile ºtiin -
þifice reparând astfel o nemeritata uitare,

rãsplãtind o viaþã de muncã ºi abnegaþie în do -
meniul atât de nou al medicinii sport ive. Referatul 
privind personalitatea ºi activitatea celui care a
fost dr. Florian C. Ulmeanu a fost rostit de aca -
demicianul ªtefan Milcu, preºedintele celui mai
înalt for ºtiinþific med i cal din þara noastrã de la
acea datã43.

Aprecierea deosebitã de care s-a bucurat
profesorul Ulmeanu pe plan internaþional, s-a ma -
nifestat încã din tinereþe. Debutul sãu a fost mar -
cat în 1930, de susþinerea unei comunicãri la
Con gresul de Medicinã de la LiPge. 

În 1963, a devenit Membru de Onoare al
Societãþii de Medicinã Cehoslovace ,,J. E. Prkyne”.
În 1964, profesorul Erns Jokl de la Universitatea
Lexington din Kentuky (S.U.A), adresându-i o
scrisoare profesorului Ulmeanu, menþiona:
,,Vreau sã vã felicit în legãturã cu scopul ºi mate -
rialul adunat în raportul Explorarea excitabilitãþii 
neuro-musculare.[...] Con sider cã aþi stabilit în
fe lul acesta un model pro ce dural bun, pentru stu -
dii ulterioare ºi aceasta reprezintã o contribuþie de 
mare importanþã. Diferiþi cercetãtori din Anglia ºi 
S.U.A. sunt sigur ca ar profita foarte mult studiind 
materialul Dv.”44. 

 În 1968, este rãsplãtit cu Di ploma celui
de-al VII-lea Congres Mondial de Medicinã
Spor tivã de la Ciudad de Mex ico, pentru acti -
vitatea ºtiinþificã desfãºuratã cu simþul conºtiin -
ciozitãþii exemplare. 

În 1971, îi sunt atribuite un Certificat de
participare la prima sesiune internaþionalã de la
Atena ºi Olimpia de cãtre Asociaþia Inter na þio -
nalã Olimpicã Medicalã din Grecia, dar ºi premiul 
,,Michel Mitolo” de cãtre Federaþia Med ico-
 Spor tivã din Italia. 

Ca o recunoaºtere a meritelor sale ºtiin -
þifice, culturale ºi sociale, a prestigiului ºi a re -
numelui sãu, ca fiu al satului, comunitatea din
Ulmeni l-a ,,înveºnicit” pe profesorul doc tor do -
cent Florian Ulmeanu, atribuindu-i numele insti -
tuþiei ºcolare din localitate ºi anume, Grupului
ªcolar In dus trial ,,Dr. Florian C. Ulmeanu”
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profesorului dr. Florian Ulmeanu (1903-1973). Coordonatori: prof. dr. Iacob Mihãilã; dr. Neacºu Constantin,
Consiliul Naþional pentru Educaþie Fizicã ºi Sport, Bucureºti, 1975, p. 13.

41 Vezi Ac a de mi cian ªtefan Milcu, Prefaþã la Fe lix Mar ian, Doctorul fãrã arginþi, p. 6.
42 Fe lix Mar ian, Doctorul fãrã arginþi, p. 88-89.
43 Munteanu, Lu cia, 2017, Academicianul prof. dr. Florian C. Ulmeanu (1903-1973), creatorul ramurii medicinii sport ive

în România (I), în ,,Eroii neamului”, serie nouã, anul IX, nr. 1 (30), Martie, p. 65.
44 Fe lix Mar ian, Doctorul fãrã arginþi, p. 97.



Ulmeni, începând cu anul ºcolar 1998/1999 (prin
OMEN nr. 3636/29.04.1998, care prin OMEN 6.
564/13.12.2011 devine Liceul Tehnologic ,,Dr.
Florian Ulmeanu” Ulmeni).

Strada pe care a copilãrit ºi pe care se aflã
casa pãrinteascã se numeºte ,,Dr. Florian
Ulmeanu”.

Tot pe aceastã stradã, se aflã ºi Centrul de
culturã ºi de artã Ulmeni, care are pe frontispiciu
o placã comemorativã dedicatã marelui profesor
doc tor do cent Florian Ulmeanu. 

Pe aceasta stradã, alãturi de casa sa pãrin -
teascã, a fost înãlþatã, pe un teren, donat de cãtre
urmaºii lui Florian C. Ulmeanu, noua bisericã
ortodoxã, sfinþitã în 8 mai 2016, cu hramul ,,Sfânta
Treime” ºi ,,Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavril”. 

Consiliul Lo cal al oraºului Ulmeni i-a acor -
dat titlul de Cetãþean de Onoare post-mor tem pro -
fesorului doc tor do cent Florian Ulmeanu. 

În toamna anului 2005, la 3 noiembrie, din
iniþiativa unor fii ai satului, aflaþi la conducerea
Grupului ªcolar In dus trial ,,Dr. Florian C.
Ulmeanu” Ulmeni, s-au sãrbãtorit pentru prima
datã, la Ulmeni, ,,Zilele Dr. F. Ulmeanu”, ocazie
cu care s-au organizat activitãþi cul tural-ed u ca -
tive la nivelul instituþiei de învã þãmânt, la care
alãturi de elevi, cadre didactice, pãrinþi, au parti -
cipat personalitãþi de seamã ale culturii ro mâ -

neºti, urmaºi ai familiei prof. doc tor do cent
Florian C. Ulmeanu, foºti elevi ai unitãþii de în -
vãþãmânt, care au omagiat activitatea Patro nului
spir i tual al ºcolii care-i poartã cu mândrie numele.

Prin munca asiduã, neobositã, prin contri -
buþiile remarcabile, unice, în literatura de spe -
cialitate, profesorul dr. Flo rian C. Ulmeanu
rã mâne un model demn de urmat pentru fiecare
dintre noi. A explorat în detaliu un domeniu nou,
necercetat încã ºi a reuºit sã deschidã noi ori -
zonturi le gate de medicinã, de oameni.

În peisajul autohton, rãmâne o personalitate 
proeminentã, care a fost dãruitã cu o deosebitã
inteligenþã ºi putere de muncã ºi înalte calitãþi
etice, ce l-au propulsat spre realizãri de prestigiu,
recunoscute de savanþi din întreaga lume. 

Personalitatea ºtiinþificã a prof. univ. dr.
do cent Florian C. Ulmeanu, dublatã de cea a
Omu lui, activ luptãtor pentru propãºirea þinu tu -
rilor natale, va supravieþui vremelniciei vieþii
unei fiinþe umane, numele sau înscriindu-se cu
litere de aur pentru totdeauna în analele medicinii
sport ive româneºti ºi de peste hotare, dar ºi în
conºtiinþa publicã45. 

Urmaºii profesorului dr. do cent Florian
Ulmeanu îi onoreazã ºi îi înnobileazã numele,
ducând mai departe, prin acþiuni culturale, spiritul 
ºi cultul marelui lor înaintaº. 
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Fizicã ºi Sport, Bucureºti, 1975.

Bibliografie on line:
. www.necenzuratmm.ro

271

100 DE PERSONALITÃÞI MARAMUREªENE CARE AU FÃCUT ISTORIE

45 Ibi dem, p. 104. 



Gheorghe Vornicu
1892-1974

Mihaela-Cristina GHERHEª

De la bun început þinem sã precizãm
cã a te apropia de personalitatea pu -
ternicã a lui Gheorghe Vornicu este

mai mult decât o încercare temerarã. Pentru
Gheorghe Vornicu probabil cã ar fi trebuit sã se fi
inventat profesia de pa triot. Într-adevãr, octo ge -
narul nostru a trãit pânã în ul tima clipã cu conºti -
inþa cã „are ceva de spus”, cã este menit, este
dãruit cu vocaþia de a fi pa triot ºi de a împãrtãºi ºi
altora din aceastã nobilã ardere. De altfel, lozinca
dupã care ºi-a orânduit întreaga viaþã este una cât
se poate de romanticã, cât se poate de me mo -
rabilã: „Oricât aº fi de bãtrân, dator þãrii ºi vieþii
nu vreau sã rãmân!”. Într-adevãr, nãscut la sfâr -
ºitul secolului al XIX-lea (15 octombrie 1892), în
Angheleºti de Vrancea, într-o familie cu 10 copii,
protagonistul rândurilor de faþã terminã ªcoala
Pedagogicã din Bârlad (1915) ca ºef de promoþie ºi 
se pregãteºte de un destin cu adevãrat memo rabil.

Mare pa triot, este încorporat în armata ro -
mânã în timpul Primului Rãzboi Mondial
(1916-1918), devine erou al luptelor de la Oituz ºi 
Soveja (1917), unde a fost ºi grav rãnit. Urmare a
amprentelor lãsate de crâncenele lupte pe trupul
sãu (rãnit la picior), militarul Gheorghe Vornicu,
infanterist ºi avi a tor, este decorat cu Coroana
României cu Panglicã de Virtute Militarã. Chiar
dacã a fost rãnit ºi demobilizat, el revine în rân -
durile armatei, de data aceasta ca ºi comandant de
companie: „Mobilizat din nou în 1919, participã
la luptele din Ardeal ºi de la Tisa-Szolnok; co -
mandant de companie, este decorat din nou, de
data acesta cu «Steaua României»”1.

Experienþa dramaticã a rãzboiului, precum
ºi faptul cã venea din Vechiul Regat, l-au de -
terminat tot timpul sã aibã o altã atitudine faþã de
problemele care i se iveau în cale. El face, aºadar,
parte din acea pãturã a administraþiei române, a
statului român venitã, adusã de cãtre „Vechiul
Regat” „sã românizeze”, sã unifice pe deplin þara.
Gheorghe Vornicu nu are, deci, complexe isto -

rice, el n-a fost niciodatã „sub unguri” ºi nu le
recunoaºte dominaþia istoricã. Dimpotrivã! În ar -
ti colul „Gardã la Tisa”, Gheorghe Vornicu, nota:
ªtim cã vom avea de furcã cu ungurii. Toatã
presa (foile) lor (cu mici excepþiuni), de aici ºi de
la ei toate declaraþiile oamenilor po litici ºi mai
ales acþiunea vestitei Ebredö a lui Mejos cântã
cântecul spadei, care a ºi început a-ºi da roadele
în incidentele de pe graniþã. 

Din partea noastrã declarãm cã o vom în -
cruciºa fãrã fricã. În încruciºarea pe care am mai 
avut-o se ºtie acel care a mâncat pãmânt ºi tot
acela va mânca ºi acum.

Cunoaºtem harta ºi drumul spre Buda -
pesta. Niciodatã nu am fost aºa de naivi sã cre -
dem în desarmarea Ungariei ºi nici aºa de proºti
sã cre dem în declaraþiile lor paºnice…

Avem cunoºtinþã cã temniþele lor gem de
populaþie nevinovatã…

De aceea ne-am pregãtit. Avem o armatã
numeroasã, bine organizatã, bine instruitã, bine
hrãnitã, bine îmbrãcatã ºi, mai ales, bine armatã,
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care este fãuritã din fiii unui popor conºtient de
drepturile ºi datoriile sale2.

Fiind mereu în mijlocul disputelor vremii,
participând la toate miºcãrile care apãrau fiinþa
naþionalã a statului român, fie împotriva revi -
zionismului maghiar, fie a pãrerilor etniei ma -
joritare evreieºti din Sighet cum cã ar fi rãu
tra tatã, Gheorghe Vornicu le rãspunde tuturor,
punându-ºi gaj propria viaþã, propria experienþã
de front, trãitã în Ungaria vecinã: 

Eram în 1919 în Ungaria. Am trecut ºi stat
prin multe oraºe. Nu voui a spune ce am auzit, ci
numai ce am vãzut.

Era pe la sfârºitul lunei Au gust într`o searã
frumoasã, cam prin amurg. Mã pregãteam a ocu -
pa oraºul Kun Sent Miclos cu compania mea.
Deo datã þipete ºi strigãte cu un trist ecou de «ioi» 
ºi «vai» ajung la urechile noastre. Ce era?

Domnia lui Bella Kun se topise la apariþia
dorobanþului român, iar biata populaþie ma ghia -
rã se fãcea acum stãpânã la ea acasã, gonind ºi
tero rizând biata populaþie evreiascã. ºi «van da -
lii» de noi a trebuit sã luãm mãsuri energice
pentru re primarea acestor porniri. Tot pe acea
vreme în Budapesta se pescuiau zilnic din Dunãre 
ºi în mai multe locuri deodatã câte 10-15 cadavre
de evrei, cu toatã vigilenþa statului român.

Iar când armata românã primi ordin sã
eva cueze Budapesta ºi Ungaria evreii s`au pus
luntre ºi punte ºi au fãcut ca trupele române sã
mai rãmânã încã douã luni la Budapesta pentru
cã numai aºa le era viaþa asiguratã. ªi apoi, chiar 
ºefii noºtri politici autorizaþi, în frunte cu actu -
alul prim-ministru, D-l N. Iorga, au reprimat de
pe tri buna parlamentului acele incidente, pe când 
la Budapesta am vãzut afiºe cu litere enorme,
iscã lite de cele mai înalte personalitãþi politice ºi
care chemau poporul la distrugerea jidãnimei3.

În aceastã ecuaþie a disputelor politice, ev i -
dent cu suficient de mare suport etnic, regãþeanul
nostru suferea cumplit cãci era considerat o „vini -
turã”, o „zâniturã” chiar ºi de cãtre unii români,
ceea ce pentru mulþi ca el a fost ºi putea fi un
puternic motiv de abandonare, pânã la urmã chiar
a unei nepreþuite misii istorice. Vorbind cu sin -
ceritate ºi spontaneitate de tot ceea ce trãia ºi

suferea cu fiecare confruntare, profesorul Vorni cu
exprima în modul cel mai firesc cu putinþã „teze”
naþionale care aveau sã facã „operã” în epo cã, dar în
gura altor conºtiinþe naþionale (Mircea Vulcãnescu, 
1938), respectiv ideea „unirii sufle teºti”, a îm -
pãrtã ºirii naþionale. Astfel, în articolul „Recenzii
literare”, analizând poezia altui „venetic”, poetul M. 
Slugeru, Gheorghe Vornicu nota, cu amãrãciune: 

„Strein între fraþi” a d-lui Slugeru ne aratã
starea sufle teascã a autorului, plinã de me lan -
colie, stare ce nu o datã o încercãm ºi noi cu toþii
«veneticii» aces tor locuri, veniþi cu cel mai curat
gând sã muncim muncã de robi pe altarul patriei.

Va veni vremea când aceste sugestive sti luri
ale d-lui Slugeru vor constitui dureroase do cu -
mente din vremurile când aceºti venetici mun -
ceau, irosindu-ºi sufletul, la unificarea sufle teascã
a unui mediu ce te lasã strãin între fraþi4.

Cu toate greutãþile cotidiene îndurate me -
nite, parcã, sã-i scoatã în evidenþã doar zãdãrnicia
marilor eforturi, nepreþuitelor sacrificii, eroul
nostru aproape epopeic nu abdicã ºi nu depune
armele, rãmânând un enoriaº care se închinã la
altarul neamului, convins cã Neamul este singura
instituþie umanã care rãmâne veºnicã ºi trans -
cende generaþiile ºi istoria: 

Încã un întâiu Decembrie. Este al VII-lea
care se aruncã în hãul veºniciei, de la cel care a
pus capãt robiei noastre de veacuri, de la cel din
1918, anul mântuirei popoarelor ºi al neamului
nostru. Anul 1918 este limita a douã lumi deo -
sebite ºi el înseamnã în viaþa popoarelor ceea ce
în seamnã anul marii revoluþii franceze în istoria
libertãþii individului…

La noi ziua pecetluirii noii stãri de lucruri
este ziua de 1 Decembrie a acestui an (1918)…

De aceea la fiecare întâiu decembrie se
cuvine sã ne cugetãm ºi sã vedem cu cât suntem
mai tari ºi mai uniþi în rosturile neamului nostru
ºi cu cât ne-am ridicat în ochii lumei…

ªi dacã aceastã socotealã este departe de a
ne mulþumi, se cuvine mãcar în aceste momente
de reculegere sã lãsãm tot ce ne îndepãrteazã de
un rezultat mai bun, tot mai bun, pentru cã dea -
supra noastrã, – cãlãtori în aceastã lume – existã
ceva care trebuie sã-l trecem veºniciei ºi acesta
este Neamul5.
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Protagonistul nostru, acest personaj em ble -
m atic pentru etapa coagulãrilor noastre naþionale
pentru provinciile reunificate la 1918, ºi-a asu -
mat, cu exces de zel – în sensul bun al cuvântului,
misiunea naþional-istoricã a statului român. Tri -
mis profesor practicant la Sfântul Gheorghe,
într-un mediu foarte ostil pânã astãzi, la reco -
mandarea savantului Simion Mehedinþi, de cãtre
Consiliul Dirigent din Sibiu, învãþãtorul Gheorghe
Vornicu îºi desãvârºeºte studiile la Uni versitatea
din Cluj (1921).

Începând cu anul ºcolar 1921/1922, das cãlul
de Bacãu ºi Cluj este numit profesor la catedra de
istorie-geografie, de la ªcoala Normalã din Sighet,
fiind, încet-încet, acaparat de cãtre noul statut, dar,
mai ales, de noul con text isto rico-geo grafic. „Ma -
ramureºul este un þinut care rãpeºte de la început
pe cercetãtor”6. Cucerit fiind deci de noua condiþie
ºi responsabilitate, Gheorghe Vornicu se inte grea -
zã tot mai mult în viaþa ju deþului ºi a zonei: „Deºi
gândul îl bãtea sã se întoarcã pe plaiurile natale,
unde avea de crescut doi fraþi mai mici rãmaºi
orfani, fiind cucerit de aspectul geografic, istoric,
eco nomic ºi folcloric al Maramureºului, a rãmas în 
þara lui Dragoº ºi Bogdan, unde a muncit vreme de
zece ani cu un elan desãvârºit, pricepere ºi ata -
ºament faþã de nevoile Maramureºului obidit”7.

Cea mai mare împlinire pe tãrâm ped a gogic 
a profesorului Vornicu, rãmâne realizarea ma -
nualului de „Geografie a Maramureºului”, ocazie
cu care a strãbãtut ºi cartografiat întregul þinut al
Maramureºului Istoric, umplând, astfel, un mare
gol, aducând judeþul în rândul celorlalte din þarã.

În rãstimpul petrecut în Sighet, Gheorghe
Vornicu a excelat în toate, scriind despre medici,
ºcoalã, tradiþii, scriitori º.a. De asemenea, ana -
lizând întregul fenomen naþional românesc din
Sighet, vom putea constata cã ziaristul din Þara
Vrancei s-a impus în presa maramureºeanã, atât
ca re dac tor („Gazeta maramurãºanã”), cât ºi ca
prestigiu, lui revenindu-i onoarea „riscantã” de a
scrie despre subiectele mari ale istoriei românilor, 
despre Avram Iancu, „Întâiu Decembrie”, istoria
cãderii tãtarilor, problema evreiascã, românii din
Valea Timocului º.a.

Perioada maramureºeanã a lui Gheorghe
Vor nicu, una deosebit de eficientã, de altfel, a

culminat cu onoarea ce i-a fost acordatã prin orga -
nizarea la Sighet, în perioada 5-10 septembrie 1926, 
a Congresului Profesorilor de Geografie din Ro -
mânia. Parcurgând documentele pre mer gãtoare,
pro gramul, precum ºi „memoriile” lãsate de cãtre
participanþi, deosebiþi ºi reprezentativi pentru toatã
þara, vom observa cã nu s-a schimbat nimic aproape
între ce era atunci ºi ce este acum, afarã de faptul cã
mulþi cetãþeni de atunci s-au oferit ºi chiar i-au
gãzduit pe unii dintre parti cipanþi.

Nu este locul ºi nici scopul rândurilor de
faþã sã descriem emulaþia ºi adevãrata stare de
spirit cre ate de marele eveniment, menit, între
altele, de a in tro duce ºi Maramureºul între valo -
rile noastre naþionale, care contau în acel mo -
ment, în reconstrucþia icoanei identitare. Muzeul
este, în acest sens, locul cel mai nimerit unde se
poate primeni aceastã icoanã, unde se face „respi -
raþie artificialã” fiinþei naþionale: „La 7 sep tem -
brie [1926] se inaugureazã la Sighet, Muzeul Et no -
grafic, în prezenþa savantului Simion Mehedinþi,
care prezida Congresul Naþional al Profesorilor
de Geo grafie ºi care congres se desfãºura tocmai
aici în Maramureº. Muzeul avea patru secþiuni:
pãcu rãritul, industrie þãrãneascã, obiecte casnice
ºi obiecte bisericeºti. Odatã cu ocuparea Mara mu -
reºului de cãtre horthyºti (1940), aproape toate
colecþiile au dispãrut, salvându-se doar colecþia
de covoare, care a ajuns la Muzeul Naþional de
antichitãþi din Bucureºti”8.

Despre mãreþia implementãrii unei ase me -
nea instituþii, precum ºi despre grandiosul efort
fãcut de cãtre deja directorul noii instituþii aveau
sã vorbeascã în cuvinte elogioase toþi parti ci pan -
þii: „Toate acestea, întrând în muzeul organizat de 
dl. Vornicu, îþi izbesc de la început privirea ºi nu
ºtii ce sã admiri mai întâi ºi, fãrã sã-þi lase timp sã
te gândeºti mai mult, îþi apar în faþã greutãþile
enorme cu care a avut sã lupte colegãtorul ºi
munca nemiloasã de zi cu zi ºi ceas cu ceas, ani de 
zile, pânã când a ajuns sã ne arate un trecut al
pãrþei celei mai româneºti din þarã”9. (s.l.n. M.C.G.)

Actul de naºtere al prestigioasei instituþii de 
culturã, devenitã în timp nu numai foarte ne -
cesarã, dar ºi de nivel naþional ºi eu ro pean, l-a
semnat, botezându-l spir i tual, acelaºi sa vant
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vi zionar Simion Mehedinþi, care a fost ºi invitatul
cel mai de seamã al forului ºtiinþific naþional: 

„Inaugurarea Muzeului Etnografic Ma ra -
mu reºean a fost un mo ment unic în dezvoltarea
Congresului profesorilor de geografie din România.

ªi pentru oamenii de ºtiinþã, ºi pentru edu -
catori, care se silesc sã întemeieze o tradiþie pe -
dagogicã în legãturã cu experienþa proprie a
po porului nostru, crearea acestui muzeu este o
operã de realã însemnãtate. Tocmai în clipa, când
viaþa originalã a neamului românesc este pe cale
de risipire, un profesor cu pietate faþã de trecut a
început a culege rãmãºiþele cele mai caracteristice 
din acest þinut atât de arhaic.

Generaþia risipitoare de azi nu poate preþui
cum se cuvine op era începutã în Sighetul cu -
fundat sub atâtea aluviuni eterogene. Va veni,
însã, timpul, când o generaþie creatoare – ºi prin
urmare respectuoasã faþã de trecut – va întreba cu
mirare: Cum de s-a început atât de târziu aceastã
operã profund culturalã?

Acei urmaºi vor pomeni cu adâncã recu -
noºtinþã numele tuturor celor care au sprijinit pe
culegãtorul vrednic al documentelor etnografice
din Maramureº ºi vor osândi fãrã nicio cruþare pe
cei ce vor fi rãmas nepãsãtori în acest greu mo -
ment al vieþii poporului nostru. Întemeietorul mu -
zeului poate fi deplin mul þumit de începutul sãu
atât de lãudabil. 

Profesorul Vornicu e bine meritat de la Þarã”10.
Dupã deceniul deosebit de fertil petrecut la

Sighet, Gheorghe Vornicu este numit di rec tor al
Liceului „Al. Ro man” din Oradea (1929-1940),
apoi profesor de liceu, la Arad (1945-1952). 

Pentru a rãmâne în aceeaºi notã a neliniºtii
sale spirituale ºi la Oradea, Gheorghe Vornicu,
alãturi de alþi intelectuali are iniþiativa înfiinþãrii
Muzeului Etnografic Bihorean ºi a Universitãþii

Populare. Activitatea lui practicã de promotor
cul tural al unor proiecte mari, instituþionale este
dublatã ºi de una spiritualã, el publicând Cântece
ºi strigãturi din Bihor (Criºana) ºi Oaº, Amintiri
din Maramureº, Amintiri din Vrancea º.a.

Viaþa, activitatea ºi op era lui Gheorghe
Vornicu, demne de un personaj de ro man istoric
în cel mai profund sens al cuvântului, au culminat
cu gestul fãcut la bãtrâneþe, atunci când, la 81 de
ani, a ales sã rãmânã în conºtiinþa urmaºilor, ca
autor de ro man istoric, debutând cu Um bra lui
Horea, Editura Eminescu, 1973.

Încã din Prologosul autorului de la înce -
putul romanului, Gheorghe Vornicu se de fineºte
pe sine subliniind: De când am început sã pricep
buchiile, am fost atras de lectura poveºtilor, a
legendelor ºi faptelor istorice. Mai târziu m-am
adâncit în stu dii, obligat fiind ºi de pregãtirea
mea pentru cariera de profesor de istorie. Din
contactul adân cit în aceastã ºtiinþã „ma gis ter vi -
tae”, mi-au rãmas înfipte în suflet câteva perso -
nalitãþi din larga istorie a lumii, dar mai ales din
zdruncinata istorie a neamului nostru românesc.

Ca moldovean ºi vrâncean, mi-a umplut su -
fle tul de admiraþie figura marelui voievod ªtefan cel 
Mare, mereu amintit în Vrancea. Apoi figura lui
Gheorghe Doja, Ion Vodã cel Cumplit, Mihai Vitea -
zul, Constantin Brâncoveanu, Vasile Ursu Nicola,
Tu dor Vladimirescu, Avram Iancu ºi alþii11.

Parafrazându-l pe savantul Simion Me he -
dinþi care l-a „binemeritat de la Þarã” ºi noi þinem
sã ne exprimãm admiraþia noastrã istoricã (profe -
sio nalã, de altfel) faþã de OMUL Gheorghe
Vornicu care ºi-a dedicat op era lui de fi nal das -
cãlului sãu: „Închin aceastã carte memoriei bine -
fãcãtorului meu, dascãl ºi învãþãtor, Ieftimie Novac,
care, îndemnându-mã spre carte ºi cul turã, m-a
fãcut sã devin OM”12.
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Traian Bilþiu Dãncuº
1899-1975

Mihai DÃNCUª

Traian Bilþiu-Dãncuº a avut grijã sã

nu-i fie falsificatã ºi/sau eventual in -

terpretatã biografia. De aceea, cel

puþin de douã ori, ne oferã variante scrise „manu

propria”, pe care le prezentãm într-o formã de

complementaritate1. 
Sunt nãscut la 29 noi. 1899 în Ieud – Mara -

mureº. Tata, Petru Bilþiu alias, Dãncuº de Iood
cum îi plãcea sã se iscãleascã în ciuda ungurilor,
dupã di ploma pe piele de câine, pãstratã cu sfin -

þenie în puiul mesei (în sertarul mesei − n.n.), era
mândru de ºirul de strãmoºi þãrani „de neam”, a
cãror obârºie se leagã cu aceea a voivozilor des -
cã lecãtori. 

Printre ascendenþii sãi se pot prenumãra ºi
unii din cei 32 de nobili maramureºeni «elita
nobilimii româneºti» cãrora li s-au confiscat ave -
rile pentru participarea la revoluþia lui Doja,
între care Domocuº zis Dãncuº de Ieud, dar ºi
juratul nobililor din Vidicul de Sus, Toma Bilþiu
de la care, colecþia Hurmuzachi de la Ac a de mia
Românã pãstreazã trei scrisori particulare din
1595-1602, dintre cele mai vechi ce ne-au rãmas
în limba româneascã.

Alt as cen dent este fie-iertatul «canonic de
la Gherla ªtefan Bilþiu», care, ca teolog tânãr, la
asediul Aiudului în anul 1848, l-a scos pe umeri

din linia de luptã pe tribunul Axente Sever − grav

rãnit, − iar un alt unchi, Simion Bilþiu, plugar,
pânã la bãtrâneþe era fãlos de sabia lui, adusã din 
cãtãnie fiind rãnit în lupta de la «Câine Creþ»
(Konigratz), iar pe ªtefan Bilþiu l-au spânzurat

ungurii la 1848, fiind prins în drum de întoarcere
de la Câmpia Libertãþii de la Blaj. 

[Tata], însuºi, fiu de þãran plugar, a fost
învãþãtor confesional ºi can tor în Ieud timp de 26
de ani. Iscusit versificator ºi or a tor înflãcãrat, la
adunãrile Uniunei Învãþãtorilor Români din
Mara mureº, a fost unul din fondatorii ºi preºe -
dintele ei, iar ºcoala primarã din Ieud îi poartã ºi
azi numele.

Mãcinat de grijile familiei grele, dar mai
ales de prigoana ungureascã2 pentru þinuta lui
dârzã româneascã, apãrându-ºi þãranii din care
se trãgea ºi pe care-i iubea; de tânãr ºi-a lãsat
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1 Din primul „ma te rial pentru date biografice” (cum singur îl intituleazã) reproducem prima parte complet. Deoarece a
doua parte se reia în Autobiografia dintr-un „caiet” (datat de noi circa în anii 1955), vom reda in te gral Autobiografia ºi
vom face doar inserþii cu date interesante din primul „Ma te rial”, sigur marcatã spe cial. Am încheiat scurta auto -
biografie a artistului cu o relatare intitulatã La orfelinatul din Kecskemet care face parte din biografie dar, pentru
consideraþiile speciale fãcute de art ist, care ne sugereazã posibila schimbare de destin, am considerat sã-i dãm o
conotaþie specialã. Vom mai interfera în biografie, acolo ºi atunci când va fi cazul, dar în principiu rãmânem la textele
propuse de „eroul nostru” ca biografie.

2 Ne povestea domniºoara Lu cia Mihalyi cum, foarte des (lu nar) Petru Bilþiu Dãncuº era adus la Sighet din post în post 
de cãtre jandarmii unguri ºi întemniþat pentru discursurile sale duminicale ºi la sãrbãtori, când încuraja þãranii ºi înfiera 
ºovinismul maghiar. Umbla cu tricolorul înfãºurat pe sub cãmaºã. Ioan Mihalyi, de fiecare datã, intervenea ºi-l elibera
(M. Dãncuº).



orfani cei ºase minori, fãrã altã avere, decât
numele, sãnãtatea, dragostea de neam ºi muncã – 
ºi iubirea mamei, care nu a avut toatã viaþa ei altã 
bucurie ºi preocupare decât grija pentru creºte -
rea copiilor.

Iar acum, − «smuls de vitregia vremurilor

ºi transplantat în mediul citadin al Bucureºtilor −
sunt un dezrãdãcinat».

Într-un caiet cu schiþe ºi desene îºi continuã
scrierea... La vârsta de 7 ani am rãmas orfan – cel 
mai mare fiind doar de 12 ani. Fãrã altã avere
decât o pensie de mizerie (ºi copii) – mama ne-a
dat pe cei trei mai mici în orfelinatul învãþãtorilor 
din Kecskemet, Ungaria, timp de nouã ani pânã
la recrutare la vârsta de 17 ani, în armata
austro-ungarã. Întors de pe frontul ital ian, dupã
revoluþie, am intrat voluntar în armata românã
pentru nouã luni – fãrã sã ajung pe front – demo -
bilizând pentru a mã înscrie în 1919 la ªcoala de
Poduri ºi ªosele. În 1920 renunþând la bursã am
trecut la ªcoala de Arte, unde mi-am dorit de
copil. Am fost elevul maiestrului Mirea la picturã, 
a lui Costin Petrescu la decorativã, Ga briel
Petrescu la gravurã. 

În 1924 am absolvit trei specialitãþi ale
ºcoalei din 4: Picturã, Gravurã ºi Artã deco -
rativã, fiind în ultimul an de studiu (am fost ºi)
secretar al ºcolii. Am dat capacitatea în martie
1924, fiind clasat primul în serie ºi numit tit u lar
la ªcoala Normalã Sighet, cu data de 1 sep -
tembrie 1924. Prin muncã agonisindu-mi în câte -
va luni o modestã sumã ºi neprimind concediul de 
studii solicitat, am pãrãsit catedra cu data de 28
II 1926, hoinãrind pe cheltuiala ºi sãrãcia pro -
prie timp de doi ani în strãinãtate. […] Am stat la
Paris 7 luni alternând sãptãmânal studiul de ate -
lier par tic u lar cu vizita de muzee ºi peisaj – apoi
am plecat în coloniile franceze din nordul Africii
pentru «o curã de paletã», fixându-mã la Tu nis.
Terminând fondurile, am fost angajat printr-o
cunoºtinþã întâmplãtoare la Staþiunea Ocea no -
graficã în Salambo Carthage – ca pictor, unde în
6 luni mi-am fãcut fonduri pentru a vizita pictura
spaniolã în cultul cãreia am fost for mat, la ea
acasã, la Ma drid… ªi dupã aceea în repetate
rânduri la studii prin Franþa, Italia, Germania,
Spania ºi Af rica de Nord. 

Întors în þarã prin Paris, m-am reintegrat la 
catedra Liceului Dragoº Vodã Sighet ºi am cãutat 

sã uit tot ce am învãþat prin strãini ºi sã-mi iau
cariera de la început, sã-mi descifrez perso na -
litatea, sã cunosc sufletul ºi viaþa þãranului din
acele meleaguri; sã le cânt frumuseþea nealteratã 
încã de binefacerile «civilizaþiei» occidentale,
unde am funcþionat pânã la refugiu în 1940. 

Între timp, în 1929 am mai fost invitat la Tu -
nis de Ministerul Lucrãrilor Publice pentru deco -
rarea muralã a Staþiunii Oceanografice, timp de
4 luni – apoi la Constantinopol, Paris, cu opriri în 
diferite capitale ºi muzee din Europa Centralã.

Din refugiul din 1940 am rãmas cu catedra
la Bucureºti la Lic. Com. N. Bãlcescu, unde am
funcþionat pânã la desfiinþare cu completare de
catedrã la ªc. T. C. N. 2, unde am rãmas pânã azi. 

Concepþia de viaþã, iubirea pentru þãrã -
nime ºi cei mici am moºtenit-o de la Tata, mândru 
de originea lui de þãran consumându-ºi viaþa în
lupta aprigã pentru emanciparea naþionalã ºi,
mai ales, culturalã… A murit de tânãr, la vârsta
de 47 de ani… dupã ce ne-a învãþat de mici copii,
atât el, cât, mai ales, greutãþile materiale de mai
târziu, sã iubim munca grea ºi plinirea datoriei.

ªederea timp de 9 ani în orfelinat în inima
Ungariei m-a învãþat sã cunosc poporul ungar la
el acasã ºi sã fac deosebirea între el ºi ºovinismul
conducãtorilor. Dupã dezrobirea noastrã na þio -
nalã în scurt timp am fost profund dezamãgit de
politicianismul meschin, de partidele strãine de
adevãratele interese ale celor nevoiaºi… în
perspec tiva cãlãtoriilor în strãinãtate.

De atunci mi-am formulat pentru totdeauna
norme de conduitã - împlinirea datoriei civice ºi
culturale în afarã de orice partid, la catedrã ºi în artã 
de care m-am þinut în toate împrejurãrile pânã azi,
cãutând a face numai bine tuturor din jurul meu, mai
ales acelor mulþi anonimi care au mai mare nevoie 
de el – luminându-le prin vorbã ºi, mai ales, prin
exemplu mintea ºi sufletul numai spre bine.

Am redat in te gral textele autobiografice
ma nuscrise ale artistului Traian Bilþiu-Dãncuº,
deoarece ele exprimã cu o sinceritate nudã mo -
mente semnificative din viaþã. În acelaºi caiet
despre care vorbeam, Bilþiu-Dãncuº, cu un scris
foarte mãrunt, cu creionul, ne descrie un mo ment
de meditaþie „în aºteptarea maºinii spre oraº”,
când intrã în mod simbolic în di a log cu „un
viermiºor” ca „un firiºor de un centimetru, subþire 
ca un fir de aþã, ce miºcã ritmic în dreapta ºi
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stânga”, aceasta permiþând artistului sã emitã ju -
de cãþi de valoare ºi constatãri dureroase cu privire 
la societatea în care trãieºte (anii 50?). Meritã
transliterat tot textul ºi publicat cum de altfel ºi
notele zilnice ale artistului din nenumãratele ca -
iete re cu per ate de noi (astãzi se gãsesc în „Fondul
Traian Bilþiu-Dãncuº ”, constituit de noi, M. D., ºi 
aflat în arhiva muzeului sighetean).

La orfelinatul din Kecskemet aºa cum mãr -
turiseºte artistul, a stat aici timp de nouã ani pânã
când, la 17 ani a fost recrutat pentru armata
austro-ungarã. 

Traian, impresionat de ospitalitatea ungarã
mãrturiseºte: Timp de nouã ani ne-am bucurat
acolo de ospitalitatea desãvârºitã a acestei mi -
nunate instituþii, cum ar trebui sã avem ºi noi. Da, 
ne-am bucurat de o bunã ospitalitate – mi nus
ceva. […] Acolo, generaþiile de orfani, de învã -
þãtori de toate limbile ºi din toate colþurile Þãrii
ungureºti, au fost îmbrãcaþi în aceeaºi hainã uni -

formã a internatului ºi cu aceeaºi limbã − necu -

noscutã multora dintre noi, − a statului ospitalier.
Remarcat pentru talentul sãu la desen, în

cadrul liceului piarist pe care-l urma (piariºtii

erau un ordin cãlugãresc catolic − n.n. M.D.), a
fost încurajat ºi chiar ajutat de profesorii de acolo: 
cel de naturale – un slovac i-a cumpãrat pensule ºi 

culori, cel de desen − un ºvab din Banat, i-a dat
lecþii de picturã în par tic u lar, iar directorul gen eral
i-a facilitat intrarea la Ac a de mia de Picturã de la
Bu da pesta. Toate acestea îl fac pe adolescentul
Traian sã exclame: Ce vis sublim pentru un þã -
rãnuº orfan – din fundul Maramureºului!. ªi
apoi, cu finã ºi dureroasã ironie constatatoare: ªi
toate acestea absolut gratuit, din dragoste dezin -
teresatã, fãrã nicio altã platã în schimb… uitarea

limbii materne ºi − cât pe aci – a originei etnice
de care îmi era aproape ruºine, printre atâþia
domni mari ºi generoºi… Dar cuvintele tatii, …
unde-au rãmas?

Pe patul de moarte, institutorul Petru
Bilþiu- Dãn cuº, cel care purta per ma nent înfãºurat
pe piept tricolorul românesc, cel care frecvent era
arestat de jandarmii unguri pentru discursurile
sale cu profund caracter pa tri otic ºi pentru lecþiile
sale de istorie ºi limba românã, a rostit cuvinte

zguduitoare care se vor întipãri în mintea ºi su -
fletul copiilor sãi:

„Copii! V-am crescut români! Decât sã vã
ºtiu cã vã lepãdaþi vreodatã de limbã, lege ºi

Neam, mai bine v-aº scoate ochii, de acum − sã
cerºiþi din casã în casã, sã nu uitaþi!..”

ªi dupã prezentarea elogioasã a orfe li na -
tului din inima Ungariei, de la Kecskemet, dupã
concluziile dureroase care se extrãgeau din perfi -
dia celor care conduceau acel orfelinat, în spatele
cuvintelor frumoase, al falsului comportament, al
mãrinimiei greu de descris în cuvinte, iatã, tânãrul 
Traian de atunci descoperã „dragostea dezin te -
resatã fãrã nicio platã în schimb decât… uitarea
lim bii materne… a originii etnice…”, deci dez -

naþionalizarea − politicã de stat a Ungariei dintot -

deauna − ºi conchide cu durere dar ºi cu mare
bucurie: Iatã, de unde m-am nãscut, la vârsta de
18 ani, a doua oarã român!3

Implicat în lupta pentru dreptate
socialã ºi naþionalã imediat dupã Rãzboi

În caietele unde-ºi fãcea adnotãrile zilnice,
care de cele mai multe ori începeau cu o ru -
gãciune creatã de art ist ad-hoc, ºi întotdeauna
alta, consemneazã preocupãrile, grijile ºi de cele
mai multe ori atitudinea civicã faþã de multi -
tudinea problemelor cu care se confruntã socie -
tatea maramureºeanã ºi româneascã în gen eral,
dupã încheierea Primului Rãzboi Mondial ºi în -
tregirea României în frontierele ei fireºti. S-a pro -
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3 Citatele de mai sus sunt preluate din cartea-al bum Traian Bilþiu Dãncuº pictor maramureºean. Text de Ion Groºanu,
Atelierele grafice SOCEC&Co., S.A.R., Bucureºti, 1946, p. 26, 27, dar se regãsesc ºi în Caiete....



nunþat în multe privinþe în presa maramureºeanã,
colaborând la „Gazeta maramureºanã”, „Astra
Maramureºului”, „Graiul Maramureºului” º.a.,
ata când moravurile politicienilor, poziþiile ne po -
trivite ale partidelor, fiind întotdeauna în slujba
celor mulþi. A fost activ în presã, dar ºi în Aso -
ciaþia Presei din Maramureº, unde pe ri odic þinea
conferinþe pe di verse teme, fiind un or a tor
desãvârºit (l-am auzit per sonal, vorbind de mai
multe ori la popor la Biserica din Deal în Ieud, dar 
ºi la „întâlnirea” ieudenilor organizatã de Sfântul
Ilie)4. Conferinþele ºi articolele de presã pe tema
artei populare5 îi confirmã competenþele ºi justi -
ficã faptul cã o perioadã a fost la conducerea
Muzeului Etnografic al Maramureºului, organizat 
de Gh. Vornicu în Palatul Culturii.

Am ales la întâmplare câteva scrisori ºi douã
note in for ma tive scrise de Traian Bilþiu-Dãncuº
care ne vorbesc despre implicarea sa în viaþa
Maramureºului în contextul în care situaþia
acestuia era incertã privind apartenenþa la statul
român când, în urma acþiunii mârºave puse la cale 
de serviciile se crete ale URSS prin agentul Ivan
Odoviciuc, apãrea riscul de a fi integrat în gra -
niþele Uniunii Sovietice.

Notele in for ma tive exprimã situaþia politicã 
ºi economicã a populaþiei româneºti din Ma ra -
mureº care continuã sã fie dintre cele mai grave ºi
îngrijorãtoare pentru viitorul lui.

Este cunoscut faptul cã la 18 octombrie
1944 românii din Maramureº s-au constituit
într-un Sfat Naþional Român care cuprindea re -
pre zentanþi din toate grupãrile politice. În aceeaºi
zi, armata sovieticã predã oraºul Sfatului Naþional 
Român al cãrui preºedinte a fost ales profesorul
Ion Bilþiu-Dãncuº (ginerele pãrintelui Simion
Balea din Sãpânþa, care, la 22 noiembrie 1918, a
luat jurãmântul preºedintelui dr. Vasile Chindriº

ºi membrilor Consiliului Naþional Român Comi -
tatens precum ºi secretarului CNRC, Ioan Bilþiu-
 Dãn cuº care avea 26 de ani, fiind ºi delegat cu
credenþional la Alba Iulia).

Sfârºitul anului 1944 ºi începutul anului
1945 în Maramureº a fost cumplit ºi plin de eve -
nimente care au creat multe drame ºi chiar tra -
gedii în sânul poporului român de aici6. 

În condiþiile ocupaþiei sovietice a Mara mu -
reºului, la Sighet se instaleazã un „So viet”, al
cãrui preºedinte devine odiosul personaj Ivan
Odoviciuc.

În conjunctura datã, un grup de nouã inte -
lectuali români au plecat la Ujgorod, capitala re -
giunii Ucraina Subcarpaticã, pentru a trata cu
reprezentanþii puterii sovietice problema Mara -
mureºului din dreapta Tisei ºi care, toþi au fost
sechestraþi de serviciile se crete sovietice ºi reþi -
nuþi aproape o jumãtate de an.

Pierzându-ºi „speranþa de a reveni vreo -
datã” în þarã, de a „pãºi iarãºi pe pãmântul liber al
Maramureºului voievodal…”, cei nouã, dupã re -
ve nirea acasã, se adreseazã „binefãcãtorului lor”,
artistul profesor Traian Bilþiu-Dãncuº cu mulþu -
miri ºi recunoºtinþã. Cu siguranþã cã pictorul
Traian Bilþiu-Dãncuº a apelat ºi la ambasadorul
Vasile Stoica (cumnatul sãu), care a intervenit pe
cãi diplomatice la Comisia Aliatã pentru elibe -
rarea celor nouã ostatici… Cei nouã îi scriau:

„Ne îndreptãm spre Tine cu toatã cãldura
sufletelor noastre atât de chinuite, aducându-þi
prinosul nostru de recunoºtinþã, de înaltã stimã ºi
devotament, pentru marile eforturi, ce le-ai fãcut
în vederea eliberãrii noastre. […] Marele ºi Bunul 
Dumnezeu sã-þi hãrãzeascã încã multe zile, pline
de belºug ºi bucurie, aºa precum într-adevãr me -
riþi dupã sufletul Tãu atât de nobil ºi atât de adânc
simþitor”7.
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4 Încã din perioada interbelicã la iniþiativa lui Gheorghe Dãncuº în fiecare an de Sf. Ilie – 20 iulie − se fãcea Sãrbãtoarea
ieudenilor... „Adunarea intelectualilor” adicã a celor care au beneficiat de burse acordate de „Fundaþia Dr. Ilie Mariº”
care provenea dintr-o veche familie nobilã (mama sa din fa milia Balea de Ieud, iar tatãl sãu din cneazul Mariº de
Cuhea). Fiu de þãran cu minte luminatã a reuºit sã termine facultatea de drept ºi sã-ºi dea doctoratul la Budapesta. Ca
avocat, necãsãtorit fiind, toate câºtigurile le-a destinat Fundaþiei cre ate pentru promovarea copiilor de þãrani prin burse.

5 Exemplu: articolul Generalitãþi despre Arta þãrãneascã. Din conferinþa Arta þãrãneascã în Maramureº þinutã la
Cercul de Studii al Asociaþiei Presei în ziua de 3 nov. 1934.

6 Vezi pentru aceasta Mihai Dãncuº, Un erou martir al poporului român Ion Bilþiu Dãncuº. Secretar al Sfatului
Naþional Român din Maramureº în decembrie 1918 ºi Preºedinte al Consiliului Naþional Român din Maramureº în
anii 1944-1945, în vol. Satul Maramureºean 1945-1989. Viaþa socialã, economicã, politicã, cul tural ºi religioasã.
Studii ºi documente I, Sighet, 2005, p. 57-78.

7 Mihai Dãncuº, Câteva documente inedite privind implicarea ieudenilor în contracararea includerii Maramureºeului
în teritoriul sovietic (1945), în vol. Satul Maramureºean 1945-1989, II − viaþa socialã, economicã, politicã, culturalã,
religioasã – STUDII ªI DOCUMENTE II, 2007, p. 37-42.



Din bogata corespondenþã a artistului, pre -
zentãm doar o micã parte din scrisorile fie
primite, fie trimise (acestea gãsite în caiete sau pe
foi vol ante sub formã de drafturi), astfel:

O scrisoare datatã „6 XII 1967 ziua Sf.
Nicolae – Mãnãstirea Cernica”, trimisã sorei sale
Lenuþa (din Baia Mare). Printre altele, artistul
mulþumeºte „Scumpei noastre sorã Lenuþa”
pentru „nepreþuitul cadou... originalul scrisorii
tatãlui nostru scump ºi neuitat...” ºi scrie în con -
tinuare: Am retrãit copilãria noastrã, citind îm -
preunã cu Bluc (soþia) scrisoarea Tatãlui nostru
ºi, inspirat, i-am povestit multe, de când ne amin -
tim, scumpe ºi nepreþuite pietre multicolore sunt
aceste amintiri pe care numai noi din generaþia
noastrã le mai cunoaºtem, precum ºi cei plecaþi
au dus cu ei amintiri pe care noi nu le mai ºtim....

Astfel, în aceastã perioadã (de iarnã) îm -
preunã cu Bluc8 se aflã la Mãnãstirea Cernica
unde picteazã marea frescã din Trapezã:
„Continuãm sã locuim aproape în permanenþã
iarna aici la mãnãstire, doar cu mici evadãri, deci
ne puteþi scrie ºi pe adresa aceasta: Mãnãstirea

Cernica, raionul 23 Au gust, Bucureºti”. Artistul
cu soþia sunt aici, unde pictorul va realiza una din
marile lucrãri în frescã, de referinþã, pentru care
îºi va câºtiga preþuirea nu numai din partea spe -
cialiºtilor ºi confraþilor, ci ºi a Bisericii Ortodoxe
Române pentru care avea re spect, preþuire ºi deo -
sebitã înþelegere pentru multele „ieºiri„ ºi „com -
pro mi suri” (Traian Bilþiu-Dãncuº era creºtin
gre co-ca tolic notoriu, dar cu mare preþuire pentru
arta bizantinã ºi biserica sorã naþionalã). 

Notãm din scrisoare: Lucrarea îmi cere o
intensã concentrare continuã a întregii energii ºi
a timpului... Este vorba de o realizare de mare
prestigiu, purã creaþie personalã, care îmi în -
ghite tot timpul, dar mã pasioneazã mult.

Scrisoarea pune în evidenþã starea pic to -
rului, conºtiinþa cã ceea ce face (fresca cea mare a
Trapezei de la Cernica ºi alte lucrãri com ple -
mentare) se constituie într-un mo ment de re fe -
rinþã în creaþia sa artisticã. Lucrarea este, din
punctul sãu de vedere, „purã creaþie personalã”,
care cere „intensã concentrare” ºi care este „o
realizare de mare prestigiu” „care mã pasioneazã” 
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Acþiuni culturale pe Valea Izei, în 1934, cu Asociaþia „Graiul Maramureºului”. De la stânga: Petru Hriþiu (Bârsana,
avocat), Andrei Radu, Cornel Doboºi (profesor), D.D. Stan (profesor, compozitor), Liviu Patachi (profesor, apoi cercetãtor
la Institutul de Istorie Cluj), C. Simu (profesor de muzicã), Ion Gîdea (in sti tu tor), Petre Lenghel-Izanu (învãþãtor, pub li cist).
Sus Traian Bilþiu-Dãncuº, În rãndul din spate: Artur Anderco, Emil Forna, Mihai Bologa, V. Grad (in sti tu tor), Vasile Bologa
(învãþãtor în Bârsana), Gheorghe Dãncuº (profesor, etnograf), Mihai Ma rina, Alexandru Chindriº (preot). Fotografie din
arhiva Grigore Dãncuº.

8 Bluc, respectiv Constanþa Niþescu, a fost soþia artistului Traian Bilþiu-Dãncuº ºi sora Paulei Niþescu, soþia amba -
sadorului Vasile Stoica.



ºi „care îmi înghite tot timpul” dar care, chiar
dacã este „extrem de slab plãtitã”, îi provoacã
„bucurie” ºi „satisfacþia reuºitei”, ºi totodatã o
mare „mulþumire sufleteascã”. Acestea sunt sa -
tisfacþiile artistului, care nu se sfieºte sã le ros -
teascã, sã le mãrturiseascã... Cui?! Celor apropiaþi 
ºi dragi: surorii sale Lenuþa ºi fratelui sãu Ti tus,
cãrora le scrie. Încheiem cu prezentarea acestei
pãrþi a scrisorii cu o constatare care-i dã sa tis -
facþie ºi mulþumire: „Deja de la începutul lu -
crului, ºantierul meu de pictor – a fost ºi este des
vizitat de diferite personalitãþi de vazã din þarã ºi
din toatã lumea”. De altfel, pentru aceastã operã ºi
pentru ataºamentul de care a dat dovadã faþã de
mãnãstire, i s-a rezervat un loc de veci nu departe
de biserica mãnãstirii, pe partea dreaptã, spre lac
într-un peisaj mirific. Acolo-ºi duce somnul de
veci nestãpânitul Tricã Bilþiu Alias Dãncuº de
Ieud zis „Inimã de Leu” aºa cum „intitula ºi
semna” unul din celebrele „caiete”. 

Traian Bilþiu-Dãncuº a fost un excelent me -
morialist, calitate care reiese, atât din jurnalul pe
care l-a redactat, cât ºi din consistenta-i co res -
pondenþã.

Ca în toate scrisorile maramureºenilor, cu
deosebire celebrele scrisori în versuri cel care
scrie, comunicã veºtile din comunitate: „cine s-a
cãsãtorit cu cine”, „cine a murit ºi în ce îm -
prejurãri etc.”. Aºa se terminã ºi scrisoarea lui
Traian cãtre sora sa Lenuþa ºi fratele mai mic Ti -

tus: „…fiind vorba de cei plecaþi, − în ziua de 7
noiembrie am pierdut pe bunul nostru prieten ºi
vãr al nostru Gheorghe Dãncuº printr-o moarte
subitã, lãsându-ºi fetiþa Cãlina orfanã ºi de ma mã. 
Am aflat abia dupã 2 sãptãmâni. Voi nu ºtiaþi?
Felicia nu a aflat? Dânsul era doar direc torul
Muzeului din Cluj…”.

Aºa cum vedeþi nu publicãm toatã co res -
pondenþa sau cea care ne stã la dispoziþie, ci doar
spo radic, chiar aleatoriu, citând din unele scrisori, 
episoade, pe care le considerãm interesante.

Avem cel puþin douã scrisori de la fol -
cloristul preot profesor dr. Ion Bârlea9, ambele
din anul 1967 (19 martie, respectiv 14 au gust) ºi

având ca subiect prin ci pal rugãmintea lui Ion
Bârlea ca artistul Traian Bilþiu-Dãncuº sã-i facã
coperta cãrþii. Scrisoarea este semnatã: „Prietenul 
vechi Ion Bârlea”. Cealaltã scrisoare este o carte
poºtalã, datatã 14-VII-67.

*

Într-o scrisoare din Cluj, datatã 9 octombrie 
1957, Col o nel rez. dr. Gheorghe Bran, fiul
preotului protopop Emil Bran10, folclorist ºi sen a -
tor de Dragomireºti (n.n. M.D.), dupã ce-i gãseºte 
cu greu adresa prin prietenul sãu Gh. Dãncuº,
printre altele îi trimite un articol care „este sigur
cã-l va rãscoli”, „pentru cã este vorba de Þara
noastrã, Maramureºul, a cãrei nostalgie nu a
încetat sã ne rãscoleascã sufletul”... În articol
aminteºte de tabloul Am fo’ º-oi si!. Iar colonelul
scrie în continuare: „…sper cã articolul te va
mulþumi, pentru cã dezvãluie un episod al cãrei
mãreþie încã nu a fost (nici pe departe) cunoscut ºi 
nici fãcut sã se cunoascã. Aº fi încântat ºi mãgulit
dacã lectura acestui articol þi-ar inspira o temã pe
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Crucea din cimitirul Mãnãstirii Cernica

9 Ion Bârlea a fost fiul protopopului greco-catolic Petru Bârlea de Berbeºti par tic i pant la Marea Unire. Face Ac a de mia
Teologicã greco-catolicã de la Gherla. Mare gazetar ºi întemeietor de gazetã. Folclorist de talie naþionalã ºi istoric de
prestigiu apreciat chiar de N. Iorga. Profesor ºi teolog (1883-1969).

10  Emil Bran, preot greco-catolic în Dragomireºti. La 20 au gust 1911 este ales de preºedinte al Despãrþãmântului
ASTRA (primul în Maramureº) din Viºeul de Sus pentru comunele româneºti de pe vãile Viºeu ºi Borºa.



care s-o prelucri în arta ta – ca prin ea sã rãmânã
vie ºi nemuritoare ºi isprava popii Lupu ºi a
borºenilor lui viteji”.

Din cunoºtinþele noastre, tema l-a inspirat
pe art ist ºi a creat o compoziþie cu subiectul Învin -
gerea tãtarilor la Borºa – Preluca tãtarilor (lu -
crarea, mai mult o schiþã/proiect pentru o lu crare
de mari dimensiuni, se gãseºte în colecþia Pipaº
de la Tisa). Îi comunicã în continuare cã a vizitat
biserica din Rozavlea, unde Traian Bilþiu- Dãncuº
a pictat iconostasul ºi a rãmas profund impre -
sionat de „tabloul ctitorilor care nu este altul de -
cât o pereche de þãrani neaoºi mara mu reºeni –
dupã obiceiul vechilor domni români, înte me -
ietori de biserici ºi mãnãstiri închinând sfân tul
lãcaº hramului (patronului) bisericii. ªi ca execu -
þie este splendidã – dar ca idee, este minunatã!”.

*

Traian Bilþiu-Dãncuº în scrisoarea cãtre
fratele sãu Florentin, datatã 4-VI-1946, scrisã din
Bucureºti, printre alte veºti de acasã, îi comunicã
despre o scrisoare primitã de la fratele sãu Ion:

„Mi-a scris Ion zilele acestea, necãjit cã i-a luat
totul în Maramureº, cã ªimi ºi Tinel11 au fost
purtaþi pe la poliþie ca mari fasciºti ºi reacþionari,
fiindcã au fost prinºi ºtergând de pe ziduri
inscripþiile injurioase la adresa profesorilor – dar
ei nu s-au intimidat, ci au spus cã reacþionari sunt
ungurii cari au scris pe ziduri ºi cã ei nu lasã sã îi
înjure profesorii”.

*

Aºa cum constatã unul dintre biografii ºi
exegeþii artistului, dr. Ioan Opriº, care, cercetând
arhivele, descoperã o scrisoare scrisã de Traian
Bilþiu-Dãncuº ambasadorului la Legaþia Ro mâ -
niei de la Riga, d-lui Vasile Stoica. În scrisoare îºi 
exprimã bucuria de a obþine Sala „Dalles” pentru
proiectata expoziþie ce o preconiza în anul 1939,

ºi − mai im por tant, aici, artistul îºi exprimã crezul
sãu, o adevãratã profesiune de credinþã, pe care nu 
o va abandona toatã viaþa: 

Aceastã expoziþie va însemna un eveniment
de o capitalã importanþã în cariera mea, întrucât
pentru întâia oarã voi putea da lucrãrilor mele
satisfacþia de a se prezenta în condiþii optime,
adicã într-o salã ºi în plin sezon publicului bu cu -
reºtean… De ani de zile sunt preocupat de gã -
sirea unui stil rezultat din studiul aprofundat al
profesiunii plastice autohtone ºi anume al artei
þãrãneºti ºi al celei bisericeºti. Þinutul meu, al
cãrui bãºtinaº sunt din moºi-strãmoºi, Mara mu -
reºul, mi-a fost de la început terenul cel mai
prielnic întru stabilirea legãturilor dintre ex pre -
sia plasticã a þãranului ºi mediul geografic ºi
geo logic înconjurãtor care au determinat aceastã 
expresie, împreunã cu structura lui sufleteascã
daco-romanã…

Rezultatul strãdaniilor mele în acest sens
este cromatica culorilor acordate într-o so no -
ritate robustã, claritatea viziunii organizate prin
linie sensibilã ºi principiul static în concepþia
tabloului organizat în respectarea deplinã a su -
prafeþei cu douã dimensiuni… Este un echilibru
clasic, neîntrecut în atitudinea sufleteascã ºi,
deci, ºi în expresia plasticã a þãranului nostru,
care-ºi croieºte mijloace de expresie de o sim -

282

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

Traian Bilþiu-Dãncuº, Autoportet

11 ªimi ºi Tinel au fost copiii lui Ion Bilþiu Dãncuº, eroul martir care în 1918 a fost secretarul Consiliului Naþional Român 
Comitatens Maramureº pentru Unirea Maramureºului cu Þara, iar în 1945 a fost preºedintele Sfatului Naþional Român
ºi primarul oraºului Sighet, implicându-se ºi conducând acþiunea de destructurare a sovietului ce se instalase la Sighet
sub conducerea lui Ivan Odoviciuc ce acþiona sub îndrumarea serviciilor se crete sovietice. Ion Bilþiu Dãncuº a fost
omorât în bãtaie în închisoare la Satu Mare în anul 1946 ºi îngropat într-un gunoi la marginea cimitirului. 



plitate supremã, bazate pe cunoaºterea perfectã aplitate supremã, bazate pe cunoaºterea perfectã a
structurii materiilor prime de care se foloseºte …
Pãrerea mea de totdeauna a fost, cã generaþia
noastrã are menirea sã arunce o punte de legã turã
între spiritualitatea pãturei intelectuale ºi a celei
þãrãneºti, pentru cã spiritualitãþii intelec tuale i se
impune sã aibã rãdãcini adânc înfipte în tradiþia
noastrã autohtonã”12. Pictorul continuã cu
concluzii ce rãzbat des ºi din cugetãrile ºi
însemnãrile artistului din caietele sale: 

Dupã repetate ºi îndelungate cãlãtorii de
studii prin muzee strãine vestite, convingerea
mea a rãmas cã întru gãsirea expresiei plastice
româneºti mediul cel mai prielnic nu este cel
orãºenesc, [de] multe ori degenerat în sen si bi -
litãþi bolnãvicioase ºi [de] cele mai multe ori pe
calapod strãin – ci mediul ru ral ºi natura unde-ºi
ascultã glasul sufletului ciobanul primitiv, fãu -
ritor de doine ºi fluiere minunat încrustate […]
Crearea în aceastã izolare rusticã îºi are ris -
curile ei, pentru care motiv mã gândesc din când
în când stãruitor sã þin legãtura prin expoziþii cu
Bucureºtii. În pictura mea urmãresc un echilibru
clasic românesc prin redarea liniei liniºtite ºi
atmosferei de sobrietate, evitând tiparul stereotip 
al ºcoalei academice «ºi lipsa de re spect» ce o
are pictura «independenþilor» pentru tradiþie ºi
forma purã13.

Observãm cã Traian Bilþiu-Dãncuº nu se
dezice niciodatã de Maramureº, locul sãu de
baºti nã, ba chiar este mândru de acesta, având un
adevãrat cult pentru obârºia sa. De altfel, întreaga
lui viaþã va fi marcatã de Þara Maramureºului ºi
de convingerea cã are nevoie de confruntare cu
marile oraºe, în speþã Bucureºtiul, la care-l în -
deamnã per ma nent ºi Bluc, soþia acestuia.

*

Relaþia de rudenie ce s-a creat între Traian
Bilþiu-Dãncuº ºi diplomatul Vasile Stoica, având

ca soþii pe surorile Bluc Constanþa ºi Paula
Niþescu, va fi durabilã ºi fructuoasã. Vasile
Stoica, om de mare culturã ºi un rafinat dip lo mat,
va deveni, în timp, pentru artistul Traian un mare
prieten, un mare admirator ºi un adevãrat Mecena
care, în momente dificile, prin care a trecut ar -
tistul, îl va ajuta.

ªi fiindcã suntem la începutul anului 1939,
iatã ce scrie profesorul G. Oprescu în ziarul „Uni -
versul” din 19 ianuarie 1939, profund impresionat 
de lucrãrile pictorului Traian Bilþiu-Dãncuº:
„Bilþiu-Dãncuº poate ºi el forma subiectul unor
nesfârºite discuþii estetice. Din Maramureºul sãu
na tal, dupã câteva încercãri de a se face cunoscut
publicului de la noi, niþel blazat ºi nu întotdeauna
capabil sã vadã talentul, iatã-l debarcat în mij -
locul nostru, cu tot atelierul sãu. Niciodatã cu -
loarea purã n-a fost la mai mare cinste. ªi nici
pictura, n-a fost mai aproape de sentimentul viu,
puternic, fãrã concesii ºi fãrã reticenþe curajos în
violenþa lui, al þãranului nostru. Totuºi este stri -
gãtor, aproape sãlbatic, dar nou, de o intensitate
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Casa pictorului Traian Bilþiu-Dãncuº din Crãceºti
(azi Mara). În faþa casei, în alb, profesorul Mihai Pop

12 Ioan Opriº, Traian Bilþiu Dãncuº – contribuþii biografice, în ACTA MUSEI MARAMOROSIENSIS, V, 2006,
Muzeul Maramureºului Sighetul Marmaþiei, Asociaþiunea pentru Cultura Poporului Român din Maramureº, Sighet,
2006, p. 254. De altfel dr. Ioan Opriº, stãpânind fondurile arhivistice naþionale, va da o carte monograficã privind pe
acest mare intelectual pa triot care a fost ambasadorul Vasile Stoica: Vasile Stoica în Serviciul României, Editura Os car
Print, Bucureºti, 2008.

13  În tradiþia maramureºeanã marile familii nobile, cneziale ºi chiar de obârºie voievodalã, mai târziu „nemeºii” au avut
prin urmaºii lor pânã în secolul XX, cele douã ramuri atât de armonios constituite ºi totuºi atât de distincte: ramura
nobilã þãrãneascã ºi cea care s-a desprins de tulpinã, dar rãmâne profund legatã de aceasta, cea care a evoluat spre
sorgintea aristocraticã (moºtenitoare de pãmânturi, munþi, ) ºi/sau burghezã (care a valorificat moºtenirea în bãnci,
industrii, comerþ etc.). La cea aristocraticã putem lega ºi ramuri cu reale calitãþi intelectuale ºi artistice: scriitori, artiºti,
savanþi, preoþi, profesori, ofiþeri superiori.



de ton, de o energie în desen nemaiîntâlnitã. Van
Gogh, în nebunia sa genialã, n-a întrebuinþat alte
tonuri; Van Gogh n-avea, însã, îndãrãtul sãu o
artã popularã care sã-l susþinã, ºi sã-i justifice
îndrãznelile, ca Bilþiu-Dãncuº . De aceea, poate,
el a fost atât de greu admis de contemporani. De
atunci am fãcut progrese, noi cei de la oraº, cãci
cei de la þarã, artiºtii rustici, n-au simþit niciodatã
altfel. ªi, ceea ce este impresionant în aceastã
expoziþie, în care fiecare tablou rãsunã ca o fan -
farã militarã, este del i cateþea cu care sunt vãzute
uneori anume acorduri mauve de vi o let palid cu
albul zãpezii, în câteva vederi de iarnã.

Aº recomanda amatorilor nu numai sã încu -
rajeze pe Bilþiu-Dãncuº, dar sã înceapã a strânge
din lucrãrile sale, cari sunt la începutul unei ca -
riere pe care o vãd importantã ºi rodnicã. Cele
douã mari compoziþii, în spe cial Mulsul oilor (co -
rect Mulsul mãsurii – Sãpânþa, 1938, ulei 108/87
cm – premiat la Salonul Oficial din 1939 ºi
Pereche maramureºeanã, 1938, ulei 116/97 cm –

premiat la Salonul Oficial din 1939 − n.n. M.D.)
sunt tablouri de cari nu mulþi artiºti din gen eraþia
lui Bilþiu ar fi capabili”.

Îndemnul lui George Oprescu cu privire la
tablourile lui Traian Bilþiu-Dãncuº, fãcut gen -
eraþiilor sale nu s-a lãsat aºteptat. De altfel, cu un
an înainte la 19 I 1938, marele prozator Cezar
Petrescu achiziþioneazã lucrarea Biserica printre
pruni. În 20 ianuarie 1939, Dna general Coandã
achiziþioneazã lucrarea Cap de expresie. Cezar
Petrescu îºi mai îmbogãþeºte colecþia cu încã trei
lucrãri. Mai cumpãrã lucrãri Ministerul Culturii,
Banca Naþionalã (în mai multe rânduri), par la -
mentarul Ilie Lazãr (lucrarea La vorbã-n drum) în
1942, dr. Mihai Ma rina, dar ºi dr. Petru Groza (la
31 dec. 1946), Emil Bodnãraº lucrarea Biserica
din Deseºti (la 31 decembrie 1946). Tot acum este 
achiziþionatã lucrarea Prânzul pentru Pinacoteca
Bucureºtilor, iar un an mai târziu (decembrie
1947) Ministerul Domeniilor achiziþioneazã lu -
crarea Fagi de izvoare. La 6 aprilie1969 vinde,
din expoziþie la CSCA, lucrãrile: Copii la ºcoalã,
Iarna la Cãlineºti, Panorama Mãnãstirii
Cernica, iar Primãria Municipiului Bucureºti
cum pãrã lucrarea Spre locul de muncã. Tot acum
(cu ocazia retrospectivei organizate la Baia Mare, 
între 9 noiembrie ºi 15 decembrie 1969) Muzeul
de Artã achiziþioneazã lucrãrile: Pereche mara -

mureºeanã, Popas în colþ primitor, Autoportret,
Biserica din Deal. Multe lucrãri din creaþia lui
Traian Bilþiu-Dãncuº intrã în marile muzee de
artã din þarã: Cluj, Bucureºti, Sfântu Gheorghe,
Iaºi, Baia Mare, Oradea, dar ºi în nenumãrate
colecþii pri vate.

Credem cã marele George Oprescu a in tuit
ca nimeni altul talentul ºi valoarea lui Traian
Bilþiu-Dãncuº. A pãtruns în universul spir i tual al
artistului ºi l-a înþeles în intimitatea sa. Nu ºtim
cât de bine s-au cunoscut ºi în ce relaþii erau, dar
sinteza datã de G. Oprescu în „Universul” din 19
ianuarie 1939 este „un motto” care-l fixeazã pe
Traian Bilþiu-Dãncuº în istoria artelor din Ro -
mânia. Îndemnul lui Oprescu adresat „ama to ri -
lor” „sã înceapã a strânge din lucrãrile sale, cari
sunt la începutul unei cariere pe care o prevãd
importantã ºi rodnicã”, iatã, astãzi, dupã o ju -
mãtate de secol, pare sã se adevereascã. S-au
estompat ºi chiar au dispãrut micile rãutãþi de
atunci ºi, iatã-l pe art ist vãzut astãzi în toatã ple -
nitudinea sa: iubitor de Þarã ºi de Þãranul Român, 
pãtruns de o puternicã credinþã creºtinã care-i
întãreºte crezul în arta sa ce nu poate fi altfel decât 
profund româneascã, pãtrunsã de adevãrate sen -
timente umaniste – iubitor de oameni ºi de artã,
cre ator ºi promotor al unui stil per sonal, incon -
fundabil, profund românesc.

*

Nu putem trece cu vederea opiniile unui
mare scriitor care ºi-a marcat epoca ºi în casa
cãruia (devenitã memorialã, la Câmpina) am vã -
zut patru tablouri, picturã în ulei pe pânzã din op -
era lui Traian Bilþiu-Dãncuº. Este vorba de
ma rele romancier Cezar Petrescu. În urma ex -
poziþiei din 1939 cu titlul Celãlalt re gion al ism,
Cezar Petrescu face urmãtoarele aserþiuni: „Un
tânãr pictor maramureºean, Traian Bilþiu-Dãncuº
a descãlecat din þarã, chiar din satul lui Dragoº-
 Vodã în Sala «Dalles» din Bucureºti, cu o sutã de
tablouri, care pentru altã lume, cu alt suflet, ar fi
însemnat un adevãrat eveniment. […] În lumea cu 
sufletul nostru, evenimentul n-a existat decât prin
câþiva critici ºi amatori de artã. Încolo totul s-a
petrecut sub tãcere. […] Am cercetat indiscret, cu
viclenii de spion, numele cumpãrãtorilor care
ºi-au rupt câteva mii din bugetul desfãtãrilor bu -
cureºtene, pentru a-ºi împodobi interiorul cu o
picturã autentic româneascã, modernã, dar regi -
onalã, modernã, dar inspiratã din viile izvoare
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etnografice, înfocaþii regionaliºti lipseau din mo -
destul pomelnic al acestor amatori. Prea puþin
prezentã a fost ºi oficialitatea de toate treptele.
Tânãrul pictor, care înainte de a reveni la matca
natalã, a cutreierat lumea ucenicind taina culo -
rilor la ºcoala marilor zugravi din Apus, aflase
mai multã înþelegere ºi preþuire aiurea, de vreme
ce acum zece ani, 1929, direcþia francezã a
Muzeului Oceanografic din Cartagina Salambo,
de pe þãrmul af ri can al Mediteranei îl angajase
pentru a efectua lucrãri în frescã ºi uleiu, primite
cu mari elogii. ªi tot aceeaºi oficialitate francezã,
cuceritã de posibilitãþile artistice ale tânãrului ro -
mân cãlãtor, pe atunci abia ieºit de pe bãncile
ºcolii, îl îndruma pe a sa socotealã spre þãrmurile
exotice ale Imperiului Co lo nial, Indochina ºi
Oceania, ca sã calce pe urmele lui Gauguin. Che -
marea locului na tal a fost mai tare. Traian
Bilþiu-Dãncuº a rezistat ispitei. S-a întors acasã,
iar cu învãþãtura unui Van Gogh, cu a cãrui pic -
turã solarã e înrudit penelul sãu, cu învãþãtura lui
Velasquez ºi Cezanne, cu a altor maeºtri apuseni,
a izbutit sã-ºi creeze o equaþie artisticã proprie,
româneascã, re gionalã, spe cific maramureºeanã”.

Sã revenim în continuare la George
Oprescu, care, în anul 1942 revine în „discursul”
sãu despre arta ºi artistul Traian Bilþiu-Dãncuº:

„S-ar face o nedreptate lui Bilþiu-Dãncuº,
dacã cineva l-ar judeca comparativ cu alþi pictori.
Domnia Sa este un maramureºean ieºit dintr-un

mediu þãrãnesc, având puternice legãturi cu locul
sãu de naºtere, cu locuitorii pe care-i cunoaºte ºi îi 
iubeºte, cu arta aºa de bogatã ºi de originalã a
provinciei... În Bilþiu vorbeºte o convingere, un
sentiment de rãspundere ºi de solidaritate… totul
e studiat cu atenþie, dar cu oarecare orgoliu, cu
mândria omului ridicat mai sus de nivelul celor
din jurul sãu. De aici, poate, ºi numãrul im pre -
sionant de autoportrete sau de portrete de familie.
[…] În celelalte, în figurile chinuite ºi aºa de pline 
de omenie ale þãranilor, în peisagiile de iarnã, de
acolo unde iarna þine opt luni pe an, în casele, în
bisericile, chiar ºi în naturile moarte, cu obiecte
sim ple, cum sunt cele de la un fruntaº al satului,
totul este pictat cu dragoste, cu sentimentul cu
care meºterii noºtri din trecut pictau icoanele.
Coloritul este strigãtor, o ºtim, supãrãtor uneori,
mai totdeauna nearmonios; sentimentul este
ilustrativ. Nimeni, însã, nu poate cere lui Bilþiu sã
picteze altfel decât simte; iar sinceritatea este o
calitate oricând… Subiectele ce-ºi alege conduc
fa tal la o picturã a cãrei importanþã este, în primul
rând, de ordin documentar, fãrã ca prin aceasta
sã-i fie excluse ºi alte calitãþi care apar mai ales în
câteva interioare þãrãneºti, pline de liniºte, sub o
luminã cât se poate de veridicã, de armonios rãs -
pân ditã”14.

În perioada 10 iulie-30 iulie 1958, sub egida 
ºi în organizarea Uniunii Artiºtilor Plastici, la
Bucureºti se deschide Expoziþia de picturã a ar -
tis tului Traian Bilþiu-Dãncuº la Sala „Nic. Cristea”.
Catalogul tipãrit de UAP15 cuprinde ºase pagini:
trei pagini de text semnat de V. Beneº ºi trei
pagini ded i cate listei lucrãrilor, care cuprinde ur -
mãtoarele capitole: I Frescã – trei lucrãri din
Mara mureº: 1. Sãrbãtoarea plugarului fruntaº –
125 /200; 2. Pastoralã maramureºeanã – 95/115
ºi 3. Prânzul la fân 70/95. 

Notãm aici, ca un spe cific al artei lui Traian
Bilþiu-Dãncuº, lucrãrile realizate în tehnica
„fresco” ºi înrãmate pentru a putea fi expuse.
Printre altele, în colecþia Muzeului Mara mu re -
ºului din Sighet se pãstreazã ºi transpunerea în
frescã a celebrului desen în tuº Am fo’, º’oi si,
lucrare premiatã la Salonul Oficial din 1940. 

Capitolul II, cel mai cuprinzãtor grupeazã
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Pereche maramureºeanã, u/p, 116/97 cm,
premiat la Salonul Oficial din 1939 

14 George Oprescu, în Ion Groºanu, op. cit., p. 19-20.
15 Expoziþia Traian Bilþiu-Dãncuº, text cat a log V. Beneº, Uniunea Artiºtilor Plastici, Fondul Plas tic, 10 iulie-30 iulie

1958, Sala „Nic. Cristea”, Str. Brezoianu, nr. 23-25, 16 p.



lucrãrile astfel: 1. Maramureº, 22 tablouri; 2.
Haþeg – Gorj – Bucovina – La nuntã, 18 tablouri;
3. Strada mea, 5 lucrãri; 4. La þarã, 15 tablouri;
Flori, 14 tablouri; 6. Portrete, 6 lucrãri; capitolul
III Graficã – 17 lucrãri. Catalogul re pro duce în
alb negru lucrãrile Finii noºtri ºi Hrana cea de
toate zilele.

Ne-am oprit asupra conþinutului catalogului 
acestei expoziþii, fiind în posesia unui ex em plar
reþinut de art ist, deoarece ne-au atras atenþia câ -
teva adnotãri fãcute pe catalogul tipãrit cu cer -
nealã albastrã ºi sublinieri cu roºu. Astfel, partea
de sus a catalogului este tãiatã, dar, prin recon -
stituire, putem constata cã lucrarea nr. 1. Sãrbã -
toarea plugarului fruntaº a fost scoasã din ex po -
ziþie de prima comisie de avizare. Reproducem, în 
continuare, adnotarea artistului fãcutã cu cernealã 
albastrã: „Nr. 4 Pe strãzile Sighetului a fost
scoasã de a doua comisie în dimineaþa verni -
sajului – iar numerele 1, 13, 14, 15, 15 bis, 17, 18,
23, 25 bis, 27, 36, 41, 42, 48, 49, 53, 72, 78, 79,

80, 82, 86, 64 − to tal 23 − bucãþi, Marþi, VII dupã
4 zile de expoziþie, luându-mi ºi tot stocul de
cataloage”. Artistul a încercuit cu albastru nu -
mãrul tablourilor scoase de cenzurã ºi le-a subli -
niat titlurile cu roºu. Care au fost motivele
in ter zicerii acestor tablouri este greu de ºtiut. Cert 
este cã cenzura funcþiona – trei comisii au veri -
ficat, cenzurat, scos din expoziþie ºi confiscat „tot
stocul de cataloage”.

Comentarii de presã, întâmplãtor, avem din

„Informaþia” din 28 VII 1958, unde într-un articol 
intitulat O expoziþie anacronicã semnat cu ini -
þialele A.A., autorul ne spune cã artistul Traian
Bilþiu-Dãncuº „se doreºte pictor al satului, prin
conþinut ºi stil … Dar conþinutul acesta comunicã
un mesaj fals, pentru cã prezintã fizionomia unui
sat fãrã realitate socialã …, un sat în care oamenii
se definesc prin … relaþii de rudenie, fini, pãrinþi,
tuºi ºi uncheºi” etc., etc. ºi conchide: „Iubitorul de 
artã respinge o asemenea operã cu viziune ana -
cronicã, concepþie retrogradã ºi expresie pri mi -
tivã”... ªi toate acestea despre pictura lui Traian
Bilþiu-Dãncuº…, dar la ce sã ne aºteptãm? Sun -
tem doar în plinã epocã proletcultistã. 

V. Beneº, care semneazã textul catalogului
este mai „cuminte”. Nu acuzã, nu jigneºte,
consta tã: „Concepþia artistului este oarecum di -
rectã, adicã nu urmãreºte sinuozitãþi de inter pre -
tare a naturii ºi realitãþii, ci mai mult stilizarea.
Pictura expozantului merge mai mult spre re al -
ism. Practicând pictura de ºevalet, nu însemneazã
cã-i schimbã destinaþia. O face mereu, dar vizi -
unea lui nu poate fi modificatã de dimensiunile
pânzei datoritã faptului cã el nu concepe niciun
tablou ca pe un frag ment de naturã, ci ca pe o
compoziþie… În aceste lucrãri, care explicã ºi
viziunea lui generalã de artã, nu existã o acþiune
propriu-zisã, ci doar o naraþiune. Artistul po ves -
teºte viaþa þãranilor pe care-i cunoaºte ºi-i iu -
beºte… oamenii lui Traian Bilþiu-Dãncuº nu
expri mã, ci spun pur ºi simplu, în cel mai autentic
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limbaj þãrãnesc, ceea ce fac”. V. Beneº surprinde
la art ist sinceritatea, ca trãsãturã esenþialã, prin
care comunicã cu publicul în mod di rect.

Spicuiri din Caiete, 1935

Într-unul din zecile de caiete în care-ºi fã -
cea note zilnice, ne referim la unul din anul 1935,
aici artistul îºi noteazã cheltuielile, datoriile, nu -
mele þãranilor ºi meºterilor implicaþi ºi sumele
datorate. Vorbim aici de cei care au lucrat la
construirea micului conac din lemn din satul
Mara (Crãceºti), care a ars. Tot în acest caiet
artistul schiþeazã piese de mobilier þãrãnesc, mo -
tive dec o ra tive specifice elementelor de arhi tec -
turã tradiþionalã etc. Proiecte ca: Adãpostul, Voia
Domnului – Casa Haleluia – (Casa „Voia Dom -
nului”), Vatra, Reculegere, Vadul visãtorului,
Vatra Scutul lui Dumnezeu. Mai gãsim proiecte
de lucrãri monumentale, dar ºi schiþe de „diplo me”
ºi „antete” pentru „Liga Antirevizionistã Ro mâ nã 
din Maramureº”. În fiecare din nenumãratele ca -
iete face adnotãri zilnice care încep cu o rugã -
ciune creatã ad-hoc de art ist. Era un credincios
practicant, profund.

Am mai spus cã Traian Bilþiu-Dãncuº a fost
un excepþional or a tor. Alocuþiunile le fãcea cu di -
verse prilejuri: de fiecare datã la Ieud sau în alte
sate, dupã liturghia religioasã pe care o frecventa
totdeauna. Vorbea la întrunirile culturale la
Sighet, Bucureºti etc. Toate aceste discursuri ºi le
pregãtea cu minuþie, ideile ºi le nota pentru a avea
cursivitate în expunere. Talentul sãu oratoric era
inconfundabil. Caietul despre care vorbeam mai
sus este intitulat „Vadul visãtorilor” – „Lucrãri
artistice” – Tricã Bilþiu alias Dãncuº de Ieud, zis
„Inimã de Leu”. 

Pe lângã schiþe, desene, calcule privind
diferite cheltuieli etc., mai gãsim aici ºi câteva
drafturi de articole de presã ºi/sau cuvântãri.
Astfel, notãm câteva idei dintr-un articol intitulat: 
Apel cãtre românii de toate categoriile: „în Þara
asta mare avem multe soiuri de români... Dupã
naþionalitate avem români de obârºie ºi tradiþie,
iar alþii care au optat pentru aceastã naþio na -
litate, majoritatea loiali, dar ºi mulþi de ocazie ºi
interes, pentru care am fost (ºi în fond le suntem ºi 
azi) valahi puturoºi ºi pãduchioºi... Unii au luptat 
pentru România jertfindu-ºi sângele, alþii con tra
ei” etc., etc. 

Articolul continuã ºi, pe parcurs, de ve lo -

peazã ce a provocat acest demers precum ºi dis -
puta de presã la care s-a ajuns: Dar departe de
mine gândul de a face pe inchizitorul tuturor
relelor ce ne bântuie. Le ºtim ºi suferim cu toþii.
Dar iatã trei fenomene asemãnãtoare cari nu pot
fi trecute cu vederea. Un român intelectual ne
contestã românismul ardelenilor ºi loialitatea
mi siei la noi acasã. Un ortodox rus, cu trecut
naþional dubios, folosindu-se de pretextul plãgii
confesionalismului ce ne mãnâncã, reuºeºte sã
dezbine mãnunchiul de intelectuali români
dintr-o comunã ºi are tupeul sã ne dea lecþii de
pa tri o tism. Un ban dit ºi escroc de rând din arma -
ta de teroare a lui Béla Kun vine sã mãnânce
pâinea româneascã pe care a spurcat-o pe vre -
muri, pe când românii cinstiþi sunt ºomeri.

Îºi încheie Apelul cu îndemnuri care sunt
per fect valabile ºi astãzi: Nu crezi, iubite cetitor,
cã ar fi timpul sã reacþionãm viguros toþi românii
ºi cetãþenii loiali, sã lãsãm luptele frat ri cide de
confesionalism, politicianism, demagogism, tem -
belism ºi alte «isme», sã ne spãlãm toate ranele
trecând la muncã constructivã – fiecare la postul

sãu − ºi slavã Domnului avem atâtea de fãcut.

*

Nu putem sã redãm toate drafturile di ver -
selor articole, memorii fãcute la instituþii su pe -
rioare, personalitãþi politice ºi culturale ale þãrii,
dar ºi a discursurilor pe care le rostea cu atâta
patos ºi plãcere, dar ºi mare tal ent. 

Iatã, desprindem câteva idei dintr-un draft 
fãcut pentru un discurs de ziua naþionalã 1 De -
cembrie 1935 ºi fiindcã suntem în anul Cente -
narului (2018) reproducem mai mult din
discurs:

1 Decembrie înseamnã o zi de pioasã re -
culegere întru pomenirea celor ce au trãit ºi murit 
pentru unirea noastrã, zi de înãlþãtoare exaltare
a inimilor româneºti, dar ºi ziua socotelilor când
tot românul e dator sã-ºi dovedeascã patriotismul 
nu numai prin manifestãri exterioare spre a do -
vedi celor ce ne pândesc cã trãim ºi suntem ho -
tãrâþi sã trãim, ci ºi porniþi la un sever bilanþ al
conºtiinþelor ºi datoriilor noastre neîmplinite în
trecut ºi a celor ce avem de împlinit în viitor dacã
vrem sã fim la înãlþimea patriotismului moºtenit.
Cãci nu este suficient sã facem paradã de vorbe
ocazionale, discursuri înflãcãrate ºi manifestãri
entuziaste, sã ne batem piepturile, ci fiecare la
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postul sãu cât de mod est sã munceascã cu toatã
râvna spre propãºirea Patriei, ca ea sã-ºi ocupe
locul cu demnitate în concertul popoarelor ºi,
prin cultura ei luminoasã ºi forþa ei moralã, sã
dea dovadã de trãinicia ei ºi atunci nici porþile
iadului nu ne vor învinge! 

Nu prin discursuri ºi prin vorbe se con -
solideazã Pat ria tuturor românilor ci prin muncã
devotatã zi cu zi, cãrãmidã cu cãrãmidã, mod est,

nevãzuþi de nimeni însã iluminaþi în toate acþi -
unile noastre de conºtiinþa datoriilor obºteºti ºi
de idealul naþional. Eroii, martirii, strãbunii ne
privesc ºi Þara aºteaptã sã le desãvârºim op era
pentru care au murit, s-o întãrim prin munca
noastrã, care este con solidarea edificiului croit
de martiri – eroi ºi Pro videnþã, s-o clãdim din
temelie pietricicã cu pie tri cicã, s-o cimentãm, s-o
întãrim prin muncã continuã. 

Încercare de grupare a lucrãrilor artistului:

? picturã muralã (pre pon der ant bise ri ceas cã); A pictat mai multe biserici ºi mãnãstiri:

! Biserica Greco-Catolicã (azi ortodoxã) de pe strada Dragoº-Vodã din Sighetul Marma þiei;
! Capela Episcopiei Ortodoxe Misionare a Ma ra mureºului din Sighetul Marmaþiei, din Palatul

Culturii;
! Biserica Greco-Catolicã de pe strada Aquila

din Bucureºti;
! Trapeza Mãnãstirii Ortodoxe Cernica din

Bucureºti (1967-1968 – Patriarh Iustinian
Ma rina);
! Iconostasul Bisericii Ortodoxe din Rozavlea 

– Maramureº (fostã greco-catolicã);
! A pictat în „frescã” biserica din Brãdeni,

judeþul Alba;
! Biserica Ortodoxã Românã (fostã greco- ca -

tolicã) din Borºa Maramureºului;
! A fãcut parte din grupul care a pictat Marea

Catedralã Ortodoxã din Sibiu;
! În anul 1942 a pictat douã fresce la clãdirea

Muzeului Þãranului Român;
! De corarea în frescã ºi ulei a Muzeului din Cartagina – Salambo;
! ªi-a început ucenicia de „freschist”, alãturi de profesorul sãu Costin Petrescu, care l-a invitat sã

lucreze alãturi la „împodobirea Catedralei Unirii din Alba Iulia”;
! Biserica Ortodoxã Românã din Rãºinari, judeþul Sibiu. Aici a pictat alãturi de bunul sãu prieten

Tasso Marchini (în anul 1932); 
! Biserica Ortodoxã Românã din Cerghidul Mare, judeþul Mureº, sub conducerea profe sorului

Catul Bogdan. Aici vor lucra ºi Cenan ºi Tasso Marchini (1932).

? A pictat tablouri mari înrãmate, în tehnica „frescã”: Am fo’ º-oi si, Ora prânzului la fân (94x68), 
Idilã maramureºeanã (120x96), pre mia tã la Salonul Oficial 1942.

? picturã de ºevalet (uleiuri, aqva forte, guaºe, aquarelle);

? desene, schiþe, graficã (peniþã, creion, cãr bune);

? sculpturã monumentalã: 

! micul mausoleu al familiei de la intrarea în Cimitirul Bisericii din ªes din Ieudul Ma ramureºului
(foto pagina alãturatã);

! Poarta Maramureºului – poarta de la Crã ceºti (Mara) la intrarea spre micul „castel” din lemn al
artistului, dar ºi poarta ce mar cheazã intrarea în Maramureº dinspre Baia Mare. Este o poartã pe
cinci stâlpi, inspiratã din celebrele porþi maramureºene, creaþie a artistului Traian Bilþiu-Dãncuº,
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Diverse semnãturii artistice
pe lucrãrile lui Traian Bilþiu-Dãncuº



care va de veni „model” ce se va prelua cu rapiditate
în tot Maramureºul, „revenind” în pat ri mo nial pop -
u lar maramureºean (ca ºi poeziile lui Goga)16. 

! poarta intitulatã Arcul de triumf al Româ nilor
care se aflã restauratã la intrarea prin cipalã a
Muzeului ASTRA din Sibiu17. Ioan Opriº, care
s-a ocupat cu multã acribie fã când o adevãratã
pasiune pentru subiect18 ne prezintã pe larg „odi -
seea” acestui mon u ment de anvergurã naþionalã.
Poarta creatã de Traian Bilþiu-Dãncuº, de la înce -
put a fost gânditã de art ist ca mon u ment naþional.

! Troiþa de la Rãºinari restauratã în Muzeul Na -
þional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bu cureºti,
amplasatã chiar la intrarea în muzeu ºi care poartã 
„sigiliul” artei lui Traian Bil þiu- Dãncuº, fiind
înno bilatã cu scene pictate în frescã pe faþetele
din partea superioarã a monumentului, scene
sem nate de art ist. Lu crarea a fost re cent resta -
uratã de Sebastian ºi Raluca Bilþiu-Dãncuº .

*
În lucrarea monograficã (452 pagini) de -

dicatã Centrului Ar tis tic Baia Mare19 la îm pli -
nirea a 100 de ani – la paginile 238-239 este
cuprins Traian Bilþiu-Dãncuº cu o notã biograficã 
semnatã de Mihai Muscã. Autorul face trimitere
la ªcoala de Arte Frumoase din Bucureºti, unde
s-a for mat Traian Bilþiu-Dãncuº sub îndrumarea
lui Costin Petrescu. Aminteºte de cãlãtoriile de
studii în Franþa (1925), Spania ºi Al ge ria. Pic -
teazã în frescã o salã din Muzeul Oceanografic
din Cartagina. Este prezent la Baia Mare în anii:
1921, 1922, 1923, 1924, 1926, iar între anii

1930- 1940 activeazã la Sighetul Marmaþiei. De -
buteazã în 1927 la Salonul Oficial de la Bucureºti, 
iar în 1939 expune la expoziþiile Tinerimii Artis -
tice. Expoziþii personale: 1927, 1929, 1931, 1939, 
1942, 1956, la Sighet, Cluj ºi Bucureºti. În anul
1969 – retrospectivã la Bucureºti, Cluj, Baia Mare.

Petru Comarnescu în articolul Expoziþii –
Traian Bilþiu-Dãncuº, în „România literarã”,
1969, nr. 19 p. 27, scrie: „La Bilþiu-Dãncuº auten -
ticitatea þine de un stil naiv, prin care se exprimã
bardul vieþii de ieri ºi de azi a Maramureºului.
Tradiþia popularã se dovedeºte mai puternicã de -
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16 Prin scrisoarea din 29 III 1977, adresatã domnului Mihai Dãncuº, trimisã din Bucureºti de cãtre fratele mai mic al lui
Traian, Ti tus Bilþiu Dãncuº revine cu oferta de a da Muzeului Satului din Sighet acest mon u ment de sculpturã în
lemn.Tot în calitate de succesori, Lia Maria Stoica ºi Radu Vasile Stoica, prin scrisoarea din 8 sept.1980, doneazã ºi
cer sã fie mutatã ºi restauratã în cadrul Muzeului Maramureºean din Sighetul Marmaþiei – secþia arhitecturã popularã,
iar prin scrisoarea din 5 sept. 1980 din Bucureºti, Maria Radovici ºi Jean Niþescu, sorã ºi frate ai defunctei Constanþa
Bilþiu Dãncuº, succesori ai ei, „cedeazã poarta de lemn sculptatã de decedatul «cumnat al nostru» Traian
Bilþiu-Dãncuº ºi în memoria lui cedãm aceastã poartã, cu condiþia ca Muzeul Maramureºean din Sighetul Marmaþiei sã 
o restaureze ºi sã o aºeze în sectorul de arhitecturã popularã”. Cele trei scrisori cu semnãturã autenticã, sunt în arhiva
lui Mihai Dãncuº. 

17 Cel care cunoºtea bine monumentul, dr. Cornel Irimie ex-directorul Muzeului Brukenthal, respectiv Muzeul Tehnicii
Populare din Dumbrava Sibiului, astãzi Muzeul Civilizaþiei ASTRA, înainte de transferul monumentului în muzeu, în
mod corect, ne-a anunþat (pe noi M.D.) „dacã dorim sã-l aducem la Muzeul din Sighet?!” Nu am ajuns la o înþelegere
cu directorul de atunci, care cunoscând situaþia juridicã ºi oferta de donaþie Muzeului Maramureºului din Sighet, totuºi
invoca mo tive financiare în vederea aducerii în muzeu ºi restaurãrii. Probabil se temea de anvergura lucrãrilor ce se
impuneau, dar în primul rând de statutul artistului, catalogat ca „mistic”.

18 Ioan Opriº, op. cit., p. 255-258.
19 Tiberiu Alexa, Traian Moldovan, Mihai Muscã, Centrul Ar tis tic Baia Mare 1896-1996/ The Baia Mare Ar tis tic Cen -

tre, Baia Mare, Editura Proema, 1996.



cât învãþãtura ºcolilor, în cazul sãu. Artistul e viu
ºi încântã în mãsura în care se integreazã trup ºi
suflet celor moºtenite di rect de la arta popularã”.

În catalogul expoziþiei jubiliare sunt cu -
prinse lucrãrile: Autoportret cu pipã, 1933 ulei pe
pânzã 44x34 cm, (Cat a log 152); Peisaj din Mara -
mureº, 1933, ulei pe pânzã 56,5x66, (Cat a log
153); In te rior, 1939, ulei pe caton, 39,5x50 (Cat a -
log 154); Pereche maramureºeanã, 1938, ulei pe
pânzã 96x170 (Cat a log 155); Popas în colþ pri -
mitor, 1940, ulei pe pânzã 89,5x65,5 (Cat a log
156) – Cat a log, vezi p. 239.

Înþelegerea spiritualitãþii maramureºene,
dar ºi a peisajului zonei sunt profunde. Dragostea
faþã de þãranii încãrcaþi de no bleþe ºi istorie, pro -
funda credinþã creºtinã, crezul sãu în Neam ºi
Þarã transpar din toate pânzele sale. Cutremuraþi

în faþa creaþiei sale, pãtrunºi de detaºarea ne -
cesarã, credem cã Traian Bilþiu-Dãncuº a creat ºi
impus un stil în arta plasticã româneascã.

Bogata activitate expoziþionalã a generat o
atenþie specialã din partea presei, precum ºi a
marilor critici ºi istorici de artã ai vremii.

Din pãcate, dupã rãzboi, atitudinea anti -
comunistã a pictorului, precum ºi profunda sa
credinþã creºtinã, manifestatã deschis, l-au izolat.

Încheiem cu crezul sãu ar tis tic ºi de viaþã
consemnat într-un manuscris-caiet: În artã, cea
mai mare satisfacþie ºi bucurie o trãiesc când
descifrez prin meditaþie ºi îm pãr tãºesc spontan (cu 
mijloacele mele plastice de exprimare) fru mosul,
adevãrul ce-l descopãr în jurul meu, ºi-l arãt se -
me nilor mei înþeles ºi simþit, spre edifi carea ºi
bucuria tuturor. În asta constã aportul meu cre ator.
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Traian Bilþiu-Dãncuº a realizat unul dintre cele mai cunoscute tablouri din Maramureº. Lucrarea, cu
titlul Am fo º-oi si!, a fost realizatã la cedarea Ardealului, în anul 1940, ºi a primit premiul naþional de picturã.
Începând cu anul 1975, aceasta se aflã în colecþiile Muzeului Maramureºului din Sighetul Marmaþiei.



Mihai Bãlaj
1909-1976

Simion VAIDA, Lotica VAIDA

„Afost primul dascãl pe care l-am
înregistrat ca cercetãtor de când
venisem la arhive. Un domn el e -

gant, sigur pe el, care se recomandã scurt: „Sunt
învãþãtorul Mihai Bãlaj, din Seini. Doresc sã cer -
cetez documente pentru douã lucrãri: Monografia 
ºcolii româneºti ºi a corului din Seini...”. Dãdea
impresia unui mare ac tor, care îºi juca rolul cu o
stãpânire perfectã a gesturilor. Cuvintele rostite
de el (atunci când au fost prezentate cele douã
lucrãri despre ºcoala româneascã ºi corul din urbe),
bazate pe date exacte, luate din documentele doar
de el cercetate pânã atunci, pãtrundeau adânc în
inimile ascultãtorilor: elevi, pãrinþi, invitaþi”,
con semna Vasile Cãpâlnean, istoric, di rec tor al
Arhivelor Naþionale Maramureº.

Mihai Bãlaj s-a nãscut la 14 noiembrie
1909, în Roºiori, judeþul Satu Mare, sat situat la
patru kilometri peste Someº de Seini, fosta re -
ºedinþã de plasã la care erau arondaþi ro ºiorenii.
Pãrinþii sãi, Vasile ºi Ana, aveau o stare materialã
precarã, circa douã hect are de pãmânt, în posesie,
care nu prea putea asigura cele ne cesare traiului
familiei numeroase în care al ze celea ºi ultimul
nãscut a fost Mihai. Astfel, se explicã faptul cã
Mihai a frecventat grãdiniþa ºi a început ºcoala în
fermele Kavasi, Fenyes ºi Klein, atunci pro prie -
tari de pãmânturi în hotarul Seiniului, unde pã -
rinþii lui au venit din Roºiori sã lucreze pentru a-ºi 
întreþine fa milia cu cei 10 copii. Aici a fãcut clasa
I ºi a II-a în limba românã la ªcoala Confesionalã
din Seini (1916-1917), cu învãþãtorul Paul
Cherecheº, iar clasa a III-a a început-o la ªcoala
de Stat din Seini, dar aceasta s-a închis în 1919,
dupã Unire. 

În aprilie 1919, fa milia s-a întors în Roºiori
ºi aici Mihai a absolvit clasele a III-a ºi a IV-a
(1920-1922) cu învãþãtorul Ioan Bretan, care era
can tor la bisericã. Fiind elev em i nent, a fost dus la 
Oradea, în 1922, de cãtre Corneliu Sabo, originar
din Roºiori, di rec tor al ªcolii Normale Greco-
 Catolice din Oradea, instituþie pe care a absolvit-o 

în 1930 cu Diplomã de învãþãtor. La ªcoala din
Oradea ºi-a asigurat o temeinicã pre gãtire mu -
zicalã sub îndrumarea profesorilor Am brozie
Iluþiu ºi a renumitului compozitor Francisc Hubic.
La cursurile fãrã frecvenþã ale Uni ver sitãþii
„Babeº- Bolyai” din Cluj-Napoca, Fa cul tatea de
Filologie, ºi-a desãvârºit studiile de venind în
1962 profesor calificat de limba ºi literatura ro -
mânã, iar în 1966 a obþinut gradul di dac tic II ca
profesor. Avea gradul di dac tic II, ca învãþãtor, din 
1941, susþinut la Arad. 

Dupã absolvirea ªcolii Normale din
Oradea, a fost încorporat în armatã, cu termen
redus, din octombrie 1930 pânã în toamna anului
1931. O perioadã grea de instrucþie militarã la
Batalionul 10 Vânãtori de Munte din Sighetul
Marmaþiei, de unde a fost lãsat la vatrã. A obþinut
postul de învãþãtor suplinitor la Baia-Sprie
(octom brie 1931-aprilie 1932), la Vama (aprilie-
 iunie 1932), la Gherþa Mare (1932-1933), apoi în
satul Odoreu (1933-1934). La Odoreu a organizat
manifestãrile culturale de inaugurare a Cãminului 
Cul tural (1933), a înfiinþat o bibliotecã sãteascã ºi 
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un valoros cor mixt cu care a învãþat lucrãrile
Sfintei Liturghii ºi alte piese corale, care au adus
corului recunoaºtere ºi premii la di verse con cur -
suri, între care concursul de coruri din cadrul
manifestãrii „Luna Sãtmarului”. A ajuns pre ºe -
dintele Asociaþiei Învãþãtorilor fãrã Posturi
(supli nitori) din judeþul Satu Mare ºi a participat
la congresele pe þarã ale acestor asociaþii, con -
grese desfãºurate la Bucureºti, Cluj ºi Iaºi. În
toatã þara existau 7000 de învãþãtori fãrã post, 107 
erau în Satu Mare, iar Mihai Bãlaj s-a remarcat a
fi una dintre vocile care protestau împotriva gu -
ver nului care nu completa posturile vacante cu
titulari.

Transferat în satul Iegheriºte (1934-1935),
unde a fost numit tit u lar, a pus ºi aici temelie
pentru activitatea unei formaþii corale, al cãrei
dirijor a devenit. În vremea activitãþii la Ieghe -
riºte a susþinut examenul de definitivat (1935) cu
o medie foarte mare ºi a urmat Cursurile de varã
ale Universitãþii Populare de la Vãlenii de Munte,
ceea ce l-a îndreptãþit sã cearã ºi sã obþinã transfe -
rul la Seini, în toamna anului 1935. Dupã câteva
luni de concentrare pentru manevrele re gale din
Bucovina – Rãdãuþi, a început la Seini o bogatã ºi
însemnatã activitate didacticã ºi culturalã. În
1937, dupã ce participase la un curs de iniþiere la
Sfântu Gheorghe, a înfiinþat la Seini „Stolul de
strãjeri” ºi a organizat activitãþi specifice cu peste
300 de tineri. 

Dar elanul sãu a fost întrerupt de zgu dui -
toarea epo pee a concentrãrilor la Vânãtori de
Munte în Apuseni, la Sighet, de ordinele de che -
mare, de refugiul cu soþia la Pecica – Arad în anii
Dictatului de la Viena ºi de lunga înaintare cu
Divizia a II-a Vânãtori de Munte pânã în inima
Caucazului (1942-1943). „În februarie 1940 a pri -
mit ordin de chemare ºi face cursuri de pregãtire
care au dus la înaintarea sa în grad de sublo -
cotenent (30 iunie) ºi la încredinþarea funcþiei de
comandã a unui pluton la Batalionul Vânãtori de
Munte din Sighet. În februarie 1941 primeºte or -
din de chemare în Garnizoana Haþeg. Luna iunie a 
anului 1941 îl gãseºte în Bucovina, în zona Doro -
hoiului, pregãtindu-se de atac în direcþia Noua
Suliþã ºi Hotin. A fost trecut Nistrul, apoi Niprul,
cotind prin stepã spre nord... În satul Malaia
Bieluzorka, Divizia a II-a Vânãtori de Munte a
suferit mari pierderi, inclusiv comandantul Bata -
lionului. Aici, datoritã iscusinþei cu care a reuºit

sã camufleze efectivul de cai, cãruþe, bucãtãrii ºi
oameni, a fost decorat cu Ordinul „Coroana Ro -
mâniei” cu spade ºi panglicã de Virtute Militarã ºi 
a primit o lunã de concediu... În 1942 s-a îmbarcat 
în Gara Haþeg cu direcþia spre Don, cãtre inima
Caucazului. A urmat ofensiva asupra Nalchicului
ºi înaintarea spre Alagir, Akssarisar, aproape de
trecerea spre Geor gia. Din 1 ianuarie 1943 a înce -
put retragerea, foarte grea, în miez de iarnã. Dupã
2 luni, prin capul de pod Kuban, cu planoare ºi cu
bacul, s-a trecut în Crimeea, cu stabilire la Bahci -
sarai, dupã care, cu o altã misiune, pe litoralul
Sudak. La Fedosia, dupã 700 zile de front, Mihai
Bãlaj primeºte ordinul de a trece la partea se -
dentarã în þarã, la 8 noiembrie (1944) sosind la
Bucureºti. În 10 mai 1945 a fost demobilizat la
Haþeg ºi s-a întors la Seini, cu soþia sa, Zina Bãlaj
(care fusese transferatã la Hãlmãgel, în Munþii
Apuseni, n.n.) – se consemneazã în lucrarea Mihai
Bãlaj – 1909-1976, realizatã de Casa Orãºe neascã 
de Culturã Seini, în 2008. 

Revenit la Seini cu soþia, s-a afirmat în viaþa 
ºcolii, în activitatea dirijoralã, a antrenat în mani -
festãri culturale angajaþii unitãþilor economice ºi
culturale din localitate. Dascãl, dirijor, an i ma tor
cul tural, cercetãtor ºi pub li cist, în toate a pus
seriozitate, conºtiinciozitate, râvnã ºi, astfel, ºi-a
câºtigat un prestigiu binemeritat în plan judeþean
ºi chiar naþional.

I s-a încredinþat direcþiunea ºcolii ºi postul
de subinspector ºcolar de plasã. A înfiinþat în
toamna anului 1945 primul gimnaziu unic din
judeþ ºi a redeschis ºcoala de ucenici, a reînceput
activitatea de alfabetizare, preocupare importantã 
în cadrul Despãrþãmântului ASTRA al cãrei pre -
ºe dinte a fost în perioada 1938-1954. În
1951-1952 a fost exclus din toate funcþiile în care
fusese ales pol i tic ºi din învãþãmânt, iar la re -
venire a funcþionat un an la Ilba, unde a înfiinþat
un cor mixt, cu activitate pânã astãzi. ªi-a reluat
activitatea la catedra din Seini în 1953. Cu o
întrerupere de 4 ani, când a lucrat la Cooperativa
de Consum „Seineana”, devenind ºi preºedintele
ei (1958-1962), a funcþionat profesor de limba ºi
literatura românã pânã la pensionare în 1972. Ca
dascãl, învãþãtor apoi profesor, a instruit ºi educat
zeci de generaþii de copii ºi tineri. A sprijinit
înfiinþarea unei tipografii, a cercetat ºi a valo -
rificat momente din trecutul cul tural al localitãþii,
a publicat numeroase articole în presa judeþeanã.
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La împlinirea a 50 de ani de la moartea poetului
Mihai Eminescu, în 1939, a susþinut iniþiativa
sãdirii puieþilor de brad pe Dealul Comja, cu care
s-a inscripþionat numele poetului, ºi astfel s-a
nãscut un mon u ment unic, realizat pe o suprafaþã
de 116 metri lungime ºi 24 metri lãþime, operã a
militarilor români din Divizia 20 Infanterie de la
Târgu Mureº, comandaþi de generalul Georgescu
Pavel Ion (Pion). Cu toate unitãþile venite aici, în
1939, Divizia avea misiunea de a construi pe
Valea Someºului, de la Seini la Mãriuº, în culmile 
Codrului, o linie de fortificaþii care sã împiedice
pãtrunderea inamicului. Bravul gen eral ºi ostaºii
sãi au sãdit puieþi de conifere realizând inscripþia
„Eminescu”, în 1939.

A condus corul din localitate, înfiinþat în
1880, timp de 40 de ani, între anii 1935 ºi 1974.
Ca dirijor al corului din Seini, a susþinut primul
con cert la 23 februarie 1936; a organizat zeci de
concerte în localitãþile judeþului ºi schimburi cul -
tu rale cu alte coruri; a participat la toate con -
cursurile corale organizate în fosta regiune Baia
Mare ºi în actualul judeþ Maramureº, pânã în
aprilie 1974, când conducerea corului a fost pre -
luatã de profesorul Viorel Tarþa, absolvent al
Aca demiei de Muzicã din Iaºi. A înregistrat
succese importante: locul I pe regiune, cu corul de 
copii al ªcolii din Seini în 1952, locul II pe re -
giune cu corul Cãminului Cul tural din Seini în
1953, locul II pe judeþ cu Corul Cãminului Cul -
tural din Seini în 1971 ºi în 1974. În 1970 Corul
din Seini a sãrbãtorit 90 de ani de la înfiinþare. A
avut loc un mare spectacol la care a fost invitat ºi
Corul din Ardusat, dirijat de profesorul Valentin
Bãinþan. S-a decernat Corului seinean Ordinul
„Meritul cul tural” clasa a III-a ºi dirijorului Mihai 
Bãlaj „Meritul cul tural” clasa a IV-a din partea
Consiliului Culturii ºi Educaþiei Socialiste. Cu
acest prilej profesorul Mihai Bãlaj a publicat lu -
crarea Corul din Seini la a 90-a aniversare
(1880-1970), în care prezintã istoria formaþiei,
dar ºi nobila ei menire educativã ºi culturalã:
„Corul a polarizat în juru-i cele mai entuziaste
elemente. S-a bucurat, totodatã, de un prestigiu
binemeritat. Ori de câte ori s-a anunþat un specta col,
sala s-a dovedit neîncãpãtoare. Un cor este o forþã...”

Lucrãri monografice elab o rate: 100 de ani
de existenþã a ªcolii din Seini ºi 125 de ani de
învãþãmânt românesc, prezentatã în 1974, când se 
inaugureazã Cãminul Cul tural din Seini. Lucrarea 

se poate consulta la Arhivele Naþionale ale Româ -
niei, Serviciul Judeþean Maramureº al Arhivelor
Naþionale, Arhiva personalã a lui Mihai Bãlaj;
Corul din Seini la 90-a aniversare  (1880-1970) –
broºurã editatã de Casa Regionalã a Creaþiei Po -
pu lare Maramureº, 1970. 

Articole ºi studii pu blicate (selectiv): 
• în revista „Viaþa ºcolarã” din Satu Mare:

ªcoala de ieri ºi cea de astãzi, nr. 4, 1932; ªcoala
noastrã ºi noile curente pedagogice, nr. 2, 1933;
Ideile conducãtoare ale ºcolii moderne, nr. 4,
1933; Pagini din trecutul Sãtmarului, nr. 12,
1933; Unificarea sufleteascã a þãrii prin ºcoalã,
nr. 2, 1934; Eminescu revizor ºcolar, nr. 5, 1934;
Cum câºtigãm încrederea satului, nr. 10, 1934;
Din înfãptuirile bãtrânilor, nr. 12, 1934; Un poet
reprezentativ al Ardealului contemporan, nr. 3;
1935; Ofensiva românizãrii, nr. 6, 1935; Cultul
tradiþiei ºi al specificului naþional, nr. 6, 1936;
Rolul civic al învãþãtorului, nr. 10, 1936; 

• în revista „ªcoala sãtmãreanã”: Generaþia 
nouã de învãþãtori, nr. 11, 1936; Centenarul în -
vãþãtorului Ion Creangã, nr. 4, 1937; Crãciunul,
praznic educativ, nr. 12, 1937; Paºti ºi poezie, nr.
4, 1938; Prin strãjerie la viaþa nouã, nr. 5, 1938;
Strãjeria ºi datinile strãmoºeºti, nr. 11-12, 1938;
Iarã visul împlinit, nr. 11-12, 1938; Cu privire la
activitatea culturalã din plasa Seini, nr. 6, 1939;
Cronicã: Cercul cul tural. Cursuri de varã, nr. 6,
1939;

• în revista „Afirmarea”: Figuri re pre zen -
tative din viaþa culturalã a Sãtmarului, nr. 7-8-9,
1937; Crãciunul copilãriei mele, nr. 12, 1937;
Arhi diaconul Alexiu Berinde, nr. 12, 1938; O micã
mãrturie localã de trecut românesc, nr. 1-2, 1940;

• în ziarul „Graniþa”, Satu Mare (sub pseu -
donimul Mihai Roºioru): Grandioasele serbãri
jubiliare ale ªcolii Normale Unite din Oradea,
iunie 1934; În preajma deschiderii anului ºcolar,
19 au gust 1934;

• în ziarul „Pentru so cial ism”: Baia Mare în
literaturã, 22 februarie 1958; Toatã atenþia clasei 
a VII-a, 25 martie 1958; Corul din Seini la 75 de
ani, 5 iulie 1964; 110 ani de la naºterea lui Petre
Dulfu, 3 aprilie 1966; Un poet-erou maramu -
reºean – Ion ªiugariu, 29 mai 1966; Cetatea
Seini, 21 martie 1967; Monumentul de pe Dealul
Comja, 15 iulie 1967; Ion ªiugariu – poet al
minerilor, 5 au gust 1967; Pãdurea de cleºtar, 18
au gust 1967; Liceul din Seini, 13 decembrie 1972; 
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Poiana Eminescu, iunie 1973; Emil Isac ºi Baia Mare, 
23 martie 1974; Reuniunile corale, 8 iulie 1975;

• în Suplimentul „Maramureº”: Înce pu tu -
rile literare ale poetului Ion ªiugariu, mai 1970;
Octav ªuluþiu: 2 scrisori cãtre poetul Ion ªiu -
gariu, decembrie 1970; Dubla sãrbãtoare ºco -
larã la Seini, decembrie 1974;

• în „Cronica sãtmãreanã”: Cãrturari sãt -
mã reni – Dimitrie Sfura, 2 iunie 1968; Vasile
Vartolomei, 24 noiembrie 1973; Iacob Brîndu -
ºean, 9 februarie 1974; Iustin Popfiu, 9 martie
1974; Corneliu Sabo, 20 aprilie 1974; Poeþi de la
„Afirmarea”. Dumitru Hinoveanu, 30 au gust 1968;

• în „Revista de pedagogie”: Un devotat
slujitor al ºcolii – Dariu Pop, octombrie 1968 

• în „Buletinul ºtiinþific al Institutului Ped a -
gogic de 3 ani”, Baia Mare, Seria A, vol. III,
1971:  Aspecte ale luptei pentru învãþãmânt ro -

mânesc la Baia Mare ºi Seini, la mijlocul se -
colului al XIX-lea;

• în „Studii ºi articole”, So cie tatea de ºtiinþe 
filologice Baia Mare, vol. I, 1970: Începuturile
literare ale poetului Ion ªiugariu; vol. II, 1973:
Petre Dulfu – poet mil i tant pentru propãºirea so -
cial-culturalã a sãteanului ro mân, pentru uni -
tatea naþionalã. 

Distincþii: Decoraþia Coroana României cu
spade ºi panglicã de Virtute Militarã, 1942; Titlul
Evidenþiat în munca culturalã de masã, 1954;
Ordinul Meritul cul tural conferit de Consiliul de
Stat, 1970; Medalia 25 de ani de la proclamarea
Republicii, 1972; Cetãþean de onoare al oraºului
Seini, 2008 (post mor tem).

Spirit românesc, Mihai Bãlaj a plecat pe
drumul fãrã întoarcere la 14 martie 1976 ºi îºi are
locul de veci în Seini.

Bibliografie:

. Bãinþan, Valentin, Arta coralã din Maramureº, Centrul Judeþean de Îndrumare a Creaþiei Populare ºi a Miºcãrii
Artistice de Masã, Baia Mare, 1985, p. 336-342.

. Casa Orãºeneascã de Culturã Seini, Mihai Bãlaj. 1909-1976, Seini, 2008, (tehno)redactare Dan Skorka.
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1955. Pe Dealul Comja, Mihai Bãlaj (primul din stânga) ºi un grup de intelectuali seineni, împreunã
cu Generalul Georgescu Pavel Ion, sub comanda cãruia, în 1939, militarii români au  inscripþionat,

cu puieþi de brad, numele poetului EMINESCU. 



Ilie Lazãr
1895-1976

Andrea DOBEª

De scen dent a ºapte generaþii de preoþi, 
dintre care strãbunicul ºi bunicul sãu 
pe linie paternã au fost protopopi

greco-catolici ai Sighetului, Ilie Lazãr s-a nãscut
la 12 decembrie 1895 în comuna maramureºeanã
Giuleºti. Provine, dinspre ambii pãrinþi, din fa -
milii nobiliare, mama aparþinând familiei Ivaºcu
din Apºa de Jos, din dreapta Tisei, iar tatãl fiind
de scen dent al familiei Lazãr din Purcãreþ, un sat
din zona Chioarului. A urmat ºcoala primarã la
Sighet, unde a terminat ºi primele clase liceale, la
Liceul Piarist, completându-ºi educaþia în cadrul
Convictului Asociaþiei pentru Cultura Poporului
Român din Maramureº. Clasele superioare le-a
absolvit la Liceul Confesional din Lugoj. Reîn -
tors la Sighet, s-a înscris la Ac a de mia de Drept,
aflatã în subordinea Bisericii Reformate. Din pe -
rioada studenþiei dateazã ºi prima acþiune cu vãdit 
caracter pol i tic: convocarea în satul na tal a unei
adunãri, în timpul cãreia a distribuit þãranilor cãrþi 
în limba românã ºi le-a vorbit despre drepturile
etniei sale. Autoritãþile maghiare au considerat
acþiunea drept „agitaþie”, iar pentru a scãpa de
arestare a fost nevoit sã se refugieze pentru câteva 
luni la Lugoj. Începând din anul II, în urma unor
conflicte de naturã etnicã cu directorul Academiei 
sighetene, ºi-a continuat studiile de drept la Uni -
versitatea „Franz Jozsef” din Cluj1.

În timpul primei conflagraþii mondiale, a
fost înrolat ca ofiþer în armata austro-ungarã, fiind 
nevoit sã lupte pentru o cauzã strãinã idealurilor
naþionale. În septembrie 1918, convins cã Puterile 
Centrale au pierdut rãzboiul, a dezertat împreunã
cu întreaga companie, aflatã în subordinea sa. A
avut o contribuþie importantã în eliberarea ora -
ºului Cernãuþi, fiind primul care a înfipt drapelul
românesc pe clãdirea primãriei, asigurând, alãturi 
de compania sa, ordinea în oraº pânã la sosirea

armatei române. Revine în Maramureº, unde era
în plinã desfãºurare acþiunea de organizare a gãr -
zilor naþionale, fiind ales între cei 34 membri ai
Sfatului Naþional Român din Maramureº. Dele -
gaþia maramureºeanã a plecat din Sighet în 28
noiembrie, fiind aºteptatã în comuna Giuleºti de
un numãr mare de þãrani îmbrãcaþi în haine de
sãrbãtoare. Dupã un popas ºi un „dejun bogat”
pregãtit de fa milia Lazãr, reprezentanþii româ -
nilor maramureºeni ºi-au continuat drumul spre
Baia Mare. Ajungând în Baia-Sprie, martorii pre -
zenþi la eveniment îºi amintesc cã Ilie Lazãr s-ar fi 
adresat românilor, care i-au întâmpinat cu bu -
curie, cu urmãtorul îndemn: Mãi, sã nu fim pitici
ºi sã nu ne temem! Maramureºenii nu se tem de
nimeni ºi de nimic pe lumea asta2.

La 1 Decembrie 1918, Ilie Lazãr a repre -
zentat plasa Ocna-ªugatag la Alba Iulia, fiind cel
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1 Ilie Lazãr, Amintiri, Fundaþia Ac a de mia Civicã, Bucureºti, 2000, p. 35.
2 Laurenþiu Batin, Maramureºul ºi maramureºenii în timpul Primului Rãzboi Mondial, Editura Grinta, Cluj-Napoca,

2014, p. 365.



mai tânãr din cei 1.228 delegaþi care au votat
pentru unire. La doar 23 de ani a însoþit delegaþia
românilor transilvãneni care a prezentat la 14
decembrie 1918 Guvernului de la Bucureºti, Re -
zoluþia de Unire a Transilvaniei cu România. În
ianuarie 1919, a participat alãturi de armata ro -
mânã la luptele pentru eliberarea oraºului Sighet,
fiind un bun cunoscãtor al zonei ºi având ex -
perienþa frontului3.

Odatã cu reînceperea cursurilor la Uni ver -
sitatea Româneascã din Cluj, la 3 noiembrie
1919, a hotãrât sã-ºi finalizeze studiile, devenind
al ºaselea doc tor în drept al Universitãþii nou-în -
fiinþate. Începând din iunie 1920, se înscrie ca
avocat stagiar la Baia Mare, iar din aprilie 1921 se 
transferã la Satu Mare, unde a fost înregistrat
pânã în octombrie 1923. În tot acest timp nu a
practicat foarte mult avocatura, întrucât a hotãrât
sã plece la Viena pentru ,,completarea studiilor ºi
însuºirea limbii ger mane”4. În perioada vienezã a
audiat cursuri de economie politicã, a urmat lecþii
de canto ºi s-a implicat în activitatea societãþii
studenþeºti ,,România Junã”, vechea societate a
studenþilor români din capitala fostului imperiu.

La sfârºitul anului 1922 a pãrãsit capitala
austriacã în urma unei scrisori primite din partea
conducerii Partidului Naþional Român, în care i se 
solicita sprijinul pentru con sti tuirea unei orga -
nizaþii a partidului în Mara mureº. În toamna
anului 1923 s-a stabilit la Bu cureºti, în primii ani
practicând activ avo catura, apoi, primind di verse
însãrcinãri pe linie de par tid, a intrat în prim-pla -
nul luptei politice. La 15 mai 1924 s-a cãsãtorit cu 
Mara Urdea, fiica avo catului Gheorghe Urdea din 
Copalnic-Mã nãºtur, judeþul Satu Mare5. Patru ani 
mai târziu s-a nãscut Ileana-Maria, uni ca fiicã a
soþilor Ilie ºi Mara Lazãr. 

Membru marcant al Partidului Naþional
Þãrã nesc, preºedinte al organizaþiei judeþene Ma -
ramureº, Ilie Lazãr a fost ales deputat în alegerile
din decembrie 1928, iulie 1932 ºi decembrie 1937.
În calitate de parlamentar, a avut nume roase inter -
venþii în forul legislativ de la Bucureºti prin care

solicita adoptarea unor mãsuri eco no mice pentru a
scoate din izolare aceastã parte a þãrii, în care
majoritatea populaþiei trãind în me diul ru ral, unde
terenul era neprielnic agriculturii, se confrunta cu o 
accentuatã stare de sãrãcie. Un frag ment din
numeroasele interpelãri rostite de Ilie Lazãr de la
tri buna Adunãrii Deputaþilor este sugestiv pentru
modul în care fruntaºul þãrãnist vedea sprijinirea
,,populaþiei sãrãcite” a Mara mureºului: 

Situaþia tristã a þãranilor mara mu reºeni, al
cãror liber ales sunt, m-a îndemnat sã îl rog pe
domnul preºedinte sã supunã chestiunea Ma ra -
mureºului examinãrii minuþioase a Con si liului de 
Miniºtri ºi sã se gãseascã o grabnicã soluþie
pentru salvarea acestui popor, pãstrãtor al tu -
turor obiceiurilor ºi credinþelor strãmoºeºti. Ma -
ra mureºul a fost dat cu desãvârºire uitãrii,
ex ploa tãrile de orice naturã fiind oprite, in dus -
triile desfiinþate, iar produsul pãmântului jefuit
fãrã milã de parazitarii intruºi. Þãranul mara mu -
reºean înþelege greutãþile mari prin care trece
þara, el nu cere milã, ci muncã. Cere ca Mara -
mureºul, izvor nesecat în bogãþii naturale, sã nu
fie jefuit, ci raþional exploatat. Statul, care deþine
aproape jumãtate din pãdurile seculare, sã le
punã în ex ploatare sistematicã ºi raþionalã. A
doua ocupaþie principalã a þãrãnimii mara mu -
reºene este creºte rea vitelor, aºa cã ºi încu ra -
jarea acestei ramuri a economiei naþionale se
impune, ºi anume prin crearea de pãºuni co -
munale ºi al pine ºi prin per mi terea pãºunatului în 
pãdurile unde nu fac pa gube, iar ca vitele sã aibã
preþ ar fi de dorit sã se înlesneascã prin redu -
cerea de tarif vamal. Sã se ia mãsuri ca Salinele
din Ocna-ªugatag ºi Coºtiui sã se exploateze,
asigurând prin aceasta ºi o exis tenþã mai ome -
noasã muncitorimii miniere. Mara mureºul fiind
regiune muntoasã, iar ocupaþia prin cipalã a þãrã -
nimii fiind lemnãritul ºi creºterea vitelor, alimen -
tele trebuie importate, deci cerem o reducere pe
C.F.R., pentru aceastã hranã a popo rului. Cerem
ºi încurajarea industriei casnice, iar pentru a
scoate din mizerie populaþia se impune repararea 
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3 Pentru meritele sale din anii 1918-1919 va fi decorat în 1929 cu Ordinul Coroana României în Grad de Comandor
(„Maramurãºul”, Anul VII, nr. 37, 2 noiembrie 1929, p. 3).

4 Ilie Lazãr, op. cit., p. 73.
5 Cununia religioasã a avut loc în biserica greco-catolicã din comunã, celebratã de protopopul Alexandru Breban din

Baia Mare, naºi de cununie fiindu-i Alexandru Vaida-Voevod ºi unchiul sãu, dr. Alexandru Lazãr („Gazeta
Maramureºanã”, Anul V, nr. 22, 30 mai 1924, p. 5).



podurilor ºi a drumurilor existente ºi înfiin þarea
de noi ºosele ºi linii ferate6. 

Pe lângã activitatea desfãºuratã în Parla -
ment, Ilie Lazãr a intervenit la ministere ºi agenþii
guvernamentale pentru obþinerea de fonduri în
cele mai di verse domenii: eco nomic, so cial, cul -
tural sau religios. Dintre realizãrile le gate de nu -
mele sãu pot fi amin tite deschiderea liniei ferate
dintre Mara mureº ºi Bucovina, împroprietãrirea
cu munþi, pãºuni ºi pãduri a comunelor din judeþ,
obþinerea unor sume importante pentru repararea
drumu rilor ºi a podurilor, donaþii de cãrþi pentru
biblio teci, fonduri alocate pentru repararea bise -
ricilor sãteºti, sprijin financiar pentru ºomerii din
Sighet7.

În prima jumãtate a deceniului patru al
seco lului trecut, neînþelegerile dintre Iuliu Maniu
ºi Alexandru Vaida-Voevod au devenit ire con ci -
lia bile, ducând la demisia preºedintelui fondator
al partidului. Dupã alegerea lui Vaida-Voevod la
conducerea Partidului Naþional Þãrãnesc, aceasta
a încercat sã imprime formaþiunii o anumitã apro -
piere de regele Carol al II-lea, fapt ce a generat o
serie de divergenþe în rândul fruntaºilor na þio -
nal-þãrãniºti. În acest con text, atacul deschis la

adresa camarilei re gale prin intermediul unui arti -
col de presã, a dus la excluderea din partid, în
septembrie 1933, a unor reprezentanþi de marcã,
printre care se afla ºi Ilie Lazãr. Tensiunile exis -
tente la nivelul conducerii centrale a partidului se
regãseau ºi în cadrul organizaþiilor judeþene, iar
anularea deciziei de excludere a lui Ilie Lazãr, în
februarie 1934, a amplificat neînþelegerile în rân -
dul liderilor maramureºeni. Majoritatea dintre ei,
sprijinitori ai aripii Vaida, vedeau în fostul de -
putat un pretendent serios la funcþia de preºedinte
al filialei. Conflictul avea sã fie aplanat abia în
primãvara anului 1935, odatã cu excluderea din
partid a lui Vaida-Voevod ºi a susþinãtorilor sãi.
În noile condiþii, Ilie Lazãr a fost însãrcinat de
conducerea formaþiunii cu reorganizarea parti -
dului în Maramureº. A urmat un amplu proces de
restructurare a organizaþiilor teritoriale, în urma
cãruia naþional-þãrãniºtii maramureºeni au obþi -
nut la alegerile pentru Consiliul Judeþean din iulie 
1937 cel mai bun procentaj dintre filia lele parti -
dului din Transilvania ºi Banat.

Urmând politica promovatã de Iuliu Maniu, 
pe care îl considera un adevãrat men tor, Ilie Lazãr 
s-a pronunþat împotriva regimurilor autoritare
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Ilie Lazãr vorbind mulþimii

6 Solicitare adresatã premierului Iuliu Maniu la 14 ianuarie 1929 („Monitorul Oficial”, nr. 9, 26 ianuarie 1929,
p. 356-357). 

7 Pentru detalii referitoare la activitatea desfãºuratã de Ilie Lazãr în spijinul alegãtorilor sãi din Maramureº a se vedea
Andrea Dobeº, Ilie Lazãr. Consecvenþa unui ideal pol i tic, ediþia a II-a revãzutã ºi adãugitã, Fundaþia Ac a de mia Civicã, 
Bucureºti, 2015, p. 36-71; 82-100. 



con duse de regele Carol al II-lea ºi mareºalul Ion
Antonescu. Pentru atitudinea sa intransigentã, a
fost internat în decembrie 1939, cu domiciliu for -
þat la Mãnãstirea Turnu, iar în intervalul iulie-sep -
tembrie 1941, în lagãrul de la Târgu-Jiu.

Dupã schimbarea de regim de la 23 au gust
1944, printr-un ordin al Ministerului de Rãzboi a
fost însãrcinat din partea Consiliului de Miniºtri sã
îndeplineascã funcþia de comisar pol i tic pe lângã
Armata a IV-a, condusã de generalul Gheorghe
Avramescu. Principala sa misiune era de a între -
prinde primele mãsuri de organizare a vieþii româ -
neºti în oraºele eliberate8 ºi de a aplana eventualele
neînþelegeri ivite între populaþia ci vilã ºi armatã9.

Începând din toamna anului 1944, Ilie

Lazãr a desfãºurat o susþinutã activitate pe plan
pol i tic, fiind desemnat preºedinte al organizaþiilor 
Partidului Naþional Þãrãnesc din judeþele Hune -
doara ºi Maramureº, iar, pânã în primãvara anului 
1945, conducând ºi secþia muncitoreascã la nivel
naþional. La începutul lunii noiembrie 1944, cu
ocazia constituirii celui de al doilea guvern con -
dus de generalul Constantin Sãnãtescu, Iuliu
Maniu i-a propus sã preia funcþia de ministru al
Lucrãrilor Publice, însã a refuzat, considerând cã, 
astfel putea fi mult mai util partidului10. 

În primii ani dupã cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial, Ilie Lazãr se bucura de o susþinere evi -
dentã în rândul populaþiei româneºti din Ardeal.
Însoþindu-l pe fruntaºul þãrãnist într-un turneu
elec toral în nordul Transilvaniei, jurnalistul ame -
r i can Reu ben H. Markham, corespondentul zia -
rului „Chris tian Sci ence Mon i tor” a descris în
cartea sa „România sub jugul sovietic” calitãþile
oratorice ºi imensa popularitate de care se bucura
fostul deputat de Maramureº în rândul þãranilor
ardeleni: „Datoritã unei îndelungate experienþe
politice ºi a considerabilei sale ingeniozitãþi, Ilie
Lazãr ºtia cum sã-i captiveze pe þãrani. Se nãs -
cuse în acele þinuturi, într-o casã þãrãneascã, fapt
care crea între el ºi mulþime o legãturã de frater -
nitate ºi solidaritate. În plus, era frumos, plin de
viaþã, cu o înfãþiºare de erou ro man tic. Avea un
stoc de glume mult gustate ºi cunoºtea multe
cântece îndrãgite de popor. Pe lângã toate acestea, 
avea un fel foarte simplu de a purta o discuþie cu
mulþimea, aºa încât ascultãtorii aveau impresia cã
sunt aºezaþi, împreunã cu el, în jurul unei mese
discutând de la egal la egal cu un erou faimos”11. 

Simpatia populaþiei transilvãnene faþã de
Ilie Lazãr îi îngrijora pe liderii Partidului Co -
munist în perspectiva campaniei electorale pentru 
alegerile din toamna anului 1946. Se impunea
eliminarea sa din competiþia electoralã ºi dis -
creditarea Partidului Naþional Þãrãnesc. La 26
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8 Fruntaºul þãrãnist a însoþit trupele româno-sovietice pânã la eliberarea oraºelor Satu Mare ºi Carei, în urma cãrora
teritoriul Transilvaniei a fost complet eliberat (Mar cel-Dumitru Ciucã ed., Procesul lui Iuliu Maniu. Documentele
procesului conducãtorilor Partidului Naþional Þãrãnesc, vol. II, partea I, Editura Saeculum I.O., Bucureºti, 2001,
p. 197. (În continuare Procesul lui Iuliu Maniu…).

9 În calitate de reprezentant al guvernului român, Ilie Lazãr a participat la 14 octombrie 1944, alãturi de Iuliu Haþieganu,
rectorul Universitãþii ,,Regele Ferdinand” din Cluj, aflatã în refugiu la Sibiu, la operaþiunile de preluare a Universitãþii
clujene (Lucian Nastasã, Intelectualii ºi promovarea socialã, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004, p. 174-185).

10 Arhiva Consiliului Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii (în continuare ACNSAS), fond Informativ, dosar
nr. 3732, vol. 19, f. 273.

11 Reu ben H. Markham, România sub jugul sovietic, Fundaþia Ac a de mia Civicã, Bucureºti,1996, p. 414.



mai 1946, Ilie Lazãr a fost arestat pe motivul cã
trebuie sã dea niºte declaraþii la Tribunalul Popo -
rului, fiind dus la Serviciul Spe cial de Informaþii,
iar de acolo transportat cu vagonul dubã la în -
chisoarea din Piteºti, unde a fost supus unei
anchete dure, inclusiv cu numeroase audieri noc -
turne. Datoritã unui ul cer mai vechi, reactivat în
timpul anchetei, a fost nevoit sã recurgã la greva
foamei timp de ºase zile pentru a obþine asistenþa
medicalã necesarã. A fost implicat în judecarea
organizaþiei ,,Sumanele Negre”, proces cu un pro -
nunþat caracter pol i tic, prin care comuniºtii în -
cercau compromiterea ºi înlãturarea adversarilor
politici incomozi. La 18 noiembrie 1946, în pre -
ziua alegerilor parlamentare, prin sentinþa Curþii
de Casaþie ºi Justiþie Militarã, Ilie Lazãr a fost
condamnat la 7 luni închisoare corecþionalã pentru
,,omisiune de denunþ”. În 22 decembrie 1946, dupã 
7 luni de detenþie, timp în care a trecut prin închi -
sorile Piteºti, Jilava ºi Vãcãreºti, a fost eliberat.

Deoarece, în timpul alegerilor din noiem -
brie 1946, Ilie Lazãr se afla în detenþie, la scru -
tinul elec toral pe lista Partidului Naþional
Þãrã nesc în judeþul Maramureº a participat soþia
sa, Mara Lazãr. Potrivit rezultatelor oficiale, fal -
si ficate de comuniºti, lista naþional-þãrãnistã ar fi
obþinut în Maramureº 22.251 voturi, suficiente
pentru un loc în Cam era Deputaþilor12.

Dupã eliberarea din închisoare, la sfârºitul
lunii decembrie 1946, Ilie Lazãr s-a retras aproa -
pe în totalitate din viaþa politicã, fiind preocupat
mai mult de siguranþa personalã ºi de rezolvarea
unor probleme de sãnãtate. În cea mai mare parte
a timpului era nevoit sã se ascundã pe la di verse
cunoºtinþe de teama unei noi arestãri.

În primãvara anului 1947, abuzurile gu ver -
nului dominat de comuniºti l-au convins pe Iuliu
Maniu de necesitatea unei prezenþe a opoziþiei în
strãinãtate, care sã informeze opinia publicã ºi
cercurile guvernamentale apusene despre me to -
dele comunizãrii þãrii, în condiþiile în care orice
acþiune politicã internã era anihilatã. Fruntaºii

þãrãniºti, printre care se afla ºi Ilie Lazãr, au cãzut
în capcana abil întinsã de serviciile de informaþii,
aflate în slujba Partidului Comunist, fiind arestaþi
în 14 iulie 1947, la Tãmãdãu, în apropiere de
Bucureºti, în momentul în care încercau sã pãrã -
seascã clandestin þara. În noiembrie 1947, în urma 
unei parodii judiciare, reluatã fi del dupã modelul
sta lin ist, liderii partidului au fost condamnaþi la
ani grei de închisoare. Ilie Lazãr a primit 12 ani
temniþã grea, 5 ani degradare civicã, confiscarea
averii ºi 50.000 lei cheltuieli de judecatã pentru
,,com plot ºi încercare de trecere frauduloasã a
frontierei”13. 

La 14 noiembrie 1947, alãturi de ceilalþi
fruntaºi ai partidului, Ilie Lazãr a fost transferat la
Galaþi. Trecut de cinzeci de ani, fostul deputat al
Maramureºului a dat dovadã de vitalitate ºi spirit
op ti mist, fãrã teama unor pedepse la care putea fi
supus datoritã încãlcãrii regulamentului din pe -
nitenciar. În închisoarea din Galaþi, Ilie Lazãr a
avut posibilitatea de a se întâlni pentru ul tima datã 
cu Iuliu Maniu, momentul fiind descris într-un
doc u ment redactat dupã eliberare: ,,La 30 fe bru -
arie 1951, am reuºit pentru ul tima datã sã iau con -
tact cu dl. Maniu în cam era nr. 1 din Galaþi. L-am
gãsit întins pe patul de fier ºi cu picioarele într-un
sac de doc. Era foarte distins, vãzându-mã s-a
ridicat, m-a sãrutat ºi cu ochii înlãcrimaþi mi-a
spus: «Îþi mulþumesc, dragã Ilie, pentru toate ºi sã
ºtii cã eu voi muri, dar voi prieteni buni sã vã luaþi
satisfacþia ºi pentru mine»”.

La mijlocul lunii au gust 1951, fruntaºii þã -
rã niºti au fost transferaþi la penitenciarul din
Sighet. Om al locului, Ilie Lazãr a recunoscut ime -
diat oraºul unde fusese adus dupã sunetul clo -
potelor bisericii, do nate cu ani în urmã de fa milia
sa. Într-una din zile, fãrã teama de a fi pedepsit, i-a
spus directorului: „«Domnule comandant, de-ar ºti 
moroºenii mei cã-s aici, ar îmburda în chi soarea
asta cu totul!»”14. Fire dârzã ºi neîn fricatã, Ilie
Lazãr nu putea sã se obiºnuiascã cu mãsurile
stricte din penitenciar, fiind adesea pe depsit pentru 
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12 „Lupta Maramurãºului”, Anul I, nr. 42, 23 noiembrie 1946, p. 2.
13 Ilie Lazãr ºi-a încheiat ultimul cuvânt rostit în cadrul procesului printr-un mesaj adresat mentorului sãu pol i tic, Iuliu

Maniu: „Când veþi trece în deliberare, sã vã însoþeascã gândul þãranului din Maramureº: Doamne ajutã dreptatea, iar
pentru acela pe care, pe vremuri, marele român dr. N. Lupu l-a numit ctitor de þarã [a utilizat aceastã combinaþie pentru
a evita folosirea sintagmei acuzatul Iuliu Maniu, uni ca formulã de adresare permisã de preºedintele completului de
judecatã-n.n.] am sã-i declar toatã stima, dragostea ºi devotamentul meu, pânã la moarte” (Procesul lui Iuliu Maniu…,
vol. II, partea 1, p. 342).

14 Închisoarea din Sighet acuzã. 1950-1955, Editura Gutinul, Baia Mare, 1991, p. 30.



încãlcarea regulamentului. Potrivit mãrturiei unui 
fost gardian al închisorii, direc torul Vasile Ciolpan
l-a surprins pe fostul deputat cãþãrat la geam,
privind spre dealul ce se vedea în zare. În acel mo -
ment, comandantul i-ar fi strigat în cel mai pur di -
a lect maramureºean „«În gerunþi, mãi!»”, dar Ilie
Lazãr i-a rãspuns cu demnitatea care i-a carac -
terizat întreaga perioadã a detenþiei: ,,«În gerunþi
înaintea ta? Eu nu stau în gerunþi decât înaintea
lui Dumnezeu. Nu stau niciodatã în gerunþi»”15. 

La 1 septembrie 1953 a fost ridicat din Pe -
ni tenciarul Sighet, fiind transferat la Bucureºti, în
arestul Ministerului de Interne. Timp de apro -
ximativ un an ºi jumãtate, anchetatorii au încercat 
sã obþinã abjurarea opþiunilor sale politice. Pentru 
Ilie Lazãr, care toatã viaþa a fost credincios unui
ideal pol i tic, era de neconceput sã semneze o
declaraþie de renegare a trecutul sãu, cu toate cã
obþinuse, în schimb, promisiunea unei eliberãri
an tic i pate16. Refuzul sãu a determinat, în martie
1955, transferul în penitenciarul din Râmnicu Sãrat,
renumit pentru condiþiile de detenþie deosebit de
grele ºi caracterizat printr-o izolare totalã a deþi -
nuþilor. Dificultatea adaptãrii la regulile stricte
ale închisorii, pe care le-a încãlcat în repetate
rânduri, i-au adus numeroase zile de izolare17.

Dupã expirarea pedepsei la care a fost con -
damnat în toamna anului 1947, Ilie Lazãr nu a fost 
eliberat. I s-a fixat „loc de muncã” pentru 72 luni,
în conformitate cu ordinul M.A.I. nr. 10049 din
10 aprilie 1959. Mãsura administrativã avea în
vedere perioada 11 iulie 1959-11 iulie 1965, mo -
tivul internãrii fiind „activitate P.N.Þ.”. Trecând
pe la Jilava, fostul fruntaº þãrãnist a ajuns la în -
ceputul lunii au gust 1959 în colonia de muncã
Culmea, aflatã în apropiere de Constanþa18.

Anii de închisoare, petrecuþi în singurãtate
ºi izolare, l-au afectat pe Ilie Lazãr, care toatã
viaþa a fost înconjurat de foarte mulþi prieteni.
Or a tor înnãscut, una din pasiunile sale constante
era de a povesti ºi de a comunica. Deºi nu era
liber, în colonia de muncã de la Culmea ºi apoi la
Periprava, s-a simþit mult mai în largul sãu,
întrucât nu mai era supus regimului monocelular
din penitenciar. Înconjurat de colegii de camerã,
majoritatea mult mai tineri, povestea episoade din 
tumultuoasa sa viaþã, accentuând succesele pe
plan pol i tic. Plãcerea de a povesti a fost prompt
exploatatã de ofiþerul informativ al coloniei,
întrucât imediat dupã sosirea la Culmea, în jurul
sãu au fost dirijaþi numeroºi agenþi. 

Analizând delaþiunile furnizate de infor ma -
torii plasaþi în preajma lui Ilie Lazãr, maiorul Ilie
Luca, ºeful Biroului ,,K” din cadrul Direcþiei Re -
gio nale M.A.I. Constanþa, a aprobat, la 23 de -
cembrie 1959, deschiderea dosarului in di vid ual
de urmãrire informativã pe numele fostului depu -
tat, bãnuit cã „desfãºoarã activitate naþional-þã -
rãnistã în detenþie, sperând în revenirea la putere a 
P.N.Þ.-ului”19.

În urma reorganizãrii unitãþii de la Culmea
la sfârºitul lunii aprilie 1960, Ilie Lazãr a fost
transferat în colonia de muncã Periprava din Balta 
Brãilei. Dupã 13 ani de interdicþie de a comunica
cu fa milia, în colonia de la Periprava i s-a permis
sã trimitã prima carte poºtalã acasã20. Odatã cu
transferul la Periprava, au fost mu tate ºi ,,sursele” 
in for ma tive plasate în anturajul sãu. În plus, s-a
trecut la recrutarea altor persoane, dar ºi la diri -
jarea pe lângã fruntaºul þãrãnist a unor infor -
matori recrutaþi an te rior. În paralel cu acþiunea
informativã, securistul coloniei a încercat sã-l
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15 Arhiva de Istorie Oralã a Centrului Internaþional de Studii asupra Comunismului din cadrul Memorialului Victimelor
Comunismului ºi al Rezistenþei Sighet (în continuare AIOCIMS), Interviu cu Lia Lazãr-Gherasim, caseta 227 I-II.

16 ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 3732, vol. 6, f. 110.
17 Potrivit documentelor aflate în dosarul sãu de penitenciar, de-a lungul celor patru ani petrecuþi în închisoarea din

Râmnicu Sãrat, fruntaºului þãrãnist i s-au aplicat numeroase pedepse, totalizând peste 70 de zile de izolare, dintre care
7 cu aplicarea lanþurilor la picioare. În fiºa personalã, Alexandru Viºinescu, comandantul penitenciarului i-a trecut
urmãtoarea caracterizare: ,,Pe tot timpul deþinerii în penitenciar a avut o comportare duºmãnoasã faþã de personalul
unitãþii, cu insulte ºi ameninþãri, urmãrind sã-i intimideze prin trecutul sãu, cu scopul de a-ºi uºura regimul”. (Idem,
fond Pe nal, dosar nr. 213, vol. 88, f. 36).

18 Arhiva Centrului Internaþional de Studii asupra Comunismului din cadrul Memorialului Victimelor Comunismului ºi
al Rezistenþei, Proiect Recensãmântul populaþiei concentraþionare. 1945-1989, Nr. inv. 38.897.

19 ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 3732, vol. 1, f. 8.
20 Fiica sa, Lia Lazãr-Gherasim îºi amintea: ,,N-am ºtiut dacã trãieºte sau nu trãieºte. Când a ajuns la Periprava, am primit 

o carte poºtalã prin care tata ne comunica cã avem voie sã-i trimitem un pachet pentru cã lucreazã. Cu alþi bãtrâni
scoteau scaieþii de pe oi, întrucât celelalte munci mai grele le fãceau cei mai tineri”. (AIOCIMS, Interviu cu Lia
Lazãr-Gherasim, caseta nr. 227 I-II).



com promitã pe Ilie Lazãr prin chemarea repetatã
la anchete cu scopul de a trezi bãnuiala colegilor
de detenþie21. Acþiunea ofiþerului informativ nu a
fost încununatã de succes, fostul fruntaº þãrãnist
continuând sã se bucure de stima ºi aprecierea
deþinuþilor din colonie22. 

La 9 mai 1964, în baza ordinului ministrului 
de Interne, Alexandru Drãghici, Ilie Lazãr a fost
eliberat ºi trimis la Cluj, deºi intenþia lui era de a
rãmâne în Bucureºti, unde se sta bi lise din 1923.
Motivând cã îl trimite alãturi de familie, con -
ducerea Securitãþii a optat pentru aceastã va rian -
tã, deoarece prezenþa fostului fruntaº þãrãnist în
Capitalã le-ar fi creat mult mai multe probleme
decât într-un oraº de provincie. La sfârºitul lunii
mai 1964, acþiunea de urmãrire informativã a
fostului deputat a fost transferatã la Direcþia Re -
gionalã Cluj a M.A.I.23. În jurul familiei Lazãr au
fost dirijaþi numeroºi informatori, chiar din rândul 
rudelor sau al vechilor prieteni de familie. Fiica
sa, Lia Lazãr povestea unui apropiat, aflat ºi el în
slujba Securitãþii cu numele conspirativ ,,Mol -
dovan Romicã”, cã au început sã-i viziteze di -
verse persoane, care în perioada detenþiei tatãlui
sãu ,,nici mãcar nu ne-au salutat pe stradã, iar
acum i-a apucat brusc dragostea faþã de noi”24. 

La scurt timp dupã stabilirea la Cluj, Ilie
Lazãr a început demersurile pe lângã autoritãþile
lo cale în vederea obþinerii unei locuinþe. În cer -
cãrile s-au dovedit extrem de anevoioase, fiind
presãrate cu numeroase refuzuri. În cele din urmã, 
a reuºit sã obþinã repartizarea unui apartament de
douã camere în cartierul Grigorescu.

Timp de aproape un deceniu ºi jumãtate,
Ilie Lazãr, împreunã cu întreaga familie, a fost
atent supravegheat de Securitate, încadrat cu o
întreagã reþea de informatori, iar toate con vor -
birile din apartament, inclusiv cele mai ne semni -
ficative amãnunte casnice, interceptate. În paralel 
cu acþiunea de urmãrire informativã, conducerea

Securitãþii clujene a încercat sã-i învrãjbeascã pe
foºtii þãrãniºti din oraº, acreditând ideea cã Ilie
Lazãr a primit locuinþã ºi ajutor so cial din partea
statului drept recompensã pentru serviciile fãcute
poliþiei politice comuniste. Analizând sintezele ºi
rapoartele Securitãþii se poate constata o oarecare
reuºitã a tentativei de discreditare a fostului de -
putat de Maramureº în cercul sãu de prieteni25.

Rãmas vãduv din toamna anului 1973, be -
ne ficiind de grija pãrinteascã a fiicei sale, Ilie
Lazãr era bucuros de a-ºi vedea nepotul crescând.
Acest lucru a însemnat o oarecare alinare a durerii 
pricinuite de grijile materiale cu care era nevoitã
sã se confurnte întreaga familie. Lipsurilor co ti di -
e ne li s-a adãugat accentuarea problemelor de
sãnãtate, datorate vârstei înaintate ºi a bolilor
acumulate de-a lungul numeroºilor ani de în chi -
soare26. În ultimii ani de viaþã, urmãrirea infor -
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Ilie Lazãr în 1975, la Cluj-Napoca

21 ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 3732, vol. 6, f. 119.
22 Un fost coleg de suferinþã de la Periprava a schiþat un succint portret al fruntaºului þãrãnist: ,,Era bolnav, foarte slãbit,

incapabil de muncã, dar spir i tual era cel mai puternic. Tot timpul ne-a încurajat, ne vorbea despre dragostea de þarã,
asigurându-ne cã vor veni ºi zile mai bune. Ne îndemna sã nu ne pierdem încrederea în viitorul neamului, sã ne pãstrãm 
crezul pol i tic pentru care suferim”. (Doc u ment aflat în arhiva personalã a autoarei).

23 ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 3732, vol. 6, f. 430-431.
24 Ibi dem, f. 426.
25 Pentru detalii privind urmãrirea informativã a fostului fruntaº þãrãnist a se vedea Andrea Dobeº, op. cit., p. 300-323;

328-252.
26 La începutul anului 1973, Ilie Lazãr a primit din partea Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti din România drept

recompensã pentru sprijinul acordat evreilor maramureºeni în atmosfera tulbure de la sfârºitul deceniului patru, o



mativã a fostului fruntaº þãrãnist a scãzut în
in ten sitate, numele sãu fiind menþionat spo radic
în rapoartele de analizã sau în delaþiunile agen -
þilor Securitãþii clujene27. 

 Cu doi ani înainte de moarte, într-o scri soare 
adresatã puþinilor sãi prieteni politici aflaþi în viaþã, 
fostul fruntaº þãrãnist a sintetizat prin cipiile e sen -
þiale ce au stat la baza tuturor de mersurilor sale: În
activitatea mea publicã m-am ataºat de cei mai
aleºi fii ai neamului, pe care n-am înþeles sã-i
trãdez, ci sã-i urmez cu credinþã, dragoste ºi de -
votament, pânã la moarte. N-am înþeles sã parvin
în viaþa publicã prin trãdãri, oportunisme ºi alte
manevre, decât prin omenie”28.

Caracterizat printr-un op ti mism înflãcãrat
ºi o puternicã credinþã în Dumnezeu, Ilie Lazãr a
murit la 6 noiembrie 1976 convins cã adevãrul,
oricum, nu poate fi învins29.

Întreaga sa activitate politicã, desfãºuratã
de-a lungul a peste cinci decenii a stat sub semnul

a trei principii esenþiale: devotamentul faþã de
Partidul Naþional Þãrãnesc, respectul faþã de Iuliu 
Maniu ºi dragostea pentru Maramureº. Prin fide -
litatea ºi consecvenþa faþã de un ideal pol i tic, prin
verticalitatea ºi spiritul sãu de sacrificiu, Ilie
Lazãr rãmâne un posibil model de urmat pentru
reprezentanþii clasei politice româneºti actuale. 

În cursul anului 1969 casa familiei Lazãr din
Giuleºti a fost achiziþionatã de Muzeul Mara mu -
reºean din Sighet, iar dupã restaurare a fost des chisã
publicului. În semn de re spect ºi omagiu pentru
personalitatea fruntaºului þãrãnist, în no iem brie
1999, în centrul comunei Giuleºti i s-a ridicat un
bust, ºcoala generalã îi poartã numele, dupã cum,
la Ocna-ªugatag, existã o stradã numi tã Ilie Lazãr.
În anul sãrbãtoririi Centenarului Marii Uniri, cu -
noscuta realizatoare de televiziune Lu cia Hossu-
Lon gin a realizat un se rial do cu mentar sub gene -
ricul Oameni mari care au fãcut România Mare,
unul din episoade fiind dedicat lui Ilie Lazãr.
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Ilie Lazãr (în centrul imaginii, ºezând) alãturi de  Iuliu Maniu ºi de alþi
fruntaºi þãrãniºti.  Sursa www.notabn.ro

subvenþie lunarã în valoare de 500 lei. Aceastã sumã se adãuga ajutorului so cial de 400 lei de care beneficia din partea
statului român. 

27 În ianuarie 1977, dupã ºaptesprezece ani de supraveghere, începutã în decembrie 1959 în colonia de la Culmea,
urmãrirea lui Ilie Lazãr a fost sistatã. La finalul acþiunii in for ma tive a rezultat un dosar conþinând douãzeci de vol ume,
ce însumeazã peste ºapte mii de file. Se regãsesc aici note in for ma tive ºi de filaj, rapoarte, sinteze, planuri de mãsuri,
precum ºi transcrierile interceptãrilor realizate în locuinþa familiei timp de doispreceze ani (ACNSAS, fond Infor -
mativ, dosar nr. 3732, vol. 1, f. 527).

28 Scrisoare din 13 iunie 1974 (Doc u ment aflat în arhiva personalã a domnului Ion-Andrei Gherasim, nepotul lui Ilie
Lazãr).

29 AIOCIMS, Interviu cu Lia Lazãr-Gherasim, caseta nr. 227 I-II. 



Alexandru Ivasiuc
1933-1977

Ivasiuc a fost un mod ern ist, un tipic neomodernist «ºaizecist», poate chiar, în chip simbolic, 

„ultimul mod ern ist”. (Ion Bogdan Lefter)

Gheorghe ANDRAªCIUC

Alexandru Ivasiuc s-a nãscut la 12 iu -
lie 1933, la Sighetu Marmaþiei,
într-o familie de intelectuali formaþi

în spiritul a douã culturi diferite, cu mentalul lor
spe cific: Maramureºul istoric ºi Bucovina. Pri -
mele modele spirituale au fost reprezentate de
pãrinþii sãi. Caracterele ºi temperamentele opuse
ale acestora au dus la coagularea armonioasã a
personalitãþii autorului. Tatãl a exercitat cea mai
puternicã înrâurire asupra fiului, inoculându-i
spi ritul valorii, care l-a însoþit de-a lungul cari -
erei. Rigurozitatea ºtiinþificã, aviditatea infor ma -
þiilor, necruþarea mediocritãþii sunt câteva dintre
elementele preluate de la tatãl sãu. Sensibilitatea,
mila faþã de cei slabi, faþã de cei umiliþi au fost
moºtenite de la mama sa, situatã la polul opus,
faþã de exigenþa extremã a soþului ei.

În timpul liceului, datoritã inteligenþei ºi a
implicãrii sale în problemele cotidiene, a înde -
plinit funcþia de pedagog al internatului din cadrul 
Liceului „Filimon Sârbu” din Sighetu Marmaþiei,
actualul Colegiu Naþional „Dragoº-Vodã”.

Dincolo de experienþele specifice vârstei, la 
doar ºapte ani, Ivasiuc cunoscuse repercusiunile
Dictatului de la Viena. În 1940, împreunã cu fa -
milia, Saºa s-a refugiat la Bucureºti, unde a urmat
cursurile ºcolii de pe strada Mântuleasa (1940-
 1944), prima clasã în cadrul Liceului Matei
Basarab (un an), dupã care s-a întors la Sighetu
Marmaþiei, unde a frecventat cursurile Liceului
Dragoº Vodã, pe care l-a absolvit în anul 1951.

În 1951, pãrãsind spaþiul pro tec tor al co -
pilãriei din zona Sighetului, scriitorul s-a înscris
la Facultatea de Filozofie (1951-1953), dar, „pe

mo tive de origine socialã”1 ºi „ploconire în faþa
filozofiei idealiste ºi origine nesãnãtoasã”2, a fost
exmatriculat din facultate ºi eliminat din UTM,
fãrã dreptul de a se înscrie la o altã facultate din
þarã, cu toate cã a fost „cel mai bun stu dent, pe
atunci în anul III la Filozofie”3. Dupã exma tri -
culare, o perioadã, a lucrat ca muncitor neca lificat.
În acelaºi an, a reuºit sã „pãcãleascã” vi gi lenþa
activiºtilor Securitãþii ºi s-a înscris la Facultatea
de Medicinã din Bucureºti (1953-1956).

Atitudinea criticã faþã de regimul pol i tic de
atunci a dus la încarcerarea sa. Timp de ºase ani,
Ivasiuc a fost martorul dezumanizãrii din cadrul
închisorilor comuniste ºi al lagãrelor de muncã,
dar ºi al domiciliului obligatoriu.
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Dupã suspendarea interdicþiilor impuse de
Securitate, Alexandru Ivasiuc s-a întors în Bu -
cureºti. Pentru o scurtã perioadã, a funcþionat ca
muncitor necalificat (încãrcãtor ºi spãlãtor de
epru bete) la fabrica de medicamente „Sintofarm”. 
În acest timp, a trimis câteva schiþe la revista
„Luceafãrul”, fiind remarcat de semnatarul ru -
bricii „Poºta redacþiei”, Mihai Dragomir. În 1964, 
a fost angajat ca descãrcãtor-încãrcãtor al rolelor
de film în sala de cinematograf al Ambasadei
SUA din Bucureºti ºi, imediat, dupã ce membrii
acesteia i-au cunoscut inteligenþa ascuþitã ºi cu -
riozitatea intelectualã, a obþinut un post de func -
þionar la aceeaºi instituþie la Serviciul de Presã,
unde a lucrat pânã în 1968.

În 9 iulie 1964, autorul debuteazã cu schiþa
Timbrul, în revista „Gazeta literarã”. În acelaºi an

ºi în aceeaºi revistã, i-a apãrut primul eseu Ino -
cenþã ºi vinovãþie în proza americanã. În 1977, avea 
o rubricã, „Ar gu ment”, în revista „Con tem poranul”. 
De asemenea, mai colabora cu articole sãptãmânale
la „Informaþia Bucureºtiului”. În 1970, a fost numit
re dac tor-ºef la Editura „Cartea Româneascã”, al
cãrei di rec tor era scriitorul Marin Preda. La pro -
punerea lui Zaharia Stancu, preºedinte al Uniunii
Scriitorilor din acea vreme, Ivasiuc a fost numit
secretar al Uniunii Scriitorilor (1970-1972)

Alexandru Ivasiuc a obþinut mai multe pre -
mii: Premiul pentru prozã al Uniunii Scriitorilor,
pentru romanul Vestibul (1970), Premiul pentru
prozã al revistei „România literarã” (1968), acor -
dat pentru romanul In ter val, Premiul Academiei
(1970) ºi Premiul Consiliului Culturii ºi al Edu -
caþiei Socialiste (1970).

Alexandru Ivasiuc la judecata timpului

Exegeza biografiei ºi a operei lui Alexandru 
Ivasiuc reprezintã o în cer care de a decripta va -
lenþele lite ra ri tãþii ºi resursele biografice care au
influenþat, într-un fel, demersul lui ar tis tic.

De-a lungul vremii, op era prozatorului a
cunoscut una dintre cele mai insolite receptãri din
partea conºtiinþei critice ºi a celei publice. Dina -
mismul raportãrilor la universul romanesc al scri -
i torului este determinat de caracterul esopic al
retoricii sale. Discursul duplicitar, pe care l-a pro -
movat prozatorul, atât în scrierile sale, cât ºi în
anumite circumstanþe pri vate, a fost receptat, de
multe ori, într-o formã antinomicã. Dorinþa pro -
za torului de a-ºi exprima independenþa de gândire 
a cãpãtat di verse forme de manifestare, de la lite -
raritate, pânã la discuþii intime.

În acest con text, ne-am pus întrebarea pri -
vind menþinerea operei prozatorului în conºtiinþa
posteritãþii. Este Alexandru Ivasiuc un scriitor
care va supravieþui în conºtiinþa viitorului? Va
reuºi sã treacã dincolo de barierele generaþiei
sale? Cu certitudine, istoriile literare elab o rate
într-un mod onest ºi responsabil nu vor putea
eluda contribuþiile însemnate ale prozatorului în
primenirea ºi dezvoltarea discursului romanesc,
atât la nivelul stilisticii retoricii, cât ºi la nivelul
diegezei.

La Alexandru Ivasiuc, întâlnim o situaþie
paradoxalã, caracteristicã scriitorului din pe ri oa -
da comunistã. Dupã eliberare, a devenit o pre -
zenþã umanã ºi literarã, ieºitã din tiparele

fi res cului. Prozatorul a cunoscut rapid succesul
so cial ºi profesional: a fost secretar al Uniunii
Scriitorilor, re dac tor-ºef al Editurii Cartea Ro -
mâneascã, di rec tor al Casei de Filme nr. 1 ºi
funcþi onar al Ambasadei SUA din Bucureºti. În
timpul vieþii, scriitorul a fost deosebit de apreciat,
inclus chiar în canoanele istoriilor literare, fiind
unul dintre cei mai premiaþi prozatori. Inci si vi -
tatea retoricii sale, modalitãþile de revigorare a
epi citãþii, falsificate de schematismul prolet cul -
tist, însã ºi caracterul extrem de in trepid al omului 
s-au bucurat de apreciere din partea celor care
l-au cunoscut di rect sau in di rect, prin creaþia sa.
Toatã aceastã ascensiune a surprins conºtiinþa cri -
ticii. Pe de altã parte, aceasta a fost surprinsã ºi de
debutul în forþã al prozatorului, întrucât nicio
scriere a acestuia nu prevestea un astfel de înce -
put. Dacã alþi scriitori îºi pregãteau intrarea în
galeria literaturii române prin schiþe, povestiri ºi
nuvele, Ivasiuc ºi-a asigurat accesul di rect, prin
intermediul unui ro man perceput drept „unul
dintre cele mai originale romane ale literaturii
române”.

În decursul deceniilor ºase ºi ºapte, op era
scriitorului a fost perceputã din douã per spec tive.
Pe de o parte, s-au situat criticii literari care ºi-au
manifestat entuziasmul faþã de forma insolitã a
cãrþilor sale, pe de altã parte, s-au poziþionat cei
care i-au imputat compromisurile artistice ºi, în
spe cial, viziunea asupra raportului omului cu pu -
terea sociopoliticã. Fiind dezgustatã de enco mi -
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oanele literaturii proletcultiste la adresa regi mului
totalitar, prima categorie a apreciat faptul cã prin
debutul sãu (Vestibul), dar ºi prin urmãtoarele
romane, prozatorul a scos literatura de sub do -
minaþia ideologicului ºi a schematismului re al i st-
 so cial ist. O altã recunoaºtere de care s-a bu curat
romancierul a avut în vedere proiecþia prozei spre
formele intelectualizãrii, eludând ast fel sim pli -
tatea vieþii imanente, caracteristicã lite raturii
prolet cultiste. Astfel, Ivasiuc a reuºit sã redea
literaturii specificitatea – prin reva lo rifi carea ex -
presivitãþii ºi a funcþiei intrinseci a artei. În acest
fel a restabilit dialogul estetic cu re ferinþele cre ate 
în cadrul romanului interbelic de analizã. De ase -
menea, prozatorul s-a bucurat de consideraþia
con temporanilor ºi datoritã refor mã rii retoricii ar -
tis tice romaneºti, atât la nivelul for mulelor na -
rativitãþii, cât ºi la nivelul fabulei. Re cursul la
cele douã formule narative – eseisticã ºi tra di -
þionalã – a dovedit capacitatea creatorului de a se
exprima prin orice tipare stilistice. Dacã în pri -
mele trei romane (Vestibul, Cunoaºtere de noap te
ºi In ter val), autorul a folosit epicul doar ca pre text 
pentru dezvoltarea interogaþiilor ºi a unei atitudini
analitice ºi re flex ive, în urmãtoarele ro mane (Apa,
Pãsãrile, Iluminãri ºi Racul), a resta bilit echi librul
dintre narativitate ºi des crip tivitate, dintre epic ºi
eseistic. Un alt el e ment remarcat de exe geþii lite -
rari contemporani ai prozatorului a fost aplecarea
criticã a romancierului asupra „ob se dantului
deceniu”, evidenþiind anomaliile sis te mului pol i -
tic, care au mutilat numeroase des ti ne, într-un
mod dra matic. Aspectul care l-a plasat pe Ivasiuc
în centrul atenþiei a fost forma insolitã a eseurilor
sale politice ºi literare, prin care s-a debarasat de
retorica oficialã, destinatã marxismului, optând
pentru exprimarea subi ec tivã ºi creativã asupra
ideologiei marxiste, prin directa raportare la tex -
tele „sacre”. În acest con text, eseistul a combãtut
anumite devieri ale pre zentului de la fundamentul 
filozofiei marxiste. Însã, dincolo de aceastã abor -
dare, autorul a cri ticat dogmatizarea excesivã a
literaturii acestor decenii. O mare parte a inte -
lectualitãþii româneºti a fost cuceritã de
originalitatea ºi complexitatea abordãrilor ºi de
poziþia intrepidã a eseistului, în dezvãluirea po -
ziþiei personale, privind raportarea omului con -
temporan la principiile ideologice. Dez baterile
sale au fost cuceritoare tocmai prin dimensiunea
lor intelectualã ºi creativã. Eseurile politice ºi
literare au susþinut dorinþa scriitorului de a supune 

dezbaterii interogaþiile contem po raneitãþii pri vind
statutul omului în noile structuri ale socie tãþii ºi
problema alienãrii în noul con text al nece sitãþii.
Din aceastã perspectivã, Alexandru Ivasiuc era
vãzut cu speranþã ºi cu încredere de conºtiinþa
criticã a momentului. Privit din prisma pre zen -
tului, demersului sãu i se poate re proºa faptul cã a
preferat sã comenteze „jocul” rea litãþii, în defa -
voarea reprezentãrii lui într-un mod veridic, mai
ales dacã þinem cont de transfi gu rãrile petrecute
în epoca totalitarã.

Dincolo de cei care i-au apreciat activitatea
creatoare, au existat ºi critici (Mihai Ungheanu,
Vir gil Ardeleanu, Alex. ªtefãnescu º.a.) care au
evidenþiat limitele artistice ale retoricii scrii to -
rului. Prozatorului i s-a re proºat o anumitã in -
capacitate a construirii diegezei ºi utilizarea ex ce -
sivã a formulei eseistice, dezechilibrând astfel
dis cursul romanesc. Un alt el e ment imputat ro -
mancierului constã în inaptitudinea acestuia de a
stabili un di a log cu cititorii ºi de a simþi vibraþiile
acestora. S-a ajuns pânã la contestarea talentului
scriitorului, re proºându-i-se dizarmonia textu ri -
lor, excesivitatea abstracþiunilor ºi incapacitatea
de a asigura un echilibru între epic ºi descriptiv.
Din aceastã perspectivã, romancierul s-a lãsat do -
mi nat de obsesia reprezentãrii propriului „spec -
tacol” ideatic, abandonând complet naratarul
tex te lor sale.

În conºtiinþa prezentului, prozatorul a trecut 
în „umbrã”, fiind scos din canoanele literaturii
române ºi situat pe anumite paliere secundare ale
acesteia, dacã nu chiar eliminat complet din ca -
drul ei. Dupã 1989, doar douã cãrþi i-au fost ree -
ditate: Corn de vânãtoare (1991) ºi Cunoaºtere
de noapte (1998). În perioada postdecembristã,
puþine studii i-au fost ded i cate scriitorului. Dintre
ele, cele mai consistente aparþin Sandei Cordoº
(Alexandru Ivasiuc, monografie, 2001) ºi lui Ion
Bogdan Lefter (Alexandru Ivasiuc, ultimul mod -
er n ist, 2002). De asemenea, i-au fost rezervate
capitole, în mai multe istorii literare, cum ar fi:
Nicolae Manolescu – Istoria criticã a literaturii
române. 5 secole de literaturã (2008), Alex.
ªte fãnescu – Istoria literaturii române contem po -
rane, 1941-2000 (2005), Eugen Negrici – Lite -
ratura românã sub comunism (2002), Mar ian
Popa – Istoria literaturii române de azi pânã
mâine, Gheorghe Glodeanu – Mãºtile lui Proteu
(2005), Ruxandra Cesereanu – Gulagul în conºti -
inþa româneascã. Memorialistica ºi literatura
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închi sorilor ºi lagãrelor comuniste (2005) etc.
Dacã Sanda Cordoº, Ion Bogdan Lefter, Nicolae
Manolescu, Gheorghe Glodeanu ºi Ruxandra
Ceserea nu realizeazã o disecþie obiectivã a ope -
rei, evidenþiind meritele, însã ºi carenþele epici -
tãþii prozatorului, Alex. ªtefãnescu ºi Mar ian
Popa nu îi recunosc prozatorului niciun tal ent ar -
tis tic, iar Eugen Negrici îºi exprimã atitudinea
circumspectã în faþa valorii estetice ºi axiologice
a universului romanesc al scriitorului. Roman -
cierul a dispãrut în plinã forþã creatoare, când
independenþa sa esteticã ºi socialã cãpãtase forme 
evidente, în raport cu ºabloanele ideologicului.
Dacã nu ar fi murit prematur, în timpul cutre -
murului din 1977, cu certitudine, ºi-ar fi justificat, 
cu argumente indubitabile, viziunea asupra mun -
da neitãþii.

Incertitudinea prezentului este cauzatã ºi de 
lipsa clarificãrii raportului scriitorului cu struc -
turile Securitãþii. Pe de altã parte, lipseºte un
studiu care sã ed i fice poziþia literaritãþii pro za -
torului faþã de puterea totalitarã. În prezent, atât
biografia, cât ºi op era acestuia sunt privite cu o
oarecare reticenþã de conºtiinþa contem pora nei -
tãþii. Astãzi, ca ºi în timpul vieþii scriitorului,
existã multe voci care asociazã imaginea proza -
torului cu cea a „informatorului” ºi a „oportu -
nistului”. Brusca sa ascensiune în plan so cial ºi
literar a stârnit mul ti ple suspiciuni privind accep -
tarea de cãtre prozator a compromisului puterii.
Unul dintre cei care au lansat o asemenea supo -
ziþie este Paul Goma, care a susþinut cã a observat
în dosarul sãu de la Securitate o delaþiune semnatã 
de Alexandru Ivasiuc. Serviciul Român de Infor -
maþii, în Cartea Albã a Securitãþii. Istorii literare
ºi artistice 1969-1989 (1996), infirmã cat e goric
calitatea lui Ivasiuc de informator al Securitãþii.
Nota pe care a vãzut-o Goma, în dosarul sãu,
putea proveni, în opinia SRI, dintr-o recenzie
elaboratã de Ivasiuc, în cadrul Uniunii Scriitorilor 
sau al unei redacþii de la vreo revistã sau editurã.
Accesul la Dosarul de urmãrire informativã al lui 
Alexandru Ivasiuc a scos la ivealã rolul jucat de
prozator, în contextul epocii dictaturii comuniste.
Din cele douã dosare de urmãrire informativã ale
romancierului nu decurge calitatea de colaborator 
sau informator, ci dimpotrivã, iese în evidenþã
poziþia ostilã faþã de regimul pol i tic, dar ºi o
exacerbatã neîncredere a Securitãþii în prozator.
Existã o singurã recenzie nesemnatã la romanul
Gherla al lui Paul Goma, prin care scriitorul pro -

mite „demascarea” minciunilor disidentului. Dar, 
pânã la urmã, Ivasiuc nu face decât sã confirme
abuzurile din spaþiul carceral al Gherlei. Sunt
înregistrate câteva opinii ale celor care l-au cu -
noscut di rect pe scriitor, care resping o astfel de
ipotezã. Nicolae Breban ºi Nicolae Manolescu
dezaprobã, în totalitate, supoziþia disidentului ro -
mân. Academicianul Alexandru Zub adoptã o ati -
tu dine precautã, pornind de la contextualizarea
situaþiei dramatice în care s-a aflat scriitorul, situ aþie 
ce putea duce la cele mai imprevizibile gesturi.

Dramatismul biografiei, atitudinea anti tota -
litarã a romancierului sunt complet eludate de
conºtiinþa postdecembristã. Receptorii se lasã
con duºi de eticheta aplicatã lui Ivasiuc, de multe
ori nejustificat ºi maliþios, nefiind dispuºi sã con -
tribuie la descifrarea dramei omului Ivasiuc, care
nu s-a putut regãsi în inepþiile pro lif er ate de pu -
terea comunistã. Astãzi, nimeni nu mai este preo -
cupat de faptul cã prozatorul a fost un persecutat
al sistemului, exmatriculat din Facultatea de Filo -
zofie a Universitãþii din Bucureºti ºi din Facul -
tatea de Medicinã din Bucureºti ºi arestat în urma
intenþiei sale de a organiza o manifestaþie de am -
ploare în Piaþa Universitãþii, în vederea sprijinirii
colegilor maghiari. Din cauza poziþiei sale anti -
comuniste, pe 4 noiembrie 1956, scriitorul a fost
arestat ºi supus unor anchete brutale, în „cele -
brele” beciuri ale Securitãþii, ºi condamnat la cin ci
ani de detenþie, iar, dupã eliberare, a fost de por tat
în Bãrãgan, întrucât Securitatea a considerat cã
prozatorul nu a fost suficient „reeducat” în spi -
ritul societãþii socialiste.

Dupã revolta decembristã, conºtiinþa pu -
blicã tinde sã punã la in dex operele cre ate în
perioada postbelicã, considerându-le caduce. Pre -
zentul se raporteazã la aceastã literaturã din per -
spec tiva libertãþii de opinie de care se bucurã,
ignorând limitele extraordinare ºi seismele este -
tice la care au fost supuºi scriitorii. Este greu de
înþeles pentru cineva care trãieºte într-o societate
democraticã subordonarea scriitorilor unor ste -
reotipii ideologice nimicitoare. Actualitatea nu
este dispusã sã reflecteze asupra poziþiei intrepide 
a multor scriitori, printre care s-a numãrat ºi Ivasiuc, 
de a ignora, în mod voluntar, ºabloanele pro -
custiene ale cenzurii, supunându-se astfel celor
mai drastice sancþiuni din partea sistemului re -
presiv. Comprehensiunea amplorii fenomenului
cenzurii poate fi fãcutã, mai obiectiv, dacã avem
în vedere structurile imaginarului comunist. Apli -
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carea grilei postdecembriste a determinat scoa -
terea prozatorului din contextul evoluþiei literare,
datoritã aplecãrii sale spre romanul pol i tic, pu -
ternic infestat cu principiile ideologice. Scriito -
rului i se imputã viziunea asupra puterii, tocmai
cea care l-a consacrat, în perioada „obsedantului
deceniu”, dupã cum aprecia ºi Nicolae Manolescu.
Perspectiva marxistã pe care o promoveazã, atât
în romanele, cât ºi în eseurile sale, este cea a
subordonãrii individului impuse de principiile ne -
cesitãþii sociopolitice. În balanþa dintre in di vid ual 
ºi necesar, dintre libertate ºi necesitate, întot dea -
una câºtigã teoria necesitãþii. Personajele sale se
zbat între cele douã ex treme. Scriitorul nu îºi
ajutã suficient eroii sã gãseascã o cale eficientã,
care sã-i conducã spre libertatea deplinã. Tocmai
aceastã viziune proideologicã îi este re proºatã
prozatorului, care, mãcar în ficþiunile sale, ar fi
trebuit sã salveze fiinþa, ºi nu sã reitereze con -
damnarea ei. Dincolo de aceastã perspectivã,
exis tã ºi numeroase personaje care corporalizeazã 
dramele „obsedantului deceniu”.

Un alt as pect ce trebuie precizat este faptul
cã atitudinea radicalã faþã de literatura postbelicã
manifestatã dupã 1989 îl transformã pe Ale xan dru
Ivasiuc în victima propriului sistem teoretic. Ra -
di calismul încurajat de prozator faþã de orân dui -
rea trecutã ºi aplicat în societatea postdecembristã 
a dus la îndepãrtarea autorului teoriei. Poziþia
incisivã a scriitorului, întãritã de un ev i dent tal ent
eseistic, nu se bucurã de aprecierea prezentului,
tocmai din cauza apropierii periculoase de filo -
zofia marxistã. 

La o minimã introspectare a operei pro -
zatorului, se poate constata faptul cã protagoniºtii 
care adoptã o atitudine iconoclastã faþã de struc -
turile politice nu îºi duc pânã la capãt raþio na -
mentul. Ei se pierd în interminabile abstracþiuni,
care pânã la urmã îi conduc spre eºecul so cial ºi
ontologic. Morfologia patologiei eroilor legaþi de
politica totalitarã este surprinsã într-un mod am -
bi guu. Dincolo de faptul cã prozatorul întreprinde 
primii paºi spre dezvãluirea tarelor mo rale ºi po -
litice ale „obsedantului deceniu”, el pro duce anu -
mite metamorfoze la nivelul imaginii re pre zen tan -
tului sistemului torþionar. În realitate, se cunoaºte
faptul cã aceºti reprezentanþi erau semidocþi, cu
puternice carenþe mo rale, or Ivasiuc le atribuie o
formã puternic umanizatã ºi, în acelaºi timp, in -
telectualizatã. Securiºtii ºi activiºtii comuniºti
sunt înzestraþi cu puteri analitice, privind raportul

dintre individ ºi putere, dintre necesitate ºi
liber tate, conºtientizând existenþa multiplelor ºi
gra velor abuzuri cu privire la scenariul autoritãþii. 
Scriitorul îºi lasã personajele sã-ºi expunã justi -
ficãrile ideologice, fãrã sã intervinã, pentru a atra ge
atenþia asupra distopiilor pe care le pro mo veazã.
Prozatorul adoptã o poziþie marxistã faþã de ima -
ginarul securistului sau a delatorului, con dam -
nând abuzurile sãvârºite, dar, în acelaºi timp, sus þi -
nând subordonarea individului necesitãþii istorice.
În ideologia marxistã, obiectivul fi nal prevala în
defavoarea mijloacelor. Devierile înregistrate pe
parcursul drumului nu erau luate în considerare.
Dramele individuale nu erau supuse discuþiei, pentru
a nu perturba aspiraþiile ideologiei totalitare. Por -
nind de la o astfel de receptare a mesajului operei
lui Ivasiuc, remarcãm faptul cã eseistul atrage cel
puþin atenþia asupra abuzurilor existente în so -
cietatea totalitarã. Pânã la urmã, discursul victi -
melor rãmâne. Traumele fizice ºi mo rale con sti tuie
niºte mãrturii ale existenþei represiunii, ca ºi im -
po sibilitatea reabilitãrii victimei, în condiþiile nea -
de rãrii ei la „valorile” regimului, toate rãmânând
niºte adevãruri, pe care prozatorul nu le putea
dezvãlui pânã la capãt, din cauza cenzurii. „Uma -
nizarea” reprezentanþilor aparatului represiv este
explicatã prin procesul „liberalizãrii” declanºat
de Nicolae Ceauºescu. Prozatorul nu ºi-a dus pânã
la capãt intenþia de a deconspira anomaliile sis -
temului represiv, prin care structurile politice ºi-au
asigurat supravieþuirea. Dincolo de problematica
necesitãþii, din perspectiva cãreia scriitorul sur -
prinde realitatea, se gãsesc reprezentate traumele
umane. Ivasiuc aduce în faþa conºtiinþei publice
dramele umane, însã fãrã a pune în discuþie tarele
sistemului comunist, care a determinat astfel de
suferinþe. O asemenea perspectivã nu era po si bilã, 
din cauza omniprezenþei cenzurii. De exem plu,
apariþia romanului parabolã Racul a consti tuit un
act de curaj mirobolant, datoritã reprezentãrii for -
melor de manifestare ale dictaturii. Ion Bogdan
Lefter în Alexandru Ivasiuc, ultimul mod ern ist îºi
aratã surprinderea privind indiferenþa multora fa -
þã de curajul prozatorului de a-ºi focaliza diegeza
pe dimensiunile antitotalitare. Prin romanul In ter -
val, scriitorul dezvãluie abuzurile proceselor de
demascare din „celebrele nopþi” din 1952. Ro -
manul Cunoaºtere de noapte ia în discuþie supri -
marea libertãþii individului, cauzatã de principiul
implacabil al necesitãþii. Romanul Pãsãrile dez -
vãluie scenariul anchetelor din „beciurile” Secu -
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ritãþii, al torturilor fizice ºi mo rale la care era
supusã victima. Prozatorul surprinde formele
dezu ma nizãrii din spaþiul carceral, ºi, în fi nal,
izolarea socialã a victimei, privitã cu fricã ºi cu
suspiciune de ceilalþi. În acele vremuri tulburi, a fi 
prieten cu un deþinut pol i tic reprezenta un real
pericol. Astãzi, imaginarul mentalului „obse dan -
tului deceniu”, reflectat în oglindã, atât din pris -
ma victimei, cât ºi din perspectiva torþionarului,
nu mai prezintã interes.

La o analizã lucidã a activitãþii eseistice a
prozatorului, putem remarca faptul cã Ivasiuc s-a
apropiat periculos de mult de ideologia marxistã,
însã fãrã a o privi din perspectiva interesului PCR.
În exegezele sale despre filozofia marxistã, auto -
rul îºi exprimã o poziþie subiectivã, care capãtã de 
multe ori particularitãþile specifice unui icon o -
clast. Dacã þinem seama de reticenþele contem -
poranilor faþã de orientarea spre marx ism,
ese is tica lui Alexandru Ivasiuc are ºanse slabe de
a fi supusã rediscutãrii. 

O altã problemã, pe care o putem supune
discuþiei, este supravieþuirea literaturii lui Ivasiuc 
în conºtiinþa posteritãþii. Într-un cadru mai larg,
Eugen Negrici lanseazã o provocare privind dãi -
nu irea literaturii din perioada comunistã. Inte -
rogaþia criticului poate fi transferatã spre analiza a 
ceea ce poate supravieþui din scrierile lui Ivasiuc,
dincolo de contextul epocii în care a fost creatã.
Scriitorii, care fac parte din generaþia sa, au reuºit
sã penetreze temporalitatea, intrând în conºtiinþa
prezentului ºi, în mod im plicit, a viitorului, deba -
rasându-se de stigmatul apartenenþei la epoca
tota litarã. Dincolo de compromisul etic ºi estetic,
inerent etapei comuniste, rãmâne gestul miro -
bolant ºi, în acelaºi timp, in trepid al prozatorului
de a transfigura structurile romanului pol i tic în
formele parabolei antitotalitare. Romanul Racul
suportã o asemenea perspectivã.

Cu siguranþã, viitorul va face o reevaluare a
literaturii cre ate în perioada postbelicã, aºezând
valorile acolo unde le este locul. Op era lui Ivasiuc 
nu poate fi ignoratã în procesul reaºezãrii va -
lorilor, þinând seama de rolul im por tant pe care l-a 
jucat, având în vedere contribuþiile sale semni -
ficative în recâºtigarea specificitãþii literaritãþii.
Pe de altã parte, diegezele prozatorului constituie
niºte martore ale transfigurãrilor sociopolitice din 

perioada „obsedantului deceniu”, pe care un citi -
tor ºi un critic onest nu le vor putea ignora.

Literaritatea lui Ivasiuc rãmâne o mãrturie
concludentã a prezenþei distopiilor politice, so -
ciale ºi etice din perioada „obsedantului dece niu”.
Retorica prozatorului, izvorâtã din „in te ligenþa
spe culativã” (Nicolae Manolescu, Istoria criticã
a literaturii române, p. 1136) predispusã per -
petuu spre teoretizare, individualizeazã statutul
universului romanesc în raport cu ceilalþi scri -
itori. Nicolae Manolescu remarcã în lucrarea
amin titã faptul cã tendinþa lui Ivasiuc este de a
observa „semnele” poziþionate dincolo de lucruri, 
ceea ce, în opinia criticului literar, îl apropie de
proza lui Mircea Eliade. În spatele semni fi can tului,
se ascund inepþiile sistemului pe care scrii torul le
dezvãluie conºtiinþei publice. De ase menea, for -
mula eseisticã a retoricii prozatorului va rãmâne
un reper în cadrul literaturii naþionale. Nicolae
Manolescu susþine cã vor supravieþui primele ca -
pitole din romanul Vestibul ºi din romanul Apa,
precum ºi nuvela Corn de vânãtoare.

Critica viitoare va trebui sã recunoascã de -
mersul in trepid al prozatorului, în deconspirarea
metodelor pe care le utiliza Securitatea, pentru a
transforma indivizii în sim ple obiecte doc ile.
Ivasiuc este unul dintre primii scriitori, alãturi de
Marin Preda, Constantin Þoiu, Lãncrãnjan º.a.,
care au dezvãluit, în universul lor romanesc, tor -
tura moralã ºi fizicã la care au fost supuºi oamenii
poziþionaþi în dezacord cu principiile ideologiei
totalitare, în celebrele beciuri ale Securitãþii.
Ares tarea pentru o vinã utopicã, pentru o omi -
siune de denunþ, pentru inculcarea sentimentului
aprehensiunii în conºtiinþa publicã reprezintã una
dintre componentele diabolice ale scenariului co -
munist.

Prin stilistica discursului romanesc, prin vi -
ziunea intrepidã asupra abuzurilor existente în
perioada „obsedantului deceniu”, prin com ple -
xitatea analiticã ºi reflexivã a literaritãþii sale,
Ivasiuc va rãmâne în istoria literaturii române. De 
altfel, demersul nostru pledeazã pentru o aºezare
pe o poziþie meritatã în cadrul galeriei literaturii
române. Suntem convinºi cã desprinderea de opi -
niile preconcepute privind imaginea prozatorului
ne va ajuta sã-i recitim op era ºi sã-i recunoaºtem
valoarea pe care, indiscutabil, o are.
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Ioan Stan Pãtraº
1908-1977

Delia Anamaria RÃCHIªAN

Judeþul Maramureº cu cele patru zone
etnografice (Þara Maramureºului, Þara 
Chioarului, Þara Codrului, Þara Lãpu -

ºului) este un spaþiu arhaic binecuvântat de Bu -
nul Dumnezeu cu oameni talentaþi, nãscuþi sub
oblãduirea sacrului. Meºterul pop u lar Ioan Stan
Pãtraº provine din Þara Maramureºului, din „þa -
ra lemnului”, þarã cunoscutã ºi sub denumirea de
Maramureºul Voievodal/Maramureºul istoric.
Aceastã personalitate emblematicã, nãscutã sub
tutela norocului, înzestratã cu har divin ºi-a de -
dicat viaþa sculpturii, artei lemnului. Trãind
într-un spaþiu privilegiat, având dexteritate, tal ent,
mânuind dalta cu uºurinþã, preþuind, res pectând
lemnul ºi valorile neamului românesc, a reuºit sã
creeze opere de artã cu statut de capodopere.
Datoritã meºterului pop u lar Ioan Stan Pãtraº,
Sãpânþa – Þara Maramureºului a devenit un loc
de popas pentru iubitorii de autenticitate, fru -
mos, artã tradiþionalã, culturã, sacralitate, va -
loare. Datoritã acestui meºter pop u lar, care a
cioplit lemnul cald cu sufletul, cu conºtiinþa,
datoritã acestui mare meºter, trãitor într-un spa -
þiu arhaic de mare prestigiu cul tural, precum
Maramureºul, moroºenii, românii de pretu tin -
deni, turiºtii din di verse colþuri ale þãrii pot
(re)des coperi unicitatea Cimitirului Vesel din
Sãpânþa – Þara Maramureºului.

Date biografice

Marele meºter pop u lar Ioan Stan Pãtraº
(1908-1977) provine dintr-o familie de þãrani din 
Sãpânþa – mama Maria ºi tatãl Mihai Stan. Fa -
milia Stan este o familie veche nobiliarã. Ape -
lativul Pãtraº fãcea distincþia între meºter ºi alte
familii din sat, tot cu numele Stan. Meºterul a
frecventat doar patru clase primare, iar celebrele
epitafuri erau transcrise mi metic: „versurile sale

le-a dictat unui alt sãtean care le-a scris la maºinã,
dupã care Ioan Stan Pãtraº le-a sculptat în locul
rezervat pe cruce”1. Cel care i-a insuflat gustul faþã 
de artã a fost învãþãtorul sãu Mihai ªerban. Acesta, 
sesizând deschiderea copilului Stan înspre frumos, 
l-a încurajat sã deseneze2. Rã mânând orfan de tatã
(tatãl sãu a pierit pe front în Primul Rãzboi Mon -
dial), copilul de paisprezece ani este nevoit sã
munceascã din greu. De mic copil s-a împrietenit
cu lemnul cald. A con fec þionat obiecte de mo -
bilier, as pect avizat ºi de Petre Lenghel Izanu3. A
cãtunit vreme de cinci ani, un an l-a petrecut pe
front, în perioada celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial4. Întors în sat a cioplit cu dalta-i fermecatã 
în lemn, fãurind adevãrate comori artistice.

La douãzeci ºi cinci de ani, în anul 1925, s-a
cãsãtorit cu Ileana Turda. A avut douã fete – Maria 
ºi Anuþa. Neavând un bãiat care sã îi con tinue
munca a avut, pe parcursul vieþii, mai mulþi dis -
cipoli. Discipolul care s-a remarcat datoritã iscu -
sinþei, rãbdãrii, perseverenþei a fost Dumitru Pop
Tincu. 

Nu se ºtie cu precizie la ce vârstã sau în ce
an, meºterul iscusit în arta lemnului a fãurit prima

1 Petru Ulian, Sãpânþa, Cimitirul Vesel unde morþii povesesc, Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2005, p. 17.
2 Radu Bogdan, Ion Stan Pãtraº. Cioplitorul de cruci de la Sãpânþa, în „Arta Plasticã”, 4, nr. 6, 1957, p. 56.
3 Petre Lenghel-Izanu, Meºterul ºi poetul pop u lar Ion Stan Pãtraº, în „Pentru So cial ism”, 14/3188, 1968, p. 3.
4 Pamfil Bilþiu, Ion Stan Pãtraº ºi zestrea sa artisticã, Baia Mare, Editura Ethnologicã, 2008, p. 19.



sa cruce. Cercetãtorii avizaþi avanseazã date di -
ferite. Folcloristul Pamfil Bilþiu con siderã cã pri -
ma cruce a fost realizatã la etatea de optsprezece
ani, în anul 1926. În perioada ado lescenþei
meºterului pop u lar, crucile nu erau vop site ca în
prezent: „Le fãcea din lemn crestat, nu sculptat”5.
Ion Vlãduþiu6 porneºte de la premisa cã prima
cruce confecþionatã de meºter dateazã din anul
1932. Radu Bogdan7 subliniazã cã prima cruce,
aflatã în incinta Cimitirului Vesel de la Sãpânþa, a
fost datatã în anul 1934. Petru Ulian considerã cã
prima cruce vopsitã, aidoma celor din prezent, a
fost realizatã în anul 1935: „A fãcut în anul 1935
prima cruce cu ornamente cu figura defunctului ºi 
inscripþia pentru o rudã decedatã, fapt care a
determinat dorinþa celorlalþi sãteni de a avea
înscris un astfel de necrolog pe crucea de pe
mormânt”8.

Biografia marelui meºter pop u lar Ioan Stan
Pãtraº este redatã în epitaful pe care l-a dictat, în
anul 1977, înainte, cu douã zile, de a trece la cele
veºnice: „L-a dictat înainte de a muri cu douã
zile”9. Epitaful relevã chintesenþa vieþii sale: co -
pi lãrie (orfan de tatã, butinar, þapinar), maturitate
(discipoli, muncã asiduã, tal ent, modestie), bã -
trâneþe (boalã, prestigiu în þarã ºi peste hotare): 

De cu tânãr copilaº/ Io am fost Stan Ion
Pãtraº,/ Sã mã ascultaþi oameni buni/ Ce voi
spune nu-s minciuni./ Câte zile am trãit/ Rãu la
nime n-am dorit,/ Dar bine cât am putut/ Oriºi -
cine mi-a cerut./ Vai sãracã lumea mea/ Cã greu
am trãit în ea/ De la paisprezece ani/ Trebuia sã
câºtig bani/ La lucru greu de pãdure/ Cu þapin ºi
cu sãcure./ Tata-n rãzboi a plecat/Înapoi n-o
înturnat./ Trei copii noi am rãmas/ În lume cu
greu nãcaz./ Vrut aº fi sã mai trãiesc/ ªi planul sã
mi-l plinesc./ Din ºaizeci ºi nouã þãri/ M-au vizi -
tat pânã ieri./ Din conducãtori de stat/ Foarte
mulþi m-au vizitat/ ªi de acum când or veni/ Pe
mine nu m-or gãsi. /ªi le doresc la toþi bine/ Care
au fost pe la mine/ Cã viaþa o lãsai/ La 69 de ai./
Crucea mea când s-a lucrat/ Care eu mi-am co -

mandat/ Doi elevi ce-au învãþat/ Mi-au fãcut lu -
cru pe plac:/ Turda Toader, Stan Vasile, Dumne -
zeu Sfântu’ sã-i þie. 

Crucea de lemn pictatã a meºterului pop u lar 
Ioan Stan Pãtraº degajã monumentalitate, devine
impunãtoare, devine o cruce panopticã. Acest
epi taf, inclusiv celelalte epitafuri, când satirice,
sarcastice, când umoristice, (re)amintesc de ade -
vãrul iminent al morþii, (re)amintesc de atitudinea 
dacilor în faþa morþii – lipsa tristeþii, credinþa în
nemurirea sufletului.

Activitate culturalã, obºteascã, 
recunoaºtere la nivel naþionalºi internaþional

Pânã sã treacã în lumea celor adormiþi,
meºterul pop u lar Ioan Stan Pãtraº a confecþionat
aproximativ ºase sute de cruci: „patru sute în
Cimitirul Nou ºi douã sute în Cimitirul Vechi”10.
Pe lângã cruci, meºterul a realizat troiþe, porþi
tradiþionale, piese de mobilier etc. 

Omul Ioan Stan Pãtraº s-a implicat în viaþa
bisericii, ajutând comunitatea. A fost membru în
Consiliul parohial.

Pamfil Bilþiu11 atrage atenþia asupra re cu -
noaºterii meºterului pop u lar la nivel naþional ºi
internaþional. Expoziþiile din di verse localitãþi ºi
þãri certificã acest as pect: Baia Mare, Baia-Sprie,
Borºa, Bucureºti, Cavnic, Giurgiu, Râmni cu-Vâl -
cea, Sighetul Marmaþiei, Târgu-Lãpuº, Tulcea,
etc.; Ar gen tina, Co lum bia, Egipt, Elveþia, Germa -
nia, In dia, Mexic, Peru, Polonia, Ven e zuela etc.

Distincþiile12 talentatului meºter pop u lar do -
vedesc mãiestria meºterului: Premiul II, Expoziþie 
republicanã de artã popularã, artizanat ºi artã de -
co rativã – Bucureºti (1976); Menþiune de onoare
– Bratislava (1972); Premiul I, Expoziþie re pu -
blicanã de artã popularã – Bucureºti (1969).

Vizitarea Cimitirului Vesel de cãtre turiºtii
români ºi strãini, inclusiv de cãtre preºedinþii de
state ºi de cãtre personalitãþile din di verse domenii, 
potenþeazã impactul pe care l-au avut ºi încã îl mai
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5 Ibi dem, p. 20.
6 Ion Vlãduþiu, Creatori populari contemporani din România, Bucureºti, Editura Sport-Turism, 1981, p. 128.
7 Radu Bogdan, Ion Stan Pãtraº – un meºter pop u lar din Maramureº, în „Studii ºi cercetãri de istoria artei”, nr. 1, an 5,

1958, p. 55.
8 Petru Ulian, op. cit., p. 17.
9 Boris Zdrenciuc, Epitaful de pe mormântul funerar al lui Stan Ion Pãtraº, în „Îndrumãtor cul tural”, 1977, p. 39.
10 Pamfil Bilþiu, op. cit., p. 21.
11 Ibi dem, p. 22.
12 Ion Vlãduþiu, op. cit., p. 130.; Vasile Savonea, Artã naivã din România, Bucureºti, Editura Meridiane, 1980, p. 125.



au creaþiile sale unice. Meºterul pop u lar, prin
operele sale, ºi-a dobândit un loc în eternitate.

Comunicarea între generaþii

Acest meºteºugar talentat a fost preocupat
sã transmitã ºi tinerei generaþii meºteºugul sãu în
arta lemnului. Comunicarea ºi transmiterea inter -
generaþionalã au cãpãtat amploare, începând cu
anul 1961. Un numãr de patruzeci ºi unu de uce -
nici de la ªcoala Popularã de Artã „Gheorghe
Chivu” din Sighetul Marmaþiei au aprofundat în
atelierul sãu de la Sãpânþa câteva taine din arta
lemnului. Pe meºterul pop u lar l-au caracterizat
anumite constante-cheie, anumite calitãþi: dex -
teritate, pasiune, perseverenþã, pricepere, rãbdare, 
severitate, augmentate de bunãtate, omenie, pu -
ritate sufleteascã. Ucenicii sãi (Toader Turda,
Vasile Stan Colþun, Dumitru Pop-Tincu) l-au pre -
þuit ºi s-au bucurat cã au avut onoarea sã le fie
men tor: „Pe mine m-a ajutat sã mã perfecþionez
repede [...]. Avea o mânã rapidã ºi sigurã [...]. Era
nãscut sã fie art ist”13.

Meºterul Ioan Stan Pãtraº s-a dovedit a fi un 
art ist polivalent – dulgher, meºter pop u lar, pictor, 
poet. Meºterului pop u lar i se pãrea nor mal sã fie
priceput la toate. L-au caracterizat ambiþia, mun -
ca, modestia, perseverenþa, tenacitatea. 

Casa Memorialã „Ioan Stan Pãtraº”, datatã
în anul 1951, rãmâne un martor fi del peste veacuri 
care invitã turiºtii sã îi treacã pragul pentru a
descoperi un univers al artei aflat sub tutela sa -
crului ºi unicitãþii. Odatã pãtrunºi în incinta ca -
sei-mu zeu, sesizãm cã totul prinde viaþã, contur.
Casa a aparþinut soþiei meºterului, apoi a fost
preluatã de cãtre Muzeul Maramureºului. Planul
casei cuprinde trei încãperi: tinda, o camerã
înspre stradã, o camerã înspre grãdinã. Acope -
riºul este în douã ape14. Prin Casa Memorialã
„Ioan Stan Pãtraº”, trecutul se confruntã cu pre -
zentul, iar arta tradiþionalã, inclusiv crezul ma -
relui meºter pot fi propulsate înspre viitor.

Meºterul pop u lar Ioan Stan Pãtraº 
ºi arta lemnului

Meºterul pop u lar Ioan Stan Pãtraº a creat
cruci, epitafuri, porþi de lemn, troiþe, obiecte din

lemn, piese de mobilier. Datoritã creaþiilor sale a
dobândit perenitatea nu doar în Sãpânþa, locul sãu 
de baºtinã, ci ºi la nivel naþional ºi internaþional. 

Crucile pictate pe lemn impresioneazã da -
to ritã taxonomiei: crucea cu un braþ orizontal cru -
cea cu douã braþe orizontale, crucea cu trei braþe
orizontale, crucea înscrisã într-un cerc cu braþe
lobate sau treflate, denumitã ºi „crucea cãutãrii”,
crucea înscrisã în pãtrat cu braþe lobate. În Ci -
mitirul Vesel din Sãpânþa – Þara Maramureºului
– remarcãm pe crucile de pe morminte, alãturi de
epitafuri, Crucea Sfântului Andrei, romburi care
se disting prin policromatism, inclusiv soarele
care are în dreapta ºi în stânga sa astrul selenar. 

Jean Cuisenier, în Mémoire des Carpathes.
La Roumanie millénaire: un re gard intérieur,
des tãi nuie cititorului cât de surprins a fost când
s-a convins cã cimitirul este autentic: „Era un
cimitir adevãrat, unul funcþional, acela al satului,
în care familiile îºi îngropau morþii, femeile îºi
plângeau soþii, cu copiii pe lângã ele”15. Se
distinge paleta vastã de culori, nonculori. Poli -
cromatismul funcþional atrage atenþia prin patru
culori (galben, roºu, verde, albastru) ºi o non -
culoare (negru) re date pe crucile de morminte.
Galbenul, roºul, verdele, albastrul, negrul au o
anumitã semnificaþie: „Galbenul este culoarea
flo rilor de primãvarã, care înfloresc la primele
raze de soare, culoarea soarelui ºi a razelor sale...
este culoarea pe care fetele o poartã în dungi pe
ºorþul de sãrbãtoare, înainte de cãsãtorie. Gal -
benul semnificã tinereþea ºi promisiunea fer ti -
litãþii. Culoarea roºie, puternicã ºi atât de prezentã 
în Maramureº, este asociatã maturitãþii ºi forþei,
este culoarea merelor ºi a obrajilor femeilor în
plinã sãnãtate... Roºul semnificã vigoarea, forþa
bãrbaþilor ºi fecunditatea femeilor. Verdele se
con fundã cu brunul sau se împletesc împreunã pe
vasele de ceramicã din casã, pe frunzele co pa -
cilor, când verdele verii lasã locul culorilor toa -
mnei, pe ºorþurile femeilor mai în vârstã. Ver dele-  
brun semnificã siguranþa ºi înþelepciunea, des -
tinul împlinit ºi maturitatea care se îndreaptã spre
declin. Negrul este asociat ceremoniilor. Nu nea -
pãrat doliului, dupã cum adesea s-ar crede, deoa -
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13 Ibi dem, p. 23.
14 Mihai Dãncuº, Muzeul etnografic al Maramureºului, Bucureºti, Editura Mi nerva, 1995, p. 18.
15 Jean Cuisenier, La ta ble de morts et le Paradis bleau, dans Mémoire des Carpathes. La Roumanie millénaire: un re -

gard intérieur, Paris, Plon-Terre Humaine, 2000, p. 216. (Traducere ªtefan Selek)



rece dintre toate ceremoniile, cele mai solemne
sunt funeraliile; dar ºi ceremoniilor în gen eral,
deoarece acestea impun mãsurã ºi austeritate, re -
zervã ºi demnitate. Negrul este, de fapt, captator
de  luminã ... albastrul completeazã aceastã gamã
de patru culori”16.

Stilul meºterului este unic ºi aparþine mi -
tologiei personale ºi lo cale: „Mitologia etnicã ºi
personalã, policromatismul funcþional, estetica artei 
transgreseazã Cimitirul Vesel pentru a se aciua pe
stâlpii porþii de acces în gospodãria ma ra mure ºeni -
lor din Sãpânþa”17. Prin inter mediul simbolurilor
astrale, avimorfe, sauromorfe, den dromorfe, fito -
morfe de pe poarta tradiþionalã pic tatã, aflatã, în
prezent, în faþa casei fetei meºte rului pop u lar Ioan
Stan Pãtraº, universul mitologic ca pãtã contur.

Troiþa din faþa Cimitirului Nou ºi troiþa din
faþa Cimitirului Vechi impresioneazã datoritã
gran dorii, monumentalitãþii. Imaginile biblice re -
prezentate pe troiþe au fost inspirate dupã Noul
Tes ta ment18.

Meºterul pop u lar Ioan Stan Pãtraº, prin cre -
a þiile sale cu statut de capodopere, rãmâne o per -
sonalitate emblematicã a acestui spaþiu an ces tral
de mare prestigiu cul tural, precum Maramureºul
Voievodal.

Maramureºul, þara lemnului, spaþiul arhaic
de mare prestigiu cul tural, va dãinui atâta timp cât 
valorile culturale strãmoºeºti vor rãmâne neal -
terate, atâta timp cât îºi vor pãstra autenticitatea,

originalitatea. Tânãra generaþie are obligaþia mo -
ralã de a respecta creaþiile meºterului pop u lar
Ioan Stan Pãtraº din Sãpânþa. Maramureºul Voie -
vodal este un spaþiu privilegiat ºi de popas pentru
turiºtii dornici de a (re)descoperi zestrea de suflet
a maramureºenilor – Cimitirul Vesel, Sãpânþa –
Þara Maramureºului.
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Gheorghe Velea
1920-1979

Simion VAIDA, Lotica VAIDA

Pe spirala dezvoltãrii istorice a artei ºi
culturii maramureºene, în orizontul
mu zicii, cu prevalenþã, dirijorul ºi

pro fesorul Gheorghe Velea marcheazã o etapã
distinctã. Contribuþia sa se manifestã în ipos ta -
zele de conducãtor de instituþii de artã (Teatrul de
Stat din Baia Mare), de realizator de evenimente
artistico-muzicale, de formator de individualitãþi
ºi colective artistice muzicale (Ansamblul Pro -
fesionist de Cântece ºi Dansuri, Corala „Prietenii
Muzicii”), de dirijor de orchestrã ºi cor, profesor
º.a. Convins de rolul înãlþãtor al muzicii, încre -
zãtor în puterea ei modelatoare, a favorizat con -
tactul publicului spec ta tor, beneficiar al actului
ar tis tic pe care el l-a creat, cu opere de artã, care –
prin bogãþia lor interioarã, prin mesaj – relevau
sensuri pentru propriul drum în viaþã ori spre
autocunoaºtere, spre devenire, creându-i punþi de
legãturã cu întreaga umanitate.

În toate proiectele muzicale fãurite ºi împli -
nite în mult prea fugara trecere prin lumea de aici,
maestrul Gheorghe Velea a nãzuit sã ne apropie ºi 
sã ne câºtige pe noi, semenii sãi, pentru muzicã,
conºtient cã sub luminosul ei semn lumea nu
poate fi decât frumoasã ºi bunã, fiindcã ea, mu -
zica, este o sursã de bogãþie ºi nobleþe sufleteascã, 
de forþã moralã. 

S-a nãscut la 5 mai 1920 în lo -
calitatea Târgu- Lã puº. A urmat ºcoala
primarã ºi gim naziul în oraºul na tal, iar
liceul la Dej ºi Cluj. Încã elev, în anii
1938-1939 a înfiinþat în localitatea sa
natalã, Târgu-Lãpuº, unde tatãl sãu era
funcþionar la primãrie, cor de copii, de
tineri ºi adulþi. A trãit dramatismul rãz -
boiului ca par tic i pant pe front ºi pri -
zonier. A fost angajat profesor
ne ca lificat de muzicã, limba francezã ºi 
educaþie fizicã, precum ºi pedagog la
Gimnaziul Unic din Târgu-Lãpuº, în
anii 1945-1948. Conducea ºi corul
gimnaziului ºi al comunei, instruia re -

citatori, iar în par tic u lar îi învãþa pe elevii doritori
vioara. A pus în scenã la Cãminul Cul tural vo -
devilul Scara mâþei de Iacob Mureºianu pe textul
lui Vasile Alecsandri. Nu l-au ocolit persecuþiile
ºi suspiciunile pe care le atrãgea atitudinea sa de
tânãr care fusese mo bilizat sã lupte pentru apã -
rarea drepturilor istorice ale românilor, revoltat
împotriva stãpânirilor im puse, iar aceasta i-a adus 
îngrãdire nu doar a posibilitãþilor de a studia, ci ºi
a condiþiilor de a se încadra în activitate ºi a o
desfãºura la nivelul corespunzãtor pregãtirii ºi
înzestrãrii sale inte lectuale. Ca urmare, îl gãsim,
în anii 1948-1949, la mina din Groºii Þibleºului.

Studiile muzicale universitare le-a urmat,
cu intermitenþe, la Conservatorul de Muzicã din
Bucureºti, la cele din Timiºoara ºi Cluj. Dupã
absolvirea învãþãmântului su pe rior a fost chemat
dirijor la Teatrul Muzical din Constanþa, nu mã -
rându-se printre membrii fondatori ai Uni ver -
sitãþii „Ovidius” din  aceastã localitate, port la
Marea Neagrã. Rudele ºi prietenii îºi amintesc de
împrejurãrile dificile prin care a trecut maestrul
pânã a ajuns aici. „Am fost elevul Domnului
Velea, la Târgu Lãpuº. ªtiam cã a fost în rãzboi. A 
ajuns în lagãr, unde se suspecta cã s-ar fi întâlnit
cu Horia Sima ºi cã ar fi simpatizant al legio -
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Coriºti din Târgu Lãpuº – 1949,  
cu tânãrul profesor ºi dirijor Gheorghe Velea.



narilor. Asta a avut urmãri, chemãri pe la partid...
ºi de aici plecarea sa la Timiºoara, apoi la
Constan þa, unde la vârful conducerii de partid se
afla Vasile Vâlcu, omul care îl cunoºtea, ºtia cã nu 
a fost legionar, dar ºtia ºi cât de înzestrat este în
ale muzicii. I-a dat casã, masã ºi ansamblul pe
care l-a transformat în Teatru Muzical. Dorea sã
vinã la Baia Mare ºi, dupã o vreme, a gãsit ºi aici
înþelegerea ºi oamenii cãrora le-a povestit despre
„fuga la Constanþa”, rememoreazã profesorul Ioan
Pop. La Constanþa s-a cãsãtorit cu soprana Gabrie -

la Marinescu, cunoscuta profesoarã de canto −
Gabriela Velea, de la Liceul de Muzicã ºi ªcoala
Popularã de Artã din Baia Mare. Din mariajul lor
s-a nãscut fiul Bujor Velea, un valoros contra basist 
care, în ultimii ani ai vieþii sale, a fost membru al
unei orchestre simfonice din Germania. 

Gheorghe Velea a activat la Constanþa între
anii 1952 ºi 1960, dupã care a venit la Baia Mare
ca dirijor al corului Ansamblului de Stat de Cân -
tece ºi Dansuri al Sfatului Pop u lar Re gional Ma -
ra mureº. Pânã în 1970 s-a dãruit acestei activitãþi,
a avut „realizãri redutabile, fiind chiar motorul
prin ci pal a tot ceea ce se petrecea muzi cal în acei
ani, în Baia Mare”. (Ion Sãcãlean).

Sunt anii în care maestrul Gheorghe Velea a 
fost preocupat sã aducã la Baia Mare absolvenþi ai 
Conservatorului clujean (împreunã cu sculptorul
Vida Geza s-a deplasat la Cluj în acest scop)
pentru a putea da viaþã proiectelor sale le gate de
spectacole cu muzicã de operã ºi operetã ºi de
înfiinþare ºi funcþionare a unui teatru muzical. Cu
actorii Teatrului de Stat ºi cu membrii An sam -

blului de Stat de Cântece ºi Dansuri din Baia
Mare, Gheorghe Velea, dirijor al corului ºi or -
ches trei, apoi ºi di rec tor (1963-1970), a realizat ºi 
prezentat numeroase spectacole de anvergurã:
Cân tã Maramureºul (1961), File de al bum (1962),
Întâlnire cu opereta (1964), Mara mu reº, mândrã
floare (1965), Ana Lugojana (1965), Mam’zelle
Nitouche (1966), Pintea Viteazul (1968), Cântã
Iza, cântã Mara (1969), Lucea fãrul de ziuã (1969).

În presa timpului ecourile activitãþii An -
samblului bãimãrean, cu spectacolele purtând
am prenta exigenþei ºi a desãvârºitului profe sio -
nalism ale dirijorului Gheorghe Velea, au fost
mar cate ºi consemnate sistematic (toate citatele
sunt extrase din cotidianul „Pentru so cial ism”).

„Ansamblul de Cântece ºi Dansuri al Re -
giunii Maramureº s-a întors din turneul întreprins
în þarã... În 31 de zile s-au prezentat 62 de spec -
tacole cu Cântã Maramureºul. Peste tot unde au
prezentat spectacole, în Hunedoara ºi Banat, în
Bihor ºi Oltenia, în Bucureºti, artiºtii mara mu -
reºeni au fost aºteptaþi cu nerãbdare, iar dupã
spectacol aplaudaþi îndelung la scenã deschisã...
Un spec ta tor din Dej ne scrie cã cei prezenþi la
spectacol au rãmas puternic impresionaþi de inter -
pretarea corului ºi orchestrei, dansatorilor ºi so -
liºti lor”, scrie V. Glanetaºu în 18 noiembrie 1961.

În 1964, se relateazã cã Ansamblul de Cân -
tece ºi Dansuri al Sfatului Pop u lar al Regiunii
Maramureº a realizat premiera cu spectacolul 20
de ani ai þãrii mele. Cu acesta s-au sãrbãtorit 5 ani

de activitate artisticã (primul spectacol − Baia

Mare în cântec ºi joc − fusese prezentat la 30 au -
gust 1959). Într-un articol, din 24 iulie 1964,
semnat de Mihai Petrovai ºi intitulat „Se pre -
gãteºte o nouã premierã”, s-a consemnat cã au
fost televizate spectacolele anterioare Cântã Ma -
ra mureºul ºi Plaiuri maramureºene, iar corul an -
samblului a imprimat un numãr de 17 lucrãri în
Studioul de Ra dio Bucureºti.

Despre spectacolul cu opereta Ana Lugoja -
na de Filaret Barbu, premierã la Baia Mare,
Monica La zar, profesor la Institutul Ped a gogic de 
trei ani din Baia Mare, scrie la 25 martie 1965:
„Este confirmarea unei maturitãþi ºi a unei acti -
vitãþi neobosite care se cuvin elogiate... prin efor -
turile susþinute ale dirijorului Gheorghe Velea,
liniile de ansamblu ale spectacolului au fost rea -
lizate la un nivel remarcabil. Cele mai izbutite
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Dirijorul Gheorghe Velea (în dreapta) cu Maria Popa ºi
Clara Sãcãlean, soliste în opereta Ana Lugojana

 ºi  cu ªtefan Mãrcuº, regizor tehnic



momente ale spectacolului sunt desigur acelea de
intervenþie masivã a corului care se afirmã omo -
gen ºi sensibil la nuanþele de interpretare a cân -
tecului liric sau de dans. Or ches tra însoþeºte cu
brio spectacolul pe întregul parcurs”. 

M. Bucur semneazã în 13 februarie 1966 o
avancronicã la spectacolul cu opereta  Mam’zelle
Nitouche inclusã în repertoriul Ansamblului de
Cântece ºi Dansuri al Sfatului pop u lar al Regiunii
Maramureº, în care citim: „Prezenþa genului ope -
retistic în activitatea acestui ansamblu nu ni se
pare nicidecum întâmplãtoare, cu atât mai mult cu 
cât anterioarele spectacole de acest gen Întâlnire
cu opereta ºi Ana Lugojana au constituit certe
reuºite”. Petre Matei în cronica la premierã, re -
levã, în 3 martie 1966, faptul cã „Direcþiei de
scenã – Ion Drugan de la Teatrul Muzical din
Constanþa – îi revine meritul deosebit de a fi
realizat, în colaborare cu exigenta conducere mu -
zicalã datoratã dirijorului Gheorghe Velea, un
spectacol în care preponderente sunt calitãþile”.

Semnând în 7 aprilie 1968 o cronicã muzi -
calã la reluarea spectacolului cu Mam’zelle
Nitouche, Constantin Rãsvan afirmã: „Or ches tra
condusã cu mult nerv de Gheorghe Velea a sunat
curat, omogen, cu grijã pentru detaliu, urmãrind
îndeaproape ºi susþinând la un bun nivel evoluþia
vocalã a soliºtilor ºi corului... Acest gen de spec -
tacole constituie o punte indispensabilã ce va per -
mite trecerea cãtre sferele el e vate ale muzicii:
operã, concerte simfonice, de ce nu, ºi muzicã de
camerã”.

În 23 aprilie 1967, C. Vlad publicã un inter -
viu solicitat lui Filaret Barbu despre Voievodul
Þiganilor de J. Strauss, în montarea Ansamblului
de Cântece ºi Dansuri din Baia Mare. Filaret
Barbu afirmã cã „Ansamblul are de pe acum o
experienþã scenicã bogatã, ce poate sã egaleze
chiar pe cea a unor teatre muzicale cu o existenþã
mai îndelungatã. Corul, or ches tra, soliºtii, ba le -
tul, întrunesc un ansamblu unitar, omogen, con -
dus cu multã pricepere ºi autoritate de bagheta
maestrului Velea. Voievodul... lui Strauss este o
operetã pretenþioasã. Corul are un rol pre pon -
derent, ia parte activã la toate comentariile, la
sublinierile dramatice al libretului ºi partiturii
mu zicale ale operetei care – dupã cum ºtim –
tinde spre genul operei. Are mul ti ple scene lirice
ºi coregrafice, arii ºi duete dificile, precum ºi
finaluri mari ce reclamã am ple sonoritãþi vocale ºi 

orchestrale. De remarcat precizia soliºtilor, cu -
plul comicilor, duetele ºi ansamblurile corale care 
au fost re date fãrã niciun decalaj faþã de acom -
paniamentul muzical al orchestrei. Aceastã coe -
ziune dintre cântãreþi ºi orchestrã este o cucerire
extrem de mare a întregului colectiv”.

Însemnãri pe marginea emisiunii con curs
„Di a log la distanþã” face Petre Matei în 29 au gust
1967: „Au impresionat, de la prima secvenþã tele -
vizatã, amploarea ºi siguranþa corului Sin di ca -
tului Salariaþilor din Învãþãmânt, sub bagheta
di ri jorului Gheorghe Velea, cu acompaniamentul
Orchestrei Simfonice din Satu Mare”. Maestrului
i se încredinþase misiunea de mare respon sa bi -
litate de a pregãti ºi con duce în competiþia na -
þionalã menþionatã corul reprezentativ ºi
or ches tra Regiunii Maramureº.

Regizorul Anghel Ionescu Arbore de la Op era
Românã din Cluj mãrturiseºte în 9 noiembrie
1968, cu referire la punerea în scenã a operei
populare Pintea, cã l-a atras mult „entuziasmul cu 
care lucreazã colectivul ansamblului, în frunte cu
directorul Gheorghe Velea. E un exemplu de ab -
ne gaþie ºi dãruire pe tãrâmul artei atât de com -
plexe ºi dificile a scenei. De aceea le-am oferit o
parte din sufletul meu”. Filaret Barbu, com po -
zitorul, afirmã: „În ceea ce priveºte interpretarea
operei, mãrturisesc cã sunt foarte mulþumit, atât
de soliºti, cor, dansatori, cât, mai ales, de or ches -
tra care, datoritã dirijorului Gheorghe Velea, s-a
prezentat într-o înaltã þinutã artisticã”.

Reluând opinii din presa centralã, ziarul
judeþean din data de 14 decembrie 1968, într-o
paginã de literaturã – artã consemneazã come n -
tariile muzicologului Petre Codreanu: „Or ches tra
ºi corul, ca ºi cele câteva numere de balet, au
realizat, se pare, max i mum din ce pot da; colec -
tivul de soliºti s-a strãduit, de asemenea, sã
asigure, pe plan vo cal ºi actoricesc, un nivel cât
mai ridicat al spectacolului... Am lãsat dinadins la 
urmã conducerea muzicalã, tocmai pentru a subli -
nia aportul lui Gheorghe Velea, un inimos an i ma -
tor al vieþii culturale bãimãrene, care, cu un
per sonal incomplet ºi cu grade de pregãtire di -
verse, a reuºit sã menþinã întregul spectacol pe
linia unei acurateþe revelabile”. De asemenea, di -
rijorul Gheorghe Velea semneazã aici articolul
„O nouã paginã în lirica româneascã”, în care de -
fineºte momentul: „În drumul nostru, început
acum 9 ani ºi urmãrind linia progresului, a
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dez voltãrii fireºti, am fãcut o trecere de la cân -
tecul simplu la balade, la prelucrãri mai dez vol -
tate cã tre o muzicã evoluatã, ajungând – credem
noi – la un stadiu care ne permite atacarea unor
lucrãri de gen mai com plex... Reuºita – în mãsura
în care se poate vorbi de aºa ceva – se datoreºte,
cred, entu ziasmului cu care interpreþii, de la
primii soliºti pânã la ultimul orchestrant, s-au
angajat sã pre zinte aceastã lucrare în condiþii
optime de reali zare artisticã, fiind conºtienþi cã
rezolvarea unor probleme tehnice, impuse de
partitura lucrãrii, constituie, de fapt, pentru acest
colectiv tânãr un examen de maturitate”. 

Sunt re date ºi punctele de vedere ale  com -
pozitorului ºi muzicologului Claudiu Negulescu:
„Premiera muzicalã a Ansamblului de Stat de
Cântece ºi Dansuri Maramureºul a stârnit un in -
teres ma jor în rândul specialiºtilor. Presa centralã
ºi radioul au difuzat cu operativitate relatãrile ºi
opiniile trimiºilor speciali, în speþã critici mu -
zicali dintre cei mai cunoscuþi. Din acestea s-au
putut desprinde concluzii îmbucurãtoare asupra
posibilitãþilor in ter pre ta tive ale ansamblului, po -
si bilitãþi care deschid larg abordarea unei vaste
arii, din repertoriul curent al teatrului liric, fãrã ca
minunatul folclor maramureºean sã fie neglijat
într-o cât de micã mãsurã”. Dupã ce comenteazã
stilul ºi genul de creaþie ale lucrãrii Pintea, C.
Negulescu încheie: „Aºteptãm cu interes cres -
când viitoarele pre miere ale valorosului an sam blu
din Baia Mare. Iar o confruntare cu pre tenþiosul
pub lic clujean sau chiar cu cel bucureºtean ar
aduce – suntem convinºi – un câºtig de cauzã
tinerilor interpreþi maramureºeni, înzestraþi cu
rea le calitãþi artistice”. 

Muzicologul Smaranda Oþeanu publicã ar -
ti colul „Impresii dupã câteva audiþii la Ansamblul 
de Stat de Cântece ºi Dansuri Maramureºul, în 18
ianuarie 1969”, în care afirmã: „Prima surprizã a
fost op era Pintea. Mã gândesc cã efortul acestei
realizãri îºi meritã toate laudele. Remarcabil mi
s-a pãrut corul, convingãtor, bine for mat, ma -
leabil. ªi or ches tra judecând dupã posibilitãþile
actuale, a dat tot ce a putut. Dintre soliºti ar fi
nedrept sã amintim numai rolurile principale, de -
oa rece fiecare, dupã partiturã, dupã puterea ex -
pre siei, a contribuit la conturarea tablourilor, la
evoluþia personajelor. Un merit deosebit îl are
dirijorul Gh. Velea care a condus realizarea com -
plexã a spectacolului”.

În 1970, ansamblul, în ciuda per for man -
þelor de excepþie înregistrate, se reorganizeazã.
Astfel, de la 1 septembrie 1970, trece în subor dinea 
Consiliului Judeþean al Sindicatelor sub de numirea 
Ansamblul Ar tis tic Profesionist „Ma ra mureºul”. În
noua structurã nu se mai pãstreazã corul, or ches tra
semisimfonicã, soliºtii de muzicã cultã ºi corpul de
balet clasic, rãmânând or ches tra de muzicã po pu -
larã, soliºtii de muzicã popularã ºi dansatorii.

În astfel de împrejurãri, maestrul Gheorghe
Velea a fost încadrat profesor de muzicã la Liceul
nr. 4, transformat, în 1972, în Liceul de Construc -
þii de Maºini, ºi la Liceul de Muzicã ºi Arte
Plastice din Baia Mare. A condus Or ches tra mare
a ele vilor Liceului de Muzicã ºi Or ches tra semi -
sim fonicã a ªcolii Popu lare de Artã. A fost numit
ºi metodist vo luntar al Inspectoratului ªcolar
Judeþean. 

În 1976, profesorul Gheorghe Velea a în -
fiinþat Corala „Prietenii muzicii” pe care a con -
dus-o pânã în toamna anului 1978. „Avea în sine
atâta energie, încât, dacã Dumnezeu i-ar mai fi dat 
încã vreo zece ani, viaþa muzicalã bãimãreanã ar
fi arãtat altfel astãzi. Lovitura din 1970 a simþit-o
profund ºi l-a marcat”, îºi aminteºte, în 1999, Ion
Sãcãlean evocând personalitatea maestrului.

În 2009, Asociaþia CREADUART a creat,
prin manifestãrile de evocare a fenomenului ar tis -

tic muzical „Velea” în Baia Mare − con cert coral,

expoziþie de fotografii, masã rotundã − cadrul
menit a valoriza însemnãtatea acestuia. Oraºul
devenit „muncitoresc” ardea de dorinþa de a-ºi
etala o „faþã” culturalã, artisticã. Teatrul de Stat,
Institutul Ped a gogic de 3 ani, Liceul de mare
tradiþie „Gheorghe ªincai”, Liceul de Muzicã...
erau în vremea aceea însemne ale eforturilor oa -
menilor de culturã în acest sens. Gheorghe Velea
era speranþa creãrii unui teatru muzical aici în
nordul maramureºean al þãrii, a (re)creãrii unei
orchestre simfonice (an te rior existentã sub diri -
joratul profesorului, violonist ºi compozitor,
Vasiliu Becea). Resursele umane s-ar fi asigurat
din absolvenþii Conservatorului „Gheorghe Dima” 
din Cluj-Napoca, din absolvenþii Liceului de Mu -
zicã din Baia Mare. Emulaþia exista, o relevã seria 
de spectacole ºi calitatea acestora, bine con sem -
na te în publicaþiile lo cale ºi nu numai. Dar, odatã
cu momentul ‘70, al reorganizãrii instituþiilor de

artã − în speþã a Teatrului  bãimãrean asociat, în
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perioada 1959-1970, cu Ansamblul de Cântece ºi
Dansuri,  aºteptãrile au redevenit speranþã. Nã -
zuim ºi în prezent. Prezenþa la Baia Mare ºi întâl -
nirea organizatã de primarul Cãtãlin Cherecheº în 
toamna anului 2013 a bãimãrenilor cu maestrul
Ioan Holender, fostul di rec tor al Operei din Viena,
mai renãºtea speranþa, dar, din pãcate, aºteptãrile
continuã pânã astãzi.

Atunci, în 2009, la masa rotundã In me -
moriam Gheorghe Velea s-a conturat un corolar
semnificativ al acestei mari personalitãþi, o
conºtiinþã profesionalã ºi patrioticã, în sens înalt,
din care citãm: „Era un Maestru deschizãtor al
unei lumi nebãnuite de noi – Domnul Profesor
Velea. ªi cum Liceul de Artã a însemnat foarte
mult pentru mulþi dintre noi, aºa ºi profesorul ºi
dirijorul Gheorghe Velea a fost ºi va rãmâne
veºnic viu în mintea ºi-n inimile celor care au avut 
bucuria de a-l întâlni ºi cunoaºte”. (Gheorghe
Costin, dirijorul Filarmonicii „Banatul” din Timi -
ºoara); „A fost un întemeietor pentru viaþa mu -
zicalã din Baia Mare, un pedagog excelent. Toate
proiectele de a promova muzica cultã în Baia
Mare se leagã de el ºi, poate, de asta e ºi azi în
suferinþã muzica aceasta”. (Augustin Cozmuþa,
scriitor, critic de artã); „Colaboram cu actorii,
jucam în operete, opere, spectacole de mare an -
vergurã. Dar nu ºtiam nici noi cã venisem nu doar
pentru muzicã, ci ºi pentru un „rãzboi”, între a fi
teatru muzical sau doar ansamblu folcloric de

cântece ºi dansuri”. (Clara Sãcãleanu, profesor de 
canto, sopranã); „Mi-a fost profesor la muzicã de
camerã. A venit la liceu dupã Vasiliu Becea. A
fãcut minuni cu or ches tra. Repetiþiile le fãcea în
actuala salã de sport. La 2-3 mãsuri oprea ºi,
uneori, atât se fãcea într-o orã, dar per fect ºi cu
corul ºi cu or ches tra. Repetiþiile erau foarte dense, 
eficiente, bun dirijor, profesor, art ist muzician”.
(Cristina-Ioana Nemeº-Bota, profesor, com po zi -
tor); „Era introvertit, dãruit artei, muzicii, de-o
exigenþã extraordinarã, pe care ucenicii, disci -
polii o apreciazã dupã ce-ºi pro duce efectul. A
luat þãrani de pe sate ºi i-a fãcut cântãreþi. ªi aurul îl 
scoþi din minã pentru a-l ºlefui. Maramureºul a fost 
binecuvântat cu doi oameni de excepþie: Gheor ghe
Velea ºi Liviu Borlan”. (Angela Buciu, art ist,
solist vo cal de muzicã popularã); „Gheorghe
Velea a murit de douã ori: prima oarã când s-a
desfiinþat departamentul muzicã cultã din cadrul
Ansamblului bãimãrean – pentru care a refuzat
ofertele de la Cluj, Timiºoara – ºi... puþin mai
târziu. Simþim durerea cã l-am pierdut atât de
repede”. (Ioan Pop, profesor)

O carierã strãlucitã, o viaþã ex em plar dã -
ruitã muzicii s-au oprit... la 19 martie 1979... spre
a trece dincolo de timp. Viaþa sa, dãruitã faptelor
care rãmân încrustate în istoria Bãii Mari, a
Maramureºului ºi a þãrii, a fost, în felul ei, una
eroicã ºi a pãstrat vigoarea, rigoarea ºi statornicia
iubirii de neam.
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Dirijorul Gheorghe Velea ºi Corala „Prietenii muzicii” în 1977.



Leon ard Mociulschi
1889-1979

Cristian MAREª

Puþini ºtiu cã generalul Leon ard
Mociulschi, una dintre cele mai im -
portante personalitãþi militare ro mâ -

neºti ale secolului trecut, a avut o legãturã
per sonalã importantã cu þinutul Maramureºului
pe timpul anilor grei premergãtori celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial, iar aceastã legãturã este
posibil sã-i fi influenþat comportamentul ºi des -
tinul sãu viitor. Aici vom încerca sã scoatem în
evidenþã personalitatea acestui mare erou al nea -
mului românesc, evidenþiind faptele sale de arme
pentru România, dar ºi felul în care þara pe care a
slujit-o cu credinþã în trei rãzboaie l-a rãsplãtit
pentru serviciile sale. Trist, foarte trist, e modul în 
care ne-am tratat eroii, ºi, din pãcate, continuãm
sã o facem prin indiferenþa faþã de puþinii rãmaºi,
veteranii noºtri de rãzboi.

În urma eºecului insurecþiei poloneze con -
tra stãpânirii ruseºti de la 1830, contele Pawel
Moczulski, originar din Lvov, unul dintre parti -
cipanþii de marcã, e nevoit sã se refugieze în
nordul Moldovei, unde fiul sãu Jan se cãsãtoreºte
cu fiica unui preot ortodox, iar fiul lor va fi înscris
cu grafia latinã a numelui – Gheorghe Mociulschi.
El va primi naþionalitatea românã ºi religia orto -
doxã, se va cãsãtori cu învãþãtoarea Elena, iar
împreunã vor avea 10 copii, cel mai mare fiind
Leon ard, nãscut în 27 martie 1889 în comuna
Siminicea, aproape de Suceava1.

Dupã absolvirea liceului în Iaºi, îºi satisface 
stagiul militar de doi ani în acelaºi oraº, în cadrul
Regimentului 13 Infanterie „ªtefan cel Mare”,
fiind lãsat la vatrã cu gradul de sergent. Dã apoi
admitere la ªcoala de Infanterie Bucureºti, pe
care o absolvã în 1912 cu gradul de sublo co -
tenent, fiind repartizat, la cerere, la Regimentul 8
„Dragoº” Nr. 29 Infanterie cu garnizoana în
Botoºani, aproape de casa pãrinþilor. În 1913 ia
parte la Cam pania din Bul garia, în timpul celui

de-al doilea rãzboi balcanic, ca ad ju tant al
co lonelului (viitor gen eral) Dumitru Holban, re -
gi mentul ajungând pânã în apropierea Sofiei, dar
fãrã sã aibã parte de acþiuni de luptã, Bul garia
cerând pacea. „La 1 au gust 1915, potrivit Înal -
tului Decret nr. 1330 publicat în „Monitorul ofi -
cial” nr 32/1915, sublocotenentul Leon ard
Mo ciulschi a fost înaintat la gradul de locotenent
ºi numit comandant al companiei a 10-a din ace -
laºi reg i ment”2. 

La izbucnirea Rãzboiului de Reîntregire, 15 
au gust 1916, locotenentul Leon ard Mociulschi
este comandantul Companiei 10 din Batalionul 3
Infanterie din cadrul Regimentului 8 „Dragoº”
Nr. 29 Infanterie (comandant lt-col. Ioan Pascu),
din Brigada 16 Infanterie (col Grigore Bunescu),
parte a Diviziei 8 Infanterie (gen eral de divizie
Ioan Pãtraºcu, ºef de stat ma jor lt-col Nicolae
Popescu). Divizia 8 Infanterie face parte din
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1 Col (r) Gheorghe Suman, lect. univ. dr. Adrian Mociulschi, Generalul Leon ard Mociulschi în conºtiinþa românilor,
Editura Univers Enciclopedic, Bucureºti, 2013, p. 15.

2 Ibi dem, p. 48.



Armata de Nord, condusã de generalul Constantin 
Prezan. Era concentratã pe Carpaþii Orientali ºi la
15 au gust 1916 trece frontiera în Transilvania,
alãturi de Armatele 1 ºi 2 ce atacau de la sud la
nord peste crestele Carpaþilor Meridionali.

Dupã ce mãrºãluieºte 200 de kilometri pânã 
la 20 au gust, doar cu scurte lupte de hãrþuialã,
regimentul din care fãcea parte locotenentul
Mociulschi ajunge în zona Miercurea-Ciuc, acolo 
unde austro-ungarii concentraserã numeroase
forþe pentru a-i respinge pe români în aceastã
zonã muntoasã dificilã. Luptele sunt violente
pentru ocuparea oraºului Miercurea-Ciuc, a trec ã -
torilor Ditrãu ºi Reghin, a masivelor Harghita,
Giurgeu, Gurghiu ºi a oraºului Odorheiul Se cu -
iesc. Miercurea-Ciuc este cuceritã prin lupte vio -
lente, atacatã din trei pãrþi de trei divizii 7, 8 ºi 14
infanterie, divizia 8 atacând de la sud. Dupã 15
septembrie, Divizia 8 s-a concentrat pentru cuce -
rirea munþilor Gurghiu ºi Harghita, primul apãrat
de Brigada 6 Munte din Divizia 61 Inf AU, plus
trupe suplimentare din Divizia 39 (o brigadã de
husari landsturm ºi un reg i ment bosniac). În zona
Reghin au fost aduse diviziile 37 Infanterie ºi 89
Prusianã, aflate în rezervã generalã la Târgu-Mu reº.

Compania a 10-a, condusã de locotenentul
Leon ard Mociulschi era în avangarda Regi men -
tului 8 „Dragoº” Nr. 29 Infanterie pentru atacul în 
trecãtoarea Bucin (1287 m), dominatã de înãlþi -
mile Brezonþ (1496 m) ºi Bucin, ce închideau
comunicaþiile Gheorgheni-Sovata, în zona iz voa -
relor Târnavelor. Atacurile frontale au produs
ma ri pierderi trupelor române prin acþiunea tunu -
rilor ºi mitralierelor maghiare. Regimentul era
oprit pe front de douã zile, când locotenentul
Leon ard Mociulschi, credincios încã din ºcoala
militarã principiului superioritãþii manevrei faþã
de atacul fron tal, îºi asumã responsabilitatea în
faþa superiorilor pentru cucerirea acestor bariere
muntoase. Pe timp de noapte, compania sa întãritã 
cu mijloacele de foc ale batalionului, pe o ploaie
nemiloasã, pãtrunde în dispozitivul Brigãzii 16
maghiare pe la izvorul râului Târnava Mare,
depla sându-se toatã noaptea prin hãþiºuri ºi pã -
duri greu de strãbãtut, ajunge înaintea zorilor în
spatele cotei 1496. Pe vârf descoperã obser va -
torul de artilerie ce dormea, îl captureazã, apoi

cerceteazã mai jos ºi descoperã numeroase forþe
inamice. Mociulschi raporteazã printr-un agent ºi
aºteaptã rãsãritul. Inamicul era pe poziþii, fãrã sã
ºtie ce se întâmplase. La ora 8.00 începe atacul
regimentului, întâmpinat cu foc de trupele ma -
ghiare, dar în acel mo ment cele douã mitraliere
ale lt. Mociulschi deschid focul din spate, ºi com -
pania sa, 150 de infanteriºti, se aruncã la atac de
sus în jos în spatele trupelor inamice cu strigãte
puternice de Uraa! Trupele maghiare sunt cu -
prinse de panicã, un întreg batalion a luat-o la
fugã prin pãdurile împrejmuitoare, pe unde au
fost vânaþi de restul batalionului. Praidul a fost
astfel cucerit, fiind manevrat, atât de la nord, cât
ºi de la sud, în mare parte mulþumitã manevrei
îndrãzneþe a lt. Leon ard Mociulschi3. Acesta a
primit ul te rior elogii pentru acþiunea sa, atât din
partea comandantului de reg i ment, cât ºi din
partea comandantului de brigadã, acesta din urmã
propunând avansarea lui la excepþional. Doar din
aceastã acþiune putem intui capacitatea co man -
dantului de viitor, care ºi în timpul studiilor sale
în ºcolile militare pe care le-a parcurs a fost per -
ma nent adeptul manevrei, împotriva rigiditãþii su -
periorilor care vedeau în atacul puternic fron tal
cheia victoriei. Prin aceastã acþiune îndrãzneaþã
se putea întrezãri un viitor mare tac ti cian în per -
soana tânãrului locotenent care a reuºit sã des -
chidã trecãtoarea Bucin dupã cinci zile de lupte
grele ºi mari pierderi, din cauza deciziei obtuze a
comandanþilor de a ordona noi ºi noi atacuri fron -
tale con tra unei poziþii ce s-a dovedit cã putea fi
întoarsã de o singurã companie care a avut tãria ºi
curajul sã încerce o manevrã îndrãzneaþã de flanc
prin care sã cadã în spatele inamicului. Se putea
intui de acum potenþialul viitorului gen eral de
trupe montane.

Înfrângerile de la Turtucaia ºi din sudul
Dobrogei au fãcut comandamentele române sã
opreascã ofensiva în Transilvania pe poziþii ne -
favorabile ºi fronturi lungi, o decizie neinspiratã,
lãsând poziþiile noastre nefavorabile ºi fronturile
prea lungi pradã manevrelor inamice cu trupe noi
aduse de pe alte fronturi. Românii sunt nevoiþi sã
se retragã pe graniþa munþilor ºi acolo sã îºi întã -
reascã defensiva. Arhiducele Carol încearcã sã
pãtrundã prin forþã pe la Oituz pentru a tãia

319

100 DE PERSONALITÃÞI MARAMUREªENE CARE AU FÃCUT ISTORIE

3  Ibi dem, p. 61-62.



România în douã, dar Divizia 15 Infanterie, aju -
tatã de o parte din Divizia 8 Infanterie se opun. Se
dã prima bãtãlie de la Oituz. Batalionul 3, acum
condus de lt. Mociuschi, dã lupte feroce pe mun -
tele Cernica ºi Fata Moartã, cote ºi poziþii ce au
trecut de mai multe ori dintr-o mânã în alta. Pe
Plaiul Fata Moartã, Batalionul 3 a þinut piept
viguroaselor atacuri ale trupelor bavareze ºi un -
gu reºti, apoi în 14 noiembrie a contraatacat ºi le-a
aruncat înapoi, pecetluind vic to ria româneascã
clarã în prima bãtãlie de la Oituz, cea din 1916.
Au urmat în decembrie luptele de la Caºin ºi
Soveja, concomitent cu cele de la Râmnicul Sãrat, 
în care trupele în retragere au oprit frontul. La
Soveja, într-un teren greu accesibil, cu piscuri
înalte ºi strãbãtut de vãi adânci, luptele s-au dat
între unitãþi izolate, la care se ajungea greu,
obiec tivele fiind limitate. Teren muntos, ce i se
potrivea ca o mãnuºã locotenentului Mociulschi,
al cãrui batalion nu a putut fi clintit din loc din
poziþiile ocupate: triunghiul între Zboina Neagrã,
Soveja ºi Piscul Mesteacãnului. Zãpezile, vis -
colul ºi vremea imposibilã au stabilizat frontul,
operaþiunile militare urmând sã fie reluate în
1917. Între timp, armata românã se refãcea, fiind
dotatã cu ma te rial mod ern ºi instruitã con form
noilor cerinþe tactice. Locotenentul Leon ard
Mociuls chi e avansat înainte de termen la gradul
de cãpitan (prin Înalt Decret nr 6057/1 aprilie
1917) ºi decorat cu Ordinul Coroana României în
grad de cavaler ºi Ordinul Crucea de Rãzboi fran -
cezã, iar în urma reorganizãrii armatei devine co -
mandant de companie4. 

În 1917, cãpitanul Leon ard Mociulschi ia
parte la Bãtãlia de la Mãrãºti, Divizia 8 Infanterie
acþionând în flancul stâng al ofensivei române.
Rezultatul bãtãliei a fost ruperea frontului inamic
pe o lãrgime de 30 de kilometri ºi adâncime de 20
de kilometri, Grupul Ruiz inamic care a suportat
ºocul ofensivei a fost desfiinþat din cauza pier -
derilor suferite. În continuare, luptã în cadrul
Bãtãliei de la Oituz ºi ul te rior, la sfârºitul lui 1917 
ºi începutul lui 1918, dezarmeazã trupele ruseºti
bolºevizate ce pãrãsiserã frontul ºi se dedau la

jafuri ºi crime, expediindu-le dincolo de Prut,
spre Rusia. Despre intensitatea luptelor, trãirile
oamenilor, condiþiile dificile prin care au trecut
militarii noºtri în Rãzboiul de Reîntregire sunt
numeroase memorii, dar relevante sunt acelea ale
lt. Ioan Missir, Regimentul 8 Vânãtori, din
aceeaºi divizie cu Mociulschi, intitulate „Fata
Moartã”, dupã numele vârfului ºi platoului pe
care s-au dat cumplitele lupte în bãtãlia de la
Oituz. Ioan Missir ºi Leon ard Mociulschi au lup -
tat practic în zone apropiate, chiar învecinate,
acesta din urmã chiar apare nom i nal în cartea lui
Missir: „L-am schimbat pe cãpitanul Mociulski
de la 29, în porþiunea de sec tor chiar din gura
defileului”5.  

Din 21 aprilie 1918  este comandant al com -
paniei 10 în Regimentul „Matei Basarab” Nr. 25
Infanterie Constanþa, Brigada 18 Infanterie din
Divizie 9 Infanterie condusã de destoinicul gen -
eral Constantin Scãriºoreanu, care e dislocatã în
nordul Moldovei pe perioada acþiunii de curãþire a 
teritoriului de bandele bolºevice. ªi aici între -
prinde acþiuni energice ºi curajoase, ca ºi cea din
8 ianuarie 1919, atacând gara Ocniþa ocupatã de
bolºevici în cursul asaltului acestora de peste
Nistru din ianuarie 1919, atac bolºevic ce îi va
curma viaþa generalului Stan Poetaº. Ocniþa a fost 
învãluitã pe flancuri, pe ascuns, de compania
Mociulschi ºi odatã cãzuþi în spatele bolºevicilor
surpriza a fost totalã, bolºevicii au fost uciºi sau
capturaþi. A urmat asaltul asupra satului Moslav -
cea, de pe Nistru, ºi acesta ocupat de bolºe vici,
apoi Lincãuþi, soldaþii cãpitanului Mociulschi
înainteazã precaut, folosindu-se de teren, apoi
atacã rapid, prin surprindere. Ruºii au încercat sã
scape peste Nistru, dar mulþi s-au înecat în apele
reci ale râului6. 

În 1920 revine la Regimentul 8 „Dragoº”
Nr. 29 Infanterie, unde este avansat maior la 1
aprilie (ÎD nr. 587)7. Cariera sa va lua o turnurã
care îl va face pe maiorul de atunci Leon ard
Mociulschi simbolul celei mai glorioase arme a
României, vânãtorii de munte. Aceastã armã
apare „prin Ordinul Marelui Cartier Gen eral nr.
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294 din 3/16 noiembrie 1916, con form cãruia
ªcoala Militarã de Schiori din Bucureºti a fost
transformatã în Corpul Vânãtorilor de Munte”8.
În timpul luptelor de la Oituz, Mociulschi se va
intersecta de multe ori cu aceºti vânãtori de
munte, va lupta alãturi de ei pe crestele munþilor
ºi, în mod sigur, tânãrul locotenent de atunci ce se
remarcase tocmai în acþiuni curajoase pe teren
montan, accidentat, împãdurit, unde aplicase pro -
cedee tactice noi ºi îndrãzneþe, îºi va fi dorit sã
facã parte dintr-o unitate specializatã tocmai în
genul acesta de acþiuni, iar ul te rior va deveni
emblema acestora. Astfel, la 3 decembrie 1921,
maiorul Mociulschi este mutat la cerere, cu Ordi -
nul nr. MR 28726, în Batalionul 6 Vânãtori de
Munte din Grupul 3 Vânãtori de Munte din Aiud,
pe funcþia de ajutor al comandantului pentru pre -
gãtirea tacticã9. Aici îºi va îndeplini atribuþiile la
superlativ, primind noi ºi noi însãrcinãri ºi dând
dovadã de zel ºi competenþã în îndeplinirea tutu -
ror obligaþiilor, de la instruirea trupei pânã la
activitãþile ad min is tra tive. Era apropiat de sol -
daþi, tot timpul în mijlocul lor, la fiecare marº ºi
fiecare instrucþie, în fiecare aplicaþie era alãturi de 
ei ºi în fruntea lor. Ca ad min is tra tor, în anii grei
de dupã rãzboi, cu lipsuri de tot felul, reuºea sã
gãseascã soluþii care sã îmbunãtãþeascã viaþa
oºte nilor, dar ºi condiþiile lor de pregãtire,
începând de la amenajarea grãdinilor de le gume
pânã la construirea de ca bane, barãci, îngrijirea
materialelor ºi, mai ales, a cailor de care depindea
activitatea vânãtorilor în þinuturile greu accesibile 
ale munþilor. Aprecierile superiorilor sunt exce -
lente, toþi propunându-l de nenumãrate ori la
avan sarea înainte de termen, dar aceastã avansare
s-a produs abia în 1 aprilie 1932 când devine
locotenent-col o nel (ÎD 1104/1932)10.

O etapã importantã a vieþii lui Leon ard
Mociul schi a fost mutarea la Sighet, în funcþia de
co mandant al Batalionului 9 Vânãtori de Munte.
Pleacã din Bistriþa cu trãsura ºi traverseazã timp
de douã zile drumul pânã la Sighet, admirând ºi
îndrãgostindu-se de Munþii Maramureºului ºi de
þinutul rivalizând în frumuseþe cu Bucovina sa

natalã. „În ziua de 17 octombrie 1932, echipat de
zile mari, strãlucitor de frumos ºi mulþumit, a
intrat pe poarta Batalionului 9 Vânãtori de Munte, 
unde a fost întâmpinat de garda unitãþii, colonelul
George Manoliu ºi subunitãþile adunate sub arme
ºi cu drapelul de luptã la flancul drept. (...) Dupã
ce vechiul comandant a primit raportul de la locþi -
itorul comandantului ºi a trecut în revistã uni -
tatea, colonelul Manoliu a dat citire Ordinului
Ministrului Apãrãrii Naþionale, prin care lo co -
tenent colonelul Leon ard Mociulschi a fost numit
comandant al Batalionului 9 Vânãtori de
Munte”11. Colonelul George Manoliu, un om co -
rect ºi un bun militar, era promovat comandant al
Grupului 5 VM, tot cu sediul la Sighet, superiorul
lui Mociulschi. Între cei doi va fi o relaþie de
prietenie ºi re spect reciproc, ei se vor întâlni din
nou în Crimeea în 1942.

La Sighet este avansat col o nel la 1 aprilie
1937, iar din noiembrie, acelaºi an, preia comanda
Grupului 5 Vânãtori de Munte, for mat din Bata -
lioanele 9 ºi 10 Vânãtori de Munte ºi Divizionul 5 
Artilerie Munte din aceeaºi localitate. Pregãtirea
intensivã, marºurile, aplicaþiile prin munþi, iarna
ºi vara, zi ºi noapte, au fãcut din unitatea sa una
dintre cele mai bune din þarã. Totul era fãcut la
superlativ. A amenajat pentru vânãtorii de munte
ca bana Lutoasa din Munþii Maramureºului, aºa
cum amenajase ca bana de la Cheile Aiudului,
ambele existente ºi astãzi. Raporturile cu popu -
laþia localã erau deosebit de cor di ale, colonelul
Mociulschi bucurându-se de un enorm prestigiu
în Maramureº.

Dar norii negri se adunau deasupra Ro mâ -
niei. Ascensiunea comunismului ºi nazismului
ame ninþa sã dea foc din nou Europei. România
avea duºmani la est, la sud ºi nord-vest, iar din
1939, dupã împãrþirea Cehoslovaciei ºi Poloniei,
avea duºmani ºi la nord, Ungaria ºi URSS îºi
extinseserã graniþele ocupând tot nordul Ro mâ -
niei. Corpul de Munte era dispus la graniþa de
nord a României, în Maramureº ºi Bucovina, la
noile graniþe cu vechii inamici. În iunie 1940,
vânãtorii de munte din Bucovina, alãturi de în -
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8 Col (rtg.) Gheorghe Suman, Gen eral de brigadã dr. Tudoricã Petrache, Gen eral de brigadã Marius Giurcã,
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9 Col (r) Gheorghe Suman, lect. univ. dr. Adrian Mociulschi, op. cit., p. 93.
10 Col (r) Eugen Ichim, op cit., p. 29.
11 Col (r) Gheorghe Suman, lect. univ. dr. Adrian Mociulschi, op. cit., p. 116.



treaga armatã dispusã pe graniþa cu URSS ºi po -
pulaþia civilã, a trãit drama ordinului de retragere
ºi de cedare a Basarabiei ºi a nordului Bucovinei.
La 30 au gust 1940, în urma Dictatului de la
Viena, aceeaºi dramã pentru nordul Ardealului.
Vânãtorii de Munte aflaþi în Maramureº, dupã ce
se instalaserã în poziþii a cãror întãrire începuse
din martie 1939, trebuiau sã pãrãseascã jumãtate
din Transilvania fãrã sã dea piept cu inamicul,
fãrã sã tragã un singur glonþ, fiindcã aºa primiserã 
ordin. Cu inimile grele, au respectat ordinul, ju -
rând sã se întoarcã. În mod sigur, colonelul Leon -
ard Mociulschi, de la 6 au gust 1940 comandant
secund al Brigãzii 1 Mixte Munte, a fost printre
cei mai afectaþi de decizia de noncombat, tocmai
el, care îºi dedicase întreaga energie în pregãtirea
oamenilor pentru ca sã fie gata când va veni
momentul, iar când vine momentul, când ina -
micul cere o bucatã din þarã, conducerea þãrii sã
decidã sã le-o dea pur ºi simplu, fãrã sã apeleze la
soldaþii a cãror menire era tocmai aceea de a apãra 
þara. „Înfrigurare ºi suspine – consemneazã re -
gistrul istoric al Batalionului 8 Vânãtori de Munte 
– toatã lumea este tristã ºi plânge... la Petrova
lumea plânge ºi ne întreabã cui îi lãsãm. Ofiþerii ºi 
soldaþii sunt zdrobiþi. Un an ºi jumãtate de muncã
pentru apãrarea acestor fruntarii cade sub ascu -
þiºul unui creion purtat de o mânã neagrã, crimi -
nalã, de dip lo mat strãin. Nu-i vom uita
nicio datã.”12 La acea vreme col. Mociulschi se
afla în sudul Bucovinei, la comandamentul Bata -
lio nului 1 Mixt Munte, cu care va începe rãzboiul.

La 22 iunie 1941 începea ceea ce s-a numit
în epocã Rãzboiul Sfânt pentru Dezrobirea Basa -
rabiei ºi nordului Bucovinei, Corpul Vânãtorilor
de Munte fãcând parte din Armata a 3-a Românã,
dispusã la graniþa ce tãia Bucovina în douã, gata
sã atace ºi sã elibereze nordul Bucovinei. În prima 
fazã a atacului ger man, având în vedere existenþa
intrândului sovietic în faþa Grupului de Armate
Centru, forþele germano-române au avut doar mi -
siuni de fixare a sovieticilor pe graniþã, pentru a-i
împiedica sã ducã rezervele în sectorul cen tral
ameninþat de atacul prin ci pal ger man. Ul te rior,
dupã ce frontul a ajuns pe o linie continuã nord-
 sud, frontul românesc a putut trece la ofensivã.
Aceasta s-a produs la 3 iulie 1941. Într-un iureº de 

nestãvilit, vânãtorii de munte au trecut graniþa
impusã în iunie 1940, alãturi de întreaga armatã
românã. Colonelul Mociulschi, ataºat Grupului 2
Vânãtori de Munte din Brigada Mixtã 1 Munte,
elibereazã Storojineþul ºi ajunge în faþa Cer nãu -
þiului, dar acesta va fi eliberat de Grupul 1 din
aceastã brigadã ºi de Divizia 7 Infanterie, Grupul
2 grãbindu-se cãtre Prut, îl trece cu mijloace im -
pro vizate, atingând la 7 iulie 1941 Nistrul, alãturi
de restul Brigãzii 1 ºi de Brigada 4 Mixtã Munte.
Forþarea Nistrului dinspre Bucovina a început la
17 iulie 1941, Corpul de Munte trecând cu Bri -
gãzile 1 ºi 4 Mixte în primul val, sub focurile
artileriei, pe bãrci ºi plute improvizate, sub focul
cazematelor sovietice de pe malul opus (Linia
„Sta lin”), realizând ºi lãrgind capetele de pod, în
ciuda bombardamentelor ºi contraatacurilor so -
vietice, respingându-le inclusiv prin lupte la
baionetã. Pe 19 iulie vic to ria era clarã, capetele de 
pod au fost menþinute, Linia „Sta lin” strãpunsã de 
vânãtorii de munte, sovieticii se retrag spre Bug,
urmãriþi de trupele germano-române, inclusiv de
Corpul de Munte. Pânã la Bug vânãtorii dau lupte
dese cu ariergãrzile sovietice, la 10 au gust ating
Bugul, îl trec zece zile mai târziu pentru ca la 31
au gust sã ajungã la Nipru, pe care îl traverseazã,
luând parte la marea bãtãlie de la Malaia
Bielosjorka, cunoscutã ºi sub numele de Bãtãlia
Capului de Pod de la Nipru, Bãtãlia de la Nord de
Marea de Azov, sau Bãtãlia din Stepa Nogai.
Desfãºuratã între 24 septembrie ºi 4 octombrie
1941, trei brigãzi de munte ºi douã de cavalerie (5
ºi 8) române, împreunã cu douã divizii ger mane,
au þinut piept timp de zece zile atacurilor violente
a douã armate sovietice (9 ºi 18), atacuri de infan -
terie, tancuri, aviaþie, având în vedere cã la acea
vreme trupele ger mane forþau pãtrunderea în
Crimeea, iar la nord von Kleist cãuta sã strãpungã
frontul. Treptat, dupã câteva zile, germanii aduc
trupe în sprijin, mai ales artilerie grea, pentru a-i
ajuta pe români sã menþinã poziþiile, care dacã ar
fi cedat ar fi pus în dificultate situaþia strategicã a
întregului front sudic. Brigada 1 Mixtã Munte s-a
aflat în sudul dispozitivului Corpului de Munte
for mat din 3 brigãzi, împotriva cãruia s-au dez -
lãnþuit atacurile a cinci divizii sovietice de in -
fanterie, o divizie de cavalerie ºi o brigadã
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me canizatã, la care ul te rior li se vor adãuga
elemente din încã trei divizii. Corpul de Munte a
avut pierderi enorme, la unele batalioane de
50-60% din efective, dar nu a dat înapoi, ba mai
mult, dupã ce blindatele lui von Kleist strãpung
frontul la nord ºi învãluie flancurile Armatelor 9
ºi 18 sovietice, românii trec la urmãrire ºi ajutã la
încercuirea ºi distrugerea celor douã armate13.

Despre rolul im por tant al colonelului
Mociulschi în aceste lupte vorbeºte faptul cã el a
condus forþarea Nistrului în sectorul Brigada 1
Mixt Munte, a coordonat luptele din capul de pod, 
extinderea ºi apãrarea acestuia împotriva contra -
atacurilor sovietice, iar la 19 iulie, înaintea zo -
rilor, când un contraatac sovietic cu 40 de tancuri
a încercat distrugerea capului de pod, a organizat
apãrarea punând în dispozitiv totalitatea mij loa -
celor disponibile, împreunã cu cele suplimentare
trimise de generalul Mihail Lascãr, inclusiv Bate -
ria 52 Anticar. Mai mult, a organizat douã com -
panii din Batalionul 2 Vânãtori de Munte ca ºi
vânãtori de tancuri, soldaþi înarmaþi cu mãnun -
chiuri de gre nade de fen sive le gate laolaltã, plus
plantarea de mine anticar pe direcþia probabilã de
atac a tancurilor inamice. A luat parte per sonal la
lupta de apãrare, în prima linie, atacând ºi dis -
trugând un tanc inamic cu trei legãturi de astfel de 
gre nade. Atacul a fost respins, doar 9 tancuri din
40 reuºind sã scape cu fuga. Câteva din carac -
terizãrile superiorilor dupã aceastã bãtãlie: Gen.
Mihail Lascãr, comandant Brigada 1 Mixt Munte: 
„În ziua de 18 iulie 1941, când situaþia era foarte
grea, deoarece inamicul contraataca cu furie ele -
mentele noastre ce se aflau la est de Nistru, am
încredinþat comanda întregului cap de pod acestui 
brav ofiþer. Colonelul Leon ard Mociulschi a dina -
mizat apãrarea ºi a reuºit sã menþinã solid capul
de pod cu toatã reacþiunea disperatã a inamicului.
În dupã-amiaza acestei zile, colonelul Leon ard
Mociulschi a primit ordin sã ex e cute un atac cu
trupele aflate în capul de pod. Declanºeazã fulge -
rãtor atacul ºi reuºeºte pânã în seara zilei sã
ajungã în satul Honiconski. În cursul nopþii 18/19
iulie ºi în dimineaþa de 19 iulie, în timp ce ruºii
contraatacau furibund flancul drept al brigãzii,
detaºamentul colonelului Leon ard Mociulschi nu

a dat niciun pas înapoi, asigurând, astfel, vic to ria
finalã în grelele lupte pentru forþarea Nistrului”.
Generalul Petre Dumitrescu, comandant al Arma -
tei a 3-a Române: „Colonelul Leon ard Mo ciul schi
a fost un brav în toate operaþiunile la care a luat
parte, s-a distins prin curaj, sânge rece ºi pri -
cepere deosebitã. Meritã a înainta la gradul de
gen eral de brigadã”. În zona capului de pod se
gãseau 17 cazemate ºi cupole blindate, 12 ca -
zemate din pãmânt, câteva zeci de tancuri ºi tu -
nuri, numeroase mitraliere ºi unitãþi de valoarea a
douã regimente ºi un batalion fortificaþii sovie -
tice, forþe mult numeroase faþã de efectivele vânã -
torilor de munte, la care se adaugã trupele so vie tice
trimise în sprijin. La Malaia Bielosjorka, în mo -
mentele cele mai critice, i se încredinþeazã ºi
comanda Grupului 4 Vânãtori de Munte din Bri -
gada 2 Mixt Munte, pe lângã Grupul 1 din
Brigada 1 Mixt Munte, pe care îl comanda în
aceastã bãtãlie. Când câteva tancuri inamice au
reuºit sã treacã de defensivã în in te rior, a organi -
zat unitãþi de vânãtori de tancuri cu mãnunchiuri
de gre nade care le-au vânat ºi anihilat unul câte
unul14, Deºi propus încã din iulie 1941 pentru
gradul de gen eral de brigadã, acesta îi va fi acor -
dat abia în 24 ianuarie 1942, prin ÎD nr 505/1942,
dupã alte lupte ºi fapte de arme deosebite15.

Dupã Malaia Bielosjorka, Brigada 1 Mixt
Munte ia parte la cucerirea Crimeii, intrând prin
istmul Salikov ºi luând în piept Munþii Iaila, unde
duce lupte pe teren muntos, accidentat, pânã reu -
ºeºte sã ajungã la mare. Avem mãrturia impor -
tantã a corespondentului de rãzboi Constantin
Vir gil Gheorghiu, devenit ul te rior unul dintre cei
mai mari scriitori ai exilului românesc, autor al
romanului Ora 25, ecranizat cu An thony Quinn în 
rolul prin ci pal. La vremea rãzboiului a fost co re s -
pon dent pe front, scriind trei cãrþi de reportaje
despre aceastã experienþã. În cea de-a doua, Am
luptat în Crimeea (apãrutã în 1942), ia parte la
ofensiva colonelului Mociulschi în Crimeea ºi îl
aminteºte de multe ori. „Ofiþerii, de la cel mai mic 
la cel mai mare, luptã laolaltã cu soldaþii, în -
fruntând moartea ºi trecând prin aceleaºi greutãþi.
Aºa face colonelul Mociulschi Leon ard, aºa face
cãpitanul Anghel Vasile, maiorul Scârneci Vasile,
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maiorul Dumitrescu Florea, cãpitanul Corbeanu,maiorul Dumitrescu Florea, cãpitanul Corbeanu,
locotenentul Scarlat”16.  

Urmeazã primul asediu al Sevastopolului,
în noiembrie-decembrie 1941, având bune re zul -
tate în cucerirea dealului Kapela ºi înãlþimilor
Ciorgun, apãrate cu îndârjire de sovieticii ce be -
neficiau de multe cazemate ºi efective, care au
condus numeroase contraatacuri, toate respinse
de vânãtorii de munte români. Din nou, colonelul
Mociulschi se aflã în primele rânduri, dirijând ºi
coordonând acþiunile de luptã. Dar la 25 de cem -
brie 1941 sovieticii executã o debarcare masivã în 
Crimeea, la Kerci ºi Feodosia, cu Armata 51. Se
renunþã la atacul Sevastopolului, rãmânând doar
unitãþi care sã con serve terenul cucerit, iar prin -
cipalele acþiuni de luptã în Crimeea în prima ju -
mãtate a anului 1942, la care au participat ºi
numeroase forþe române, au fost destinate eli -
minãrii debarcãrilor sovietice ce constituiserã un
front puternic în estul peninsulei. Brigada 1 Mixt
Munte rãmâne pe frontul Sevastopolului, rezis -
tând atacurilor sovietice ce încercau sã îºi conjuge 
eforturile cu cele ale trupelor debarcate ce luptau
cu trupele germano-române, printre unitãþile ro -
mâ neºti numãrându-se ºi Brigada 4 Mixt Munte17.
Între timp, colonelul Leon ard Mociulschi este
avansat gen eral de brigadã, iar din 15 martie 1942 
brigãzile mixte munte sunt transformate în divizii
munte. La 10 aprilie, generalul Mociulschi este

mutat ca ºi comandant secund al Diviziei 4 Munte 
conduse de generalul Gheorghe Manoliu. Aici ia
parte la luptele împotriva partizanilor din Munþii
Iaila, din centrul Crimeii, un alt tip de acþiuni
militare, dar la care generalul Mociulschi se adap -
teazã rapid, obþinând bune rezultate, conducând
per sonal acþiunile de cãutare ºi distrugere a parti -
zanilor. 

Al doilea asediu al Sevastopolului începe la 
7 iunie 1942, cu participarea Corpului de Munte
for mat din Divizia 1 Munte ºi Divizia 18 Infan -
terie, condus de generalul Gheorghe Avramescu.
În a doua jumãtate a lunii i se alãturã ºi Divizia 4
Munte, al cãrei comandant secund este generalul
Mociulschi. Dupã lupte deosebit de grele, pe un
front de 22 kilometri faþã de cei 21 kilometri
ocupaþi de 7 divizii ger mane, cu insuficiente mij -
loace de artilerie ºi aviaþie, românii au realizat
imposibilul, au cucerit Bastionul II puternic forti -
ficat, Divizia 4 Munte, cu Mociulschi în primul
eºalon, cucereºte mai multe înãlþimi strategice,
culminând cu cucerirea înãlþimii Kegel, cerutã
generalului Manoliu di rect de comandantul ger -
man Erich von Manstein la vizita acestuia la carti -
erul gen eral al Divizia 4 Munte. În dimineaþa de 1
iulie 1942, Divizia 4 Munte condusã di rect de
generalul Mociulschi, în ciuda aliaþilor ce o do reau
rãmasã mai în urmã, pãtrunde prin luptã în estul
Sevastopolului concomitent cu germanii. Obiec -
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ti vul ar fi trebuit atins între orele 14-16, la ora
12.30 generalul Hansen acceptã participarea
românilor ºi ordonã sã-ºi arboreze drapelul în
Sevastopol, la care generalul Manoliu raporteazã cã
drapelul românesc a fost arborat încã de la ora 10.30 
de generalul Leon ard Mociulschi pe Monu mentul
Comemorativ al rãzboiului din 1854-185518.

În vara ºi toamna lui 1942, Divizia 4 Munte
se aflã în dispozitiv de apãrare pe coasta sudicã a
Crimeii, dar duce ºi necontenite lupte cu parti -
zanii, nimicind peste 4000 de partizani, transfugi
ºi dezertori, distrugând cinci mari cen tre ale aces -
tora din munþi ºi din 16 localitãþi limitrofe, captu -
rând o mare cantitate de ar ma ment ºi muniþie. La
4 octombrie 1942, pe când generalul Mociulschi
se afla în luptã cu un detaºament de partizani la
nord de Feodosia cu Batalionul 20 Vânãtori de
Munte, este chemat de urgenþã prin ra dio la punc -
tul de comandã al diviziei de la Marfovka. În faþa
cadrelor, i se aduce la cunoºtinþã Ordinul Minis -
trului Apãrãrii Naþionale, Direcþia Per sonal nr
17163/4.10.1942, Înaltul Decret nr 1574/1942 ºi
Ordinul de Zi nr 80/1942, con form cãrora este
mutat pe funcþia de comandant al Diviziei 3 Mun -
te, aflatã în luptã în Caucaz ºi condusã temporar
de generalul Radu Korne. Generalul Gheorghe
Manoliu încheie astfel: „Este un comandant de
mare unitate de suflet ºi de un extraordinar carac -
ter, devotat României ºi oamenilor ei. Drum bun,
prietene, ºi succes!”19 

În faþa trupei, la predarea comenzii, gene -
ralul Radu Korne, mândria cavaleriei române,
decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul” în ambele
rãzboaie mondiale (va sfârºi ucis în bãtaie de
temnicerii comuniºti în închisoarea Vãcãreºti în
1949), va adresa urmãtoarele cuvinte: „Astãzi vi -
ne în capul diviziei domnul gen eral Leon ard
Mociul schi. Nu cred sã fie ostaº român care sã
nu-l cunoascã. Nu cred sã fie vânãtor de munte
care sã nu-ºi facã o mândrie din faptul cã Domnia
Sa face parte, încã de multã vreme, din acest corp
de elitã. Pentru cei care, poate, încã nu l-ar cu -
noaºte, îmi este îndeajuns sã spun cã acesta a
condus cele mai grele operaþiuni ale celor mai
încercate divizii (Diviziile 1-4 Vânãtori de
Munte) ºi le-a condus cu glorie. Fericesc Divizia

3 Munte cã are cinstea sã aibã un asemenea
co man dant în fruntea ei ºi plec cu mulþumirea
osta ºului care ºi-a îndeplinit misiunea ºi care îºi
lasã op era în mâini sigure, magistrale”20. Divizia
3 Munte a trecut prin pen in sula Kerci în Caucaz în 
au gust 1942 ºi subordonatã Grupului Wetzel
(Cor pul 5 Armatã ger man), apoi sub comanda
Corpului de Cavalerie român, acþionând în zona
localitãþii Abinskaia ºi pe valea râului Abin. Mo -
ralul trupei era scãzut, în urma luptelor con tinue
ºi a pierderilor suferite. Va fi rolul generalului
Mociulschi sã facã din aceastã mare unitate din
nou una de elitã a armatei române, ceea ce acesta
reuºeºte în scurt timp, în ciuda tuturor greutãþilor.
Încã de la sosirea sa gãseºte divizia angajatã în
luptã, Batalionul 5 fiind încercuit. Se strecoarã cu
ºapte militari în încercuire, împreunã cu maiorul
Erwin Wag ner, comandantul batalionului, pune la 
cale acþiunea de strãpungere. Un atac surprizã,
înaintea zorilor de 7 octombrie 1942, din douã
pãrþi, reuºeºte sã rupã cercul ºi sã salveze bata -
lionul. Mociulschi ºi Wag ner au luptat în primele
eºaloane.

Dupã dezastrul de la Sta lin grad, întreg fron -
tul de est trece în defensivã, încercând sã reziste
presiunii crescânde sovietice. Acelaºi lucru se
întâmplã ºi în Caucaz, unde trupele germa no-ro -
mâne încearcã sã stãvileascã asaltul furibund so -
vietic. Ofensiva sovieticã s-a desfãºurat în trei
etape, la capãtul cãrora forþele germano-române
sunt scoase din Caucaz ºi sovieticii reuºesc un cap 
de pod în Crimeea, la Eltingen, cap de pod elimi -
nat de forþele germano-române. În toate marile
bãtãlii din Caucaz (pen in sula Taman, Krâmskaia,
râul Kuban etc) un rol de frunte l-a avut Divizia 3
Munte, care a rezistat la datorie, strângându-ºi
rândurile rãrite, opunându-se superioritãþii masi -
ve în oameni ºi ma te rial, dar fãrã sã dea înapoi.
Adevãrate miracole de vitejie au fãcut aceºti eroi,
cu preþul sângelui lor, pentru a þine cât mai de -
parte frontul de fruntariile þãrii. Caucazul a fost
evacuat în octombrie 1943, trupele germano-ro -
mâne retrãgându-se în Crimeea, ºi ea devenitã o
capcanã în urmã tãierii legãturii terestre prin ist mul
Perekop de cãtre avansul sovietic. Singura cale de 
aprovizionare ºi retragere rãmânea cea maritimã
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18  Col (r) Gheorghe Suman, lect. univ. dr. Adrian Mociulschi, op. cit., p. 205.
19  Ibi dem, p. 209.
20  Col (r) Eugen Ichim, op. cit., p. 29.



ºi aerianã. În ciuda insistenþelor mili tarilor
capabili, inclusiv a mareºalului Antonescu, Hit ler 
refuzã sã aprobe evacuarea Crimeii, pânã când e
prea târziu. În ciuda unei rezistenþe eroice, dar
fãrã speranþã, cercul sovietic se strânge tot mai
mult în jurul Sevastopolului. Ultimul petec din
pen in sula Khersones este cucerit în cele din urmã
la 5 mai 1944. Evacuãrile s-au fãcut cu multã
dificultate, sub atacurile avioanelor so vie tice ºi
urmãriþi de sub ma rine, mulþi vânãtori de munte
militari români ºi germani, neputând fi evacuaþi,
au fost sacrificaþi pentru acoperirea retragerii
celorlalþi. Aici aliatul ger man a fost cel puþin
nedrept, dând prioritate evacuãrii ger ma nilor în
detrimentul românilor21. În aceste lupte
neînchipuit de grele, generalul este decorat de

mai multe ori cu cele mai înalte decoraþii româ -
neºti ºi ger mane (la sfârºit lista decoraþiilor ºi
distincþiilor) ºi este avansat gen eral de divizie,
dupã retragerea din Crimeea, la 12 mai 1944 prin
ÎD nr 1004/194422.

Dupã revenirea din Crimeea, Divizia 3 Mun -
te s-a reunit cu partea sedentarã ºi ºi-a completat
efectivele în refacere, aproape de graniþa cu nor -
dul Ardealului stabilitã prin Dictatul de la Viena.
Comandamentul operativ al diviziei, cu indi ca -
tivul Divizia 103 Munte, având cam un sfert din
efectivele diviziei din 1942, rãmâne sã lupte în
Moldova, dar este capturat în întregime de ruºi la
25 au gust 1944, deci dupã 23 au gust, ºi dus în
prizonierat în ciuda cererilor autoritãþilor române, 
alãturi de peste 100.000 de soldaþi români, sovie -
ticii nerecunoscând actul de la 23 au gust 1944.
Prin schimbarea alianþelor, situaþia strategicã se
schimbã ºi ea, precum ºi prioritãþile. Aflatã în
zona de acoperire în Criºana, Divizia 3 Munte se
opune în prima fazã încercãrilor de pãtrundere ale 
trupelor germano-ungare ce cãutau sã obþinã o
linie defensivã sigurã pe creasta Carpaþilor. La 13
septembrie 1944 douã divizii ungare se aruncã
asupra poziþiilor Diviziei 3 Munte de pe Valea
Criºului Negru, cu o superioritate de 3, în unele
locuri 4 la 1. Timp de patru zile vânãtorii se bat cu
ghearele ºi cu dinþii pricinuind mari pierderi ina -
micului contraatacând de fiecare datã când erau
daþi cu un pas înapoi. Inamicul in tro duce tancuri
în luptã în 17 septembrie, abia atunci vânãtorii
cedeazã dupã bãtãlii cumplite garnizoana Beiuº,
retrãgându-se prin luptã, dar vor stopa ofensiva
câteva zile mai târziu când le soseºte ca sprijin un
divizion de artilerie anticar sovieticã, cu ajutorul
cãruia opresc definitiv ofensiva inamicã. În 22
septembrie trec la contraatac, eliberând Beiuºul ºi 
avansând spre Oradea. Soseºte alãturi de ei
Divizia Tu dor Vladimirescu ºi unitãþile sovietice
îºi iau locul în dispozitiv. Alãturi de ele, vânãtorii
vor elibera Oradea ºi teritoriul românesc de la est
de oraº, trecând frontiera Ungariei la 13 oc tom -
brie 1944, deºi ul tima palmã de pãmânt românesc
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Decorând un soldat pe front, în 1944

21 Despre luptele vânãtorilor de munte din 1943-1944 în Caucaz ºi Crimeea, vezi ºi Col o nel (r) Gheorghe Suman, Col o -
nel (r) Vasile Pricop, Istoria vânãtorilor de munte din armata românã, Editura Militarã, Bucureºti, 1998, p. 148-164;
Col o nel (r) Gheorghe Suman, Gen. Bg. (r) Mihail Perju, Gen. Bg. Ion Bucaciuc, Istoria Brigãzii 2 Vânãtori de Munte
„Sarmisegetusa”, Editura Pro-Transilvania, Bucureºti, 2003, p. 138-170.

22 Col (r) Eugen Ichim, op cit., p. 29.



va fi eliberatã la 25 octombrie prin cucerirea Ca -
reiului de cãtre trupele române.

Divizia 3 Munte luptã pe teritoriul Ungariei 
pânã la sfârºitul anului, apoi în Cehoslovacia.
Sunt foarte numeroase acþiunile de luptã ale aces tei 
divizii conduse de generalul Leon ard Mociulschi
pe teritoriul Ungariei ºi Cehoslovaciei, nu avem
cum sã le amintim aici. Operaþiunea Debreþin,
Tisa, Munþii Bukk, urmãrirea pânã la râul Ipel, pe
teritoriul Ungariei, apoi în Cehoslovacia, cu
Mun þii Javorina, masivul Nitranskiehore ºi
Carpaþii Albi, Munþii Fatra ºi Tatra. În toatã
aceastã campanie sufletul D 3 Munte, cel care era
în permanenþã alãturi de soldaþii sãi pe care îi
însufleþea ºi îi conducea la victorie, a fost ge -
neralul Leon ard Mociulschi. 

Dar lucrurile s-au schimbat în þarã, nu i se
putea permite unui gen eral erou atât de pop u lar sã
termine rãzboiul pe front, ca victorios, aºa cã ge -
neralul Leon ard Mociulschi a fost înlocuit de la
comandã la 8 aprilie 1945 cu generalul Pompeius
Demetrescu prin ÎD nr 802/194523. Generalul
Mociulschi este fãcut comandant al Corpului de
Munte, apoi al Comandamentului 6 Teritorial Cluj, 
iar dupã câteva funcþii similare trecut în cadru
disponibil, apoi în rezervã la 9 au gust 194724. În -
cepuse procesul de trecere la regimul comunist, la
noaptea totalitarã, iar armata trebuia curãþatã de
toþi ofiþerii destoinici care au luptat cu devo ta ment
pentru România, era nevoie de inter naþio naliºti
comuniºti care sã conducã noua arma tã
popularã. 

Ne putem gândi cã noul regim comunist îl
va lãsa în pace pe cel care a luptat în trei rãzboaie
pentru þara sa, care a petrecut ºase ani per ma nent
în campanie ºi lupte în ultimul rãzboi, care a dat
totul pentru þara sa, înscriind alãturi de soldaþii sãi 
pagini nepieritoare în istoria militarã a þãrii ºi a
lumii. Nu a fost aºa, a trebuit ca generalul Leon -
ard Mociulschi sã treacã prin calvarul închisorilor 
comuniste, acolo unde ºi-au lãsat oasele elita po -
liticã ºi militarã a României, generaþia Unirii din
1918 ºi marii comandanþi care au luptat pentru
fruntariile þãrii. Acuzat de crime de rãzboi ima -
ginare, deºi martori ºi subordonaþi ai sãi l-au
apãrat cu mult curaj, periclitându-ºi soarta doar ca 

sã apere integritatea acestui mare român, nu a
scãpat, cãci con damnarea sa era, deja, decisã de
judecãtorii comuniºti.

Peste patruzeci de mari generali ai armatei
române din al Doilea Rãzboi Mondial, care în alte 
þãri ar fi fost þinuþi cu onoruri pe viaþã pentru
faptele ºi realizãrile lor, au fost uciºi în temniþele
comuniste, alte multe zeci au trecut prin calvar ºi
au reuºit sã supravieþuiascã. Generalul Leon ard
Mociulschi a reuºit sã scape, dupã ºase ani de
suferinþe teribile, îndurând umilinþe de neîn chi -
puit în închisorile de exterminare de la Jilava,
Castelul, Târgu-Ocna, dar ºi la Canalul Dunãre
-Marea Neagrã. Un bãtrân de peste ºaizeci de ani,
înfometat, pus la munci grele, batjocorit de temni -
ceri, un bãtrân care cu puþini ani în urmã con -
ducea mii de oameni în luptã pentru neam ºi þarã,
care a înfruntat ºi a privit moartea în ochi de
nenumãrate ori, ajunsese la cheremul unor brute
fãrã ºcoalã, care îl batjocoreau aruncându-i o bu -
catã de pâine dacã ordonã atacul! A supravieþuit ºi 
a trecut peste asta, dar la eliberarea din închi -
soare, ajuns acasã, cu pensia tãiatã ºi averea con -
fis catã, fãrã niciun drept, cu domiciliu forþat, atât
el cât ºi soþia sa (erau cãsãtoriþi din 1920) munceau
cu ziua pentru a se întreþine pe ei ºi pe fiul lor
Petre. Biatã þarã, cum ai ajuns sã îþi tratezi eroii!

Petre va ajunge inginer, iar pentru generalul 
Mociulschi situaþia se va îmbunãtãþi în urma cur -
sului luat de comunismul românesc, de distanþare
faþã de sovietici. În a doua jumãtate a anilor ’60 va 
fi reabilitat parþial, va primi pensie ºi dreptul de a
purta uniforma. Acest fapt va fi benefic pentru
generaþii de vânãtori de munte, generalul Leon ard 
Mociulschi, alãturi de generalul Ion Dumitrache,
fostul comandant legendar al Diviziei 2 Munte, ºi el
trecut prin calvarul concentraþionar comunist, vor fi
invitaþi sã vorbeascã ostaºilor ºi ofiþerilor, sã le
împãrtãºeascã din experienþa lor bogatã pe câm pul
de luptã, desigur, doar despre Frontul de Vest. De
asemenea, vor fi invitaþi ºi la aplicaþiile din munþi,
cu acelaºi scop. Generalul Leon ard Mociulschi va
publica o carte de memorii de rãzboi pe Frontul de
Vest: Asaltul vânãtorilor de munte25.

Îndrãgostit de munte, generalul Leon ard
Mociulschi în ultimii ani ai vieþii va face multe
drumeþii pe potecile montane, amintindu-ºi de
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23  Col (r) Gheorghe Suman, lect. univ. dr. Adrian Mociulschi, op. cit., p. 298.
24  Col (r) Eugen Ichim, op cit., p. 32.
25  Leon ard Mociulschi, Asaltul vânãtorilor de munte, Editura Militarã, 1967.



crestele pe care le-a apãrat sau asediat, cu gândul
la cei pe care i-a condus în atac ºi apãrare, soldaþi
români anonimi ce au stropit cu sânge ºi sudoare
fiecare metru de pãmânt, din Bucovina prin
Malaia Bielosjorka, Crimeea ºi Caucaz, apoi în
vest peste Carpaþi, Tisa, Munþii Bukk, Javorina,
Fatra Mare ºi Tatra Mare, pentru România. A
încetat din viaþã la vârsta de 90 de ani, la 15 aprilie 
1979, ºi, con form dorinþei sale, a fost incinerat,
iar cenuºa sa împrãºtiatã pe vârfurile Moldo vea -

nu, Omul, Cristianul Mare ºi Pietrosul Rodnei,
din Maramureº. ªi din aceastã ultimã dorinþã, ne
dãm seama de marea dragoste a acestui mare erou
al României pentru Maramureº, þinutul voievodal
în care ºi-a petrecut opt ani de viaþã. 

Drumeþule, care treci prin aceºti munþi, des -
co perã-te, cã aici, printre creste ºi vãi adânci,
printre stânci ºi pãduri seculare, vegheazã spiritul
unuia dintre cei mai mari eroi ai României, gene -
ralul Leon ard Mociulschi!

Recunoaºterea meritelor

Generalul Leon ard Mociulschi a fost una
din personalitãþile militare româneºti cele mai
dec o rate din istoria noastrã, de trei ori decorat cu
Ordinul „Mihai Viteazul” ºi de trei ori cu Crucea
de Fier germanã, printre care ºi cea mai impor -
tantã decoraþie militarã germanã, Crucea de Ca -
valer al Crucii de Fier, obþinutã doar de 17 ofiþeri

superiori români, în frunte cu mareºalul Ion
Antonescu. De menþionat faptul cã patru din cei
ºaptesprezece au fost de la vânãtori de munte,
ceea ce ne dã o idee despre importanþa acestei
arme în al Doilea Rãzboi Mondial. 

Iatã lista distincþiilor ºi decoraþiilor primite
de Leon ard Mociulschi26.

! Medalia „Avântul Þãrii”, ÎD 4121/1913
! Ordinul „Coroana României”, în grad de cavaler, cu panglicã de „Virtute Militarã”, Bre vet

1416/1917
! Medalia „Crucea de Rãzboi”, Franþa, Bre vet 834/1918
! Ordinul „Steaua României”, în grad de cavaler, cu panglicã de „Virtute Militarã”, Bre vet

3240/1919
! „Crucea Comemorativã a Rãzboiului 1916- 1918” cu baretele „Ardeal”, „Carpaþi”, „Oituz”,

„Mãrãºti”, „Tg. Ocna”, ÎD 16296/1922
! Medalia „Vic to ria”, model 1921
! Ordinul „Coroana României” în grad de ofiþer, ÎD 1687/1923
! Semnul Onorific pentru 25 de ani de serviciu, Bre vet 2292/1931
! Medalia Comemorativã „Peleº”, ÎD 2305/1933
! Insignã de Crucea Roºie, model interbelic, seria 1049
! Insigna pentru locul I la sla lom concursul pe Divizia 2 Munte, 1936
! Ordinul „Steaua României”, în grad de cavaler pentru militari la pace, model 1938
! Insigna pentru locul I la schi, con curs pe armatã, 1939
! Ordinul „Coroana României” în grad de comandor, cu panglicã de „Virtute Militarã”, model 1941
! Ordinul „Steaua României”, în grad de comandor, cu panglicã de „Virtute Militarã”, model

1941, Bre vet 5114/1943
! Ordinul „Crucea de Fier”, clasa a II-a, Germania, 24 septembrie 1941
! Ordinul „Mihai Viteazu”, clasa a III-a, Decret Re gal 2886/17.10.1941
! Ordinul „Crucea de Fier”, clasa I, Germania, 15.12.1941
! Ordinul „Crucea de Aur”, Germania, 25.10.1942
! Ordinul „Crucea Libertãþii”, clasa I, Finlanda, 10.03.1943
! Insigna „Scutul Crimeii”, Germania, 1.07.1943
! Ordinul „Crucea de Cavaler al Crucii de Fier”, Germania, 24.12.1943
! Ordinul „Mihai Viteazul”, clasa a II-a, Decret Re gal 382/19.02.1944
! Ordinul „Mihai Viteazul”, cu spade, clasa a III-a, Decret Re gal 907/23.03.1945
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! Semnul Onorific pentru 40 de ani de serviciu, Bre vet 685/2.06.1945
! Medalia comemorativã la împlinirea a 20 de ani de la insurecþia naþionalã din Slovacia,

Cehoslovacia, 29.08.1964
! Ordinul „Apãrarea Patriei”, clasa a III-a, Bre vet 275/5.05.1964
! Medalia „A XXV-a Aniversare a Eli be rãrii Patriei” din 4.08.1969
! Ordinul Drapelului conferit cu prilejul îm plinirii a 25 de ani de la terminarea rãzboiului,

Ungaria, Bre vet XX/4.10.1970

Recunoaºterea meritelor celui ce a fost ge neralul
Leon ard Mociulschi ºi recunoºtinþa urma ºilor nu s-au putut
manifesta decât dupã 1989, când faptele sale de arme au
putut fi aduse pe deplin în faþa publicului. Cu întârziere, dar,
totuºi, mai bine mai târziu decât niciodatã. Strãzi din Braºov,
Suceava, Botoºani, Beiuº ºi Sighetul Mar maþiei îi poartã
numele. Busturi reprezentându-l pe generalul erou au apãrut 
la Siminicea (locul naºterii), Oradea ºi Sighet. 

Dar cea mai importantã recunoaºtere a venit din partea 
armatei române, al cãrei demn reprezen tant a fost mai bine
de patruzeci de ani. Batalionul 21 Vânãtori de Munte, care
timp de aproape trei ani a servit sub ordinele marelui gen eral 
în cele mai cumplite încleºtãri din exis tenþa sa, „Vulturii
mei” cum le spunea generalul, din anul 2007, de Ziua Vâ -
nãtorilor de Munte, prin Ordinul Ministrului Apãrãrii nr. M
45 din 2005, se numeºte Batalionul 21 Vânãtori de Munte
„Gen eral Leon ard Mociulschi”27. Iar mili tarii ce servesc cu
abnegaþie sub drapelul acestui batalion au dus pânã acum
faima numelui marelui gen eral din Irak în Af ghan i stan, ºi de 
pe malurile Babilonului pânã pe crestele Hindu kushului.
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Bustul generalului Leonard Mociulschi 
la Sighetul Marmaþiei

27 Col o nel (r) Gheorghe Suman, Col o nel Ovidiu Conduruþã, Lt-col Adrian Buzea, Glorie, speranþã ºi onoare, Cu
batalionul 21 Vânãtori de Munte „Gen eral Leon ard Mociulschi” între Caucaz, Carpaþii Albi, Babilon ºi Hindukush,
Editura Univers ªtiinþific, Bucureºti, 2014.



Mihai Marina
1907-1980

Ion M. BOTOª

Mihai MARINA s-a nãscut la 5

octombrie 1907 în comuna Apºa

de Jos, Comitatul Maramureº,

Austro-Ungaria în fa milia lui Mihail Ma rina (zis

ºi Mihai al Diacului) ºi Ileana Ma rina. În familie

au fost patru bãieþi (Ion, primul nãscut; Ale xan -

dru, nãscut în 1904; Mihai, nãscut în 1907; Vic -

tor, nãscut în 1914, era ºi cel mai mic dintre fraþi)

ºi o fatã (Maria cãsãtoritã de tânãrã)1.
Mihai Ma rina îºi petrece copilãria în Apºa

de Jos, unde urmeazã ºi cursurile ºcolii primare
(din 1914), unde l-a avut ca dascãl pe Mihai
Botoº, primul dascãl român din localitate, de la
care deprinde primele slove în limba românã, apoi 
urmeazã cursurile Liceului „Dragoº-Vodã” din
Sighet (1919-1926). Cât timp a urmat liceul, a
lucrat ºi ca bibliotecar al Societãþii de Lecturã
„Dragoº-Vodã”, unde a fost ales secretar ºi apoi
preºedinte. În aceastã perioadã colaboreazã la re -
vista „Zãri senine” a liceului2. Bacalaureatul ºi-l
susþine în 1926 la Liceul „Mihai Eminescu” din
Satu Mare. În acelaºi an se înscrie la Facultatea de 
Drept din cadrul Universitãþii „Regele Ferdinand
I” din Cluj, luându-ºi licenþa în drept (nr. 794/26
iunie 1930).

În 1931 se cãsãtoreºte cu Elena Mãlaiu,
profesoarã de istorie. Este numit prim-pretor al
Plasei Sighet, secretar la Prefectura Judeþului
Mara mureº ºi este ales secretar al Despãr þã mân -
tului ASTRA din Sighet. Editeazã publicaþia
„Astra maramureºeanã”3.

La 1 martie 1932 apare primul numãr al
sãptãmânalului „Graiul Maramureºului”, care ul -
te rior va deveni or gan al Asociaþiei Presei din
Maramureº. Mihai Ma rina va fi directorul
publicaþiei de la nr. 1 la nr. 11 (15 au gust 1932). În 

1934 este ales vicepreºedinte al Asociaþiei Presei
din Maramureº ºi revine la conducerea ziarului
„Graiul Maramureºului” (nr. 25 din 8 februarie
1934) în calitate de re dac tor responsabil.

În 1936 Mihai Ma rina reprezintã presa ma -
ra mureºeanã la Congresul Presei de la Bucureºti,
ul te rior fiind numit ºef al Oficiului de studii ºi
documente al Rezidenþei Re gale a Þi nutului So -
meº-Cluj (1938). În aceastã perioadã elaboreazã
ºi publicã monografia Maramureºul – Necesitãþi
ºi remedii, editatã la Cluj în 1939, premierã na -
þionalã în domeniu4.

În 1940 este numit pre fect al judeþului
Maramureº (Decizia nr. 5260/30 mai 1940).
Mandatul de pre fect al judeþului Maramureº îi
înceteazã în 1940 (10 iulie 1940)5.

Dupã Diktatul de la Viena din 30 au gust
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1 Informator: Smaranda Navratil, Sighetul Marmaþiei, 2016.
2 Publicaþia „Apºa”, nr.4 (68), 2011.
3 Dr. Mihai Ma rina, Pagini alese, Cluj-Napoca, 2013, p. 11.
4 Publicaþia „Apºa”, nr.4 (68), 2011, p. 3.
5 Anton Rohian, Klara Guseth, Prefecþii judeþului Maramureº. (1919-1940, 1944-1949, 1990-2015), Editura Proema,

Baia Mare, 2015, p. 47.



1940, se refugiazã la Bucureºti, fiind numit
subdirector în Ministerul de Interne pentru pro -
blemele privind evidenþa ºi plasarea refugiaþilor,
iar în ianuarie 1941 a fost detaºat la Ministerul de
Externe ca membru al Comisiei pentru tratative
cu Ungaria6.

În Nota de serviciu a Ministerului Afa ce -
rilor Strãine din 3 iunie 1941 se subliniazã cã la
consulatele României de la Cluj ºi Oradea ofi -
cialii ºi funcþionarii nu îºi fac datoria, nu îºi în -
deplinesc însãrcinãrile. Totodatã în Notã se cere
înlocuirea celor doi consuli, d-l Chinezu ºi d-l
Jurchescu, cu personalitãþi care sã se impunã, atât
în faþa minoritãþii româneºti, cât ºi a autoritãþilor
ungureºti.

Pentru Consulatul de la Oradea se propune
alegerea între d-nii:

• Mihai Ma rina, originar din Maramureº,
doc tor în drept, fost subdirector la Þinutul So -
meº-Cluj, fost pre fect delegat al Maramureºului,
în prezent subdirector în Ministerul de Interne.
D-l Mihai Ma rina este recomandat de cãtre D-l
Eugen Cristescu, ºeful Serviciului Spe cial de
Infor maþiuni.

• Vasile Bledea, fost primar al municipiului
Oradea, expulzat de unguri dupã ocuparea Ar -
dealului de Nord. D-sa este recomandat de cãtre
D-l Valer Pop. 

La 9 iulie 1941, Mihai Ma rina este numit,
prin decretul nr. 2004 al generalului Ion An to nescu,
în funcþia de con sul al României la Oradea, în -
cepând cu data de 10 iulie 1941. Prin telegrama
nr. 246/4459 din 26 iunie 1941, Legaþia României 
din Budapesta anunþase deja centrala Ministerul
Afacerilor Strãine cã „Guvernul ungar acordã
agre mentul pentru nu mirea lui Mihai Ma rina ca ºi 
con sul la Oradea”. La 25 iulie 1941, noul con sul,
Mihai Ma rina tri mitea o scrisoare ministrului
Mihai Antonescu, prin care anunþa cã a preluat
conducerea noului consulat. În patenta lui Mihai
Ma rina, generalul Ion Antonescu subliniazã cã
misiunea noului con sul la Oradea este „sã
ocroteascã ºi sã sprijine interesele Regatului, mai
ales în ceea ce priveºte comerþul ºi navigaþiunea;
sã privegheze exe cu tarea tratatelor, sã dea ajutor
supuºilor români în afacerile lor”.

La 12 martie 1943 printr-o notã verbalã a

MAS ungar, Legaþia României la Budapesta este
anunþatã cã, printr-un decret re gal din 3 martie
1943, Consulatul României la Oradea a fost ridi cat
la rangul de Consulat Gen eral ºi cã Mihai Ma rina a
fost ridicat la rangul de con sul gen eral clasa a II-a.

La 27 aprilie 1944, într-o notã a Direcþiei
Gen er ale a Poliþiei citim urmãtoarele: „Avem
onoa rea a vã face cunoscut cã, din informaþiunile
ce deþinem, Consulul României la Oradea, dl.
Mihai Ma rina, la cererea fratelui sãu care se gã -
seºte în þarã, fiind cunoscut pentru activitatea sa
comunistã, ar întreþine unele le gãturi cu elemente
comuniste din Ungaria…”. Ca urmare a acestui
demers al Poliþiei, ministrul Eugen Filoti scrie,
într-o scrisoare adresatã minis trului Afacerilor
Strãine, la 1 iunie 1944: „(…) dupã ºtirea mea,
informaþiunile ºi aprecierile rel a tive la domnul
con sul gen eral Mihai Ma rina sunt neîntemeiate ºi
nu comportã vreo urmare. D-l Mihai Ma rina este
un funcþionar foarte capabil, animat de cele mai
cu rate sentimente naþionale. Domnia Sa a adus în
postul de la Oradea servicii excelente pe care
ministrul însuºi le-a recunoscut, încadrându-l
anul trecut din oficiu în gradul de con sul gen eral
clasa I”. Cu toate acestea, Mihai Ma rina susþine,
într-o scrisoare adresatã minis trului Ana Pauker
la 29 noiembrie 1948, cã ar fi avut legãturi cu
miºcarea comunistã: „Faptul cã membri notorii ai
miºcãrii comuniste, în ilega litate ºi cu viaþa în
pericol, au avut încrederea, neînºelatã, de a mi se
adresa ºi a þine con tact cu mine, din locurile unde
au fost ascunºi, cred cã este suficient de
elocvent”.

La 30 iunie 1944, printr-un decret al ma -
reºalului Ion Antonescu, Mihai Ma rina a fost în -
cadrat în corpul con sular în gradul de con sul
gen eral clasa I, începând cu data de 1 iunie 1944.

Con form unei scrisori din 3 septembrie
1948, adresate ministrului de Externe, la 23 au -
gust 1944, Mihai Ma rina a pãrãsit teritoriul
Ardealului de Nord în mod forþat, împreunã cu
toþi membrii fostelor misiuni diplomatice de la
acea datã din Ungaria, fiind deportat în Germania, 
de unde s-a reîntors abia la 1 noiembrie 1945,
reluându-ºi activitatea în Ministerul Afacerilor
Strãine.

La 21 decembrie 1945, Mihai Ma rina, reîn -
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6  Dr. Mihai Ma rina, op cit., p. 12.



tors în þarã ºi reîncadrat în Ministerul Afacerilor
Strãine este numit, printr-o decizie a ministerului, 
delegat la Conferinþa Interdepartamentalã pentru
Reglementarea Plutãritului pe Tisa.

Printr-o nouã decizie a Ministerul Afa ce -
rilor Strãine, la 27 martie 1946, Mihai Ma rina este 
transferat la Diviziunea Afacerilor Politice, secþia 
ungarã, iar la 10 aprilie 1946, Mihai Ma rina cere,
printr-o scrisoare adresatã ministrului Afacerilor
Strãine, declanºarea unei anchete în cazul dispa -
riþiei materialelor de la consulatele de la Oradea ºi 
Cluj, lãsate la Legaþia din Budapesta în momentul 
deportãrii personalului dip lo matic în Germania.
Drept urmare, la 28 mai 1946, printr-o decizie a
ministrului, se instituie o comisie de anchetã în
cazul acestor materiale dispãrute de la Legaþia din 
Budapesta, în a cãrei componenþã a intrat ºi Mihai 
Ma rina.

La data de 17 aprilie 1946, printr-un ordin
de serviciu al secretarului gen eral al Ministerul
Afacerilor Strãine, Vasile Stoica, Mihai Ma rina
este însãrcinat sã se deplaseze în oraºele Oradea ºi 
Salonta ºi în regiunile învecinate pentru realiza -
rea unui studiu asupra vieþii economice din zonã.

Printr-o nouã decizie a ministerului, la data
de 5 noiembrie 1946, Mihai Ma rina este repartizat

cu serviciul de la Diviziunea Afacerilor Politice la 
Subdiviziunea Afacerilor Consulare. La 27 au -
gust 1947, Mihai Ma rina cerea, printr-o scrisoare
adresatã ministrului Gheorghe Tãtãrãscu, apro -
barea punerii sale „în poziþie de disponibilitate”. 
Ca urmare a acestei solicitãri, la data de 15 noiem -
brie 1947, Mihai Ma rina, prin decizia ministerialã 
nr.72.201/1947, a fost „comprimat”7.

Dupã „comprimarea” paukeristã, a lucrat ca 
avocat ºi jurisconsult pe la diferite întreprinderi ºi 
instituþii din Bucureºti, pensionându-se în 1967.
Având o pensie de mizerie, trãind greu, a fost
„salvat” de intervenþia bunului sãu prieten Harry
Maiorovici din Sighet la rabinul Moses Rosen,
care i-a acordat o stipendie de la Comunitatea
Evreiascã pentru meritele în salvarea evreilor de
la moarte, cu mult mai substanþialã decât pensia
de la statul român, pe care 1-a slujit ca un mare
pa triot!

Îngrozitã de cutremurul din martie 1977, fa -
milia Elena ºi Mihai Ma rina s-a mutat la
Cluj-Napoca. Mihai Ma rina, în urma unei boli
fizice, moare la data de 15 martie 1980, fiind
înmormântat în Cimitirul Cen tral din capitala
Ardealului. În toamna anului 1995, Consiliul Lo -
cal Sighetul Marmaþiei, ca o recunoaºtere a meri -
telor sale de fost demnitar, pub li cist ºi istoric al
Maramureºului, a atribuit numele sãu unei strãzi
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Oricâte reþineri ne-ar fi impus situaþia
noastrã de salariaþi în regimul antonescian,
acreditaþi într-un stat fas cist, ca oameni nu
am putut rãmâne impasibili în faþa su fe rin -
þelor pricinuite de acþiuni care batjocoreau
însãºi noþiunea de demnitate omeneascã.
Aceasta ne-a impus sã acþionãm în sprijinul
populaþiei evreieºti, în mãsura posibilitãþilor
ºi cu prudenþa necesarã. Imboldul ºi sprijinul
moral prin ci pal în aceste acþiuni, care de -
pãºeau cu mult atribuþiile noastre de slujbaºi,
le aveam de la întreaga populaþie româneascã 
din Transilvania de Nord ale cãrei convingeri 
ºi sentimente le cunoºteam bine ºi în serviciul
cãreia ne consideram prin însãºi prezenþa
noastrã acolo.

Mihai Ma rina, Nu putem rãmâne împasibili, 

în „Magazin istoric”, An X, nr. 6 (111) iunie 1976

Mihai Marina

7  Publicaþia „Apºa”, nr. 4 (68), 2011.



din Cartierul Cãmara, deºi ar fi meritat mai mult.
Rãsplata a venit de la statul Is rael, care 1-a numit
„Drept între popoare”, iar istoricul ºi editorul
Teºu Solomovici a cerut în Istoria Holocaustului
din România (2007) ca dr. Mihai Ma rina sã fie
inclus în rândul „Sfinþilor popoarelor lumii”8.

Încã de înfiinþare, Uniunea Regionalã a Ro -
mânilor din Transcarpatia „Dacia” (URRdT
„Dacia”), a început cercetãrile în ceea ce priveºte
românii rãmaºi departe de Maramureºul istoric
din partea dreaptã a Tisei. La ediþia I a Simpo -
zionului Internaþional din dreapta Tisei „610 de
ani de la Stavropighia Peri” (11-12 au gust 2001),
printre participanþi s-au aflat ºi d-nii. conf. univ.
Constantin Mãlinaº, directorul Bibliotecii Jude -
þene „Gheorghe ªincai” ºi Tiberiu Moraru, pre -
ºedintele Asociaþiei Culturale „Morãriþa” din
Oradea, judeþul Bihor. Cu acest prilej s-a ajuns la
o discuþie legatã de activitatea Consulatului
României la Oradea în perioada Dictatului de la
Viena ºi implicarea consulului Mihai Ma rina,
originar din Apºa de Jos. Multe rãspunsuri nu au
putut fi aflate pe loc, dar dupã o vreme destul de
scurtã, prin persoana dlui. Tiberiu Moraru, am
avut informaþii detaliate asupra subiectului, fapt
pentru care de ani buni cele douã asociaþii,
URRdT „Dacia” ºi „Morãriþa” organizeazã anual
întâlniri reciproce la Oradea ºi în Transcarpatia,

care au ca idee omagierea lui Mihai Ma rina. „Un
vis mai vechi a devenit ieri realitate pentru româ -
nii din Maramureºul istoric, care an de an vin la
Oradea  în cadrul unui proiect transfrontalier cul -
tural ºi educativ desfãºurat de Asociaþia „Morã -
riþa din Oradea în parteneriat cu Fundaþia „Dacia” 
din Maramureºul istoric (partea ucraineanã de
astãzi). Este vorba de dezvelirea unei plãci come -
morative care consemneazã, pe de o parte,
funcþio narea Consulatului Regatului României,
între 6 decembrie 1940-1 noiembrie 1943, în casa
care gãzduieºte astãzi Muzeul Me mo rial „Aurel
Lazãr” din Oradea, iar pe de altã parte evocã
numele consulului gen eral al României care a
activat la Oradea între 1941-1944, dr. Mihai Ma -
rina din Apºa de Jos (Maramureºul istoric).
(Loredana Ionaº în publicaþia „Criºana”)9.

În fiecare an în faþa Muzeului Me mo rial
„Aurel Lazãr” se adunã românii din partea
dreaptã a Tisei ºi depun jerbe de flori în memoria
consãteanului lor, dr. Mihai Ma rina.

În 10 februarie 2016 Consiliul Lo cal din
Apºa de Jos, ca o recunoaºtere a meritelor dr.
Mihai Ma rina, la cererea Uniunii Regionale a
Românilor din Transcarpatia „Dacia”, a atribuit
numele dr. Mihai Ma rina strãzii din centrul Apºei
de Jos, strada unde s-a nãscut ºi a copilãrit dr.
Mihai Ma rina pânã în anul 193810.
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Mihai Marina, în centrul imaginii

8  Dr. Mihai Ma rina, op. cit., p. 12.
9  Loredana Ionaº în ziarul „Criºana”, nr. 6493 din 21 iunie 2012.
10  Hotãrârea Consiliului lo cal Apºa de Jos, raionul Teceu, Transcarpatia, Ucraina, 10 februarie 2016.



Gheza Vida
1913-1980

Marius PORUMB

Maramureºul, cel mai nordic þinut al
României, ocupã un loc de primã
importanþã în contextul istoriei,

cul turii ºi artei româneºti; este vatra de strãveche
istorie, culturã ºi limbã româneascã. Patrimoniul
cul tural ºi mon u men tal al Maramureºului este de
o varietate ºi o bogãþie deosebite, strãvechea arhi -
tecturã de lemn de aici fiind de o mare origi -
nalitate, atingând adesea  performanþe artistice ºi
tehnice recunoscute la nivel mondial. În Mara -
mureºul istoric sau în þinuturile româneºti din
imediata vecinãtate, biserica de lemn, prin arhais -
mul ºi simplitatea sa, este simbol al încreºtinãrii
neamului românesc încã de la naºtere, fiind o
rugãciune înãlþatã spre Cer. Realizãri repre zen -
tative ale arhitecturii de lemn din România, ex -
cepþionalele biserici de lemn ale Maramureºului,
ale Þãrii Lãpuºului, sau ale Chioarului, bisericile
de lemn de la Bârsana, Budeºti Josani, Deseºti,
Ieud Deal, Poienile Izei, Rogoz, ªurdeºti ºi Plopiº
au fost in cluse în tezaurul umanitãþii, fiind înscrise
pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. 

La sfârºitul secolului al XIX-lea, la Baia
Mare se naºte un im por tant fenomen ar tis tic cu

participare internaþionalã − ªcoala de Picturã, în -
temeiatã în 1896 de Simon Hollosy, pictor ma ra -
mureºean de faimã europeanã, urmatã, dupã
1902, de ªcoala Liberã de Picturã, Centrul Ar tis -
tic bãimãrean având o evoluþie ascendentã, dupã
Marea Unire pânã în contemporaneitate. Miºca -
rea artisticã bãimãreanã a împlinit 120 de ani de
activitate în anul 2016, fiind o miºcare artisticã de 
anvergurã europeanã, la care au participat un ma -
re numãr de artiºti (con form statisticilor, peste
4000 de artiºti, din întreaga lume).

Între performanþele artistice ale Mara mu -
reºului, activitatea sculptorului Gheza Vida se
înscrie la loc de cinste, fiind unul dintre cei mai
importanþi artiºti ai României postbelice, recu -
noscut pe plan internaþional, prin expoziþiile
per sonale în marile cen tre europene, prin par ti -
ciparea de douã ori la Bienala de la Veneþia.

Operele sale fac parte din patrimoniul unor muzee 
de artã importante din þarã, dar ºi din strãinãtate.
Activitatea sa artisticã este apreciatã la cote înal -
te, neatinse de prea mulþi artiºti din România.

Despre Maramureº, meºterul Vida spunea
cu mândrie ºi gratitudine: Sunt un om cu noroc:
M-am nãscut în Maramureº. Maramureºul m-a
for mat ca om ºi ca art ist. Îi rãmân adânc recu -
noscãtor.

S-a nãscut la 28 februarie 1913, la Baia
Mare, oraº al minerilor, care era un im por tant
centru ar tis tic, frecventat de artiºti din multe þãri
europene, ºcoala de picturã de aici bucurându-se
de tradiþie ºi faimã internaþionalã.

Încã din tinereþe, Vida a început sã sculp -
teze în lemn, inspirându-se din viaþa realã a mine -
rilor ºi a þãranilor maramureºeni, manifestând o
puternicã comuniune ºi admiraþie faþã de arta
popu larã maramureºeanã. 

Din 1932 a frecventat atelierul de picturã al
cunoscutului pictor bãimãrean Sandor Ziffer.
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Încã înainte de debutul sãu expoziþional, Vida a
fost remarcat de presa bãimãreanã, care în 1934
scria cã este „un tal ent înnãscut”. Debuteazã în
1937 la Expoziþia Noii Societãþi a pictorilor
bãimãreni, unde a expus mai multe lucrãri, fiind
apreciate sculpturile sale Miner ºi Þãran legat de
stâlp. În 1937, Vida pleacã spre Spania, unde, din
luna ianuarie a anului urmãtor a participat, în
cadrul brigãzilor internaþionale, la rãzboiul civil.
Din Spania, armata republicanã, în retragere, a
trecut Pirineii în Franþa, membrii brigãzilor inter -
naþionale fiind internaþi în lagãrele de la Saint-
 Cyprien ºi Gurs, unde Vida a sculptat ºi a expus în 
cadrul unei expoziþii busturile lui Horea, Cloºca
ºi Criºan. S-a întors la Baia Mare abia în 1941,
când oraºul, împreunã cu întregul Maramureº, era 
sub ocupaþie horthistã în urma Dictatului de la
Viena. La întoarcerea sa, fiind român ºi având
cetãþenie românã, a fost per ma nent supravegheat
de poliþie, fiind de trei ori concentrat în deta -
ºamentele de muncã forþatã din Ungaria. În tim pul
ºederii la Budapesta urmeazã cursurile Aca de -
miei de Belle-Arte (1942-1944), având ca profe -
sor pe Jenõ Bori. Dupã eliberarea Budapestei,
Vida s-a înrolat voluntar în Armata Românã, pe
frontul antihitlerist, din ianuarie 1945, pânã la
sfârºitul rãzboiului.

Reîntors acasã dupã rãzboi, Gheza Vida
participã în 1946 la prima expoziþie de artã plasti -
cã organizatã la Cluj-Napoca de Raoul ªorban,
Emil Cor nea ºi Carol Pleºa, iar în anul urmãtor
este prezent la Salonul de Picturã ºi Sculpturã al
Transilvaniei, organizat din iniþiativa lui Vir gil
Vãtãºianu, Sandor Szolnay, Raoul ªorban ºi
Laszlo Gyula.

La 24 octombrie 1948 este vernisatã la
Cluj-Na poca „Expoziþia de artã plasticã regionalã 
de Stat a Transilvaniei”, unde Gheza Vida expune 
Dans oºenesc ºi Buciumaºul, sculpturi în lemn,
impresionante ca forþã ºi expresivitate. Cele douã
lucrãri au fost prezente ºi la Expoziþia Anualã de
Stat, deschisã în decembrie la Palatul Republicii.
Lucrãrile lui Vida au fost admirate de marele pub lic
ºi apreciate de critica de specialitate, fiind con sid -
er ate „lucrãri de mare tal ent, de mare vigoare
expresivã”. În 1949, sculptorul Gheza Vida este
premiat de Ministerul Artelor ºi Informaþiilor.

În 1958, Expoziþia personalã Gheza Vida
de la Sala Dalles din Bucureºti este prezentatã ºi
comentatã de critici de artã în mod elogios. Eugen 
Schileru scria: „Vida aduce în arta lui, ca ºi co -
pacii, mesajul unui eroism simplu ºi al unui lirism 
viril”. Petru Comarnescu, în cronica sa plasticã,
menþiona: „În sculptura în lemn, Gheza Vida este, 
alãturi de Brâncuºi ºi Ladea, cel mai apropiat de
linia tradiþiei populare, iar Dans oºenesc, cioplit
dintr-un trunchi de copac de cãtre Vida, este una din
pilduitoarele înfãptuiri în acest ma te rial”. Comen -
tând expoziþia Vida, Dan Hãulicã nota: „N-am
vãzut niciun chip care sã re spire atâta copleºitoare 
tãrie, câtã se desprinde din imensul Cap de þãran,
sculptat în lemn de Vida Gheza. N-am întâlnit în
expoziþiile din ultimii ani niciun obraz asemenea
acestui aspru ºi grav, de ti tan su perb ºi îndurerat.
Ar fi trebuit, fãrã îndoialã, sã se cheme Cap de
erou (în „Gazeta literarã”, aprilie 1958).

În urmãtorii ani, artistul participã la nu me -
roase expoziþii personale ºi colective în þarã (Baia 
Mare, Cluj-Napoca, Braºov, Satu Mare, Bucu -
reºti) ºi în strãinãtate (Bienala Internaþionalã de la 
Veneþia, Budapesta, Moscova, Cairo, Al ex an dria, 
Damasc, Bratislava, Berlin, Praga, Le nin grad,
So fia, Paris, Varºovia, Belgrad, Hel sinki, Bo lo gna, 
Torino, Londra, Roma, Haga, Bruxelles).

În 1964 se inaugureazã la Carei, Monu -
mentul Ostaºului Român, operã datoratã sculpto -
rului Gheza Vida, care a colaborat cu arhitectul
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Maestrul Vida în atelier



Anton Dâmboianu, complexul fiind unul din cele
mai am ple monumente de for pub lic din Româ -
nia, o realizare de excepþie a artei monumentale
din România.

Sculpturile lui Vida, de o remarcabilã vi -
goare, înfãþiºeazã personaje în atitudini gen u ine
din viaþa cotidianã a oamenilor locului: La fân,
Odihna, Horitoarea, Þãrancã cu coºul, Cap de
þãran, Butimanu, Tropotita, Dans oºenesc, Veselia,
Recolta, Miner cu lãmpaº, Mineri, Miner citind,
Copil cu pasãre, Copil mâncând, Muncitor fo -
restier, Femeie împovãratã. Artistul este preo -
cupat de personaje ºi secvenþe ale istoriei
ro mâ neºti, amintim sculpturile: Balada lui Pintea,
Pintea Grigore judecând un nemeº, Dra goº-Vo -

dã, Menumorut, Voievodul Gelu, Bogdan-Vodã,
Rãscoala. Un grup mare de sculp turi realizate de
marele art ist au o bogatã în cãrcãturã metaforicã,
fiind inspirate din universul mitic maramureºean:
Omul Apelor, Omul dintre Focuri – Foca, Omul
Nopþii, Omul Pãdurii, Solomonaru, Varvara, Pri -
cu liciul Minei, Fata Pãdurii, Cuºma Dracului,
Mãrþoaia, Vâlva Minelor, Carnaval, Botejunea
de pe Iza.

Cioplit mai întâi în lemn în 1966, Monu -
mentul þãranilor români martiri de la Moisei
(tran spus în piatrã în 1972) este considerat de
criticul de artã Constantin Prut „o sintezã a spi -
ritualitãþii ro mâneºti, atingând acea tensiune uni cã
la care s-a afirmat vocaþia ordinii, a echi librului
psihic ºi cos mic, a locului impregnat decisiv de
umanitate, de sanctuarele dacice sau de spaþiile de 
evocare brân cuºiene”.

Cãlãtorind prin Maramureº, scriitorul Geo
Bogza nota: „În vara trecutã oamenii Mara mu -
reºului – acei oameni pe care nu mi-i pot închipui
decât falnici ºi mândri – nu s-au dezminþit ºi au
ridicat la Moisei, din trainic ºi nobil lemn de
stejar, un com plex mon u men tal cum nu se mai
gãseºte, în niciunul din satele noastre. Un com -
plex mon u men tal, cãruia i se poate spune aºa pe
bunã dreptate, ca aceluia ridicat de Brâncuºi la
Târgu-Jiu... Totul e sobru, sever, plin de sim -
boluri ºi semnificaþii pro funde, scoþând de sub
tristeþea cimentului ºi rein tegrând în nobilele tra -
diþii ale Maramureºului amin tirea celor douãzeci
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ºi nouã de fii ai sãi, uciºi de cea mai rea fiarã ce
ºi-a purtat paºii pe acolo. Autorul acestui mon u -
ment, inspirat din sanctuarul dacic de la Grãdiºte,
este sculptorul Gheza Vida, a cãrui faptã meritã
lauda întregului nostru popor”. („Con tem po ra -
nul”, ianuarie, 1967).

Între monumentele cre ate de Vida, Sfatul
bãtrânilor (1973), realizat mai întâi în lemn (în
prezent la Muzeul de Artã) ºi apoi în piatrã, am -
plasat la Baia Mare, ca un simbol, în vecinãtatea
Palatului Administrativ, este un grup statuar im -
pre sionant, cu o largã deschidere filosoficã, ce
vine dinspre strãvechea civilizaþie a satului ro -
mânesc, reprezentând un mo ment profund ºi sol emn
legat de viaþa obºtii.

Sintetizând, Raoul ªorban, autorul mo nu -
mentalei monografii ded i cate marelui sculp tor,
scria: „Vida este sculptorul unui popor, întãrit cu
credinþa în dreptul de viaþã universalã al valorilor
autohtone. Cu aceastã înzestrare op era sa rãmâne
mãrturia acelei acþiuni spirituale, ce întruneºte
într-o structurã unicã omul, artistul ºi istoria”.

În op era lui Vida, Monumentul Ostaºului Ro -
mân de la Carei sau Monumentul þãranilor români

martiri de la Moisei au devenit simboluri naþionale
în conºtiinþa publicã româneascã, fiind excepþionale 
realizãri artistice, adevãrate puncte de reper în evo -
luþia sculpturii contemporane din România.

Op era sa a fost încununatã de numeroase
premii ºi distincþii, iar în 1974 Ac a de mia Românã 
l-a ales între membrii sãi. În anul 2013 la cen -
tenarul naºterii sale, expoziþiile cu operele sale au
fost organizate la Bucureºti, Cluj-Napoca, la Ac a -
de mia di Ro ma nia din Roma, precum ºi la Baia
Mare. În Aula Academiei Române din Bucureºti
s-a des fãºurat Simpozionul Naþional dedicat ma -
relui sculp tor. La Baia Mare, în oraºul sãu na tal,
prin donaþia fãcutã de familie, s-a organizat Mu -
zeul Me mo rial „Gheza Vida”, într-un spaþiu adec -
vat din centrul istoric, ce apar þine primãriei.

Anul acesta se împlinesc 105 ani de la
naºte rea marelui sculp tor. Cu acest prilej în
Parcul Cen tral, în preajma serelor în care în flo -
resc cactuºii lui Vida, sâmbãtã 12 mai 2018, la
orele 15, în anul Centenarului Marii Uniri s-a
vernisat bustul în bronz al meºterului Vida, lu -
crarea sculptorului Ioan Marchiº, un dar fãcut de
familie oraºului Baia Mare ºi Maramureºului.
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Gheorghe Chivu
1912-1986

Angela-Monica JUCAN

Gheorghe Chivu a fost profesor, pictor 
ºi poet dobrogean, stabilit, însã, în
1948 în Sighetul Marmaþiei, unde a

ºi rãmas pânã la sfârºitul vieþii (cu o sincopã
bãimãreanã). Din pãcate, fiind scrise dupã amin -
tiri personale ale unor apropiaþi ai lui Chivu ºi
dupã afirmaþii ale acestuia, existã publicate mai
mult biografii conþinând unele date fanteziste,
preluate de la un autor, la altul, fãrã cercetare
documentarã. Vom încerca aici, în mãsura posi -
bilului, eliminarea câtorva dintre erori.

Gheorghe Chivu s-a nãscut la 2 decembrie
1912, în localitatea Chirnogeni (pe atunci, raionul 
Negru-Vodã, astãzi, judeþul Constanþa). Pãrinþii
au fost agricultori neºtiutori de carte – Dobre (35
de ani) ºi Dumitra (nãscutã Panduru, 30 de ani).
Tatãl a murit în luptele de la Turtucaia, fiind,
astfel, erou al rãzboiului pentru reîntregirea nea -
mului, dar ºi fiu de erou, fiindcã bunicul patern al
lui Gheorghe Chivu a cãzut în Rãzboiul de In -
dependenþã. Mama nu a murit „curând” dupã tatãl 
lui Chivu, aºa cum s-a afirmat, fiindcã la data
încorporãrii lui Chivu în armatã (1940), trãia.
Despre fraþi, nu avem date sigure. Într-un in ter -
viu1 acordat lui Gheorghe Pârja, artistul declarã
cã a avut un frate mai mare, Radu, mecanic, plecat 
prin 1919, cu paºaport NANSEN, în Amer ica,
mo ment dupã care nu s-a mai ºtiut nimic despre
el. Fratele e menþionat ºi într-o autobiografie, însã 
la încorporarea în armatã, Chivu nu îl declarã.
Existã câteva date despre surorile Tudora (nãs -
cutã în 1912 – moartã prematur, de rabie –, cu
care trebuie sã fi fost frate geamãn), Ioana (nãs -
cutã în 1914 ºi stabilitã mai târziu în Bucureºti) ºi
Maria (nãscutã în 1920 – va fi avut alt tatã –,
cãsãtoritã în satul Plopeni, comuna natalã). La
încorporare, Chivu mai declarã un frate, de 4 ani,
numit tot Gheorghe, dar, date fiind vârsta mamei
ºi prenumele identic, e puþin plauzibil sã fi existat

în realitate ºi, de altfel, acesta nu mai apare po -
menit nicãieri.

Ca orfan de rãzboi, Gheorghe Chivu a ajuns 
în evidenþa ºi grija Casei Invalizilor, Orfanilor ºi
Vãduvelor de Rãzboi (I.O.V.R.), având, astfel,
ºansa de a face ºcoalã. Sub protecþia acestei insti -
tuþii, urmeazã la Constanþa ºcoala primarã, tot
acolo gimnaziul ºi începe cursurile Seminarului
Teologic. La Constanþa a luat prima datã
Gheorghe Chivu penelul în mânã, aici a fãcut ºi
primele încercãri literare: „Am început sã scriu la
Constanþa de la vârsta de 8 ani, cu marea înaintea
caietelor mele; dar marea nu s-a îndurat sã treacã
atât de albastrã ºi adâncã în paginile mele ºi încã o 
aºtept”2. La sfârºitul anului ºcolar 1930-1931,
Seminarul din Constanþa s-a desfiinþat, iar elevii
au fost repartizaþi la alte ºcoli. Aºa va fi a ajuns, în 
1931 (anul ºcolar 1931-1932) Gheorghe Chivu la
Dorohoi, la Seminarul „Pimen Mitropolitul”, cu
grupul de 33 de elevi de clasa a VIII-a de la
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Constanþa3. Prin voia unui oarecare in spec tor ad -
junct din Cernãuþi, în 1933 a fost lichidat ºi acest
sem i nar, iar elevii au fost nevoiþi sã se mute în altã 
parte, pentru continuarea studiilor4. Gheorghe
Chivu a ajuns, astfel, în toamna lui 1933, la Se -
minarul „Sfântul Apostol Andrei” din Galaþi, lu -
cru real, fiindcã armata îl are înregistrat ca
se minarist la Galaþi, din anul încorporãrii (1934),
pânã la absolvirea ºcolii (1937); de altfel, arhiva
militarã istoricã ne oferã ºi numãrul diplomei de
absolvire a Seminarului: 543/1937, ceea ce infir -
mã cat e goric declaraþia lui Chivu cãtre Gheorghe
Pârja: „Am urmat studii secundare la Constanþa,
Dorohoi ºi Galaþi (1925-1932), apoi între
1933-1939 am fost stu dent la Ac a de mia de Arte
Frumoase din Bucureºti, clasa lui Camil Ressu”5!
Tot din informarea primitã de la UM 02405
Piteºti, ºtim cã abia din 1938 figura ca stu dent al
Academiei de Arte Frumoase din Bucureºti, iar
di ploma6, eliberatã în 15 ianuarie 1946 ºi semnatã 
de Mihai Ralea – ministrul Culturii ºi Cultelor –,
Jean Alexandru Steriadi – directorul Academiei,
Camil Ressu – directorul Învãþãmântului su pe rior 
– ºi de cãtre tit u lar, atestã faptul cã Gheorghe
Chivu a promovat cu calificativul „foarte bine”
examenul de licenþã, la Secþiunea picturã, divi -
ziunea pedagogicã, absolvind facultatea în 1940.
Totuºi, un an mai târziu, figureazã în evidenþele
armatei cu un concediu de aproape o lunã (12
nov.-10 dec. 1941), luat pentru susþinerea unor
examene la Ac a de mia de Arte Frumoase (poate
pentru un grad di dac tic). În acelaºi interviu acor -
dat lui Gheorghe Pârja, Gheorghe Chivu vorbeºte
despre o perioadã de studii în Italia, dar din nou
datele oferite de el nu coincid cu documentele
oficiale: „[...] în 1938, în anul IV, am primit o
bursã de studii în Italia”7.

În armatã, este încorporat la 19 octombrie
1934, însã, fiind elev, dupã trei zile este dispensat
ºi lãsat la vatrã. În perioada 1934-1940 este amâ -
nat în mod repetat de la încorporare, pentru conti -
nuarea studiilor. Stagiul militar ºi-l începe în 27
noiembrie 1940, ca soldat cu termen redus, la Re -

gimentul 2 Infanterie Fortificaþii, iar douã zile
mai târziu, având studii superioare, este trimis la
Bacãu, pentru a susþine examenul de admitere la
ªcoala de Ofiþeri de Infanterie Rezervã. Din cau -
za unor probleme de sãnãtate, este respins ºi re -
vine la Reg i ment. La 12 decembrie 1941, îºi
în cheie stagiul militar, însã este menþinut con -
centrat pânã la mijlocul anului 1942. În perioada
1 iulie-12 noiembrie 1941, caporalul t.r. Gheorghe
Chivu a participat la luptele pentru eliberarea
Basarabiei, fãcând parte din Compania de trans -
misiuni a regimentului sãu. (Cã a fãcut rãzboiul
„de la un cap la altul”8 se dovedeºte a fi o fabulã.
În realitate, au fost patru luni ºi mai puþin de
jumãtate). Nu este lãsat la vatrã decât la 1 de -
cembrie 1943, aºa cum este consemnat în Livretul 
sãu militar, însã livretul conþine cel puþin o gre -
ºealã, data încorporãrii apãrând ca fiind în 1 de -
cembrie 1942! Apoi, în evidenþele armatei
fi gureazã, din 25 februarie 1944, ca desenator cls. 
I, diurnist, în cadrul Statului Ma jor al Aerului; în
Cartea de muncã apare, însã, data de 1 februarie
1944, iar ca datã a încetãrii activitãþii sale acolo,
se consemneazã 1 noiembrie 1945. 

Se pare cã Gheorghe Chivu a fãcut, nouã
luni, naveta Bucureºti-Medgidia, din mo ment ce,
în perioada 1 decembrie 1944-31 au gust 1945,
figureazã ºi ca profesor la Seminarul Musulman
din Medgidia. De fapt, din compararea datelor,
rezultã cã întreaga lui activitate la Seminarul Mu -
sulman a fost dublatã de cea de la Bucureºti. Dar
data încetãrii activitãþii la Subsecretariatul Aeru -
lui trebuie sã fie o (altã!) greºealã de înscris. E
singura explicaþie pe care o gãsim pentru supra -
punerea, timp de douã luni, a activitãþilor de la
Bucureºti ºi Oradea, distanþa fiind prea mare
pentru o activitate în paralel. Probabil, Chivu a
plecat de la Bucureºti în septembrie, ºi nu în
noiembrie: în Cartea de muncã, lunile au fost in -
di cate prin cifre romane ºi credem cã cifrele au
fost inversate (IX/XI). ªi cãrþi de muncã are douã, 
cu date parþial diferite.

La Oradea, Gheorghe Chivu a lucrat doi
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ani: între 1 septembrie 1945 ºi 31 au gust 1946, la
ªcoala Medie Technicã de Comerþ (numitã în a
doua carte de muncã „Liceul Comercial”, dupã
noua denumire), iar între 1 XI 1946 (dar sus -
pectãm din nou neatenþia secretarului ºi suntem
aproape siguri cã era 1 IX 1946...) ºi 31 au gust
1947 – la Liceul In dus trial de Fete. Între 1 sep -
tem brie 1947 ºi 1 noiembrie (?!) 1948, figureazã
ca profesor la Liceul Mixt din ªimleul Silvaniei.
În acest (prim) carnet, data plecãrii de la ªimleu
co in cide cu cea a sosirii la Sighet, unde, din chiar
1 XI 1948, este înregistrat începându-ºi activi -
tatea la ªcoala Pedagogicã. Nu însã ºi în a doua
carte de muncã, potrivit cãreia, Chivu s-a pre -
zentat la ªcoala Pedagogicã Mixtã Românã din
Sighet la 1 septembrie 1948.

La Sighet, trei ani (1 septembrie 1955-1
septembrie 1958) Gheorghe Chivu a predat de -
senul la ªcoala Medie nr. 1 „Filimon Sârbu”,
Colegiul Naþional „Dragoº-Vodã” de azi, apoi a
fost profesor de desen ºi caligrafie la ªcoala
Pedagogicã (actualmente, Liceul Ped a gogic „Re -
gele Ferdinand”), având ºi ore de picturã la ªcoa -
la Popularã de Artã9 (numitã, astãzi, „Gheorghe
Chivu”). La 30 iunie 1959, i se elibereazã un
atestat de profesor, specialitatea desen, cu drept
de predare la toate clasele învãþãmântului preu -
niversitar. Din pasiune pentru muzicã ºi având
tal ent muzical, a fãcut parte din corul cadrelor
didactice, în care cânta la bas. Din obligaþie, a fost 
nevoit sã rãspundã la poruncile vremii, fãcând
„planºe, lozinci ºi poezioare pentru serbãri ºco -
lare”, ca ºi munci mai puþin „culturale”10. De la 1
septembrie 1973, este pensionat; avea gradul di -
dac tic I ºi, în 1972, i se acordase gradaþia de merit.

Dupã retragerea din activitatea didacticã,
s-a dedicat mai mult creaþiei artistice plastice ºi

poetice. Câþiva ani (puþini) a locuit în Baia Mare
(nu am reuºit sã aflãm perioada exactã, decât cã
aceasta a fost dupã pensionare ºi cu periodice
reveniri în Sighet). A participat la viaþa culturalã a 
ambelor oraºe11.

A decedat în 18 octombrie 1986, la Sighetul 
Marmaþiei, unde este ºi înmormântat, în Cimitirul 
Ortodox (str. Rodnei). Mormântul este întreþinut
(ºi renovat în anul 2006) de fa milia Zaharia, care
este ºi moºtenitoarea drepturilor de autor, Gheorghe
Chivu neavând urmaºi.

Chivu declarã cã prima poezie (nu ºtim cu
ce titlu) i s-a tipãrit în revista ºcolarã dorohoianã
„Crizanteme” (care a apãrut în perioada 1930-
 1934). Totuºi, debutul publicistic este considerat
a se fi petrecut la maturitate (la vârsta de 31 de
ani) ºi este legat de o internare la Moroeni (unde
era un sanatoriu TBC), aici întâlnindu-se cu
Domniþa Gherghinescu Vania, care l-a introdus
într-un cerc literar ºi i-a mijlocit apariþia a douã
poezii în revista lui Dumitru Gherghinescu Vania
„Claviaturi”, de la Braºov: poezia Apocalips12,
apãrutã în mai 1943, iar în numãrul urmãtor, poe -
mul Vedere din port. Alte colaborãri, la: „Revista
Fundaþiilor Re gale”, „Viaþa româneascã”, „Tri -
buna”, „România literarã”, „Fa milia”, „Astra”,
„Steaua”, „Tomis”, ca ºi la publicaþii lo cale mara -
mu reºene, sau în revista ºcolarã „În prag”. În
perioada interbelicã, a frecventat cenaclul „Sbu -
rãtorul”, al lui Eugen Lovinescu, apoi, dupã înce -
tarea activitãþii acestuia (1943), s-a alãturat,
îm pre unã cu cei grupaþi acolo, cenaclului
„Kalende”, patronat de Vladi mir Streinu. La doi
ani de la de but, primeºte, pentru cartea Zumbe
Premiul scriitorilor tineri needitaþi, al Fundaþiilor
Re gale, ex aequo (celãlalt premiat fiind Mihail
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9 „Din 1950 pânã în 1975 Gheorghe Chivu a fost profesor la Catedra de arte plastice a ªcolii Populare de Artã. Cu o
normã întreagã sau, uneori, cu o jumãtate, dupã cum erau împrejurãrile, profesorul Chivu a fost prezent mereu” (Ioan
Ardeleanu-Pruncu, op. cit., p. 73.).

10 Ibi dem, p. 74.
11 „Pentru viaþa culturalã a cetãþii, venirea lui Gheorghe Chivu la Baia Mare a fost un mare câºtig. La cenaclul «Nord»,

prezenþa poetului era mult aºteptatã. Nu era ºedinþã sã nu ia cuvântul ºi, pe tineri îi sfãtuia cu atenþia ºi competenþa care
îl caracterizau. // [...] // La activitãþile pe care le-am iniþiat în întreprinderi, cum se cerea atunci, poetul a rãspuns prezent  
de fiecare datã. Activitãþile la care l-am invitat, organizate de I.M.R.A.U.T., Combinatul Chimic, I.P.E.G., Filatura de
Bumbac, au fost veritabile evenimente, rãmase în memoria participanþilor” (Pamfil Bilþiu, Cu Gheorghe Chivu, de la
Sighet la Baia Mare ºi retur, în „Bibliotheca septentrionalis”, nr. 2/2006, p. 19-21).

12 Dupã unele surse (Mircea Berceanu, Chivu Gheorghe, în Dicþionarul scriitorilor români [coord.: Mircea Zaciu, Mar ian
Papahagi, Aurel Sasu], vol. I, Editura Fundaþiei Culturale Române, Bucureºti, 1995, p. 564; Wikipedia), însã, ar fi
debutat în anul 1938, în revista „Luceafãrul”, dar fãrã a se in dica vreun titlu cu care ar fi apãrut aici sau numãr de
revistã. În alte lucrãri, debutul apare ca fiind în „Claviaturi”, dar în anul 1944 (Mar ian Popa, Dicþionar de literaturã
românã contemporanã, Editura Albatros, Bucureºti, 1971, p. 169; idem, Dicþionar de literaturã românã contem -
poranã, ed. a 2-a rev., Editura Albatros, Bucureºti, 1977, p. 147-148; Ioan Ardeleanu-Pruncu, op. cit., p. 72).



Crama). Debutul ed i to rial s-a produs abia dupã 20 
de ani (1966), cu acelaºi titlu, Zumbe (Editura
pentru Literaturã), dar cu conþinutul volumului
mult schimbat. Urmeazã, la distanþe de doi-trei
ani: Apocrife (Editura pentru Literaturã, 1969),
Metope (Editura Eminescu, 1972), Cantoria (Dacia,
1980), Brazde strãbune (Dacia, 1984). A fost
inclus, în timpul vieþii ºi postum, în numeroase
vol ume colective. Din mai 1969, a fost membru al 
filialei maramureºene a Uniunii Scriitorilor din
România. La Sighet, a frecventat Cenaclul literar
„George Coºbuc” al Casei de Culturã, iar la Baia
Mare, Cenaclul „Nord”.

Privitor la creaþia sa poeticã, unii critici au
judecat obiectiv, prezentând-o favorabil sau mo -
derat-favorabil, alþii, obedienþi directivelor poli -
tice, au apreciat negativ poezia lui Chivu, care,
atât în literaturã, cât ºi în picturã, a fost mai
aproape de curentele moderne decât de expresia
clasicã, deºi a ales de multe ori o tematicã în
gustul „partidului”. Redãm câteva fragmente de
criticã literarã:

Mircea Berceanu: „Deºi artele plastice îi
sunt mai mult decât familiare, C[hivu] in tro duce
numai spo radic elemente picturale în poezie. Ra -
rele pasteluri, unele titluri vag aluzive sau culorile 
toamnei sunt prezente mai cu seamã în Zumbe
(1966) ºi din ce în ce mai puþin în celelalte vol -
ume. Sentimentul erotic, dom i nant în Cantoria
(1980), este exprimat adesea cu o anume violenþã, 
în imagini impudice, în blesteme de «înger cãzut» 
ºi prin pasiuni devastatoare. Oscilând între dra -
goste ºi milã, pãcat sau rit nupþial, el se amplificã,
tinzând sã treacã peste orice interdicþie, dar nelip -
sit, totuºi, de speranþa purificãrii ce va determina
o continuã stare de neliniºte. În acest ho lo caust,
poetul cedeazã imboldului «abandoneazã-te în -
tâm plãrii», lãsându-se pradã ºi unei senzualitãþi
acerbe. Douã simboluri pot fi desprinse cu uºu -
rinþã: primul, cel al lui don-juan [sic], care în
Balada poetului de odinioarã se spânzurã pentru
a-i sfida în acest fel pe cei ce l-au condamnat; cel
de-al doilea, reprezentat de Acteon, prin care se
aduce o intensificare a nuanþelor tragice, moartea
eroului mitic fiind descifratã în ruginiul frunzelor
de toamnã (Evocãri autumnale). Revine destul de
des în poezia lui C[hivu] ºi motivul privirii îna -
poi, preluat, desigur, dintr-un alt mit, acela al lui
Orfeu. Poetul se lasã rareori tentat de stilul bala desc,
iar în poezia patrioticã nu se vrea decât o voce
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Gheorghe Chivu vorbind la o întâlnire cu Nichita Stãnescu. 
Fotografie din Colecþia Echim Vancea

Împreunã cu poeta ºi traducãtoarea Ileana Mihai.
Fotografie din Colecþia Echim Vancea



modestã la «imnul þãrii», amintind în abor darea
tematicii istorice de Emil Botta. Adevãrata mã su -
rã a lirismului sãu o dã în cele din urmã erot ica”13.

Miron Blaga: „Poet din stirpea aleasã a «ge -
neraþiei pierdute», Gheorghe Chivu revine în ac -
tu alitate cu un su perb volum de versuri patriotice
de autenticã vibraþie ºi fulminantã ardenþã –
Brazde strãbune [...]”14.

Augustin Cozmuþa: „Poezia lui Gheorghe
Chivu atestã un tem per a ment vulcanic, cu o ne -
isto vitã putere de erupþie [...]. Magma poeticã se
revarsã tumultuoasã, incandescentã, cristalizând
apoi în mul ti ple ºi sinuoase tipare formale, ceea
ce i-a determinat pe unii sã vadã în acest proces
doar incoerenþã de expresie, brutalizare de cu -
vinte ºi fraze, excluzându-ºi astfel posibilitatea de 
a reþine substanþa liricã a acestor texte. Mãsura ºi
ritmica versului se constituie armonios sau con -
torsionat, precum imprevizibila dispunere a lavei. //
Poeziei lui Gheorghe Chivu îi sunt carac te ristice
exultanþa ºi spiritul jubilativ în faþa naturii ºi a
omului integrat ritmurilor acesteia [...]. // Gestul
larg ºi sol emn, de fre netic toast ºi în chinare, ca -
pãtã grandoare prin aglomerare de ter meni cu
rezonanþã specificã, pronunþaþi cel mai adesea în
ton imperativ-exclamativ (nãvalã, po top, vuiet,
înverºunat, aprig, dezlãnþuit, a urni, a vãrsa, a
tropoti, a jefui, a tâlhãri, a sfâºia º.a.), într-un cre -
scendo contrapunctat fi nal cu elemente în ma -
nierã romanticã, câteodatã expresionistã”15.

Flo rin Manolescu: „Ceea ce mã surprinde
când citesc Apocrifele lui Gh. Chivu este incom -
patibilitatea ºi diferenþa de «umoare» a celor mai
multe dintre poeme. Senzaþia aceasta este atât de
precisã, încât am certitudinea cã în aceste versuri
se exprimã douã temperamente – unul liniºtit,
meditând în marginea mãrii sau construind po -
veºti în de cor mitologic [...], altul halucinant ºi vi -
o lent, pierzându-se în incoerenþã de expresie,
bru talizând cuvintele ºi frazele [...]16”.

Emil Manu: „Art ist plas tic, cu studii de
specialitate, cãlãtorit prin muzeele Italiei ºi Fran -
þei, dar mai ales prin peisajele þãrii, prin peli nurile 
dobrogene, prin pãdurile umede din Þara de Sus

sau prin liniºtile agreste ale Ardealului nordic,
Gh. Chivu aduce în literatura româneascã de azi o
reverberaþie disimulatã spontan a picturii în
poezie. Consideratã o liricã de peisaj, cu con -
fesiuni ºi melodii, poezia sa este un comentariu
pictural al naturii, dar aplicat cu familiaritate ºi
discreþie lumii elementare cu care se gãseºte în
per ma nent di a log sen ti men tal [...]17”.

Ion Negoiþescu: „Existã în cântarea ge ne -
ralã, în aceste «zumbe» ale lui Gheorghe Chivu,
trei zone lirice, ca mãrile în cuprinsul oceanului
identificabile. Întâia, edenicã, de primãveri strã -
luminate, cu pãsãri, ca înaripãri ale sufletului, cu
vânt purtãtor de eufori ºi limpezimile simþirii,
tãrâm de vegetaþii nuntinde ºi ape muzicale. [...] // 
Cea de a doua zonã liricã se constituie la
Gheorghe Chivu prin viziunile sale erotic-ma rine. 
Fãrã ca tonalitatea fundamentalã, generoasã sã
disparã, sensibilitatea poetului se îmbogãþeºte, to -
tuºi, cu umbre; poate ºi senzualismul impulsurilor 
lirice aduce cu sine mai întunecate unde. [...] //
Realizarea supremã a celei de-a treia zone, de
temeritãþi sensibile ºi metaforice, fiind poemul
Nud («Din ocheadele lui izvora noaptea, / Nu ºtim 
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Acordând autografe. 
Fotografie din colecþia Echim Vancea

13 Mircea Berceanu, loc. cit.
14 Miron Blaga, Gheorghe Chivu. Brazde strãbune, în „Fa milia”, nr. 2/1985, p. 2.
15 Augustin Cozmuþa, Alte pagini de criticã literarã, Editura „Risoprint”, 2014, p. 30-33.
16 Flo rin Manolescu, Gheorghe Chivu. Apocrife, în „România literarã”, nr. 7/1970, p. 11.
17 Emil Manu, Eseu despre generaþia rãzboiului, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 1978, p. 133.



de atâta negru cum mai vedea») vrednic sã figu -
reze în antologiile poeziei noastre erotice. Pãcat
doar cã, între cele câteva poeme remarcabile din
aceastã zonã ultimã (prima, de fapt, evolutiv) ºi
incantaþiile de ordin ornitologic ºi marin, distanþa
calitãþii e destul de decepþionantã”18.

Ion Oarcãsu: „Revelaþia întreagã, neum bri -
tã, a poetului o avem [...], cum anticipam, în lirica
sa de peisaj, confesivã ºi melodioasã, atentã la
nuanþe ºi sugestii, muzicalã, dar ºi picturalã în
acelaºi timp. [...] // [De asemenea,] Gheorghe
Chivu se dovedeºte [...] un poet al stãrilor com -
plexe, dezvãluite grad ual, printr-o tehnicã a mu -
taþiilor psihice ºi a nuanþelor imprevizibile care þine,
fãrã îndoialã, nu numai de vocaþia liricã, absolut
certã, ci ºi de o culturã esteticã avansatã”19.

Roxana Sorescu: „Din volumul Zumbe,
scris înainte de 1946, dar editat în 1966, numai
titlul a mai rãmas teribilist. Versurile cultivã ale -
gorii limpezi, într-o manierã muzical-tradiþionalã.
[...] // Poetul îºi face un crez din datoria de a nu se
lãsa pradã tristeþii ºi de a cânta permanenþa vieþii
învingãtoare [...]. Când se inspirã din tematica
revoluþiei, focul, valul de sânge colosal al vea -
cului, schelele ºi mistria sunt elementele scoase
din recuzita comunã a vremii. Nu lipseºte peisajul 
convenþional, descrierea mãrii însoþite de oþelarul 
care doarme în braþe cu plaja, aducând cu el la
odihnã efortul ºi ºarjele. // Poet inegal, cãci se
strãduieºte sã fie entuziast când nota sa specificã
este de micã tristeþe de romanþã, Gheorghe Chivu

depãºeºte locul comun într-o expresie calmã a
melancoliei de dincolo de moarte [...]. // Volumul
Apocrife (1969), rãmas tot la alegoria simplã, in -
tro duce o imagisticã mai ironicã ºi mai îndrãz -
neaþã, de influenþã arghezianã, de obicei [...]”20.

Gheorghe Chivu s-a remarcat ºi ca pictor,
fiind profesionist în acest domeniu al artelor.
Poate din greºealã, în mai multe locuri se spune cã 
a participat în 1946 la Salonul Oficial. Nu am
gãsit catalogul acelei expoziþii, în schimb, l-am
gãsit pe cel al Salonului Oficial de Picturã ºi
Sculpturã din 1945, organizat de Ministerul
Artelor în perioada iunie-iulie, cat a log în care
Chivu apare în lista expozanþilor, cu douã lucrãri,
ambele intitulate „Peisagiu” (pagina 21, poziþiile
86, 87, la Secþiunea de picturã a artiºtilor români)
ºi este, de asemenea, trecut în indexul cu numele
artiºtilor ºi adresele lor (p. 51). În 20 iunie 1959,
prin decizia 7.734, devine membru al Fondului
Plas tic din R.P.R. (mai târziu, Uniunea Artiºtilor
Plastici din România), Secþia picturã – Baia
Mare-Sighet. A avut expoziþii personale ºi a par -
ticipat la nu me roase expoziþii colective la Sighe -
tul Marmaþiei, Baia Mare, Satu Mare, Oradea,
Constanþa, Tulcea, Ivano-Frankovsk (URSS,
Ucraina), Gyula (Ungaria). Lucrãri plastice ale
sale se aflã în cus to dia Muzeului Maramureºului
din Sighetul Marmaþiei, a ªcolii Populare de Artã
„Gheorghe Chivu” din Sighetul Marmaþiei, în
colecþiile Mu zeului de Artã „Centrul Ar tis tic Baia
Mare”, în colecþii particulare (cele mai bogate fiind
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Gheorghe Chivu în mijlocul unui  grup de intelectuali sigheteni. Fotografie din Colecþia Echim Vancea. 
În dreapta, casa in care a locuit la Sighet.

18 Ion Negoiþescu, Scriitori moderni, Editura pentru Literaturã, Bucureºti, 1966, p. 453-457.
19 Ion Oarcãsu, Oglinzi paralele. Eseuri ºi foiletoane, Editura pentru Literaturã, Bucureºti, 1967, p. 200, 203.
20 Roxana Sorescu, Gheorghe Chivu, în Literatura românã contemporanã [coord.: Marin Bucur], vol. I. Poezia, Editura

Academiei Republicii Socialiste România, Bucureºti, 1980, p. 372-373.



ale fami lii lor Zaharia ºi Halga, din Baia Mare), iar
Bi blioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” deþine o picturã.

În ce priveºte critica de artã, Gheorghe
Chivu are mai puþine referinþe, însã, de obicei,
favorabile. Douã exemple:

Tiberiu Alexa: „Existã în pictura sa un în -
demn disimulat de a ne apropia de naturã, nu prin
intermediul ochiului, ci cu resorturile lãuntrice
ale simþirii. O cromaticã discretã, caldã, struc -
turatã pe construcþia aerisitã a imaginii, trãdeazã
o sensibilitate distinsã, capabilã sã vibreze la fru -
mu seþi exterioare, dar ºi la imbolduri lãuntrice
nedesluºite”21.

Nicolae Suciu: „Pãtrundem în spaþiul pic -
tural al lui Gheorghe Chivu printr-o luminã solarã 
ºi, din cercetãrile pe care le-am desfãºurat [...],
era printre puþinii [...] pictori preocupaþi de pre -
zenþa peisajului marin în picturã. // [...] Acest di a -
log tranºant pe care Gheorghe Chivu îl propune în 
lucrãrile Domniei Sale se structureazã, în primul
rând, pe acordurile complementare închis-des -
chis, dar ºi pe cele de calitate. Iatã cã nu putem
vorbi doar despre peisaje ma rine, ci putem vorbi
despre compoziþii în care este vorba, fie de un
peisaj marin, fie cã este o iarnã din Maramureº,
fie cã este vorba de un peisaj citadin, fie cã este
vorba de compoziþii am ple istorice cu preten -
þioase reprezentãri plastice în câte douã registre
dispuse fie pe verticalã, fie într-o succesiune a
formelor [...] ºi constatãm cã în ele [...] se relevã o
preocupare pentru arta modernã de o facturã rar
întâlnitã în acea perioadã proletcultistã. [...] //
Concluzionând, [...] avem de-a face cu o picturã
de facturã monumentalã. Vedem o ºtiinþã a rân -
duirii compoziþiei pe care Ressu o impunea la
clasã [...], o rigoare a desenului însuºitã ºi o ri -
goare a culorii pe fond, vedem cum toatã ºcoala
de picturã interbelicã [...] îl relevã ºi îl revendicã
pe Gheorghe Chivu ca pe unul din cei care sunt o
autoritate în domeniul picturii”22.

În spaþiul di dac tic, Gheorghe Chivu a fost
un profesor iubit, dãruit misiunii sale, apropiat de
elevi, responsabil, înzestrat cu tact ped a gogic,

putere de seducþie ºi convingere, posesor al unei
vaste culturi; nu s-a rezumat la predarea de se -
nului, iar generaþiile pe care le-a îndrumat nu doar 
cã îi pãstreazã o amintire frumoasã, ci depun
eforturi ca de Gheorghe Chivu sã ºtie ºi cei care
vor veni dupã noi. În anul 1992, la împlinirea a 80
de ani de la naºterea artistului, Biblioteca
Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare a editat un
Caiet biobibliografic realizat de Laura Temian. În 
acelaºi an, ªcolii Populare de Artã din Sighet i s-a
atribuit numele lui. S-au fãcut demersuri, dar nu
s-a reuºit amenajarea unei case memoriale; existã, 
însã, o placã comemorativã pe faþada casei (apar -
þinând familiei Zaharia) în care Gheorghe Chivu a 
locuit în Sighet. În 1998, ªcoala Popularã de Artã
a organizat prima ediþie a manifestãrii omagiale
intitulate „Domnului profesor, cu dragoste”, în
cadrul cãreia s-a desfãºurat un con curs de artã
plasticã adresat elevilor din judeþ, iar urmãtoarea
ediþie, care a avut loc în anul 2002, a avut o
secþiune de creaþie poeticã. În anul 2002, la 19
noiembrie, Consiliul Lo cal Sighetul Marmaþiei
i-a acordat post-mor tem titlul de cetãþean de
onoa re al municipiului23. La împliniri de cifre
rotunde sau ordinare aniversare sau come mo ra -
tive, se organizeazã expoziþii, simpozioane, mo -
mente de evocare, recitaluri poetice ºi muzicale,
alte manifestãri omagiale, la care sunt invitaþi sau
în care sunt implicaþi ºi elevii. Între instituþiile
organizatoare, se regãseºte ºi Biblioteca Jude -
þeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, care, în anul
2006, la 20 de ani de la moartea lui Chivu, a
prezentat o expoziþie de picturã ºi documentarã ºi
a editat ºi un cat a log – în douã variante: unul
alb-negru, cu informaþie sumarã, altul color, mult
adãugit (texte ºi reproduceri) – al expoziþiei. O
secþiune din numãrul 2/2006 al revistei „Biblio -
theca septentrionalis” a Bibliotecii Judeþene
„Petre Dulfu” îi este dedicatã. Articole despre
Gheorghe Chivu au apãrut ºi în alte numere ale
acestui pe ri odic. Sub egida aceleiaºi instituþii, s-a
încercat ºi redactarea unei monografii, însã pro -
iectul a eºuat din cauza dificultãþii documentãrii.
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Ioan Maruºciac
1925-1987

Ion PETROVAI

Unul dintre primii ucraineni din Mara -
mureº care s-a impus, ca valoare na -
þionalã ºi internaþionalã, în plan

ºtiinþific, este profesorul universitar doc tor Ioan
Maruºciac1. Acest distins fiu al Þãrii Mara mu -
reºului s-a nãscut la 27 martie 1925 în Crãciu -
neºti, frumoasã ºi întinsã localitate de pe malul
stâng al Tisei, cu populaþie majoritarã ucrai neanã. 
Aici era numeroasa ºi minunata sa familie,
formatã din nouã fraþi ºi surori, pe care fratele mai 
mare, om de aleasã omenie, i-a ajutat sã facã
studii. Fraþii au studii superioare, iar suro rile au
absolvit ºcoli medii.

Matematicianul Ioan Maruºciac a urmat
ºcoala elementarã în satul na tal, dupã care s-a
înscris la liceul din Sighetul Marmaþiei, dar gre -
utãþile ºi lipsurile materiale îl fac pe tânãr sã-ºi
întrerupã studiile pentru a-ºi câºtiga existenþa.
Astfel devine muncitor ºi lucrãtor în cadrul Cãilor 
Ferate Române, reuºind, în cele din urmã, sã-ºi
termine liceul în for mula „fãrã frecvenþã”. Matu -
rizat intelectual ºi sprijinit ma te rial de pãrinþi,
dar, mai ales, de propria rezervã financiarã rea -
lizatã muncind, îºi continuã studiile, iar în 1954
devine licenþiat al Facultãþii de Matematicã, din
cadrul universitãþii clujene. Pentru calitãþile sale
este reþinut ca asistent la facultatea pe care a
absolvit-o ºi astfel parcurge toate treptele ierar -
hiei unversitare pânã la cea de profesor. Harnicul
tânãr atrage atenþia celor din jurul sãu ºi devine un 
matematician bine cotat, fapt pentru care este ales 
ºef al colectivului de teo ria optimizãrii ºi secretar
ºtiinþific al Consiliului profesoral al facultãþii,
dupã ce în anul 1961 a obþinut titlul de doc tor în
ºtiinþe matematice cu teza Contribuþii la teoria
aproximãrii funcþiilor în domeniul com plex2. 

Ucenicind pe lângã marii promotori ai cer -
ce tãrilor în domeniul matematicii de la noi, pre -
cum academicienii Tiberiu Popovici ºi Gheorghe

Cãlugãreanu ºi intrând în competiþie cu mari
matematicieni ºi iluºtri dascãli ca D. V. Ionescu ºi 
Tiberiu Mihãilescu, Ioan Maruºciac reuºeºte sã
realizeze apreciate cursuri universitare pentru ti -
ne retul stu dios ºi sã publice sute de lucrãri ºtiin -
þifice în revistele de specialitate din þarã ºi din þãri
cu tradiþie ºi realizãri de excepþie ca Germania,
Statele Unite ale Americii, dar ºi în altele, precum 
Polonia ºi Ungaria. 

Paralel cu activitatea didacticã, profesorul
Ioan Maruºciac a avut contribuþii deosebite în
domeniul cercetãrii ºtiinþifice. Op era sa mate ma -
ticã este cuprinsã în ºapte lucrãri, trei tipãrite ºi
patru litografiate, în peste nouãzeci de lucrãri
ºtiinþifice, publicate în reviste de specialitate din 
þarã ºi strãinãtate ºi în participarea la douãzeci ºi
cinci de contracte de cercetare ºtiinþificã, fun -
damentalã sau aplicativã. Forurile naþionale de
învãþãmânt i-au recunoscut meritele profesorului
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prin acordarea dreptului de a con duce doctoranzi,
începând cu anul 1977, con text în care creeazã ºi
con duce seminarul ºtiinþific pe tema Teoria opti -
mizãrii, în cadrul cãruia s-au for mat mulþi ma -
tematicieni tineri, deveniþi, între timp, piloni de
bazã ai matematicii româneºti ºi mondiale.

Recunoaºterea meritelor profesorului Ioan
Maruºciac s-a datorat ºi faptului cã a fost un om al 
cetãþii, implicat în toate problemele Almei Ma ter
Napocensis în calitate de membru al Consiliului
profesoral, de responsabil al unor comisii im -
portante din Facultatea de Matematicã ºi Uni -
versitatea ,,Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

Fiind înzestrat cu un tal ent ped a gogic de
excepþie, asistentul, lectorul, conferenþiarul ºi
pro fe sorul Ioan Maruºciac a desfãºurat o acti -
vitate didacticã rodnicã, atât cu studenþii, cât ºi în
cadrul diferitelor cursuri de perfecþionare a ca -
drelor didactice din învãþãmântul preuniversitar.
Cursurile de matematici gen er ale de la Facultatea 
de Chimie, cele de analizã matematicã, cercetãri
operaþionale, programare matematicã ºi de teo -
ria algoritmilor de la Facultatea de Matematicã
s-au caracterizat printr-o deosebitã þinutã aca de -
micã ºi pedagogicã. Ex i gent cu studenþii sãi, pro -
fesorul Ioan Maruºciac a fost mereu preocupat de
spri jinul pregãtirii acestora. Stã mãrturie în acest
sens operativitatea cu care au fost elab o rate ºi

multi pli cate cursurile sale dupã care se predã ºi în
prezent.

Între lucrãrile publicate se distinge cartea
Metode de rezolvare a problemelor de pro gra -
mare neliniarã3, apãrutã în anul 1973 pentru care
autorul a fost distins cu Premiul Academiei R. S.
România. Din anul 1979 Ioan Maruºciac con duce
lucrãri de doctorat în specialitatea cercetãri ope -
raþionale, iar pentru meritele sale excepþionale
este ales membru al Societãþii Americane de Ma -
te maticã ºi recenzent la douã din cele mai valo -
roase reviste internaþionale „Math e mat i cal Re views”
din Statele Unite ale Americii ºi „Ze tral blatt für
mathematik” din Germania. 

Matematicianul ºi dascãlul de excepþie Ioan 
Maruºciac este omul care în anii dictaturii are
curajul sã afirme: „Din cauza unor mai modeste
posibilitãþi de informare ºtiinþificã, a penuriei de
contacte cu matematicieni din alte þãri, riscãm,
deci, sã rãmânem în urmã. Trebuie ºtiut cã fãrã
reviste de specialitate ºi cãrþi de mâna întâi nu se
pot face cercetãri matematice de vârf”4.

Ilustrul reprezentant al ºcolii clujene de ma -
te maticã nu ezitã sã se pronunþe ºi asupra modului 
cum se predã matematica în România. „Învã þã -
mântul nostru matematic e prea teoretic, prea ax i -
om atic” afirmã profesorul Ioan Maruºciac în
1982 ºi crede cã „... în primul rând trebuie sã
aerisim programele ºi manualele, reþinând noþiu -
nile fundamentale ºi rezervând mai mult de jumã -
tate din timp pentru aplicaþie”5. Aceste deziderate 
au început a fi realitãþi dupã un deceniu ºi ju -
mãtate de la afirmarea celor de mai sus, când la
cârma ºcolii româneºti a venit tot un reprezentat
al ºcolii clujene, profesorul Andrei Marga.

Tot ceea ce a propus profesorul universitar
doc tor Ioan Maruºciac în 1982 celor care au avut
rolul de diriguitori a început a prinde viaþã doar în
perioada actualã, cu toate lipsurile ce persistã încã.

Distinsul dascãl clujean propune programe
diferenþiate, o programã maximã pentru clasele
de elitã ºi una minimalã pentru clasele cu nivel
mod est, fiindcã „matematica, ca orice disciplinã,
cere muncã ºi înzestrare”6. 

Încã în 1982, matematicianul Ioan
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5 Ibi dem, p. 7. 
6 Ibi dem, p. 8.



Maruº ciac atrãgea atenþia contemporanilor cã „...
nu se poate concepe o organizare ºtiinþificã a
producþiei ºi a muncii fãrã a folosi metodele cer -
cetãrii ope raþionale ºi ale informaticii”, la care s-a 
ajuns azi, dupã decenii de cãutãri. 

A trebuit sã treacã timp mult ca ideile unui
mare om de ºtiinþã sã fie tratate cu atenþia cu -
venitã la nivel naþional. Asistãm la ora actualã,
sub presiunea exploziei informaþionale din þãrile
puternic dezvoltate, la o schimbare de mentalitate 
în privinþa atenþiei de care trebuie sã se bucure
informatica. Fiind maramureºean „am pãstrat me -
reu legãturi cu þinuturile mele de naºtere ºi de
suflet”, mãrturiseºte acest valoros fiu al Þãrii Ma -
ra mureºului, lucru ce l-a fãcut ºi-l face prin ru -
denii, prieteni, prin foºti studenþi, prin inspecþii
speciale ºi participãri la sesiunile ºtiinþifice orga -
nizate de maramureºeni. Ca om de ºtiinþã, profe -
sorul Maruºciac a utilizat un limbaj uni ver sal,
aparþinând astfel, în primul rând, umanitãþii, dar prin 
origine el este o emblemã a etniei din rândul cãreia
s-a ridicat pentru a fi un om valoros al vremii sale. 

În spiritul plaiurilor natale, omul de aleasã
omenie Ioan Maruºciac a ctitorit o casã, a sãdit
mai mulþi pomi ºi, pe lângã numeroºii discipoli,
ºi-a for mat ºi educat pe cei doi urmaºi, un fiu
Sandu ºi o fiicã Cristina, ºi-a îndemnat distinsa
doamnã, profesoara Liuba Maruºciac, sã-ºi adune 
numele pe-o carte de amintiri din vremurile ce -
þoase. La toate cele arãtate s-ar fi alãturat multe
împliniri profesionale, dacã magistrul nu s-ar fi
stins în plinã putere de creaþie la 3 mai 1987. O
personalitate eminentã ca profesorul Ioan
Maruºciac meritã o monografie nu un medalion
ca ºi cel de faþã ori modeste omagieri în cadrul
„Asociaþiei maramureºenilor” din Cluj-Napoca
sau la întâlnirile membrilor „Asociaþiei Ro mâ -
nia-Ucraina” din acelaºi oraº transilvan, care au
menirea de a ºterge praful uitãrii de pe numele
profesorului clujean.

Nãdãjduim cã va veni timpul valorilor ºi de -
mer surilor noastre li se vor alãtura cãrturarii conºti -
enþi cã vremurile în care trãim duc lipsã de modele,
cum a fost dascãlul ºi omul de ºtiinþã Ioan Maruºciac.
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Andrei Grobei
1900-1987

Lazãr TEMIAN

În prima jumãtate a secolului al XX-lea

rolul învãþãtorului era acela de adevãrat

luminãtor, atât al elevilor, cât ºi al sã -

tenilor, prin activitatea educativ-culturalã ºi cea

practicã-exemplificatoare fiind un model de con -

ºti inþã ºi verticalitate, alãturi de preotul sa tului.

Un renumit exemplu în acest sens a fost ºi Andrei

Grobei, dascãl de vocaþie.
S-a nãscut la 29 au gust 1900 în satul Fin -

teuºul Mare, comuna ªomcuta Mare, într-o fa -
milie de agricultori. Tatãl fãcea parte dintr-o fa mi -

lie care deþinea pãmânt puþin, iar mama − Ruja,
nãscutã Blaga, venea dintr-o familie de þãra ni
fruntaºi din Mireºul Mare. Oamenii din sat ºi-l
aminteau pe Timofie al lui Pantea ca un om voinic
ºi vesel, harnic ºi sãritor în ajutorarea sãra cilor, iar
pe Ruja ca o preocupatã în totalitate de gospodãrie
ºi creºterea copiilor. Dumnezeu le-a dãruit cinci
copii: Ioan, Nistor, Iulica, Morica ºi Andrei.

Micul Andrei („Indrei”) alerga toatã ziua
dupã fraþii mai mari, dar nu reuºea sã le vor -
beascã, spre marea îngrijorare a pãrinþilor, deºi un 
bãtrân sfãtos din sat le prevestise cã „Indrei a
vorovi bugãt, ºi mult ºi bine”. Abia la vârsta de 4
ani a început sã lege cuvintele.

Copilãria ºi-a petrecut-o ca toþii copiii de la
þarã: pãzeau vitele ºi se jucau „de-a liþu”, „popi ca”,
„poarca”, „de-a fuga” ºi alte jocuri nãscocite de ei. 

ªi-a început pregãtirea ºcolarã la ºcoala
con fe sionalã din sat, unde se preda în limba
românã, sub îndrumarea destoinicului învãþãtor
Gavril Bogdan. Ca în majoritatea satelor din acea
vreme, ºcolile confesionale funcþionau, de obicei, 
în cãsuþe sim ple, cum era ºi cea din Finteuº.

Pãrinþii, intuind inteligenþa copilului ºi
dorind sã-l dea la ºcoli bune, deoarece absolvenþii 
ºcolilor confesionale nu erau primiþi la liceu, s-au
vãzut nevoiþi sã-l ducã la o ºcoalã de stat. Astfel,
în anul ºcolar 1908-1909 l-au înscris la ºcoala din
Mireºul Mare, satul na tal al mamei, unde învãþau
numai copii de români, dar învãþãmântul se des -

fãºura în limba maghiarã. Aici s-a bucurat de
îndrumarea dascãlului Augustin Caba. 

Dupã absolvirea ºcolii primare, pãrinþii l-au 
înscris la Gimnaziul Maghiar de Stat din Baia
Mare. A stat la diferite gazde ºi, ca toþi elevii de la
sate, era întreþinut cu alimentele aduse de pãrinþi.

Terminându-ºi studiile gimnaziale, în anul
ºcolar 1915-1916, deoarece starea materialã a fa -
miliei nu-i permitea continuarea studiilor, a fost
nevoit sã lucreze ºi s-a angajat la Notariatul Cer -
cual din Coaº. Aici era preot Vasile Pogãciaº, care, 
apreciindu-i destoinicia, l-a sfãtuit sã se facã în -
vãþãtor. În timpul vacanþelor, pentru a-ºi face eco -
nomii, a mai lucrat ºi la Notariatul din Berchez. 

În 1916 s-a înscris la ªcoala Normalã Con -
fesionalã din Sibiu. Cum Primul Rãzboi Mondial
era în plinã desfãºurare, ºcoala a fost obligatã sã
se refugieze la Arad, unde ºi-a susþinut examenele 
pentru anul I.

În anul ºcolar 1917-1918 era elev ordinar în 
anul II la Sibiu, unde a beneficiat de cunoºtinþele
împãrtãºite de o pleiadã de strãluciþi profesori: dr. 
Pavel Roºca, dr. Silviu Dragomir, dr. Romul
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Cândea, Timotei Popoviciu, Aurel Popoviciu,
Can did Popa. Di rec tor al ªcolii Normale ºi al
Seminarului Teologic era dr. Eusebiu Roºca. 

Pentru anul III de studii, elevilor li s-au
pretins diferite cantitãþi de alimente, pe care fa -
milia nu le-a mai putut asigura, aºa cã s-a vãzut
nevoit sã renunþe la ªcoala de la Sibiu ºi s-a
înscris la Preparandia din Gherla. A absolvit anul
III avându-i printre profesori pe Titu Demian, Pop 
Cornel, Bota Vasile, iar ca di rec tor pe canonicul
dr. Petru Fa bian. Aici i-a fost coleg Ion Cleja, care 
a profesat apoi în Maramureº cu rezultate deo -
sebite ºi de care l-a legat o frumoasã prietenie, ce
a durat toatã viaþa.

A absolvit, fiind clasificat primul între cei
nouã absolvenþi ai promoþiei 1919-1920. A fost
prima generaþie de dascãli români promovatã
dupã istoricul act al Unirii din 1 Decembrie 1918.

Deºi directorul ºcolii, Pop Cornel, i-a pro -
pus sã rãmânã învãþãtor la ªcoala de Aplicaþie,
fiind de la þarã ºi cunoscând bine situaþia învã -
þãmântului românesc de la sate, mai ales în vre -
mea respectivã, a preferat sã meargã în mijlocul
acestora, unde, spunea el „ogorul este mai înþe -
lenit” ºi unde un vast teren de activitate îi va da
prilejul sã punã în aplicare cunoºtinþele acu mu -
late ºi „sã lupte din rãsputeri pentru creºterea ºi
educarea viitorilor cetãþeni mai luminaþi, iubitori
de neam ºi glie strãmoºeascã”1.

La 1 septembrie 1920 a fost numit învãþãtor
la ªcoala Primarã din localitatea Vãlenii
ªomcutei, a cãrei populaþie ºcolarã cuprindea, la
data respectivã, 110 elevi. Salariile învãþãtorilor
erau aºa de mici, încât tatãl sãu a fost nevoit sã-i
plãteascã masa de amiazã la o familie din sat.

La festivitatea de încheiere a primului an
ºcolar, a vorbit pãrinþilor ºi elevilor, dându-le
sfaturi utile pentru viaþã: „Respectaþi pe cei bã -
trâni ºi daþi-le cinstea ce li se cuvine cãrunteþelor
ºi dungilor triste care le cresteazã fruntea. Fiþi
harnici! Ajutaþi-i pe pãrinþi la lucrurile câmpului
ºi învãþaþi meseria adevãratului muncitor, cãci voi 
sunteþi viitorul acestei comune”2.

Între anii 1921-1922 a fãcut ºcoala de Ofi -
þeri de Rezervã la Ploieºti, dupã care s-a reîntors
la catedra din Vãleni, fiind numit di rec tor. Vor

trece 18 ani, cei mai frumoºi din viaþã, pe care-i va 
petrece la aceastã ºcoalã. 

Din toamna anului 1924, în acelaºi timp cu
activitatea desfãºuratã cu copiii la catedrã, a ini -
þiat ºi a condus, timp de patru ani, cursuri de
alfabetizare pentru adulþii din sat în scopul re -
ducerii numãrului mare al neºtiutorilor de carte ºi
aici ca în toate satele româneºti în perioada
interbelicã. 

În anul 1925 s-a cãsãtorit cu Elisabeta Co -
teþiu, care fãcea parte dintr-o familie de frunte din
Finteuº. Aceasta i-a fost sprijin per ma nent în toa -
te acþiunile, fiind soþie devotatã ºi gospodinã
neîn trecutã. Fa milia a fost binecuvântatã cu trei
copii: Liviu (1926, mort de timpuriu), Me la nia
(1927) ºi Vir gil (1931).

Un mo ment im por tant în viaþa so cial-cul -
turalã a comunitãþii din Chioar s-a înregistrat la 2
februarie 1930, când un colectiv de intelectuali, în 
frunte cu învãþãtorul Andrei Grobei ºi preotul
Efrem Coteþ, scoate, la tipografia „Mercur” din
ªomcuta Mare, foaia „Chioarul”. (Sub acest nu me
apãruse, între anii 1921-1922, tot la ªomcuta, un
ziar din iniþiativa dascãlului ªtefan Pop, dar, nea vând
susþinere materialã, ºi-a încetat repede apariþia). 

În articolul-pro gram, publicat în primul nu -
mãr ºi intitulat „Chioarul este titlul gazetei noas -
tre”, semnat Chioranul (pseudonimul lui Andrei
Grobei), se spune: Astãzi când Chioarul este
contopit cu trupul Mamei ºi când suntem dupã 10
ani de la Unire ºi de când lanþurile ruginite s-au
frânt, 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 materialã se poate face nu -
mai prin luminã, prin ºtiinþã de carte ºi propa -
gandã culturalã. Nevoile ce astãzi se simt, le va
împlini gazeta noastrã, deci sã ne grupãm pe
lângã ea...3.

Andrei Grobei a publicat multe articole des -
pre situaþia învãþãmântului din Chioar ºi despre
problemele din agriculturã, religie, politicã, cu
care se confruntau localnicii. Reþin atenþia câteva
arti cole apãrute în „Chioarul” (semnate cu numele
întreg, cu iniþialele A.G. sau cu pseudonimele
Chioranul ori Dumbrãviceanu), din care reiese
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seriozitatea cu care a abordat complexele situaþii
ale comunitãþii chiorene din perioada interbelicã.

Problemele învãþãmântului ºi ale das cã -
lilor, durerile pensionarilor neglijaþi de stat erau
analizate cu un deosebit spirit critic:

„Luminã ºi iar luminã îi trebuie poporului
nostru, cãci când el va fi pe deplin luminat, atunci
el singur îºi va ºti croi un viitor mai strãlucit decât
cel ac tual.

Preotul ºi învãþãtorul au fost ºi în trecut
aceia care au frãmântat aluatul din care s-au for -
mat ºi împlinit visurile seculare ºi parcã ºi acuma
tot ei trebuie sã fie aceia care sã ducã la izbândã
stindardul Astrei...”4.

Jurãmântul pe care-l depun dascãlii la în -
ceput de an „...dã putere ºi curaj pentru ca slujba
atât de grea a învãþãtorului sã parã mai uºoarã ºi ca
luminãtorul sã învingã piedicile ce i se pun pentru
ca mereu sã poatã sta la înãlþimea chemãrii”5.

O puternicã pledoarie a adus învã þã mân -
tului, în gen eral, ºi susþinerii gimnaziului din
ªomcuta, în mod spe cial, un gimnaziu atât de
necesar chiorenilor:

„În cei zece ani de dupã rãzboi, cel mai
mare bine ce s-a fãcut pentru Chioar a fost în -
fiinþarea Gimnaziului de Stat din ªomcuta Mare... 
Cu 1923, anul înfiinþãrii, s-a început o epocã de
înflorire culturalã a Chioarului ºi cu anul 1929,
anul desfiinþãrii gimnaziului, am intrat în de cã -
dere... Aºa copiii þãranilor chioreni rãmân fãrã
gimnaziu ºi, deci, fãrã baza de a ocupa funcþiuni
inferioare în stat ori la comunã, fãrã putinþa de a
preþui înºiºi valoarea industriei ºi a comerþului, pe 
care îmbrãþiºându-le sã devinã meseriaºi ºi co -
mercianþi pricepuþi, cu putere de concurenþã cu
orice strãini...”6. De aceea „focare de luminã ºi
culturã generalã, în oricare parte a þãrii sau în
oricare þinut sunt ele plasate, au o importanþã
primordialã în progresul unei naþiuni. Razele lor
binefãcãtoare se extind nu numai în centrul în
care sunt, ci ele strãlucesc cu o forþã vie în jurul
întreg, ba chiar ºi în þara întreagã. Un astfel de

focar de o necesitate a vremurilor a fost ºi
Gim naziul de Stat din ªomcuta Mare. Bãieþii
frun taºilor ºomcuteni, atât cei români, cât ºi cei de 
alte naþionalitãþi aveau putinþa de a-ºi pune baza
în vãþãturii... Rând pe rând, de pe toate dealurile ºi
vãile din prejur au bãtut la poartã bãieþi dornici de
a-ºi câºtiga pregãtirea... Au venit apoi bãieþi de prin
alte pãrþi ale þãrii, ba în timpuri din urmã erau ºi fraþi
din Vechiul Regat prin ce încetiºor se realiza în
parte ºi unificarea sufleteascã între români...”7. 

În privinþa realitãþilor politice, Andrei
Grobei se dovedeºte un fin ºi profund observator:

„Poporul nu mai are încredere în con du -
cãtorii aceia ponegriþi ºi încurcaþi în atâtea chesti -
uni gingaºe financiare. Vedem chiar ºi acum în
aceastã crizã enormã rãsãrind milionari ca ºi ciu -
percile. ªi oare cine sunt acei milionari?...

Fiecare partid, cât era în opoziþie, mãcina
chestia revizuirii averilor ºi punerea la închisoare
a acelor care îndrãzneau sã se atingã de banul
pub lic, dar venit la putere lãsa totul baltã...”8.

Despre criza economicã a anului 1930 nota:
„Înþelegem criza financiarã, economicã ºi

chiar de orice naturã fie, ea este ca o urmare
fireascã a vremurilor ºi scãparea din ghearele ei
trebuie sã fie preocuparea de cãpetenie a fiecãrui
cetãþean. ªi oare cine sunt chemaþi în primul rând
la munca cinstitã ºi de salvare în aceastã direcþie?
Nu aceia care au posibilitatea moralã ºi ma te -
rialã? Da, aceia care prin voturile ºi încrederea
poporului s-au ridicat la înalte demnitãþi ºi care,
în urma demnitãþii, au ajuns a avea ºi situaþia ma -
terialã îmbelºugatã. Da, ei ar fi aceia care ar trebui 
sã premeargã cu exemplul...”9.

În preajma marilor sãrbãtori publica pagini
întregi ded i cate acestora: „De Florii”, „Naºterea
lui Iisus”, amintiri din copilãrie le gate de „Vine -
rea Mare” sau „De Crãciun”.

Scriind despre publicaþia „Chioarul”, pro -
fesorul Ioan Chiº ªter sublinia cã Andrei Grobei,
care era re dac tor responsabil, îndeplinea în cea
mai mare parte munca redacþionalã ºi „...datoritã
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4 A. G., Adunarea Astrei în Chioar, în „Chioarul”, nr. 30, 1930, p. 1.
5 A. G., Jurãmântul învãþãtorilor, în „Chioarul”, nr. 38, 1930, p. 2.
6 A. G., Înainte, în „Chioarul”, nr. 4, 1930, p. 1.
7 Chioranul [A. G.], Cu o orã mai devreme, în „Chioarul”, nr. 5, 1930, p. 1.
8 Chioranul [A. G.], Controlul averilor funcþionarilor publici, în „Chioarul”, nr. 3, 1931, p. 1.
9 Chioranul [A. G.], Mai multã tragere de inimã, în „Chioarul”, nr. 42, 1930, p. 1.



[lui] ziarul apãrea relativ regulat ºi avea echilibru
în concepþie, fiind ferit de excese naþionaliste sau
de politica deºãnþatã a partidelor de toate nuanþele 
ºi orientãrile. Gazeta se bucura de popularitate în
rândul locuitorilor Chioarului”10.

În paralel cu activitatea didacticã ºi cea
obºteascã desfãºuratã, Andrei Grobei s-a pre ocu -
pat ºi de culegerea folclorului din zona atât de
bogatã a Chioarului.

În 1930 a publicat, împreunã cu Vladi mir
Diaconiþa-Poiana, culegerea de folclor 1070 chi -
ui turi din Chioar. Culegerea este importantã de -
oa rece adunã, pentru prima datã, piese folclorice
din zona etnograficã a Chioarului. Tot în acest an
a publicat ºi Prisonierul: în cinci tablouri, apariþie 
anunþatã ºi în foaia „Chioarul”. Au urmat scrierile 
Tãnase ºi mãgarul ºi Þiganul în cãruþã, prima un
di a log comic ºi a doua un monolog comic, reflec -
tând spiritul ºãgalnic al autorului.

Activitatea cu tinerii liceeni ºi studenþii din
sat în timpul vacanþelor s-a materializat prin susþi -
nerea acestora pentru constituirea Societãþii de
Culturã „Tinerimea Vãleanã”, devenind, îm preu -
nã cu colega sa, învãþãtoarea Viorica Gheþie,
membri de onoare ai societãþii. 

Învãþãtorii din Chioar fãceau parte din Cer cul
Învãþãtorilor Chioreni „George Coºbuc”, con dus de
Andrei Grobei, care s-a preocupat în mod spe cial de
perfecþionarea profesionalã a dãscã limii din zonã,
publicând mai multe articole pe aceastã temã. 

În scopul rãspândirii culturii în popor, la
adunarea Despãrþãmântului „Chioar” al Astrei,
þinutã la ªomcuta în 25 au gust 1930, a promovat
câteva modalitãþi, pe care le considera mai efi -
ciente: cititul cãrþilor din biblioteca Astrei, orga -
nizarea minuþioasã a serbãrilor poporale, a
ºe zã torilor ºi a conferinþelor, punerea în scenã a
unor piese de teatru, iar pentru realizarea cu suc -
ces a acestora propunea sã fie antrenaþi profesorii, 
medicii, agronomii, farmaciºtii, avocaþii, me se -
riaºii, toþi cei care ar putea oferi poporului în -
drumãri folositoare. 

Pentru activitatea susþinutã ºi neobositã pe
care o desfãºura, precum ºi pentru „hãrnicia ºi
destoinicia” dovedite în conducerea Cercului
Cul tural „G. Coºbuc” ºi pentru formarea colecþiei
de folclor, i s-au adus mulþumiri, atât din partea

Revizoratului ªcolar al judeþului Satu Mare, de
care aparþinea Chioarul (sub semnãtura lui Dariu
Pop), cât ºi din partea Ministerului. 

Începând cu data de 15 martie 1934, Mi -
nisterul Instrucþiunii, al Cultelor ºi Artelor l-a
delegat subrevizor ºcolar de con trol în judeþul
Satu Mare, pentru plasa ªomcuta Mare ºi Ardud,
Andrei Grobei fiind, pe atunci, cel mai tânãr or -
gan de con trol. 

În anul 1937, împreunã cu tinerii constituiþi
în Societatea Culturalã „Tinerimea Vãleanã” ºi cu 
familiile vãlenaºilor, care au avut bãrbaþi cãzuþi
pe câmpul de luptã în Primul Rãzboi Mondial, a
reuºit sã ridice în centrul satului un mon u ment al
eroilor, a cãrui inaugurare a avut loc în 14 martie
acelaºi an. Tot acum a fost inauguratã ºcoala
nouã, la edificarea cãreia a contribuit esenþial.
Aceasta era o construcþie solidã, cu fundaþie de
beton, trei sãli de clasã, cancelarie ºi locuinþã
pentru di rec tor. Prefectul judeþului Satu Mare i-a
transmis cu acest prilej cuvinte de laudã pentru
munca constructivã ce a depus-o la ridicarea satului.

În perioada anilor 1937-1938 a înfiinþat,
împreunã cu colegul sãu, învãþãtorul Dumitru
Bozga, corul adulþilor din sat.

Activitatea didacticã ºi asigurarea unor con -
diþii optime pentru desfãºurarea procesului in -
struc tiv i-au adus aprecieri la inspecþia fãcutã de
inspectorul D. Si mon în 8 martie 1938. Acesta
remarca: „Dl Grobei Andrei a reuºit ca într-un
fund de sat sã facã o ºcoalã model, cu care s-ar
mândri orice oraº”11.

Cu data de 1 septembrie 1938 a fost trans -
ferat la ªcoala nr. 2 din Baia Mare.

S-au încheiat, astfel, 18 ani de activitate
intensã, desfãºuratã cu toatã dragostea ºi dãruirea
pentru satul Vãlenii ªomcutei ºi pentru vãlenaºi,
bucurându-se de întreaga stimã ºi preþuire a
acestora. Mult timp au rãmas în amintirea sã -
tenilor frumoasele serbãri cu elevii ºi tinerii din
sat ºi spectacolele echipei de teatru a tineretului
(pe care a iniþiat-o, a condus-o ºi în care a activat
împreunã cu soþia). O reuºitã deosebitã a echipei a 
fost punerea în scenã a piesei lui Caragiale „Conu
Leonida faþã cu reacþiunea”, care, bucurându-se
de succes, a fost prezentatã ºi în satele din jur. Un
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loc aparte l-a ocupat instruirea de cãtre Andrei
Grobei a elevilor ºi adulþilor privind pomãritul ºi
altoirea dupã metode ºtiinþifice ºi înfiinþarea pe -
pinierei ºcolare, din care ofereau gratuit pomi
pentru a-i încuraja pe sãteni. Peste ani, livezile
vãlenaºilor, îndeosebi cele cu meri din soiul Jon a -
than, erau vestite în tot Chioarul, chiar ºi în þarã.
De succes s-a bucurat ºi asocierea gospodarilor în
cazuri de calamitãþi prin înfiinþarea, la iniþiativa
lui, a Asociaþiei Crescãtorilor de Vite. O fru -
moasã amintire i-au pãstrat vãlenaºii ºi doamnei
Saveta, soþia sa, care a iniþiat fetele din sat în taina 
cusãturilor cu spe cific lo cal ºi le-a dat imboldul
de a-ºi coase frumoase cos tume populare.

Titularizat în 1938 la ªcoala nr. 2 din Baia
Mare, Inspectoratul ªcolar Cluj l-a numit, în ace -
laºi an, subinspector ºcolar de con trol pentru pla -
sa Baia Mare. În aceastã calitate a inspectat toate
ºcolile din zonã, chiar ºi pe cele din localitãþile
aºezate în zone îndepãrtate ºi dificile, la care se
ajungea greu ºi pe care ceilalþi inspectori le-au
ocolit. În aceastã perioadã a colaborat la publi -
caþiile „Afirmarea”, „ªcoala sãtmãreanã”, „Con -
ºti inþa româneascã”, editate la Satu Mare.

În timpul liber îºi îngãduia sã valorifice
experienþa vieþii în maxime încãrcate de înþe -
lepciune: „Fierul prin cãlire se întãreºte, iar omul
prin muncã se oþeleºte”; „Nu-i sãrac cine n-are
bogãþie, ci este sãrac cine n-are învãþãturã”;

„Cins tea este mai de valoare decât
diamantul, cãci ea poate fi averea
tuturor, pânã când diamantul numai al 
celor bogaþi”; „Precum florile servesc 
nutremânt albinelor, aºa ºi omul cu
învãþãturã trebuie sã îndulceascã via -
þa celor din jur”12.

Datoritã bogatei activitãþi des -
fãºurate pe te ren naþional ºi cul tural,
în anul 1939 Serviciul So cial de pe
lângã Þinutul Someº l-a numit în Sfa -
tul Cul tural al Plasei Baia Mare. 

Anul 1940 a adus nori negri
asu pra Ardea lului de Nord. Prin
Dictatul de la Viena, Ardealul a fost
smuls din trupul Þãrii Mamã ºi cedat

Unga riei horthyste. Românii au fost nevoiþi sã se
risi peascã ºi sã-ºi caute adãpost de prigoana un -
garã. Învã þã torul Andrei Grobei a fost ridicat din
mij locul familiei, dus între baionete ºi întemniþat
trei zile în Cetatea din ªomcuta pentru a fi folosit
la schimb cu maghiarii aflaþi pe teritoriul ro mâ -
nesc. Jandarmeria maghiarã l-a acuzat cã, în urma 
veri ficãrii copiilor instruiþi de el, s-a constatat
„jig nirea sentimentului maghiar” ºi, prin urmare,
nu corespunde cerinþelor timpului, neputând fi
reîncadrat în învãþãmânt. Aºadar, a fost expulzat
peste graniþã, stabilindu-se împreunã cu fa milia la 
Lugoj. Aici a predat la ªcoala „Ion Vidu”. Remar -
cându-se prin seriozitatea ºi profesionalismul cu
care lucra, în anul urmãtor, în 1941, Inspectoratul
ªcolar al judeþului Severin l-a numit subinspector
de administraþie al Inspectoratului, iar în anul
1942 a fost felicitat de prim-pretorul plasei Lugoj
pentru frumoasa activitate desfãºuratã în cadrul
cercurilor culturale care funcþionau în judeþ:
„...con ferinþele D-voastrã au fost cu adevãrat sfa -
turi ºi bune îndemnuri pentru prosperitatea popo -
rului, atât din punct de vedere cul tural, moral, cât
ºi eco nomic etc.”13.

În 1943, într-o adresã trimisã de sub ins -
pectorul de pregãtire a premilitarilor al judeþului
Severin, i s-au adus mulþumiri, în calitate de loco -
tenent în rezervã, pentru activitatea vie depusã
„...nu numai la educarea tineretului, ci, într-o
apre ciabilã mãsurã, la luminarea maselor, în deo -
sebi acum, în timpurile grele când Þara ºi Neamul 
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de la stânga la drepta), împreunã cu dascãli 

ºi elevi ai ªcolii nr. 2 din Baia Mare.

12 Ibi dem, p. 15.
13 Ibi dem, p. 19.



se aflã la rãscruce de Istorie... Îndemnurile ºi
sfaturile D-voastrã... rupte cu adevãrat din suflet,
au pãtruns adânc în sufletul tineretului încredinþat 
pentru educare... ºi care, oricând Þara îi va chema
la datorie, vor rãspunde fãrã ºovãire [...] pe fron tul
armelor, pentru apãrarea fruntariilor fireºti...”14.

Pentru activitatea de excepþie desfãºuratã la 
catedrã, Ministerul Educaþiei Naþionale i-a acor -
dat, în anul 1944, gradaþia de merit.

Dupã reintegrarea Ardealului în graniþele
fireºti, la 15 iunie 1945 se reîntoarce ca di rec tor la 
ªcoala nr. 2 din Baia Mare, de unde fusese alun -
gat de horthyºti. A gãsit o clãdire ruinatã, fãrã
mobilier ºi fãrã ma te rial di dac tic, dar în câteva
luni, la inspecþia fãcutã, inspectorul Dumitru An -
cuþa constata „minunea” înfãptuitã: ºcoala a fost
scoasã din starea de paraginã ºi pusã în stare de
funcþionare, „... pentru felul cum con duce direc -
þiunea meritã toatã lauda. Domnia Sa ºi-a câºtigat
pe deplin dragostea colegilor ºi stima autori -
tãþilor...”15, fapt pentru care învãþãtorul Andrei
Grobei a fost notat cu calificativul „Foarte bine”.

În anii 1946-1947 s-a dedicat cu toatã ener -
gia activitãþilor didactice ºi culturale. A reuºit, în
perioada 1948-1956, sã formeze o echipã de tea -
tru cu cadrele didactice ºi sã iniþieze înfiinþarea
corului învãþãtorilor, care a fost dirijat de colegul
sãu, învãþãtorul Gheorghe Ciobanu. De ase me -
nea, a rostit zeci de conferinþe de popularizare a
ºtiinþei, într-un stil adecvat, pe înþelesul tuturor.

În calitate de preºedinte al Sindicatului din
Învãþãmânt, în 1947 a organizat un reuºit fes ti val
ar tis tic în Baia Mare, precum ºi serbãri în comu -
nele Sãsar, Coltãu, Copalnic-Mãnãºtur, Tãu þii-
 Mã gherãuº.

Prin întreaga sa activitate a fost un viu ºi
per ma nent exemplu pentru cadrele didactice din
Baia Mare ºi împrejurimi. S-a cãlãuzit toatã viaþa
dupã principiul pe care l-a enunþat: „Sufletul co -

pilului este grãdina pe care, dacã o munceºti
cinstit, se transformã în grãdinã de flori, pe când,
dacã o laºi uitãrii, atunci se transformã în mã -
rãciniºuri, iar florile în buruieni teribile. […]
Învãþãtorul este acel grãdinar care trebuie sã nu
înceteze a se obosi pentru a-ºi vedea grãdina în
bunã stare. Ce mângâiere sufleteascã mai mare
decât aceasta!”16.

Suferind de laringitã cronicã, boalã care-i
afecta pe mulþi dascãli, a fost nevoit sã renunþe la
catedrã ºi, în 1956, s-a pensionat de boalã. Apoi,
timp de 10 ani, a lucrat ca funcþionar la serviciul
administrativ al I.C.R.A. Baia Mare, de unde s-a
pensionat la limitã de vârstã.

Pasiunea pentru folclor nu l-a pãrãsit nici în
aceºti ani, astfel, ºi-a ordonat materialul folcloric
cules de-a lungul anilor din satele chiorene ºi, în
1970, a publicat „Bocete. Colinde din Chioar” în
volumul Ceas pe ceas se-alungã. 

De asemenea, a participat cu mare plãcere
la sesiuni de comunicãri ºtiinþifice, îndeosebi cele 
organizate de Biblioteca Judeþeanã Maramureº. 

Întâmplarea a fãcut sã-l cunosc pe dascãlul
Andrei Grobei când se afla la vârsta senectuþii.
Era de staturã mijlocie, pãstrând atributele ve -
chiului dascãl respectat: purta pãlãria ºi umbrela
tip baston, specifice învãþãtorului din perioada
interbelicã. Cu faþa seninã ce radia multã înþelep -
ciune ºi cu vocea blândã, puþin rãguºitã, fãrã sã
ridice niciodatã tonul într-o discuþie, te cucerea de 
la prima întâlnire. Avea vorba directã, fãrã oco -
liºuri, de o sinceritate debordantã, care ducea pâ -
nã la dezvãluiri intime. 

S-a stins, la vârsta de 87 de ani, la 31 iulie
1987. 

A rãmas în amintirea celor care l-au cu -
noscut ca un model al educatorului onest, mod est
ºi generos, mereu dornic sã facã bine semenilor.
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Ludovic Bruckstein
1920-1988

Ioan Dorel TODEA

Ludovic (Jo seph-Leib) Bruckstein, s-a

nãscut la 27 iulie 1920 în oraºul Muka -

chevo, care, în acea vreme aparþinea

Cehoslovaciei, iar astãzi e în Ucraina, ºi a murit la 

4 au gust 1988 la Tel Aviv. 
Fa milia lui s-a stabilit la Sighetul Mar ma þiei. 

Ludovic a copilãrit (de la patru ani) în orã ºelul din
nordul Maramureºului, renumit, în acele vremuri,
pentru prosperitatea comunitãþii evreieºti. 

Tatãl sãu deþinea, înaintea celui de-al Doilea
Rãzboi Mon dial, o micã fabricã de bastoane, pe
care o con ducea împreunã cu fratele sãu, Aaron.
Afacerea era prolificã – veneau cereri ºi din strãi -
nãtate. O vreme, fa milia a fãcut comerþ ºi cu
plante me dicinale din zona Maramureºului, pe
care þãranii le culegeau din jurul Sighetului. 

În anul 1938 a absolvit ªcoala Comercialã
de Bãieþi din oraº ºi pânã în anul 1944 va fi
funcþionar comercial. În liceu, Ludovic Bruck -
stein scria poezii ºi avea planuri mari: voia sã
urmeze Dreptul în Elveþia, dar situaþia politicã
incertã din Europa l-a fãcut sã-ºi amâne visele ºi
sã dea o mânã de ajutor la afacerile familiei. 

A urmat o perioadã grea pentru fa milia sa.
Dupã luni bune petrecute în ghetoul din Sighet, în
luna mai 1944 fa milia Bruckstein – mamã, tatã ºi
patru copii – a fost deportatã la lagãrul de exter -
minare de la Auschwitz. Ludovic Bruckstein a
fost prizonierul cu numãrul A37013. A fost eli -
berat un an mai târziu, dupã un tur prin mai multe
lagãre de muncã forþatã: Hanovra, Gross-Rosen,
Wolfsberg. S-a întors acasã, aºteptându-ºi o vre -
me fa milia. Doar el ºi un frate, care a emigrat în
Is rael dupã rãzboi, au supravieþuit ºi s-a întors la
Sighetul Marmaþiei. Când a ajuns în þarã ºi-a dat
seama cu adevãrat ce s-a întâmplat. Din evreimea
oraºului, de peste 13.000 de oameni, rãmãseserã
mai puþin de 2.500. Ludovic Bruckstein îºi tot
aºtepta fa milia, pânã când ºi-a dat seama cã n-o sã 
mai vinã. A fost foarte deprimat realizând cã, din
partea evreilor, practic nu a existat nicio re zis -
tenþã când au fost luaþi ºi duºi acolo. O rãscoalã la

Auschwitz, l-a inspirat pe Ludovic Bruckstein sã
scrie o piesã de teatru, care se numeºte Schimbul
de noapte. Piesa s-a jucat cu mult succes la Tea -
trul Evreiesc de Stat ºi în turnee prin þarã din ’48
ºi pânã în ’58. Prima lui piesã a scris-o dintr-un
ºoc teribil. Ludovic Bruckstein a înþeles cã soarta
poate fi uneori îngrozitoare, dar asta nu l-a înrãit. 

Întors în þarã, ºi-a continuat studiile la Cluj
ºi Bucureºti, unde a locuit o vreme. În 1945 intrã
în Consiliul Dem o crat al Evreilor ºi în P.M.R.,
ajunge secretar judeþean, iar în 1948 este pro -
movat ac tiv ist cul tural la Comitetul Cen tral al
Comitetului Evreiesc din Bucureºti .

Scrie ºi publicã prozã scurtã ºi teatru ºi în
1949 devine membru al Uniunii Scriitorilor ºi ºef
al secþiei de dramaturgie. Între 1951-1952 ur -
meazã ªcoala de Literaturã „Mihai Eminescu”
din Bucureºti, iar în perioada 1952-1953 este re -
dac tor la „Viaþa româneascã” ºi ºeful secþiei de
teatru, dar în acelaºi timp ºi asistent universitar la
Catedra de esteticã, a Institutului de Teatru „I. L.
Caragiale”. În toamna lui 1953 s-a întors la Si -
ghetul Marmaþiei ºi, pentru o perioadã, va fi ref er -
ent tehnic la O.C.L. Alimentara, iar apoi va preda
la Liceul „Dragoº-Vodã”. Este transferat la
ªcoala Popularã de Artã ca profesor la catedra de
artã dramaticã, iar din septembrie 1955 a fost
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numit di rec tor. A stat la conducerea ºcolii timp de 
15 ani, perioadã în care a fost deputat raional ºi
preºedintele Comisiei permanente pentru învã þã -
mânt ºi culturã ºi apoi preºedintele Comitetului
de culturã ºi artã al raionului Sighet, preºedintele
Comitetului raional de luptã pentru pace ºi vice -
preºedinte ARLUS, preºedinte al Cenaclului
„Geor ge Coºbuc” al Casei de Culturã. A fost de -
corat cu Medalia Muncii în 1954 ºi cu Medalia
Colectivizãrii în 1963. Înainte de a emigra în Is -
rael, a fost numit secretar literar al Secþiei de
dramaturgie de pe lângã Ministerul Culturii.
Ludo vic Bruckstein a fost membru al Uniunii
Scriitorilor. 

Se cãsãtoreºte cu Sarolta, cu care va avea un 
fiu, pe Al fred Bruckstein1. 

Ludovic Bruckstein debuteazã în anul 1945
cu schiþe publicate în revista „Viaþa româneascã”, 
iar în anii ‘50 era deja un nume în lumea dra -
maturgiei, piesele sale fiind jucate pe mai toate
scenele þãrii. Ca membru al Uniunii Scriitorilor,
desfãºoarã o activitate bogatã, mai ales ca dra -
maturg, publicând un numãr mare de piese, majo -
ritatea într-un act sau douã acte: Schimbul de
noapte (1949), Fa milia Grinvald (1953), Întoar -
cerea lui Cristofor Columb, Noaptea albã, Un
proces neterminat, toate jucate la teatrele de stat
din Bucureºti, Iaºi Cluj, Baia Mare, Satu Mare,
Oradea etc. Piesa Noaptea albã a fost distinsã cu
Premiul „Vasile Alecsandri”, tradusã ºi jucatã la
Moscova ºi la Tallin, iar Sosesc trenurile a fost
premiatã la festivalul Mondial al Tineretului,
Bucu reºti, 1953. Din volumele de prozã amintim:
Generaþia din pustiu (1957) ºi Panopticum (1970).
Alãturi de Sam uel Stern ºi Kalman Kahan, Ludo -
vic Bruckstein este fondatorul revistei idiº „Unse -
re Leiben” (Sighet, 1947). Foarte multe piese
scurte i-au fost jucate de formaþiile de amatori:
Un pas necugetat, Pãmânt ºi fraþi, Un musafir

neaºteptat, Freamãt de toamnã etc., unele fiind
puse în scenã de el însuºi.

A scris ºi publicat multe schiþe ºi povestiri,
reportaje, cronici dramatice ºi criticã literarã în
publicaþiile cen trale ºi lo cale.

Cu toate cã a scris în limbile românã, ma ghiarã
ºi ebraicã, este considerat, în primul rând, autor de
literaturã idiº, proza lui fiind inspi ratã din folclorul
ha sidic maramureºean – povestiri cu iz de legendã,
unele realiste, altele ironice ºi chiar sarcastice.

Ludovic Bruckstein a avut un frate care a
supravieþuit Holocaustului ºi care, dupã rãzboi, a
locuit în Is rael. Ei mai corespondau prin scrisori.
Dupã ce s-au deschis graniþele, Ludovic Bruckstein
a obþinut paºaportul ºi l-a vizitat în Is rael. În
perioada de aºa-zisã „liberalizare“, dupã ’68, de
dragul unei familii unite, plãnuieºte sã pãrãseascã 
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Cu soþia ºi fiul

1 Al fred Mar cel Bruckstein s-a nãscut la 24 ianuarie 1954, în Sighetul Marmaþiei. A urmat cursurile Colegiului Naþional
„Dragoº-Vodã” din Sighetul Marmaþiei. În 1972, când avea 18 ani, a emigrat, împreunã cu fa milia, în Is rael. A
continuat studiile acolo, urmând, în perioada 1973-1977, Facultatea de Inginerie Electricã, la Institutul de Tehnologie
Technion, din Haifa (Is rael), pe care o absolvã cu magna cum laude. Între anii 1979 ºi 1980, a urmat un stagiu de
masterat la aceeaºi facultate. A continuat studiile doctorale la Universitatea Stan ford din Cal i for nia, SUA, începând
din 1980 ºi pânã în 1984. Dupã ce a obþinut titlul de doc tor, a colaborat cu mai multe universitãþi ºi laboratoare de
cercetare din toatã lumea. O vreme, dupã studiile doctorale, a predat în calitate de asistent profesor invitat la Stan ford.
A fost profesor invitat la Bell Labs, ale companiei A.T.&T, la Institutul de Tehnologie din Karlsruhe (Germania), la
Universitatea Tsinghua din Beijing (China), precum ºi la Universitatea de Tehnologie Nanyang din Sin ga pore. A
predat ºi la Institutul Tehnologic Technion din Is rael. A fost ºeful Catedrei de ºtiinþã „Offendorff”, a Facultãþii de
Calculatoare Technion. Din dorinþa de a da ceva valoros înapoi þãrii unde a copilãrit, a sprijinit sã se înfiinþeze, în
România, o ºcoalã de varã pentru studenþii români ºi din Europa de sud-est la inginerie medicalã.



þara ºi sã se mute în Is rael, mai aproape de fratele
sãu. În anul 1970 ºi-a depus actele pentru plecare
ºi a fost imediat eliberat din toate funcþiile ºi
exclus din rândul partidului comunist, mulþi pãrã -
sindu-l ºi criticându-l cu toatã asprimea. Abia în
anul 1972 reuºeºte sã emigreze. 

Ludovic Bruckstein a continuat sã publice
cãrþi în limba românã ºi în ebraicã. A fost unul
dintre întemeietorii Asociaþiei Scriitorilor de
Lim ba Românã din Is rael. Dupã emigrarea în Is -
rael publicã atât piese de teatru, cât ºi poezie ºi
prozã. În Is rael a fost bine primit, scrierile sale
apãrând la edituri prestigioase: „Sifirat Hapoa -
lim”, „Panoptikum Tel Aviv”, „Eleked”. Presa de
specialitate îl numeºte „aristocratul cuvintelor
care cautã mereu drumul spre sufletul omului”.
Din anul 1980 începe o luptã cu un can cer pe

care-l duce vreme de opt ani pentru a-ºi termina
ultimul ro man Scorbura, a cãrui acþiune se pe -
trece în Maramureºul în care a trãit 50 de ani.

Pe lângã arta scrisului, Ludovic Bruckstein
a fost un talentat mânuitor al penelului, mãrturie
stând lucrãrile ce dovedesc un mare simþ al com -
poziþiei ºi culorii. 

Ludovic Bruckstein ºi-a trãit viaþa învã -
þând, mai întâi, sã-i supravieþuiascã. În ado les -
cenþã le-a vãzut pe toate: rãzboaie, prigoane,
umi linþe ºi, proba de foc, anul petrecut în lagãrele
de exterminare naziste.

Ludovic Bruckstein a fost singurul dra ma -
turg sighetean ºi unul din cei mai prolifici scriitori 
maramureºeni. Ludovic Bruckstein a mu rit în
1988, la Tel Aviv, când avea 68 de ani, fãrã sã fi
apucat sã revadã România.
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Ludovic Bruckstein



N. Steinhardt
1912-1989

Florian ROATIª

Viitorul monah Nicolae de la Mã nã sti -

rea „Sfânta Ana” din Rohia, s-a nãscut

la 29 iulie 1912, la Bucureºti, pe nu -

mele adevãrat, dar puþin cunoscut, Nicu-Aureliu

Steinhardt1.
Tatãl sãu, Os car-Saia (n. 1877), inginer,

absolvent al Politehnicii din Zürich, era di rec tor
al Fabricii de Cherestea „Sylva” din comuna
Pan telimon, aparþinãtoare de Capitalã, iar mama,
An toi nette (n. 1885), era casnicã. Îºi petrece co -
pilã ria în comuna „cu nume de sfânt ºi de tâlhar”

− dupã expresia sa2 − fermecat de dangãtul clo -
potelor bisericii „Capra”.

Urmeazã clasele primare la ªcoala „Cle -
menþa” din Bucureºti (astãzi „Tu dor Arghezi”),
dar ºi în par tic u lar, în perioada 1919-1922. Îºi va
aminti mereu cu recunoºtinþã de doamna de
Branszky, care l-a învãþat limbile francezã ºi ger -
manã ºi i-a „impus” spre lecturã o lungã ºi elevatã
listã de autori.

În 1922 devine elev la Liceul „Spiru Haret”, 
unde îi are colegi de clasã pe Alexandru
Ciorãnescu ºi Rafael Cristescu, iar în clasele su -
perioare pe Mircea Eliade, Arºavir Acterian ºi
Constantin Noica3. Dintre profesori, îºi va aminti
cu nostalgie de Vasile V. Haneº, Iosif Frollo, G.
Marinescu ºi, mai ales, de D. Ioaniþescu, „un
dascãl osebit”, care preda filosofia, istoria ºi geo -
grafia, fiind „pentru cursul secundar ceea ce Nae
Ionescu a însemnat pentru lumea universitarã”.

Debuteazã în revista „Vlãstarul” a Liceului
„Spiru Haret”, în noiembrie 1928 – aflat în ulti -
mul an de liceu – cu articolul Castele în Spania.

Va mai publica aici, pe parcursul aceluiaºi an
ºcolar, ºase articole.

În 1929 trece examenul de bacalaureat cu
me dia 900, ca ºi Alexandru Ciorãnescu, fiind pri -
mii din cei 83 candidaþi reuºiþi. La subiectul primit
la limba ºi literatura românã, „Mari îndrumãtori
din punct de vedere critic ai culturii române” a
scris cu entuziasm despre E. Lovinescu, iar din
toamnã va participa la ºedinþele Cenaclului „Sbu -
rãtorul” al marelui critic.

Urmeazã cursurile Facultãþii de Drept la
Universitatea din Bucureºti, dupã ce a oscilat „în -
tre Facultatea de Litere ºi Facultatea de Chimie”,
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1 Prenumele sãu apare greºit chiar în actele oficiale. Astfel, pe di ploma sa de bacalaureat apare prima corecturã: scris
Steinhardt O. Aurel, este corectat Steinhardt O. Nicolae-Aurel. Pe sentinþa de condamnare emisã la 1 martie 1960 este
scris Steinhardt O. Nicu-Aurelian. ªi astãzi prenumele sãu rar este scris corect. Din pãcate, nu este singura imprecizie
din biografia lui N. Steinhardt.

2 Aluzie la vestitul haiduc de la începutul secolului XX, Pantelimon din Rãuceºti, judeþul Neamþ, popularizat de presa
din Bucureºti, despre care Mihai Stoian a publicat, în 1968, cartea Reabilitarea unui haiduc, reeditatã în 2016. 

3 Între colegii de liceu sânt enumeraþi, greºit, chiar în teze de doctorat, ºi Alexandru Paleologu, nãscut în 1919 sau Dinu
Pillat (n. 1922)! Or, Steinhardt a absolvit liceul în 1929, când aceºtia erau în ºcoala primarã. Cã ul te rior au devenit
prieteni, e altã poveste.



luându-ºi licenþa cu 5 bile albe (magna cum lau -
de) în iulie 19324.

În toamna anului 1934, dupã satisfacerea
stagiului militar, colaboreazã la efemera Revista
burghezã (ºapte numere) ºi debuteazã ed i to rial cu 
volumul de parodii În genul... tinerilor, semnat
Antisthius. Volumul a fost întâmpinat cu con -
descendenþã, cãci cei parodiaþi tocmai se afirmau, 
iar Cioran ºi Noica luaserã în acel an Premiul
Scriitorilor Tineri, acordat de Fundaþiile Re gale. 

La senectute va regreta ºarjele îndreptate
spre Eliade, Cioran, Noica, Geo Bogza. Petru
Comarnescu º.a. Dar niciunul dintre cei parodiaþi
nu i-a purtat picã ºi aceasta nu numai pentru faptul 
cã atmosfera literarã era atunci mai destinsã, ci,
mai ales, datoritã altitudinii intelectuale a cole -
gilor de generaþie amintiþi mai sus.

În anul 1935 publicã în colaborare cu prie -
tenul sãu Emanuel Neuman – fost ºi el cola -
borator la Revista burghezã – cãrticica Essai sur
une con cep tion catolique du JudaVsme (Eseu des -
pre o concepþie catolicã a iudaismului). Încercase 
cu acesta sã se integreze, însã fãrã succes, în
spiritualitatea ºi comunitatea iudaicã, spre care-i
atrãgea sângele lor de evrei. Nu s-a împãcat deloc
cu mersul la sinagogã, cãci atmosfera întâlnitã
aici era lipsitã de emoþie, de solemnitate, accentul
fiind pus pe exegezã ºi recitire de texte. Nici
prestaþia rabinului nu i-a satisfãcut, dar au în -
cercat: „de bunã-credinþã, cu bunã-credinþã”, Ma -
nole mai scep tic, mai detaºat, iar Steinhardt „mai
din inimã”5. Insatisfacþia intelectualã este însoþitã 
de un inexplicabil – pe atunci – dor de bisericile
ortodoxe cunoscute, cea din Pantelimon, Biserica
Silvestru ºi bisericuþa de la Clucereasa6. Apro -
pierea de sinagogã ºi integrarea în tradiþia iudaicã
eºueazã ºi pentru cã era, mai degrabã, o dorinþã
pornitã din raþiune, pentru a-ºi gãsi onorabilitatea, 
fãrã nicio urmã de misticism: „Nu mergem la
templu din misticism, ci din ostentaþie, în cali -
tatea noastrã de oameni moderni ºi mândri”, va
recunoaºte Steinhardt mai târziu7.

În luna februarie 1936 îºi susþine teza de
doctorat cu titlul Principiile clasice ºi noile ten -
dinþe ale dreptului constituþional. Critica operei

lui Léon Duguit, elaboratã sub coordonarea pro -
fesorului Mircea Djuvara, cunoscutul teoretician
ºi filosof al dreptului. Obþine di ploma de Doc tor
în drept, Secþiunea po lit ico-economicã, cu cinci
bile albe cu elogii „Laureat”.

Teza va fi publicatã în acelaºi an la Editura
„Curierul judiciar”, cu o prefaþã extrem de fa -
vorabilã a juristului Julien Bonnecasse, profesor
la Universitatea din Bor deaux. Tot acum publicã
ºi lucrarea de mici proporþii Dreptul so cial. Pre -
tenþii ºi iluzii, ca ºi eseul Elementele operei lui
Proust, cu care îºi face intrarea la Revista Fun -
daþiilor Re gale (nr. 8, aug. 1936, p. 401-416).

 Un an mai târziu, publicã cu Emanuel
Neuman Il lu sions et réalités juives (Iluzii ºi realitãþi
evreieºti), expresie a încercãrilor amintite ale ce -
lor doi prieteni de a înþelege iudaismul ºi de a se
apropia de sinagogã. 

În Revista Fundaþiilor Re gale publicã tex -
tul Lib er al ism (nr. 9, sept. 1937, p. 584-604) ºi,
totodatã, începe colaborarea la revista Libertatea, 
condusã de fostul sãu profesor G. Strat, de la
Facultatea de Drept. Colaborarea lui este inter -
mitentã, cãci are dese ieºiri în strãinãtate, în
Franþa ºi Anglia, dar ºi în Belgia ºi Olanda.

La 28 au gust 1940 este „radiat” din barou
din mo tive rasiale ºi va presta diferite munci. În
anul 1942 îi moare, de can cer, mama, la vârsta de
58 de ani, iar ºase ani mai târziu ºi fratele, tot de
can cer. Rãmâne cu tatãl sãu, bãtrân ºi vor suporta
privaþiunile rãzboiului. La sfârºitul conflagraþiei,
Steinhardt începe sã publice susþinut în Tri buna
poporului, Vic to ria ºi Universul literar, dar cea
mai de duratã ºi mai rodnicã este colaborarea sa la 
Revista Fundaþiilor Re gale cu 70 de texte, pânã în 
1947.

O datã cu instalarea comuniºtilor la putere,
este epurat a doua oarã din barou.

În 1954 ia legãtura, prin Beatrice Strelisker, 
cu Constantin Noica, aflat la Câmpulung Muscel
din 1949, cu domiciliul forþat. Aici îl întâlneºte ºi
pe Alexandru Paleologu, trãind din 1950 in cog -
nito, cu numele de Ion Crãifãleanu. Îºi trimit
scrisori, discutând conþinutul cãrþilor proiectate
de Noica (despre Goe the ºi Hegel), se vor întâlni
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4 O altã greºealã, des întâlnitã, este aceea cã Steinhardt a urmat Facultatea de Drept ºi Litere, facultãþi sep a rate, ba cã ar fi 
urmat studii ºi în Occident!

5 Vezi N. Steinhardt, Jurnalul fericirii. Ediþie îngrijitã, studiu introductiv, repere biobibliografice ºi indice de Vir gil
Bulat. Note de Vir gil Bulat ºi Vir gil Ciomoº, Editura Polirom, Iaºi, 2008, p. 225-227.

6 Ibi dem, p. 227.
7 Ibi dem, p. 388.



la Bucureºti, iar Steinhardt va face o singurã vi -
zitã la Câmpulung, la casa zisã „cu iederã”. Su -
ficient ca între Steinhardt ºi cei doi exilaþi sã se
nascã o solidã ºi emoþionantã prietenie, din cauza
cãreia cei trei, ca ºi alþii din cercul lor, vor ajunge
la închisoare. Primul este arestat Constantin
Noica, în 11 decembrie 1958, ºi apoi, pe parcurs,
încã 22 de intelectuali consideraþi „indezirabili”
de cãtre regim, printre care Sergiu Al-George,
Arºavir Acterian, Dinu Pillat, Alexandru Pale ologu,
Vladi mir Streinu etc., care vor constitui lotul
Noica-Pillat, ultimul reþinut fiind N. Steinhardt (4 
ianuarie 1960), care nu a acceptat sã fie martor al
acuzãrii în acel proces con tra prie tenilor sãi. În
ordonanþa de punere sub învinuire din 8 ianuarie
1960, primul de lict de care este învinuit
Steinhardt e acela de a fi colaborat cu Noica la
scrierea cãrþii Povestiri despre Hegel, la care s-a
adãugat vina de a fi „rãspândit” cãrþile fugarilor
Eliade (La foret interdite) ºi Cioran (La tentation
d’exister). 

Dupã douã luni de anchetã – cu nu puþine
interogatorii brutale – se pronunþã, la 1 martie
1960, sentinþa pentru întregul lot. N. Steinhardt
este condamnat la 12 ani de muncã silnicã, 7 ani
de degradare civicã ºi confiscarea averii perso -
nale pentru infracþiunea de „uneltire con tra ordi -
nei sociale”.

La 15 martie 1960, dupã o scurtã catehizare, 
este botezat în celula 18 de la Jilava, de cãtre
monahul basarabean Mina Dobzeu. De faþã sunt
ºi Sergiu Al-George, Alexandru Paleologu,
Theodor Enescu ºi alþii, pe care-i cunoºtea mai
bine, dar el îl alege ca „naº” – gest inexplicabil
pentru el atunci când va rememora actul botezului 
– pe Emanoil Vidraºcu, fostul ºef de cab i net al lui
Mihai (Icã) Antonescu. 

Condiþiile improprii din celulã ºi mai ales
graba pentru a nu fi descoperiþi de gardieni nu
diminueazã bucuria convertitului: „Mã nasc din
nou din apã viermãnoasã ºi din duh rapid”.

Iar mai târziu: „Va sã zicã este adevãrat:
este adevãrat cã botezul este o sfântã tainã, cã
existã sfintele taine. Altminteri fericirea aceasta
care mã împresoarã, mã cuprinde, mã îmbracã,
mã învinge n-ar putea fi atât de neînchipuit de
minunatã ºi deplinã...”8. Datoritã acestor transfor -
mãri petrecute în fiinþa sa la întâlnirea cu Hristos,

el, omul slab fizic ºi bolnav, nu numai cã a supra -
vieþuit gulagului, dar a trãit ºi o indelebilã fericire
care, ul te rior, chiar ºi celor mai puþini sceptici li
s-a pãrut, la prima lecturã, neverosimilã. Desigur,
nu fãrã frãmântãri, neliniºti, fireºti temeri. Îºi va
pune, la un an de la botez, întrebãri pe care i le vor
adresa ºi coreligionarii sãi mai târziu: Nu s-a
botezat, oare, pentru a-ºi gãsi un refugiu „în cui -
bul unor credinþe mângâietoare”?

Este eliberat, urmare a graþierii puºcã ria -
ºilor politici, printre ultimii din lotul sãu, de la
Gherla, în 3 au gust 1964.

La puþin timp dupã eliberare, face de mer -
surile necesare pentru a finaliza sumarul botez din 
celulã. Sâmbãtã, 12 septembrie 1964, primeºte
„taina desãvârºitoare a botezului” de la preotul
George Teodorescu de la Schitul „Darvari”, chiar
cel recomandat de Mina Dobzeu! De faþã, mai
erau naºii Emanuel ºi Rodica Vidraºcu, Paul
Simionescu, Mariana Viforeanu º.a.

Luni, 14 septembrie, de Ziua Crucii, a pri -
mit Sfânta Împãrtãºanie la aceeaºi bisericã, iar
certificatul de ortodoxie îl va primi peste trei ani.

Botezul a însemnat pentru Steinhardt o
desco perire a unei identitãþi pe care acesta o va
trãi cu fervoare ºi nedisimulatã bucurie. Dar mu -
taþia ontologicã operatã de dimensiunea religi oasã
în fiinþa sa nu era terminatã. Cel care afir mase încã
din tinereþe, luminat de eºecul neintegrãrii în iu -
daism, cã „la religie ajungi prin credinþã ºi prac -
ticã”9 – cultul fiind indispensabil credinþei −, va
dori sã meargã ºi mai departe pe calea misticã.
Pru dent la început, întrucât trãia încã tatãl sãu,
ferm dupã moartea acestuia, în 1967, Steinhardt
îºi va cãuta locul într-o mãnãstire.

Chemat de cãtre arhimandritul Mina Dobzeu
la Mãnãstirea „Sfinþii Petru ºi Pavel” din Huºi, nu
a fost acceptat de ierarhul locului din cauza sta -
tutului sãu de fost deþinut pol i tic.

La Cozia, unde ar fi fost primit, a refuzat el,
cãci i se pãrea un loc prea gãlãgios, fiind frec -
ventat de mulþi turiºti.

Dupã închisoare nu mai poate lucra ca ju -
rist, dar intrã în „câmpul muncii” ca muncitor
necalificat la Fabrica „Stãruinþa” din Bucureºti,
însã nu pentru mult timp, cãci în 1968 va suferi un 
ac ci dent de circulaþie ºi va sta câteva luni la spital, 
dupã care va fi pensionat.
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8 Ibi dem, p. 170.
9 Vezi N. Steinhardt, Em. Neuman, Eseu despre o concepþie catolicã asupra iudaismului. Iluzii ºi realitãþi evreieºti,

Mãnãstirea Rohia/Polirom, Iaºi, 2011, p. 41.



Începe redactarea viitoarei sale capodopere
Jurnalul fericirii, îndemnat se pare de cãtre Dinu
Pillat, primul, probabil, care i-a citit manuscrisul.

În paralel, pentru a se întreþine, tra duce din
limba englezã câteva romane. Astfel, în 1969 îi
apare traducerea cãrþii lui Sherwood An der son,
Winesburg in Ohio, la E.P.L, recenzatã de cãtre
Petru Popescu în revista România literarã. Peste
alþi doi ani (1971) i se publicã traducerea din
James Barlow, Personalul de 1 ºi 6 [min ute], la
Editura Univers, urmatã în 1972 de romanul Viaþa 
sportivã de Da vid Storey, la aceeaºi editurã. 

La finele anului (14 decembrie), îi este con -
fiscat, spre marea sa mâhnire, manuscrisul Jurna -
lului fericirii, de cãtre Securitate. Aceasta „foto -
grafiazã” ºi „studiazã”, mai întâi, manuscrisul adus
de Ion Caraion, cãruia i-l încredinþase Steinhardt
spre lecturã. La câteva luni, de la Paris, Monica
Lovinescu ºi Vir gil Ierunca, cu care era în co -
respondenþã, aflã de drama prin care trecea prie -
tenul lor, fapt consemnat astfel de cãtre Ierunca în 
jurnalul sãu, în 3 iulie 1973: „N. Steinhardt e
extrem de nefericit. Securitatea i-a fãcut per che -
ziþie ºi a confiscat manuscrisul în care-ºi povestea 
convertirea la ortodoxie. Acum se aºteaptã sã fie
arestat. A rãmas ca atunci când îmi va scrie cu -
vântul „catedrale” sã începem ofensiva în presa
de aici ºi sã-l salvãm. Nu se ºtie dacã ar fi în stare
sã suporte o nouã detenþie”10.

Steinhardt va reconstitui textul din me mo -
rie, realizând o nouã versiune, mai amplã, de 760
de pagini, dupã mãrturia lui Vir gil Bulat, versiune 
negãsitã dupã 1990. Rezultã, însã, din cores pon -
denþa cu Monica Lovinescu ºi Vir gil Ierunca,
faptul cã ambele versiuni, din care Steinhardt a
realizat mai multe dactilograme, au ajuns la Paris
cu indicaþii pre cise cum sã fie publicate: prima
versiune în limba francezã, a doua în limba
românã, cu modificãrile op er ate pânã atunci de
Steinhardt.

În anul 1975, manuscrisul confiscat în 1972 
de cãtre Securitate îi va fi returnat, dupã multe
diligenþe, prin intermediul Uniunii Scriitorilor.

Continuã sã traducã − fiind pentru el sin -
gura sursã de venit, astfel cã, în 1973, în colecþia
Biblioteca pentru toþi a Editurii Mi nerva apar
douã vol ume de Studii ºi eseuri din op era lui

Alain (Émile Auguste Chartier), traduse de N.
Steinhardt ºi Alexandru Baciu, la „cererea” lui
Mihai ªora.

Intrarea, atât de doritã de Steinhardt, în isi -
hie s-a datorat tot lui Constantin Noica, cel care îl
dusese la închisoare, la acea situaþie limitã, atât de 
rodnicã ºi de utilã, cãci în acel locaº al suferinþei
s-a nãscut a doua oarã, cum nu va înceta sã repete!

În toamna anului 1973, C. Noica l-a cu -
noscut la Cluj-Napoca pe Episcopul vicar Jus tin -
ian Chira, fost stareþ timp de 30 de ani al
Mã nãstirii „Sfânta Ana” din Rohia. Cum filosoful 
vizitase mãnãstirea Rohia în anul an te rior11, îi
solicitã ierarhului primirea lui N. Steinhardt în
acel mic ºi liniºtit locaº, considerându-l potrivit
pentru prietenul sãu.

Întors la Bucureºti, îl va trimite imperativ −
„peremptoriu ºi criptic” – va afirma Steinhardt,
însoþit de Iordan Chimet, sã vadã mãnãstirea pe
care „i-a gãsit-o”! 

Astfel cã în noiembrie, se deplaseazã, în -
soþit de Iordan Chimet, la Mãnãstirea „Sfânta
Ana” din Rohia, de lângã Târgu-Lãpuº, Maramu -
reº, unde este întâmpinat cu multã bunãvoinþã de

cãtre pãrintele Serafim Man, noul stareþ, fiind − în 

cele trei zile cât a stat acolo − fermecat ºi cucerit
„fãrã zãbavã ºi rezerve” de loc ºi de oameni.

Va reveni de mai multe ori pe an în sihãstria 
maramureºeanã – pentru câteva zile sau sãptã -
mâni – timp de ºapte ani, atras tot mai mult de
farmecul ºi dulceaþa ortodoxiei, dar ºi de oamenii
locului, despre care va scrie cu multã empatie ºi
dragoste. Avea ca principalã îndeletnicire fiºarea
cãrþilor ºi organizarea bibliotecii mãnãstirii, sar -
cinã mai mult decât plãcutã insaþiabilului cititor
care era N. Steinhardt.

În urmãtorii anii îi apar nu mai puþin de
patru vol ume traduse din literatura universalã:
Rob ert Graves, Clau dius Zeul (Editura Albatros,
1974), Gaston Boissier, Cicero ºi prietenii sãi.
Studiu asupra societãþii romane din vremea lui
Cezar (Editura Univers, 1975) ºi Rudyard Kipling,
Stalky ºi compania (1977) ºi Domnia sa prea -
cinstitul elefant (1978), ambele la Editura
Univers.

În 1976 publicã primul volum de autor,
dupã aproape patru decenii de la ul tima sa carte.

361

100 DE PERSONALITÃÞI MARAMUREªENE CARE AU FÃCUT ISTORIE

10 Apud Monica Lovinescu, La apa Vavilonului, vol. II, Editura Humanitas, Bucureºti, 2001, p. 70-71.
11 Vezi Constantin Noica, Jurnal de idei, Editura Humanitas, Bucureºti, 1990, p. 155. La 1.X.1972 noteazã: „Plimbare cu 

pãrintele Serafim. Natura e admirabilã, arhitectura lamentabilã”.



Intitulat sugestiv Între viaþã ºi cãrþi (Editura Car -
tea Româneascã), volumul cuprinde texte publi -
cate în Revista Fundaþilor Re gale, Libertatea,
Universul literar (1936-1947) ºi în Viaþa Româ -
neascã ºi Secolul 20 (1973-1975) ca ºi altele,
desigur, inedite.

Tirajul extrem de redus (900 de exemplare)
îl nemulþumeºte pe autor, frustrându-l de im pac -
tul dorit.

Dupã câteva încercãri eºuate, la aproape
patru decenii de la ul tima ieºire din þarã, i se
permite, în sfârºit, sã cãlãtoreascã în Occident
(Elveþia, Belgia, Franþa), în speranþa, probabil, cã
nu se va mai întoarce.

Face douã cãlãtorii, ambele fructuoase, atât
în plan cul tural, cât ºi sen ti men tal: prima în anul
1978, între 1 aprilie ºi 1 septembrie, iar a doua
între 28 septembrie 1979 ºi 1 martie 1980. 

Va sta ºi la Mãnãstirea Chevetogne din
Belgia, într-o atmosferã de ecu me nism mult apre -
ciatã de Steinhardt – va fi chiar solicitat sã rãmânã 
aici, dar Steinhardt a refuzat, cu gândul la Rohia
de care se ataºase –, se va întâlni cu vãrul sãu,
Aristide Steinhart, ºi cu vechiul prieten Emanuel
Neuman, în Belgia, iar la Paris cu Mircea Eliade,
Emil Cioran, Monica Lovinescu, Vir gil Ierunca,
va locui la fa milia Vlad ºi Sanda Stolojan, la
prima ieºire, ca ºi în apartamentul lui Mircea
Eliade, la a doua ieºire, istoricul religiilor fiind
plecat la Chi cago etc.

Revenit în þarã, va avea bucuria publicãrii la 
Editura Dacia din Cluj-Napoca, urmare a per -
severenþei lui Vir gil Bulat, a volumului Incer -
titudini literare, care-i va aduce Premiul
Aso ciaþiei Scriitorilor din Bucureºti.

În vara aceluiaºi an, Steinhardt s-a decis, în
sfârºit, sã facã pasul dorit, visat încã din închi -
soare − acela de a deveni monah, având acum ºi o
„ucenicie” de câþiva ani la Rohia.

La 16 au gust 1980 este tuns în monahism de 
cãtre stareþul Mãnãstirii „Sfânta Ana” din Rohia,
Serafim Man, împreunã cu pãrinþii Antonie Perþa, 
Nicolae Leºe ºi Emanuel Rus. Inimosul ºi deli -
catul arhimandrit Serafim Man, bolnav fiind, ve -
nise din spital de la Cluj pentru a-ºi îndeplini

promisiunea fãcutã lui Steinhardt cu un an înain te.
Cãlugãrirea s-a fãcut noaptea, târziu, pentru a nu
prinde de veste Securitatea, iar aprobarea Ar hi -
epis copului Teofil Herineanu s-a primit ul te rior.

Devenit „monahul Nicolae”, Steinhardt
par ti cipa la Sfânta Liturghie ºi la miezonopticã,
este lãsat sã predice, deºi el nu era hirotonit, se
ocupa de bibliotecã, fãcea meditaþii cu tinerii fraþi 
care vizau intrarea la sem i nar, se achita cu con -
ºtiinciozitate de sarcina de clopotar – el care
pãstra în memorie dangãtul clopotelor Bisericii
„Capra” din Pantelimon. Avea, deci, multe „as -
cultãri”, pe care le îndeplinea cu râvnã, mãrtu -
risind prietenilor cã viaþa la mãnãstire nu e
uºoa rã, ci chiar samuraicã”12.

Ajuns cãlugãr, Steinhardt primeºte de la
episcopul Jus tin ian Chira „dezlegarea”, ca ºi im -
boldul, de a con tinua sã scrie articole pentru di -
ferite reviste. Este acceptat, mai ales, de revistele
din Ardeal – „Steaua”, „Tri buna”, „Vatra”, „Astra”,
„Fa milia” – ºi la „Viaþa româneascã”, dar gãseºte
înþelegere ºi la „Secolul 20”, „Cronica” ºi „Con -
vorbiri literare”, ba chiar ºi la „Ramuri” (Cra -
iova). Nu evitã nici revistele studenþeºti,
„Echi nocþiu” (Cluj-Napoca), „Amfiteatru” (Bu -
cureºti), „Di a log” ºi, mai ales, „Opinia stu den -
þeascã” din Iaºi, unde i se publicã opt texte. Mai
mult, ierarhii sãi, oameni cu o mare deschi dere
spre carte, îi îngãduie sã participe la festi valuri ºi
simpozioane literare la Sebeº, Dej, Beclean,
Bistriþa, fiind întotdeauna o adevãratã revelaþie
pentru mai tinerii sãi confraþi. 

Multe dintre articolele publicate acum vor
intra în cuprinsul cãrþilor care-i vor apãrea, întot -
deauna „puricate” ºi dupã multe tergiversãri.

Eseurile teologale ºi mai ales predicile le
trimitea la Timiºoara, mitropolitului Nicolae
Corneanu, pentru a fi publicate în Mitropolia Ba -
natului. Fãrã a-l cunoaºte „faþã cãtre faþã”, ci doar
din ce scria, ca ºi din corespondenþa lor, Mitro -
politul Nicolae Corneanu, om de certã cul tu rã, nu
numai cã îl accepta în revista amintitã, dar îl ºi
încuraja ºi susþinea, „botezându-l” cu sem nãtura
„Nicolae Delarohia”.

Dupã cãlugãrire, Steinhardt stã mai mult la
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12 Într-o scrisoare de dinainte de cãlugãrire (din17 iulie 1979) cãtre fostul sãu coleg de celulã, Sergiu Al-George,
comparã viaþa mãnãstireascã cu cea din închisoare, apreciind-o pe cea dintâi drept „mai samuraicã” ºi „mai sobrã”: „E
mai puþin hâd, mai puþin murdar ºi puturos, mâncarea nu-i cea de acolo, e − fireºte, desigur! – altceva, cu totul altceva,
însã e un regim absolut samuraic: de strunire a binelui, de severitate britanicã faþã de sufletul ºi cugetul tãu, de
stãpânire de sine fãrã cruþare, de strângere a pumnilor ºi mãselelor, de curaj neîncetat − militar. Mie-mi stârneºte cea
mai desãvârºitã admiraþie”. Vezi Dorina Al-George, ªocul amintirilor, Societatea Informaþia, Bucureºti, 1994, p. 75-76.



Rohia – dar îºi pãstreazã ºi garsoniera din Ca -
pitalã –, de unde face dese deplasãri, la Bucureºti
ºi Cluj-Napoca îndeosebi, la edituri ºi reviste, dar
ºi la Bistriþa, la colocvii ºi simpozioane.

În acelaºi timp, poartã o asiduã co res pon -
denþã cu prietenii din þarã (Al. Paleologu,
Alexandru Baciu, Theodor Enescu º.a.) ºi din strãi -
nãtate (Vir gil Ierunca, Alexandru Ciorãnescu,
Emil Cioran, Gigi Tomaziu º.a.). Scrie cu nesaþ,
îºi adunã eseurile ºi va avea bucuria publicãrii
câtorva cãrþi, bine primite de critica literarã. 

Astfel, în 1982, la Editura Albatros, Mircea
Sântimbreanu îi publicã eseul despre Geo Bogza,
un poet al Efectelor, Exaltãrii, Grandiosului,
Solem nitãþii, Exuberanþei ºi Patetismului. Ul te -
rior va recunoaºte în aceastã carte „un soi de
omagiu cavaleresc” adus „unui fost adversar”,
devenit între timp „un aliat”. O carte care au -
torului Poemului-Invectivã „i-a luminat cãrun -
teþile”.

În anul urmãtor îi apare, la Editura Dacia,
Criticã la persoana întîi, carte închinatã me mo -
riei lui Sergiu Al-George, colegul sãu de celulã de 
la Jilava, prietenul trecut la cele veºnice în no -
iembrie 1981. Cu acesta, Steinhardt a tradus din
limba francezã (ediþia din 1927) cartea lui Inazo
Nitobe, Bushi do. Sufletul Japoniei, cuceriþi
amân doi de spiritul cavalerismului japonez. În -
cercarea lor de a publica, în 1969, acest „cod al
samuraiului” la Editura pentru Literaturã, în ca -
drul colecþiei „Biblioteca pentru toþi”, deoarece îl
considerau necesar ºi util îndeosebi tineretului, a
eºuat însã, cartea fiind mereu amânatã.

La 8 noiembrie Steinhardt îi scria de la
Rohia despre venirea iernii în Þara Lãpuºului, îl
felicita pentru cartea Arhaic ºi uni ver sal, atunci
apãrutã ºi trimisã lui ºi îi cerea impresii din re -
centa cãlãtorie în In dia (a doua), de unde Sergiu
Al-George abia se întorsese. O scrisoare necititã
de cãtre destinatar, cãci la douã zile, în 10 noiem -
brie 1981, Sergiu Al-George a trecut la cele
veºni ce, iar monahul de la Rohia, anunþat târziu ºi
împiedicat de distanþã ºi de zãpadã, n-a putut
participa la slujba de înmormântare, regretând
mereu acest lucru.

La 14 mai 1984 i se confiscã a doua oarã
Jurnalul fericirii, probabil de teama cã va fi pu -
blicat. Este vorba tot de prima variantã, cea de

550 de pagini. Demersurile fãcute pentru a-i fi
returnat vor rãmâne fãrã rezultatul dorit, dar am -
bele variante erau puse la adãpost.

În 1987, la Editura Cartea Româneascã apa -
re volumul Escale în timp ºi spaþiu sau Dincoace
ºi dincolo de texte, cu note de cãlãtorie (din
1979- 1980), amintiri literare, interviuri ºi arti -
cole, publicate, cele mai multe, prin reviste.
Cartea se va epuiza rapid din librãrii, fiind bine
primitã ºi de criticã.

Vârsta, dar mai ales bolile (de in tes tine ºi de 
inimã) de care suferea, îl determinã sã-ºi adune
într-un volum antologic „eseuri vechi ºi noi”,
con sid er ate reprezentative pentru activitatea sa
publicisticã. Îi solicitã o prefaþã lui C. Noica,
„sarcinã” acceptatã bucuros de acesta: „Nicule
dragã, cum sã refuz o prefaþã pentru tine? Chiar
dacã n-aº mai scrie pentru nimeni în viaþã, pentru
tine aº scrie oricând cu drag”13. Dar n-a fost sã fie, 
cãci în 4 decembrie 1987 filosoful de la Pãltiniº
trece pe neaºteptate în lumea celor drepþi, fiind
înmormântat douã zile mai târziu la Schitul
„Pãltiniº”, în prezenþa prietenilor ºi a discipolilor
sãi, deci ºi a lui Steinhardt, slujba fiind oficiatã de
mitropolitul Ardealului, Antonie Plãmãdealã.

Iniþial, volumul ce urma sã fie prefaþat de
Noica, se intitula Eseuri vechi ºi noi, cuprinzând
texte apãrute în „Revista Fundaþiilor Re gale”,
„Li bertatea”, „Revista burghezã”, precum ºi din
patru vol ume de eseuri publicate începând cu
1976, omisã fiind doar cartea despre Geo Bogza.
Acestora li se adãuga un volum nou, cu titlul Eu
însumi ºi câþiva alþii (iar nu „alþi câþiva”, cum
sunã sintagma pusã în circulaþie de Ioan Pintea),
cu texte inedite sau apãrute în reviste, dar nein -
cluse în volumele anterioare. Acest volum urma
sã fie dedicat lui Rafael Cristescu, „mort pe câm -
pul de onoare”, adicã pe Frontul de Est, apreciatul 
coleg de clasã de la Liceul „Spiru Haret”, discretã
prezenþã alãturi de N. Steinhardt la „Vlãstarul” ºi
la „Revista burghezã”. Cum era de aºteptat,

Steinhardt a înlocuit dedicaþia iniþialã − lui Rafael 

Cristescu −, transferând-o la un alt volum pregãtit 
pentru tipar, Monologul polifonic, ºi a închinat
cartea memoriei lui Constantin Noica. Titlul, ex -
trem de frumos ºi elocvent, era inspirat dintr-o
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13 Vezi N. Steinhardt despre Eliade, Cioran, Ionescu ºi Noica. Ediþie îngrijitã de Florian Roatiº, Editura Polirom, Iaºi,
2017, p. 22.



„mãrturisire” a lui Emil Cioran din Aveux et
anatheme, carte apãrutã la Paris în anul an te rior14.

Dupã multe pertractãri ºi „negocieri” cu
Editura „Eminescu” (di rec tor Valeriu Râpeanu),
volumul apare spre sfârºitul anului 1988, cu titlul
Prin alþii spre sine, însã departe de forma pe care
o dorea N. Steinhardt, ceea ce îl va mâhni peste
mãsurã. Într-o scrisoare adresatã lui Alexandru
Paleologu, la 5 ianuarie 1989, aflatã în Arhiva
Mãnãstirii Rohia, îºi exprima tranºant nemul þu -
mirea: „Prin alþii spre sine e atât de slut ºi infam
tipãritã, încât am luat hotãrârea sã n-o trimit ni -
mãnui”.

La începutul anului 1989, crizele de anginã
pectoralã se înmulþesc, Steinhardt este tot mai
slãbit, repetã tot mai des, în discuþii ºi în scrisori,
„Dacã ne va mai da Dumnezeu viaþã ºi sãnãtate”.
Nu-l sperie, totuºi, aºa cum s-ar crede, moartea.
Moartea fizicã, afirmase el, de la amvon, într-o
predicã, trebuie întâmpinatã de creºtini „cu se -
meþie, curaj ºi demnitate, în picioare (cum ar
veni), ostãºeºte, ca militarul viteaz pe linia de foc, 
cu sfidare chiar ºi un calm absolut, grija de seamã
fiind acum pãstrarea þinutei ºi a impasibilitãþii”15.
Nu de moarte îi era fricã, ci de boalã: nu voia sã
fie o povarã pentru obºtea Mãnãstirii Rohia,
care-l acceptase cu atâta bunãvoinþã în sânul ei,
dupã ce trecuserã fireºtile aprehensiuni cauzate
de insolitul prezenþei, în mica ºi izolata localitate,
a unui evreu ºi încã fost puºcãriaº! 

Într-o scurtã scrisoare trimisã în 27 fe bru -
arie profesoarei Maria Cogãlniceanu la Brãila, în
vederea unei proiectate întâlniri la Bucureºti,
con sidera crizele de anginã pectoralã (câteva zil -
nic) drept „o milã a Domnului”, întrucât este
„nespus mai uºor un sfârºit car diac decât un can -
cer in tes ti nal”16.

ªi totuºi, nutrind speranþa „în mila Dom -
nului”, îºi fãcea planuri: avea o carte depusã la
Editura Dacia (Monologul polifonic), se lupta sã-ºi
termine cartea de predici (Cuvinte de credinþã) ºi
a iniþiat cu medicul Corneliu (Nelu) Axente din
Bucureºti întâlnirea de 60 de ani de la absolvirea

promoþiei lor de la Liceul „Spiru Haret”17. In -
tenþia de a merge la Bucureºti în luna martie
pentru a lua legãtura cu colegii care mai trãiesc ºi
a organiza o agapã, la 60 de ani de la absolvirea
liceului, o dezvãluia într-o scrisoare din 9 febru -
arie ºi lui Alexandru Ciorãnescu, aflat la Santa
Cruz de Tenerife, în Insulele Canare. Ev i dent cã îl 
aºteaptã ºi pe acesta, ba mai mult îl invitã sã
petreacã la Rohia, la mãnãstire, câteva zile, cãci
va fi primit „cu dragoste ºi re spect”.

În zilele de 25-26 martie a fost vizitat la
Rohia de cãtre arhimandritul Mina Dobzeu de la
Huºi, cel care îl botezase în închisoare.

Luni, 27 martie, pleacã amândoi cu maºina
la Baia Mare, având bilete la avion pentru ziua
urmãtoare, cu destinaþia Bucureºti, de unde Mina
Dobzeu urma sã ajungã la Huºi.

La sosirea în Baia Mare, la fa milia Cormoº,
unde urma sã fie gãzduit, Steinhardt acuzã dureri
de piept. Cum crizele de anginã pectoralã se re -
petã, doamna Cormoº îi schimbã biletul pentru
urmãtoarea cursã, de vineri 31 martie.

Spre searã se simte mai bine, vine ºi pãrin -
tele Mina Dobzeu (ce urma sã doarmã în altã
parte), la fa milia Cormoº, se ascultã muzicã, se
discutã etc. A doua zi pãrintele Mina pleacã la
Bucureºti, iar N. Steinhardt rãmâne sã se refacã la
prietenii sãi. Seara ascultã muzicã de Bach ºi
Vivaldi, a doua zi dimineaþa, la fel, dar spre searã
revin crizele ºi aproape de miezul nopþii, miercuri 
29 martie, este internat de cãtre profesorul Vasile
Cormoº la Spitalul Judeþean.

Joi, 30 martie, pe la amiazã sosesc la spital
pentru o ultimã întâlnire cu monahul Nicolae sta -
reþul Mãnãstirii Rohia, Justin Hodea – care îi
administreazã Sfintele Taine – ºi câþiva cãlugãri.

Pe la orele 1500 rãmâne cu Florian Razmoº,
care-i vegheazã ultimele momente de viaþã. A -
proa pe de orele 1700 îl roagã pe acesta sã aprindã o 
lumânare ºi sã-i citeascã din nedespãrþita sa carte
de Rugãciuni, cu voce tare, Rugãciunea pe patul
de moarte, de faþã fiind ºi slujitorii lui Esculap,
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14 În traducere textul cioranian este acesta: „Critica este un contrasens: trebuie sã citeºti nu ca sã-l înþelegi pe altul, ci ca sã 
te înþelegi pe tine însuþi”.Vezi Emil Cioran, Mãrturisiri ºi anateme, Editura Humanitas, Bucureºti, 1994, p. 32.

15 Vezi N. Steinhardt, Dãruind vei dobândi. Cuvinte de credinþã. Ediþie îngrijitã, note, studiu introductiv ºi referinþe
critice de ªtefan Iloaie. Repere biobibliografice de Vir gil Bulat. Indici de Macarie Motogna, Mãnãstirea Rohia/
Polirom, Iaºi, 2008. p. 274.

16 Vezi Maria Cogãlniceanu, Întâlniri irepetabile, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004, p. 250.
17 Vezi în acest sens scrisorile trimise de Steinhardt de la Rohia lui Corneliu Axente, în 20 februarie 1989 ºi 11 martie

1989, publicate de Colette Axente în revista „Manuscriptum”, 1-4 (90-93), 1993, Anul XXIV, p. 96-97.



medicul ºi asistenta de gardã. La terminarea rugã -
ciunii, îºi încredinþeazã sufletul lui Dumnezeu...

Duminicã, 2 aprilie, a fost înmormântat, aºa 
cum dorise, în micul cimitir al Mãnãstirii Rohia,
dupã o emoþionantã slujbã la care au participat
câþiva preoþi ºi cãlugãri, în frunte cu PS Jus tin ian
Chira, episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Va du lui, 
Feleacului ºi Clujului –, cel care l-a primit fãrã
rezerve ºi i-a ocrotit ºederea la Rohia. Curtea
Mãnãstirii „Sfânta Ana” s-a dovedit neîn cã pã -
toare pentru sutele de oameni care l-au condus pe
ultimul drum pe evreul încreºtinat. Au fost de faþã 
prietenii sãi, Alexandru Paleologu, Vir gil Bulat,
Mihai ªora, Sorin Dumitrescu, Achim Mihu,
Adrian Popescu º.a. ca ºi intelectuali cunoscuþi
din Baia Mare, Cluj-Napoca ºi Bistriþa, precum ºi
þãrani din satele din jur care-i ascultaserã pre -
dicile.

În acea zi de început de primãvarã, când
lacrimile celor veniþi din toate zãrile (Bucureºti,
Cluj-Napoca, Baia Mare, Bistriþa etc.) se ames -
tecau firesc cu lacrimile naturii, puþini dintre cei
prezenþi ºtiam cât de fericit a fost pãrintele Nicolae.
Vom afla peste doi ani (martie 1991), când fasci -
nanta sa mãrturisire a lui Hristos va deveni pu -
blicã, cu titlul Jurnalul fericirii. Publicatã la
Edi tura Dacia, a fost, cu siguranþã, cartea cea mai
cititã a deceniului abia început ºi nu numai. A
cunoscut pânã în prezent zece ediþii în þarã ºi
ºapte traduceri în strãinãtate.

În luna septembrie 1991, la aceeaºi editurã,
Vir gil Bulat publicã Monologul polifonic. Cartea
fusese oferitã de N. Steinhardt Editurii Cartea
Româneascã în primãvara anului 1988, care, însã, 
a respins-o, ajungând astfel în portofoliul editurii
clujene, unde a fost reportatã pe anul 1989.

În anul urmãtor apare în Editura Episcopiei
Ortodoxe a Maramureºului ºi Sãtmarului cartea
de predici ºi eseuri teologale a lui N. Steinhardt,
intitulatã Dãruind vei dobândi, cu subtitlul Cu -
vinte de credinþã, aflatã la plecarea sa dintre noi în 
stadiul de dactilografiere. Dupã Jurnalul fericirii
este cartea cea mai cititã a lui Steinhardt, cu -
noscând pânã astãzi opt ediþii.

Tot în acest an, 1992, Zaharia Sângeorzan
publicã la Editura Revistei Literatorul dialogul
sãu de la distanþã cu Steinhardt, dintre 11 ianuarie
1988 ºi 11 martie 1989, intitulat Monahul de la
Rohia N. Steinhardt rãspunde la 365 de întrebãri
incomode (ediþia a doua, la Editura Humanitas,
1998).

În anii care au urmat, Ioan Pintea, discipol
al monahului, deþinãtor la acea vreme a ma nuscri -
selor steinhardtiene, a pus la dispoziþia cititorilor,
treptat, câteva vol ume, din pãcate, fãrã note ºi
explicaþii necesare, cu texte fie inedite, fie pu -
blicate prin reviste. Primul volum a fost Primej -
dia mãrturisirii. Convorbiri cu Ioan Pintea, un
tulburãtor di a log între tânãrul discipol ºi monahul 
eseist, derulat în anii 1987-1989, la Rohia. Au
urmat Cãlãtoria unui fiu risipitor, la Editura Ado nai,
în 1995, care ni-l descoperã pe Steinhardt în ipos -
taza de romancier, ºi douã vol ume de eseuri:
Ispita lecturii (2000) ºi Eu însumi ºi alþi câþiva
(2001), ambele la Editura Dacia, iar în anul 2003
microromanul Eseu romanþat asupra neizbânzii,
la Editura Timpul din Iaºi.

În anul 1995, Nicolae Bãciuþ publicã la Edi -
tura Tipomur din Târgu-Mureº dialogul purtat
prin corespondenþã cu monahul de la Rohia în
perioada 4 februarie 1986 ºi 2 mai 1988, intitulatã 
N. Steinhardt. Între lumi. Convorbiri cu Nicolae
Bãciuþ. 

Din op era needitatã a lui Steinhardt au mai
publicat: Ion Vartic (Cartea împãrtãºirii, Editura
Biblioteca Apostrof, 1995, 1998, 2001, 2004),
Oana Cãtina (Drumul cãtre isihie Editura Dacia,
1999), Florian Razmoº (Principiile clasice ºi noile
tendinþe ale dreptului constituþional. Critica ope -
rei lui Leon Duguit), teza de doctorat a lui N.
Steinhardt (Editura Solsti þiu, Satu Mare, 2000).

În anul 2006 a început pregãtirea ediþiei de
opere Integrala N. Steinhardt la Editura Polirom
din Iaºi, în colaborare cu Mãnãstirea Rohia, de
cãtre un colectiv redacþional for mat din Vir gil
Bulat, George Ardeleanu, Florian Roatiº, ªtefan
Iloaie ºi Macarie Motogna. În anul 2008 au fost
publicate primele cinci vol ume, iar pânã în anul
2018 au fost editate alte12 vol ume, urmând ca în
anul 2019, la trei decenii de la plecarea lui N.
Steinhardt spre veºnicie, sã fie încheiatã ediþia cu
douã vol ume din corespondenþa trimisã de Stein -
hardt ºi alte douã de Varia, cu texte care n-au
intrat în celelalte vol ume, unele inedite, urmând
ca Integrala Steinhardt sã cuprindã, în fi nal, 21 de 
vol ume. 

O operã care îl situeazã pe N. Steinhardt
printre cei mai importanþi eseiºti români.

În anul 2012, la centenarul naºterii lui N.
Steinhardt, fundaþia care îi poartã numele a orga -
nizat în Aula Academiei Române, în colaborare
cu Secþia de filosofie, teologie, psihologie ºi
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pedagogie a Academiei Române, o sesiune de
comunicãri. Personalitatea monahului-eseist a
fost evocatã de cãtre Î.P.S. Andrei Andreicuþ,
Mitropolitul Clujului, Maramureºului ºi Sãlajului 
ºi de P.S. Iustin Hodea Sigheteanul, epis cop-vi car 
al Episcopiei Maramureºului ºi Sãtmarului,
ierarhi care l-au cunoscut pe monahul Nicolae. În
ceea ce priveºte op era lui N. Steinhardt, au fost
prezentate cinci abordãri exegetice de cãtre aca -
demicianul Alexandru Surdu ºi universitarii
Nico lae Mecu, ªtefan Iloaie, George Ardeleanu ºi 
Florian Roatiº. Au mai fost organizate un Sim -
pozion Naþional „N. Steinhardt” la Baia Mare (30
iulie) ºi altul la Bistriþa (19 octombrie), iar o parte
dintre lucrãrile susþinute în cele trei manifestãri
naþionale au fost publicate în volumul Centenar
N.Steinhardt, coordonat de Macarie Motogna ºi
Florian Roatiº, la Editura Eikon din Cluj-Napoca
(2013).

ªi ca o recunoaºtere a valorii operei sale, ca
ºi a dragostei, exprimate nerestrictiv, pentru po -
porul român, în Sesiunea din 30 iunie 2017 a
Academiei Române, a fost primit membru post-
 mor tem, la Secþia de filosofie, teologie, psiho -
logie ºi pedagogie.

La trei decenii de la trecerea sa la cele
veºnice, N. Steinhardt, monahul-eseist, continuã
sã fie o prezenþã discretã, dar constantã în conºti -
inþa culturalã româneascã, atât prin cãrþile sale,
cât ºi prin destinul sãu, paradoxal ºi tulburãtor în
acelaºi timp. Cãrþile apãrute postum, unele intens
mediatizate ºi mereu reeditate – mai ales Jurnalul

fericirii ºi Dãruind vei dobîndi −, ni-l readuc în
minte ºi în suflet prin deloc ostentativa sa culturã,
altitudinea intelectului ºi spiritului sãu, ame ni -
tatea ºi, nu în ultimul rând, umilinþa sa, poate prea
orgolios mãrturisitã. Adeverind cuvintele lui
Geor ges Bernanos, potrivit cãruia „convertiþii
sunt incomozi”, N. Steinhardt a incomodat – mai
ales dupã ce a îmbrãcat haina monahalã la Rohia – 
ºi incomodeazã ºi în posteritate, atât pe unii dintre 
foºtii sãi coreligionari, care-l numesc cu maliþie
„evreul bun pentru alþii”, cât ºi pe cei, e drept
puþini ºi în necunoºtinþã de cauzã, dintre orto -
docºi, contrariaþi de interesul care i se acordã unui 
„evreu” publicându-i-se op era la edituri presti -
gioase, ca ºi pe cei care se simt frustraþi cã o

personalitate de anvergura sa intelectualã nu a
ales religia lor.

Ruptura definitivã de mediul originar ºi
intra rea într-o altã religie este suspectatã, aproape 
întotdeauna, ca nefiind sincerã ºi dezinteresatã.
La fel s-a întâmplat ºi cu convertirea lui Stein -
hardt.

În 1966, la doi ani dupã ieºirea din închi -
soare, într-o discuþie avutã în casa unei veriºoare
– deci printre evrei −, este întrebat de foºtii core -
ligionari despre motivele convertirii. Sunt dis -
puºi, va scrie Steinhardt, sã-l înþeleagã dacã a fost
silit s-o facã, într-un mo ment de deznãdejde (viaþa 
din puºcãrie nefiind uºoarã), dar zâmbesc ironic
ºi cu compãtimire când el le mãrturiseºte inex -
primabila fericire trãitã prin consumarea bote -
zului în celulã18. Nu i-au iertat, desigur, niciodatã
„trãdarea“, date fiind altitudinea personalitãþii sa -
le ºi faptul cã a fost acceptat necondiþionat de
cãtre reprezentanþii credinþei ortodoxe, care îl
apã rau ºi îi încurajau preocupãrile culturale.

Dacã ar fi rãmas un simplu convertit – cum
a fost, spre exemplu, Ed gar Papu, trecut la ca -
tolicism, mai bine instalat ºi receptat în culturã
decât Steinhardt −, poate cã gestul sãu ar fi fost
perceput ca o pardonabilã extravaganþã. Dar
Stein hardt a fãcut mult mai mult, ºocând ºi ridi -
când semne de întrebare: s-a cãlugãrit la Rohia, o
micã mãnãstire ortodoxã din nordul þãrii. 

Dupã moartea sa a devenit mult mai cu -
noscut, evocat ºi discutat în lumea culturalã
ro mâneascã – ºi nu numai −, îndeosebi prin pu bli -
carea în zece ediþii în þarã ºi ºapte în strãi nãtate, în 
tiraje impresionante, a capodoperei sale Jurnalul
fericirii. Forþa de im pact a acestei cãrþi a uimit,
provocând indenegabile satisfacþii spiri tuale
cititorilor de orice formaþie intelectualã, ge nerând,
însã, ºi unele – puþine, desigur – invidii ºi critici.
Astfel, convertirea sa a fost minuþios ana lizatã de
Alexandru Sever ºi criticatã în mod expres de
Vera Cãlin. Pentru Alexandru Sever, ea a avut la
bazã slãbiciunea lui Steinhardt, precum ºi, pro -
babil, o urã de sine evreiascã19. Vera Cãlin, o altã
coreligionarã, considerã creºtinarea lui Steinhardt 
„verosimilã”, dar fãcutã din snobism, ca ºi din
dorinþa „de a scãpa de stigmatul de venetic“ ºi de
a dobândi un statut so cial privi legiat. Totodatã,
Vera Cãlin deplânge lipsa oricã rei referiri în
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18  N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, ed. cit, p. 540-541.
19 Alexandru Sever, Epistolã despre convertire, în „Apostrof”, anul VIII, nr. 9, 1997, p. 22.



Jurnalul fericirii  la ceea ce este „pozitiv în istoria,
religia ºi destinul evreilor”. Vina majorã a lui
Steinhardt ar fi, însã, dupã coreligionara sa din
Amer ica, prietenia acestuia cu legionarii ºi
eludarea masacrelor fãcute de ei, ba mai mult,
recitarea în închisoare a poeziilor antisemite ale
lui Nichifor Crainic. Concluzia ei este cã Jurnalul 
fericirii e o carte interesantã, dar „un doc u ment
fals”20. De aceeaºi pãrere este ºi un alt cunoscut
intelectual român, Adrian Ma rino, care-1 per si -
fleazã pe Steinhardt, numindu-1 „mis tic livresc“,
ºi considerã publicarea postumã a Jurnalului
fericirii „un gest lipsit de orice au ten ticitate“,
„penibil ºi dezgustãtor, raportat la condiþiile su -
portate în detenþie”21. Nor man Ma nea merge ºi
mai departe, dacã se poate spune aºa, consi de -
rându-1 pe „mondenul evreu-român, Nicu
Steinhardt, convertit la creºtinism, orto do xism ºi
chiar legionarism”22.

La polul opus se aflã cei care l-au cunoscut
pe Steinhardt, i-au fost sau l-au avut în preajmã.
Tuturor acestora, evreul încreºtinat ºi apoi cãlu -
gãrit li s-a relevat ca o personalitate excepþionalã
ºi inubliabilã. Unii i-au remarcat ºi admirat
voracitatea culturalã (Amelia Pavel), alþii au a -
pre ciat cultura sa vastã (Alexandru Baciu,
Eugenia Tu dor-Anton etc.). Cei mai mulþi i-au
admirat credinþa creºtinã absolutã, iubirea „ne -
bunã“ întru Hristos, precum ºi înflãcãratul ºi infa -
tigabilul elogiu adus creºtinismului – în par tic u lar 
ortodoxiei −, considerat su pe rior tuturor celor -
lalte religii, pe care le priveºte, însã, cu toleranþã
ºi re spect, ecumenismul sãu fiind sincer ºi fãrã fi -
suri. În raport cu budismul, brahmanismul, prac -
ticile zen, yoga (despre care îi vorbea în
în chi soare Sergiu Al-George), care pun accentul
pe fuga de realitate, creºtinismul se relevã a fi
cald ºi uman, promovând dragostea de viaþã, fe -
ricirea de a fi, curajul ºi speranþa în mântuire. Pe
când „Bud dha ne îmboldeºte cu neantul”, scrie
Steinhardt, „Hristos ne oferã totul”23. Religiile
asiatice se adreseazã intelectului, cultivând în -
þelepciunea, de aceea sunt atât de dificil de se -
parat de filosofie, fiind lipsite de cãldura ºi

en tu ziasmul creºtine. Aceasta nu înseamnã cã
re ligia creºtinã ar neglija sau ar dispreþui înþe lep -
ciunea. Dimpotrivã, considerã Steinhardt, aceasta 
are rolul ei în naºterea ºi susþinerea credinþei, doar 
cã în creºtinism ea nu mai este conceputã ca scop
al vieþii, ci ca valoare-mijloc.

Cã s-a botezat ortodox în celulã, când putea
alege la fel de bine catolicismul sau pro tes tan -
tismul, este per fect explicabil pentru intelectualul 
for mat în climatul spir i tual interbelic, în care
orto doxia era cultivatã ºi elogiatã de Nae Ionescu, 
Mircea Vulcãnescu, generaþia „Criterionului” sau 
cea a „Gândirii”... Apoi, aºa cum remarcau
Antonie Plãmãdealã ºi unii exegeþi ai Jurnalului
fericirii, N. Steinhardt a simþit cã poporul român
trãieºte profund ortodoxia, iar pentru acest popor
el a avut numai cuvinte de apreciere, evi den -
þiindu-i nu o datã calitãþile. Memorabile sunt cu -
vintele adresate în închisoare celor care îl numeau 
„jidan”: „Sângele meu e evreiesc, dar de gândit ºi
de simþit, gândesc ºi simt româneºte”24.

Cã trãia adânc ortodoxia s-au convins nu
numai cei din preajma sa, de la mãnãstire în
primul rând, ci ºi prietenii de la Paris, la prima sa
ieºire în strãinãtate. O spune, mai întâi, Sanda
Stolojan, la care N. Steinhardt a locuit douã sãp -
tãmâni în vara anului 1978, timp în care în fiecare
dimineaþã au citit împreunã Evangheliile25. O
spu ne ºi Cioran, scepticul, impresionat de cel pe
care îl numeºte „o existenþã rarã”. Aceeaºi im -
presie a fãcut-o Steinhardt când încã nu era mo -
nah ºi familiei lui Mircea Eliade, în speþã soþiei
acestuia, Christinel. Într-o scrisoare trimisã lui
Steinhardt de cunoscutul istoric al religiilor la 6
decembrie 1978, deci ul te rior vizitei acestuia la
Paris, dupã urãrile de Sfântul Nicolae, epistolerul
scrie: „Pentru noi amândoi, întâlnirea cu D-ta a
însemnat cel mai preþios dar pe care ni l-a adus
vara 1978... În orice caz, eu îþi voi rãmâne toatã
viaþa recunoscãtor, pentru cã, dupã ce te-a cu -
noscut, Christinel s-a convins cã existã creºtini –
ºi sincera ei speranþã este de acum înainte sã
întâlneascã ºi alþi câþiva (fiind modestã, pre ci -
zeazã: mãcar vreo doi-trei...)”26.
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20 Vera Cãlin, Târziu. Însemnãri californiene, 1986-1996, Editura Univers, Bucureºti, 1997, p. 174-175. 
21 Adrian Ma rino, Viaþa unui om singur, Editura Polirom, Iaºi, 2010, p. 79-80.
22 Nor man Manea, Întoarcerea huliganului, Editura Polirom, Iaºi, 2011, p. 69.
23 N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, ed. cit., p. 289.
24 Ibi dem, p. 298.
25 Sanda Stolojan, Nori peste balcoane. Jurnal din exilul parizian, Editura Humanitas, Bucureºti, 1996, p. 60.
26 Vezi Mircea Eliade, Europa, Asia, Amer ica…Corespondenþã, vol. III, R-Z, Editura Humanitas, Bucureºti, 2004, p. 169.



Monica Lovinescu ºi Vir gil Ierunca îl vãd
pe Steinhardt ca „un fel de sfânt”, fapt pentru care
sunt dispuºi sã-i ierte „pãcatele, cãci acestea îi vin 
probabil din «blajinãtate»”27. Se mirã apoi de
articolul acestuia despre Jurnalul de la Pãltiniº
care, împreunã cu alte supãrãri ale „sfântului”,
relevã faptul cã acesta trece printr-o fazã de „mai
laice porniri revendicative”28.

Mulþi dintre cei care l-au cunoscut pe
Steinhardt au subliniat curajul sãu. Astfel,
Arºavir Acterian este uluit de pledoaria acestuia
pentru libertate în eseul „Suflet de rob“, publicat
în revista „Fa milia”. Cã Steinhardt nu a fost „un
jidan fricos“ nici înainte de închisoare este în
afarã de orice îndoialã, cãci ºi el – ca ºi Paleologu
– ºtia cã relaþiile cu Noica ºi întâlnirile „literare”
din deceniul ºase sunt mo tive pentru arestare.
Dupã închisoare însã, curajul sãu a sporit, întrucât 
îl descoperise pe Iisus. Or, ºtia acum cã frica e un
pãcat, cãci te îndepãrteazã de Hristos (Luca 8:37). 
Pledoaria sa pentru aceastã însuºire creºtinã a
fãcut obiectul unei predici de o rarã elocvenþã,
intitulatã, simplu, „Curajul” Aici el situeazã, ca
importanþã, curajul imediat dupã cele trei virtuþi
teologale: credinþa, nãdejdea ºi dragostea. însãºi
existenþa Bisericii este de neconceput fãrã curaj,
spune Steinhardt: curajul lui Hristos a înte me -
iat-o, iar curajul discipolilor Sãi o face sã du -
reze29.

Curajul lui Steinhardt a fost neostentativ,
dar ferm. Unii îl considerau dis tant sau introvertit, 
atunci când îi evita. În realitate, era o fire exu -
berantã, ºtia sã se bucure de viaþã, oricât de puþin
i-ar fi oferit aceasta. ªtia însã cã este urmãrit de
Securitate ºi nu voia sã producã necazuri mã -
nãstirii, în primul rând, sau prietenilor sãi. În anii
cei mai întunecoºi ai deceniului nouã, el se soli -
darizeazã cu Doina Cor nea, cu care a fost în
corespondenþã ºi pe care a încercat chiar sã o
contacteze.

Sunt indubitabile deci curajul lui Stein hardt,
credinþa sa puternicã – a slujit dupã botez Biserica 
ortodoxã, trãind o viaþã cu desã vârºire moralã −,
bunãtatea, prietenia dãruitã multora dintre se me -
nii sãi, dragostea pentru aproapele etc. Dar de aici 
ºi pânã la canonizare – cum cere Cristian Bãdiliþã

– este o cale mult prea lungã. Pe lângã calitãþile
pro bate de Steinhardt, canonizarea presupune ºi
alte criterii-virtuþi: carisma misticã, înfãptuirea
de minuni ºi chiar sacrificiul suprem pentru
mãrtu risirea dreptei credinþe. Steinhardt a primit
cu siguranþã graþia divinã, dar nu a fost înzestrat
cu darul de a face minuni ºi nici carismã misticã
nu a avut. Iar ca sã-ºi dea viaþa – ar fi fãcut-o,
probabil, dacã trebuia – n-a fost cazul.

Iubirea sa pentru pãmântul românesc ºi
pentru poporul român a fost fãrã rest, mereu reite -
ratã, cum este ºi în scrisoarea trimisã lui Vic tor
Rusu la Tel Aviv, în 28 februarie 1989, cu o lunã
înainte de a pãrãsi lumea aceasta.

În luna mai a anului 1982, Al. Mirodan îi
solicitase, din Is rael, date privind viaþa ºi op era
sa, pentru a-l in clude în proiectatul Dicþionar
neconvenþional al scriitorilor evrei de limbã ro -
mânã, care urma sã aparã mai întâi în revistã ºi
apoi în volum. Steinhardt se conformeazã ºi în
toamna acelui an îi trimite o „Notã auto bio graficã”,
în care marca momentele esenþiale ale celor 70 de
ani de viaþã, notã apãrutã în volum în 1986, cu
titlul Botez I30.

Provocat de textul lui Steinhardt, Vic tor
Rusu îi va scrie, în ianuarie 1989 la Rohia, expri -
mându-ºi curiozitatea pentru traseul spir i tual in -
solit ºi cerându-i un text confesiv privind
con vertirea, cãlugãrirea, relaþiile cu foºtii core -
ligionari, cu trecutul sãu, cu fraþii din sihãstria
maramureºeanã... ªi întrebãrile continuã: dacã are
insomnii, nostalgii ºi, mai ales, dacã Israelul vor -
beºte încã sufletului sãu... Întrebãri fireºti, une le
ostentative, altele...

Rãspunsul lui N. Steinhardt, scris probabil
între crizele cardiace tot mai dese, este nu numai
tulburãtor, ci ºi de o mare limpezime, confirmând
asumarea unei evoluþii paradoxale, avându-ºi
obâr ºia în dragostea sa, tot mai puternicã în timp,
pentru neamul românesc ºi biserica creºtinã. Este
profesiunea de credinþã a unui om care a fãcut
saltul – riscant, ca orice convertire –, de la o
spiritualitate la alta. Cu doar o lunã înainte de
ultimul sãu drum, îºi afirmã inechivoc fericirea de 
a fi ales ortodoxia ºi mãnãstirea: „ªi totuºi nu a
fost aºa (adicã nu a întâmpinat greutãþi la inte -
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27 Monica Lovinescu, Jurnal, 1981-1984, Editura Humanitas, Bucureºti, 2002, p. 254.
28 Ibi dem, p. 295.
29 N. Steinhardt, Dãruind vei dobândi, Editura Mãnãstirea Rohia/Polirom, Iaºi, 2008, p. 164.
30 A se vedea Al. Mirodan, Dicþionarul neconvenþional al scriitorilor evrei de limba românã, Min i mum, Tel Aviv, 1986,

p. 209-211.
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grarea în mãnãstire, n.n.): monahii atât de diferiþi
de mine m-au primit, înþeles ºi acceptat cu o
mãrinimie, o bunãvoinþã, o rãbdare, o simpatie
care au desfiinþat orice barierã ºi mã fac sã mã
simt la ora 2 a.m., ora adevãrului, cu totul nefrã -
mântat de dubii: câtuºi de puþin strãin, stingher,
nefericit, nos tal gic ori gândind sã mã întorc din
drumul pe care am apucat”31. Putea sã aleagã o
altã soluþie de viaþã fostul „fecior de bani gata”,
„un ovreiaº de Bucureºti” rãsfãþat? Desigur! Si -
tuaþia materialã a familiei sale i-ar fi permis lui
Steinhardt sã urce în trenul Ori ent Expres, care
l-ar fi purtat probabil spre Ox ford, Paris sau
Geneva, l-ar fi dus în tabãra privilegiaþilor.

Mai târziu, în anii 1979 sau 1980, ar fi putut
rãmâne în Franþa, în Belgia sau Elveþia. ªi totuºi
s-a întors ºi, dupã ce vãzuse pentru ul tima datã
ispititorul Occident, a procedat întocmai precum
acel cãlãtor (naratorul) din „Predoslovia” la Întu -
neric ºi luminã de Ion Al. Brãtescu-Voineºti, care
într-o garã provincialã, noaptea, nu s-a urcat în
strãlucitorul tren internaþional, ci a preferat trenul
per sonal, rece, întunecos ºi murdar. A ales, deci,
cu dragoste ºi duioºie, trenul de clasa a II-a care
l-a dus „ocoliº, târâº-grãpiº”, „dupã târzie vreme” 
în Maramureº. Urmarea? „Sunt zile de secetã ºi

de ispitire, fireºte. Sunt ºi zile de liniºte, de eufo -
rie, multe doruri, încerc impresia cã am poposit
acolo unde am fost mai cu îndârjire chemat”32.

N-a regretat niciodatã alegerea fãcutã, conºti -
ent cã acel tren l-a dus mai aproape de Hristos.

Cu aproape cinci ani înainte de întâlnirea sa
la spitalul din Baia Mare cu îngerul morþii, îi scria, 
într-o emoþionantã spovedanie, lui Constantin
Noica – pe care-l considera „operatorul” celei
de-a doua naºteri –, de ce a „pãºit pe urmele
cãlãtorului din Predoslovie”, dezvãluind aceeaºi
lipsã de re gret: „Am ales. Expresul a trecut, s-a
dus. Nu-mi pare rãu. Asta am vrut, asta am.
Domnul Hristos mã ajutã, nevenindu-I uºor”33

Pe crucea mormântului pregãtit la Rohia ar
fi vrut sã scrie: „N. St., monah maramureºean”,
dar i s-a pãrut cã sunã prea „stendhalian”, aºa cã a
optat pentru „Monahul Nicolae”, considerând cã
este suficient: „Pentru un «mis fit», un ratat ca
mine – îi mãrturiseºte lui Noica – e destul. Ori -
cum, va rãmâne pentru mine consolarea iden -
tificãrii cu un pãmânt cum nu se poate mai ro -
mânesc. Trag nãdejde cã mã va primi: tu mi l-ai
gãsit, mi l-ai arãtat. De nu mi-a fost datã
devenirea româneascã întru fiinþã, mãcar sã am
parte de una întru moarte”34.

Steinhardt la Rohia

31 Vezi Vic tor Rusu, Nicolae, cãlugãrul evreu din Sihãstria Maramureºului, în Idem, Scrisori cãtre ºi de la prieteni,
Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2007, p. 139. Ambele scrisori au fost publicate de V. Rusu în cartea amintitã, dar cu
omisiuni, or Steinhardt îi ceruse sã-i publice in te gral „destãinuirile”.

32 Vezi Cartea – Destin în N. Steinhardt, Prin alþii spre sine, Editura Eminescu, Bucureºti, 1988, p. 292.
33 N. Steinhardt, O scrisoare cãtre Constantin Noica, în „Dilemateca”, Bucureºti, nr. 1, mai 2006, p. 70.
34 Ibi dem.



Emil Gavriº
1915-1989

 Simion VAIDA, Lotica VAIDA

In ter pret vo cal de muzicã popularã, di -
rijor de orchestrã, violonist, compozitor
ºi pub li cist, Emil Gavriº s-a nãscut la 28

martie 1915 în Chelinþa, comuna Ulmeni, ºi a
decedat la 25 iulie 1989 în Bucu reºti.

A urmat ºcoala primarã la Chelinþa ºi apoi
studii medii la Liceul „Mihai Eminescu” din Satu
Mare (1925-1933). Profesorul Adrian Demian,
care era ºi directorul Conservatorului din Satu
Mare, l-a pregãtit în domeniul muzical – teo -
rie-solfegiu, vioarã. Sub îndrumarea lui a devenit
solist în corul liceului ºi a înfiinþat o formaþie de
muzicã instrumentalã. La Ulmeni, în vacanþe, a
condus Or ches tra Societãþii „Tinerimea”. A ur -
mat Facultatea de Drept la Cernãuþi ºi la Cluj,
obþinând licenþa în 1940. Ca stu dent a activat în
diferite formaþii orchestrale, pasiunea lui fiind
vioara, ºi a interpretat vo cal muzicã popularã.
Între anii 1954 ºi 1960 ºi-a desãvârºit studiile
muzicale la Bucureºti.

A fost profesor de muzicã suplinitor la Li -
ceul din Zalãu (1936-1938). Dupã absolvirea Fa -
cul tãþii de Drept, în 1940, s-a refugiat la Bu cureºti,
ca urmare a cedãrii Ardealului, prin Dictatul de la
Viena. În timpul rãzboiului a parti cipat la bãtãlii
grele, ca ofiþer. Dupã rãzboi a activat în
administraþia Ministerului Educaþiei Naþionale.

Solist vo cal de muzicã popularã. A de -
butat la Radiodifuziunea Românã, fiind admis
prin con curs, la 29 iulie 1945, cu piesele Creºti,
pã dure, ºi te-ndeasã ºi Hei, þurã, ºi-o custurã. A
avut un repertoriu foarte bogat ºi variat: melodii
de joc, doine, romanþe, cântece satirice ºi de ve -
selie, cântece de leagãn, cântece de nuntã ºi din
folclorul obiceiurilor etc. A activat în di verse
instituþii de culturã ºi artã, unde a fost angajat ca
solist vo cal sau cu care a colaborat: Teatrul Mu -
zical „Constantin Tãnase” (1951), Or ches tra
„Barbu Lãutaru” a Filarmonicii „George Enescu” 
(1954), Ansamblul Ar tis tic C.F.R. Giuleºti
(1955-1956), Ansamblul de Cântece ºi Dansuri
„Periniþa” al Capitalei (1957-1958) ºi, din 1970,
solist per ma nent al Ansamblului Ar tis tic „Rapso -
dia Românã” din Bucureºti.

A evoluat alãturi de marii interpreþi Maria

Lãtãreþu, Maria Tãnase, Angela Moldovan, Ioana
Radu, Ion Luican etc. A fost un veritabil am -
basador al cântecului ºi muzicii populare româ -
neºti în lume: Republica Democratã Germanã
(1956), Cehoslovacia (1956), Iugoslavia (1956),
Grecia (1957), Turcia (1957), Bul garia (1958),
Uniunea Sovieticã (1959), Italia (1969), Aus tria
(1969), Is rael (1974), Anglia (1974), Franþa (1975).

A colaborat în turnee prin þarã ºi prin strãi -
nãtate cu Or ches tra de Muzicã Popularã a Filar -
monicii din Arad (1963, 1965, 1966, 1970, 1971), 
cu cvintetul in stru men tal „Rapsodia Carpaþilor”
(1969 – Italia ºi Aus tria) etc.

Dirijor. Ex i gent ºi talentat, a fondat ºi a
dirijat Or ches tra de Muzicã Popularã a Clubului
Sindicatelor din Învãþãmânt din Bucureºti
(1950- 1955). A fost dirijor al Orchestrei de Mu -
zicã Popularã a Radiodifuziunii Române (1952),
al Orchestrei de Muzicã Popularã a Clubului Uzi -
nelor „Griviþa Roºie” din Bucureºti (1956), al
Grupului Folcloric al Clubului Sanitar din Bu -
cureºti (1962-1963), al Orchestrei de Muzicã Po -
pu larã a Cadrelor Didactice din Bucureºti (1964),
al Orchestrei de Muzicã Popularã a Casei de
Culturã din Mizil (1964), al cãrei fondator a fost,
al Orchestrei Ansamblului de Cântece ºi Dansuri
„Brâuleþul” din Constanþa (1965-1967), al Or -
ches trei de Muzicã Popularã „Doina Argeºului”
din Piteºti. A condus orchestre de res tau rant la
Ma maia, Eforie-Nord, Paris („La flfte de Pan”).

Creaþia muzicalã. Emil Gavriº ºi-a valo -
rificat talentul în creaþii proprii: romanþe, cântece
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de inspiraþie folcloricã, melodii în stil pop u lar,
cântece patriotice, muzicã uºoarã. Lucrãri de acest
gen a publicat în presã, în vol ume ori le-a înregistrat.

În 1962 la Editura Muzicalã a apãrut lu -
crarea Cântece populare din repertoriul lui Emil
Gavriº, care cuprinde culegeri, prelucrãri ºi crea þii
originale, melodiile fiind transcrise pe note. Din
cuprins: Ce fericiþi am fi-mpreunã, versuri de
Alexandru Vlahuþã, Grâuºor din Bãrãgan, ver suri
de Ion Socol, Du-te iute, trenule, versuri populare º.a.

A compus ºi publicat în presa vremii
(„Agri cultura socialistã”, „Plaiul dobrogean”,
„De lta”) sau a înregistrat la Electrecord nume -
roase cântece pentru voce ºi pian, între 1962 ºi
1983, pe versuri populare, pe versuri proprii ori
ale unor poeþi ca Vir gil Carianopol, Miron Radu
Paraschivescu, Lucian Blaga, Vic tor Eftimiu,
Oc tavian Goga ºi Petre Dulfu. Câteva titluri:
Horea pãcurarului (1968), Luminiþã, lampã micã 
(1972), Liniºte (1982), De ce mã poartã vechiul
dor (1982), Dorule, copil pribeag (1983), Toam -
na (1983), Dor de varã (1983).

În 1969 a apãrut la Editura Muzicalã volu -
mul Cântã Ardealul ºi Banatul. Doine. Acesta
cuprinde 122 de piese, unele interpretate de alþi
soliºti, de la care le-a auzit ºi le-a consemnat Emil
Gavriº de-a lungul vremii, considerând im por -
tantã „notarea acestor adevãrate nestemate ale
creaþiei poporului nostru pentru a nu fi uitate,
pentru a le transmite mai departe”.

Volumul Când amintirile... Romanþe
pentru voce ºi pian, Bucureºti, Editura Muzicalã,
1984, cuprinde piese precum: Peste vârfuri, Când 
amintirile, De dorul tãu, Cât te iubeam, Cân -
tecele mele, S-a dus albastrul cer senin, Lea -
gãnã-mã, leagãn drag, Câte stele-au rãsãrit, A
venit iar primãvara, Mi-a mai rãmas romanþa,
Romanþe-crizanteme etc.

Creaþiile de dupã 1984 au apãrut în volumul 
Interferenþe, Bucureºti, 1987.

Cântece pentru copii, voce ºi pian, a com -
pus între 1968 ºi 1987 ºi le-a publicat în reviste,
precum: „Luminiþa”, „Almanahul copiilor”,
„Arici Pogonici”, „ªoimii patriei”, „Cutezãtorii”,
„Stop la intersecþie”. Iatã titlurile câtorva cântece: 
Învãþãtoarea (1968), Tinerii drumeþi (1977),
Ariciul (1978), Bunã dimineaþa, soare (1978),
Bunicul Moº Gerilã (1979), Cântec de tabãrã
(1980), Bucurie (1980), Mândrã-i þara (1981),
Flori de primãvarã (1982), Cântec de vacanþã
(1982), La mulþi ani, iubitã þarã! (1982), Þara

mea cu chip frumos (1982), Albã floare-i þara
mea (1985), 24 Ianuarie (1986), Strada nu-i o
glumã (1987), Semaforul (1987).

Muzicã de camerã. A compus lucrãri pentru
vioarã ºi pian precum: Ecou de menuet (1977),
Micã suitã (1978), Bagatele pentru vioarã ºi pian
(1978), Contemplare (1982) etc.

Muzicã coralã. Lucrãrile compuse de Emil
Gavriº – pe versuri proprii, pe versuri populare
sau ale unor poeþi – au caracter pa tri otic: În codru
la izvor (1954) pentru cor mixt, cu solo tenor,
versuri populare, Cântecul lui Horea (1972)
pentru cor la 2 voci egale, versuri Eugen Frunzã;
Pe Meseº, pe sub deal (1976) pentru cor mixt cu
solo tenor, versuri Emil Gavriº; Te cânt, þara mea
(1976) pentru cor mixt ºi pian sau orchestrã, ver suri
de Emil Gavriº; Acolo este þara mea (1976) pentru
cor la 2 voci egale, versuri de Ioan Neniþescu; Ce-þi
doresc eu þie, dulce Românie ºi ªi dacã ramuri bat
în geam (1983) pentru cor mixt, versuri de Mihai
Eminescu; Doina lui Lucaci ºi Cântec (1983)
pentru cor mixt, versuri Emil Gavriº ºi altele.

Activitate publicisticã. Emil Gavriº a scris
articole menite a cultiva dragostea ºi devo ta men -
tul pentru cântecul pop u lar: Sã cunoaºtem ºi sã
iubim cântecul pop u lar („Scânteia Pionierului”,
22 iunie 1955), Cum se culege ºi cum se poate
interpreta cântecul pop u lar („Îndrumãtorul cul -
tural”, 2 februarie 1959), Cum se alege reper -
toriul („Îndrumãtorul cul tural”, 2 februarie
1967). A acordat câteva interviuri. A publicat
memorii de rãzboi în „Flacãra”, 10 mai 1975, sub
titlul Amintiri de pe front.

Discografie. Cântecele interpretate de Emil 
Gavriº au fost imprimate pe discuri Electrecord.
Peste 40 de discuri au fost înregistrate la ra dio ºi
televiziune cu diferite orchestre: Or ches tra Ra dio
(27 mai ºi 6 aprilie 1950, 16 au gust, 7 octombrie
1950, 31 mai 1951, 10 februarie 1952), Or ches tra
Ansamblului de Folclor a Ministerului Afacerilor
Interne (28 octombrie 1950), Or ches tra „Barbu
Lãutaru” a Institutului de Folclor (27 iulie 1951),
Or ches tra „Ionel Dinicu” (27 au gust 1951), Or -
ches tra Popularã „Carpaþii” (10 februarie 1952),
Or ches tra de Muzicã Popularã a Sindicatului din
Învãþãmânt (29 mai 1951 ºi 28 decembrie 1951).

Filmografie: Barbu Lãutarul (1959), film
documentar; Meºterul Manole (1962), film de
televiziune. 

Distincþii: Ordinul Muncii, clasa a III-a (1954);
Ordinul „Meritul Cul tural”, clasa a IV-a (1968).
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Vasile Gheþie
1903-1990

Andrei FÃRCAª

Consideraþii gen er ale despre
personali tatea omului de ºtiinþã 
Vasile Gheþie

Între multele personalitãþi pe care judeþul
Maramureº le-a dat þãrii se aflã ºi profesorul ºi
academicianul Vasile Gheþie, cea mai carismaticã 
personalitate pe care a avut-o medicina veterinarã 
româneascã, „mare dascãl ºi om de ºtiinþã în do -
meniul anatomiei comparate – acad. prof. univ.
dr. doc. ºt. doc tor honoris causa Vasile Gheþie,
dupã cum spunea în 2003 prof. univ. dr. Vic tor
Crivineanu, decanul Facultãþii de Medicinã Vete -
rinarã din Bucureºti, în prefaþa volumului Ac a de -
mi cian Vasile Gheþie – omul ºi op era – Omagiu la 
împlinirea a 100 de ani de la naºtere 11 februarie
1903-11 februarie 2003. 

Pentru a înlãtura orice subiectivism în re -
dactarea acestor rânduri, voi re pro duce la început
câteva aprecieri asupra activitãþii acade mi cia nu -
lui Vasile Gheþie, fãcute de prof. univ. dr. Ga briel
Predoi, de la Facultatea de Medicinã Veterinarã
din Bucureºti, care l-a avut profesor ºi model în
acelaºi timp, men tor încã din timpul studenþiei ºi,
pe urmã, o perioadã, coleg, care i-a urmat la
catedrã în calitatea de tit u lar al disciplinei ana -
tomie comparatã ºi topograficã, de prof. univ. dr.
Nicolae Cornilã, tit u lar al disciplinei de biologie
celularã, histologie ºi embriologie, ºi de dr.
Simion Hereº, medic primar veterinar, primul
doc tor în medicinã veterinarã de la noi din judeþ,
nepot al profesorului1.

„Sunt convins cã nu greºesc cu nimic dacã
afirm fãrã reþinere cã nu existã medic veterinar
din România care sã nu pronunþe cu evlavie ºi
recunoºtinþã numele mult iubitului nostru pro -
fesor, deºi, poate cã, în timpul studiilor, exigenþa
proverbialã a maestrului împiedica promovarea
celor insuficient pregãtiþi. Însã, studenþii în cauzã, 

dupã ce se strãduiau sã-ºi însuºeascã temeinic
baza ºtiinþelor medicale – anatomia – încercau o
bucurie fãrã seamãn cã au strãbãtut „filtrul” pro -
fe sorului Vasile Gheþie ºi astfel pot sã escaladeze
în continuare cu mai multã încredere celelalte
furci caudine pânã la obþinerea diplomei”2, mai
spune profesorul Crivineanu. 

Pentru ca tot el sã vorbeascã despre recu -
noaºterea internaþionalã a operei academicianului 
Vasile Gheþie:

„Profesorul Vasile Gheþie era apreciat la
cotele cele mai înalte, în egalã mãsurã de in -
telectualitatea din România ºi din afara þãrii. Este
de notorietate faptul cã datoritã talentului sãu de
viguros desenator ºi pictor, de taxi der mist excep -
þional, de autor de atlase anatomice inegalabile,
de om de societate etc., profesorul Vasile Gheþie
se gãsea în atenþia marilor personalitãþi ale tim -
pului, care-l apreciau, la modul superlativ. În afa -
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1 Ac a de mi cian Vasile Gheþie – omul ºi op era. Omagiu la împlinirea a 100 de ani de la naºtere, 11 februarie 1903-11
februarie 2003, Editura Ceres, Bucureºti, 2003, p. 1.

2 Ibi dem, p. 5.



ra graniþelor þãrii, a fost solicitat sã onoreze cu
prezenþa sa, ca membru, numeroase ºi presti gi -
oase asociaþii ºtiinþifice. În toate tratatele ºi enci -
clopediile anatomice din lume, profesorul Vasile
Gheþie era citat ca un adevãrat maestru al morfo -
logiei comparate, cuvântul sãu de adânc cunos -
cãtor al detaliilor de structurã macroscopicã fiind
cu sfinþenie respectat de iluºtrii specialiºti în -
deob ºte cunoscuþi în acest domeniu al ºtiinþelor
medicale”.

„Profesorul Vasile Gheþie, din anul 1928,
când ºi-a luat doctoratul în medicinã veterinarã,
parcurgând în continuare toate treptele ierarhiei
universitare ºi perfecþionându-se asiduu în strãi -
nãtate, pe parcursul multor ani, a creat o excep -
þionalã ºcoalã de anatomie comparatã în cadrul
Facultãþii de Medicinã Veterinarã din Bucureºti,
din care s-au desprins mai multe personalitãþi, la
rândul lor formatoare de ºcoli în aceeaºi spe -
cialitate, atât în România, cât ºi în alte þãri. Este
suficient dacã dintre discipolii profesorului
Vasile Gheþie îi citez pe prof. univ. dr. doc tor
honoris causa Vasile Coþofan, de la Facultatea de
Medicinã Veterinarã din Iaºi, pe prof. univ. dr.
doc tor honoris causa Gheorghe Constantinescu
de la Universitatea Mis souri, S.UA. ºi pe prof.
univ. dr. König Horst de la Facultatea de Medi -
cinã Veterinarã din Viena, Aus tria”3.

„Profesorul Vasile Gheþie a coordonat, în
calitate de conducãtor ºtiinþific, o serie de teze de
doctorat nu numai în România, ci ºi în Germania – 
þarã în care, cu totul excepþional, se permitea unor
specialiºti din alte pãrþi ale lumii sã se bucure de
un astfel de privilegiu”4.

„Practic, nu existã medic veterinar de pe
teritoriul României, care sã nu fi auzit sau con -
sultat mãcar una din cãrþile în care Profesorul ºi-a
depus ºtiinþa, arta ºi talentul”5. 

„Acad. prof. univ. dr. doc. ºt. doc tor honoris
causa Vasile Gheþie a fost unul dintre cei mai de
seamã fii ai Maramureºului, unul dintre inte lec -
tualii sãi cei mai de seamã, unul dintre marii
reprezentanþi ai medicinii veterinare din România,

prin cãrãmida ei de bazã, anatomia comparatã,
baza ºtiinþelor medicale, putând fi, fãrã exagerare, 
considerat omul sacrei sale datorii de profesor ºi
de sa vant”6.

Pãrinþii

Profesorul ºi academicianul Vasile Gheþie
s-a nãscut într-o zi geroasã de 11 februarie 1903,
în casa pãrinteascã de peste 100 de ani din
Berinþa, comuna Copalnic-Mãnãºtur, pãrinþii sãi
fiind preotul ortodox Gheorghe Gheþie ºi Ana,
nãscutã Pop. 

Tatãl academicianului, preotul protopop
sta vrofor Gheorghe Gheþie, a fost coleg de clasã,
la Nãsãud, cu George Coºbuc7. 

Este fiu de þãrani cu stare bunã din loca -
litatea Vima Micã, „unele mãrturii care s-au gãsit
în arhive vechi atestã cã un strãmoº îndepãrtat al
familiei Gheþie s-a distins prin fapte de vitejie în
lupta de la Varna din 1444 ºi a fost ridicat la titlul
de „Nobilul Gheþie de Varna”8. 

Din aceeaºi familie Gheþie din Vima Micã
se trãgea încã un preot nãscut în Berinþa, preotul
iconom stavrofor ªtefan Gheþie (1880-1979), fost 
protopop al Lãpuºului în perioada 1930-1948. 

Într-un interviu oferit de scriitorul Augustin
Buzura ziarului „Adevãrul”, acesta elogiazã chi pul 
preotului copilãriei sale, Gheorghe Gheþie astfel:

„Gheorghe Gheþie era un fel de sfânt. Toatã
lumea îl socotea un sfânt. În Maramureº, gre -
co-catolicii nu se înþelegeau prea bine cu orto -
docºii. Ei! Acest preot era acceptat ºi slujea la
ambele biserici. În plus, fãcea exorcizãri. Era plin
de lume din toate colþurile þãrii. Inclusiv din Do -
bro gea venea lume cu bolnavi psihic, cu epi -
leptici. Îi aduceau în sta tus ep i lep tic, adicã în
crizã continuã de epilepsie, în stare de inconºti -
enþã. Îi aduceau, legaþi de cãruþã, la cea mai veche
dintre cele trei biserici din sat, construitã în 1430.
Înainte se spunea cã existase o altã bisericã, pe
roþi, pe care sãtenii o mutau când nãvãleau tãtarii.
Acolo, în miez de noapte, preotul fãcea rugã -
ciunea Sfântului Vasile. Tata îl ajuta sã îi trans -
porte pe bolnavi, pentru cã aceºtia erau ori
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3  Ibi dem, p. 5-6
4  Ibi dem, p. 6.
5  Ibi dem, p. 7.
6  Ibi dem, p. 14-15.
7  Ibi dem, p. 9.
8  Ibi dem.



inconºtienþi, ori violenþi. Odatã ce au fost îngrijiþi
de preot, bieþii oameni se întorceau singuri, pe
picioarele lor. Da, erau vindecaþi.

Am vãzut zeci de cazuri! Casa noastrã, fiind 
la 40-50 de metri de casa preotului, trãiam practic
printre nebuni. Când au venit ruºii, cam în aceeaºi 
zi în care ne-au fãcut þãndãri icoanele, l-au luat pe
preot, l-au pus la peretele ºurii, care se afla în
spatele casei noastre, gata sã-l ex e cute. Atunci, a
apãrut un necunoscut care le-a vorbit în ruseºte ºi
i-a convins sã-l ierte. Era într-o zi de toamnã
târzie, foarte frumoasã. Eu aveam 6 ani”9. 

Mama academicianului ºi profesorului
Vasile Gheþie a murit la o vârstã relativ tânãrã,
când profesorul era încã stu dent, iar ceilalþi fraþi
elevi. Ea se trãgea dintr-o familie de preoþi, tatãl
sãu fiind preotul ªtefan Pop din Berinþa, iar bu -
nicul preotul Gavril Vaida, fiind menþionat în
arhive la 1820. Aceastã familie avea moºtenire
din strãmoºi o sabie grea de bronz, acordatã de
autoritãþi pentru merite deosebite ºi fapte de
eroism în secolul al XVIII-lea, cunoscutã în sat ca 
„sabia lui Vaida”, care le-a fost confiscatã de
autoritãþile comuniste în 195210. 

Gheorghe Gheþie, tatãl savantului, era un
preot foarte rugãtor, bun chivernisitor al leului
vãduvei, care a construit biserica satului în anii
‘20 ai secolului trecut, de numele preoþilor înain -
taþi ai familiei Gheþie fiind legatã ºi construirea
bisericii din piatrã cu hramul „Sfânta Paras che va”,
al cãrei turn la fel de înalt ca al bisericii din
ªurdeºti, a cãzut într-o varã de la începutul anilor
‘60. ªindrila ºi lemnele turnului ºi acoperiºului au 
fost duse la ºcoalã pentru foc, pe multe din ele
transportându-le noi, elevii, în braþe, sub su pra -
vegherea învãþãtoarei. 

Gospodãria preotului Gheorghe Gheþie din
Berinþa cuprindea câteva zeci de hect are de teren,
în grajduri erau câte 30-40 de vaci, 4 cai ºi foarte
mulþi porci. Viitorul ac a de mi cian a crescut, cu
surorile ºi fratele sãu mai mic, printre servitorii
casei ºi averii pãrinteºti, printre copiii satului,
printre þãranii din sat, foarte pricepuþi la cai ºi vaci 
ºi a deprins de mic graiul uzanþelor din apropierea 
grajdurilor, încât a depãºit ºi planurile tatãlui sãu
ºi a ajuns unul dintre cei mai mari specialiºti

anatomiºti veterinari ai Europei de la aceea vre -
me, al cãrui cuvânt, vorbit sau scris, era ascultat
cu re spect, cu o adevãratã stimã, în cercurile de
specialitate din þarã ºi dincolo de graniþele ei11.

„Cultul profesorului pentru pãrinþii ºi fraþii
sãi s-a pãstrat multe decenii dupã ce aceºtia au
dispãrut, el pãstrând în laboratorul de anatomie,
înrãmate, aceste chipuri dragi inimii lui pânã ce
viaþa l-a înlocuit din acest laborator”, a scris Dr.
Simion Hereº despre unchiul sãu. 

Fraþii

Profesorul Vasile Gheþie a fost al doilea
copil nãscut în fa milia Gheorghe ºi Ana Gheþie.
Ceilalþi fraþi, în ordinea naºterii lor, au fost:
Reghina, Elena, Elvira, învãþãtoare în Berinþa ºi
soþia preotului Vasile Hereº, paroh în Berinþa din
1948 pânã în 1967, care este mama arhitectului
Gheorghe Hereº, a medicului veterinar Simion
Hereº ºi a medicului stomatolog Vasile Hereº;
Elisabeta, care a murit dupã terminarea ºcolii pri -
mare; Lucreþia, cãsãtoritã cu preotul Ioan Coþo fan,
al cãror fiu a fost prof. univ. dr. doc tor honoris
causa Vasile Coþofan, al cãrui nepot este dr. Ionuþ 
Coþofan, fost primar al comunei Copal nic-Mã -
nãºtur; ªtefania, învãþãtoare în Berinþa, cãsãtoritã
cu notarul Cornel Cosma, al cãror fiu dr. Dorin
Cosma este medic veterinar, secretarul colegiului
medicilor din judeþ, iar fiica Geta, profesoarã pen -
sionarã acum, a fost directoarea ºcolii din Berinþa, 
care poartã numele academicianului Vasile
Gheþie; dr. Mircea Gheþie, medic uman, nãscut cu
o inteligenþã rarã, ce putea ajunge cel puþin pe
urma fratelui sãu Vasile, dupã spusele sãtenilor,
dacã nu cãdea la datorie la Cotul Donului, când
îngrijea rãniþii dintr-un spital de campanie, în al
Doilea Rãzboi Mondial; Eleonora, a noua ºi ul -
tima nãscutã.

ªcoala ºi cariera

Acad. Vasile Gheþie face ºcoala primarã în
satul na tal, iar cursurile ºcolii gen er ale la
Baia-Sprie, urmeazã Liceul „Gheorghe ªincai”
din Baia Mare, azi Colegiu, pe care îl terminã în
1922, cu numele de Vasile Gheþie se nior, spre a
putea fi deosebit de un alt coleg de-al sãu cu
acelaºi nume, notat în cat a log ju nior12. În 1972
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9 Ziarul „Adevãrul”, ediþia on line.
10 Ac a de mi cian Vasile Gheþie – omul ºi op era, p. 10.
11 Ibi dem, p. 16.
12 Ibi dem, p. 17.



participã, în Baia Mare, la sãrbãtorirea a 50 de ani
de la absolvirea liceului.

În timp ce era elev, fãcea desene ºi statuete
din lemn sau din lut, reprezentând oameni ºi ani -
male în diferite ipostaze, prefigurând cunoscutele
mulaje ºi desene, care au dus faima Laboratorului
de anatomie al Facultãþii de Medicinã Veterinarã
din Bucureºti13. 

Încã de mic a fost obligat sã înveþe maghia -
ra ºi germana, pe care le vorbea curent, lucru care
îi va folosi mai târziu. 

Profesorul Vasile Gheþie ºi-a petrecut copi -
lãria în satul Berinþa, unde a urmat clasele pri -
mare. Apoi a mers la alte ºcoli, iar în sat venea
numai în vacanþe. 

Din copilãrie l-au fascinat caii. „M-am fã -
cut doc tor veterinar de dragul calului”, a mãrtu -
risit autorului acestor rânduri la începutul anilor
‘80, la o întrevedere în apartamentul sãu din
Bucu reºti, unde avea un cab i net plin cu mulaje de
cai ºi alte animale, fãcute cu mâna proprie. Erau de
o frumuseþe rarã ºi mi-a spus acele cuvinte vãzând

cã admir mulajele din cabinetul sãu, care erau
superbe în adevãratul sens al cuvântului, pentru cã
erau ºi artistice ºi ºtiinþifice în acelaºi timp. 

Ca elev ºi stu dent, a luat ore de vioarã, întâi
cu un vestit cet eraº þigan din Copalnic-Deal, nu -
mit Covaci Þiganul14. 

Dupã absolvirea Liceului „Gheorghe ªincai”
din Baia Mare se înscrie la Facultatea de Medi -
cinã Veterinarã din Bucureºti, între 1922-1927
fiind stu dent al acesteia. 

În anul trei de facultate a fost numit prepa -
rator la Catedra de anatomie comparatã ºi topo -
grafie, catedrã pe care nu o va pãrãsi toatã viaþa15. 

În anul 1928, la 24 septembrie, la doar un an 
de la terminarea facultãþii, îºi susþine doctoratul în 
medicinã veterinarã cu lucrarea Contribuþii la
studiul vaselor limfatice ale vezicii urinare la cal, 
efectuatã în cadrul Laboratorului de anatomie sub 
coordonarea prof. dr. Gh. Iliescu16.

Prima paginã a lucrãrii, dupã cum era obi -
ceiul vremii, este acordatã dedicaþiilor, iar pro -
fesorul acordã aceste dedicaþii, dupã cum era ºi
firesc, memoriei mamei sale – Ana, tatãlui – preo -
tul Gheorghe Gheþie, fratelui Mircea, surorilor
sale ºi cumnaþilor, precum ºi unei persoane care
s-a îngrijit de toþi copiii dupã moartea mamei,
numitã Bãcuca17.

Este de notat cã a parcurs, în mod firesc,
toate treptele ierarhiei universitare: asistent
(1927-1938), ºef lucrãri (1938-1941), profesor
suplinitor (1941-1945), profesor tit u lar ºi ºef de
catedrã (1945-1973), toate la aceeaºi catedrã, de
anatomie comparatã ºi topograficã, iar dupã pen -
sio nare a fost profesor con sul tant ºi îndrumãtor de 
doctorat pânã la sfârºitul vieþii, în 1991. 

Fiind bun vorbitor de maghiarã ºi germanã,
profesorul Vasile Gheþie face o serie de stagii de
specializare, dar ºi de colaborare ºtiinþificã la
Facultatea de Medicinã Veterinarã din Buda pes -
ta, în 1931, ºi Leip zig, între 1938-1940, unde a
lucrat cu vestiþi profesori ºi autori de tratate de
anatomie comparatã, precum Ch. Ackernnecht ºi
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13 Ibi dem, p. 17-18.
14 Ibi dem, p. 18.
15 Ibi dem, p. 18-19.
16 Universitatea din Bucureºti, Facultatea de Medicinã Veterinarã, Nr. 130, Contribuþiuni la studiul vaselor limfactice

ale vezicii urinare la cal. Lucrare fãcutã în Laboratorul de anatomie descriptivã, comparatã ºi topograficã. Tezã
pentru obþinerea titlului de Doc tor în Medicina Veterinarã de Vasile Gheþie. Bucureºti, Institutul de Arte Grafice
„Cultura Poporului”, Griviþei 62, 1928.

17  Ac a de mi cian Vasile Gheþie – omul ºi op era, p. 20.



H. Grau, iar elevul de atunci îºi egala ºi chiar
depãºea profesorii. 

Viaþa de familie

În anul 1938 se cãsãtoreºte cu Maria (Ali),
economistã din oraºul Câmpina, absolventã a
Aca demiei Comerciale din Bucureºti, care a lu -
crat o bunã perioadã de timp la CEC, sediul cen -
tral din Bucureºti, în braþele cãreia a închis ochii
în anul 1991, în ul tima zi de Crãciun. Nu au avut,
însã, copii. A fost înmormântat în Cimitirul Bellu
din Bucureºti, unde s-au rostit ºi panegiricele din
partea Academiei Române, ministerelor ºi foru -
rilor ºtiinþifice, personalitãþilor vremii, facul tã -
þilor de Medicinã Veterinarã din Bucureºti ºi Iaºi.
Ceremonia de înmormântare a fost oficiatã de
Biserica Ortodoxã. 

Toatã viaþa ºi-a dedicat-o anatomiei, pentru
care a sacrificat tot, inclusiv viaþa de familie ºi
zilele de sãrbãtoare. 

Din lungul ºir de nepoþi pe care i-a avut de
la surorile sale, s-au desprins medicii veterinari
prof. univ. dr. doc tor honoris causa Vasile
Coþofan, de la Facultatea de Medicinã Veterinarã
din Iaºi, dr. Simion Hereº, primul doc tor în ºtiinþe
medicale veterinare din judeþul Maramureº, dupã, 
desigur academicianul Vasile Gheþie, dr. Dorin
Cosma, medic veterinar, secretarul Colegiului
Medicilor Veterinari din Maramureº, dr. Ionuþ
Coþofan, medic veterinar, fost primar al comunei
Copalnic-Mãnãºtur timp de 12 ani, col. dr. A.
Greblea, dr. L. Luca, Dr. C. Constantin, dr. Gh.
Todea18. 

În sala de curs, în faþa studenþilor, preda
vorbind, explicând ºi desenând în acelaºi timp, ca
un geniu ce era. 

Activitatea ºtiinþificã

În anul 1999, cu ocazia decernãrii titlului de 
doc tor honoris causa, profesorul universitar
Vasile Coþofan de la Iaºi, discipol strãlucit al
celui ce a fost întemeietorul ºcolii româneºti de
anatomie comparatã, a spus, ca un veritabil oma -
giu adus Academicianului Vasile Gheþie, cã titlul
care i s-a decernat „aparþine, de fapt, ªcolii de
Anatomie Comparatã din România ºi anume frun -
þii ºi întemeietorului ei, celui ce a fost Acade -

micianul Vasile Gheþie. Am avut irepetabila
ºansã de a creºte, de a mã forma din rãdãcina
acestui stejar fãrã umbrã”. Academicianul Vasile
Gheþie era atunci în lumea veºniciei de 16 ani. I se 
spunea de cãtre studenþi „Barosanul”. Era unul
dintre cei mai exigenþi profesori. Dacã „treceai”
de profesor, puteai considera cã eºti medic vete -
rinar, iar dacã nu treceai, nu aveai cum sã ajungi
medic veterinar. Mulþi studenþi ºi-au vãzut nãrui -
te visele la porþile disciplinei pe care o patrona. 

„Calea spre medicina veterinarã se pare cã
i-a fost sugeratã de tatãl sãu, care a vãzut corect
necesitatea acestei profesii în aceastã provincie
româneascã, nu demult unitã cu þara mamã Româ -
nia, dar este bine de ºtiut cã, în tot cursul vieþii de
copil ºi de elev, a asistat ºi a participat la nenu -
mãrate sacrificãri de animale ºi pãsãri, precum ºi
la autopsierea de cãtre localnici a unor animale
moarte de fasciolozã, boalã care era în floare. A
vãzut multe cazuri de asemenea parazitoze ºi,
dupã spusele lui, a fost unul din subiectele de
admitere la facultate”19.

Profesorul Vasile Gheþie a elaborat ºi
publicat peste 200 de lucrãri ºtiinþifice, dintre
care se impun Atlasul de anatomie comparatã,
Anatomia topograficã a calului, Anatomia siste -
mului nervos cen tral ºi neurovegetativ, Anatomia
animalelor domestice, Sistemul neurovegetativ la 
mamiferele ºi pãsãrile domestice, At las de ana -
tomie a pãsãrilor domestice, unele fiind traduse ºi 
în strãinãtate etc20. 

În lista de lucrãri ºtiinþifice ale profesorului
se aflã 8 tratate-atlase, care formeazã „Biblia”
anatomiei veterinare, 5 cursuri, ghiduri ºi ma -
nuale, 3 caiete de lucrãri prac tice ºi un mare
numãr de lucrãri ºtiinþifice: 20 despre aparatul de
susþinere ºi miºcare (6 de osteologie, 6 de artro -
logie, 8 de miologie), 3 despre aparatul digestiv, 5 
despre aparatul res pi ra tor, 7 despre aparatul cir -
cu lator, 6 despre sistemul nervos (2 despre sis -
temul cen tral ºi periferic, 4 despre sistemul
neu ro vegetativ), o lucrare despre aparatul gen i tal, 
6 despre anatomie topograficã, 24 de lucrãri inter -
disciplinare, 3 de chirurgie, 5 din di verse dis ci pline,
la care se adaugã numeroase lucrãri ºtiin þifice re -
dac tate pentru di verse manifestãri ºtiin þifice na -
þio nale ºi internaþionale, despre aparatul de
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18 Ibi dem, p. 12-14.
19 Ibi dem, p. 16.
20 Ibi dem, p. 57.



sus þinere ºi miºcare, aparatul digestiv, aparatul
res pi ra tor, aparatul circulator, sistemul nervos,
sistemul neurovegetativ, anatomia topograficã21. 

În cadrul activitãþii sale didactice a condus
14 teze de doctorat, între doctoranzi aflându-se
toate cadrele didactice care au activat ºi condus,
pânã în 1990, disciplinele de anatomie com pa -
ratã de la facultãþile de medicinã vete rinarã din
România22. 

Meritele ºtiinþifice în activitatea sa de 66 de
ani în anatomia veterinarã au fost recunoscute
prin acordarea mai multor ordine ºi medalii: Ordi -
nul „Coroana României”, în Grad de Cavaler, la
10 mai 1938; Ordinul Muncii clasa a III-A, 1954;
Laureat al Premiului de Stat, 1955; membru co re -
spon dent al Academiei Române, 1955; Ordinul
Muncii Clasa a II-a, decret 432/1963; Doc tor
Honoris Causa al Universitãþii din Leip zig, 1963;
Medalia Muncii, 1965; Profesor Uni ver sitar
Eme rit, decret 306/1970; membru tit u lar al Aca -
demiei Române, 199023. 

Recunoaºterea naþionalã ºi internaþionalã a
fãcut ca sã fie ales membru al mai multor societãþi 
ºtiinþifice din þarã ºi strãinãtate, dintre care enu -
merãm: Asociaþia Generalã a Medicilor Vete ri -
nari din România (1938), Societatea Germanã de
Anatomie (1938), Asociaþia Mondialã a Ana to -
miºtilor Veterinari (1938), Asociaþia Mondialã a
Anatomiºtilor (1939), Asociaþia Europeanã a
Ana to miºtilor Veterinari, Societatea Regalã de
Medicinã din Londra, Ac a de mia de ªtiinþe din
New York, Asociaþia de Patologie Comparatã etc.24.

A fost trecut în enciclopedia persona litã -
þilor ce le bre Who’s who in the world, ediþia
1971-1972. 

Lucrãrile profesorului Vasile Gheþie sunt
citate de 31 de ori în prestigioasa Enciclopedie de
anatomie veterinarã Ellenberger-Baum, ediþia a
XVIII-a, Berlin 1943, precum ºi în alte tratate de
specialitate din Germania, Statele Unite ale Ame -
ricii, Ungaria, Suedia, Bul garia, pentru contri bu -
þiile aduse la cunoaºterea inervaþiei si no vialelor

articulare la cabaline, a sinusurilor craniene la porc 
ºi a musculaturii cervicale pro funde la cabaline25.

Dupã cum se vede, de departe avem în faþã
un mare profesor universitar, un sa vant în ade -
vãratul sens al cuvântului, recunoscut nu numai în 
Europa, ci ºi în lume, pentru activitatea sa ºtiin -
þificã de mare profunzime, cu contribuþii de ne -
ega lat, la vremea lui, în medicina veterinarã, cel
care a fãcut ca ºcoala româneascã de medicinã
veterinarã sã aibã recunoaºtere internaþionalã. ªi,
lucru cert, contribuþia sa în anatomia veterinarã
nu a fost încã egalatã. 

Mare pasionat de vânãtoare, academicianul
Vasile Gheþie avea acasã o panoplie de arme rare
de vânãtoare ºi, dupã câte se pare, era vice pre -
ºedintele Asociaþiei Vânãtorilor pe þarã. Subsem -
natul l-a vãzut mergând la vânãtoare, în satul sãu
na tal, Berinþa, în care existau iscusiþi vânãtori ºi
buni ochitori, pe care, însã, profesorul îi întrecea,
dupã cum relatau chiar ei, vânãtorii. A împuºcat o
coþofanã di rect în cap, cu o armã de tir, de la o
distanþã destul de mare, fazã pe care am vãzut-o
per sonal, în timp ce mergea la vânãtoare prin faþa
casei mele pãrinteºti, lucru greu de fãcut, deoa -
rece aceastã pasãre este cunoscutã pentru rapidi -
tatea miºcãrilor sale.

La împlinirea a 100 de ani de la naºterea
academicianului, ªcoala Generalã din Berinþa a
primit numele ilustrului fiu al satului, numindu-se 
de atunci ªcoala Generalã „Vasile Gheþie”.

Despre profesorul Vasile Gheþie s-au scris
multe pagini, iar despre activitatea sa vorbesc cel
mai bine tratatele apãrute de-a lungul anilor. A
fost o personalitate ce face cinste judeþului nostru, 
Chioarului, în care este situat satul Berinþa, care a
avut ºansa ca pe aceeaºi uliþã, a copilãriei mele, la
distanþã de sub 100 de metri, sã se nascã doi
academicieni, Vasile Gheþie ºi Augustin Buzura,
buni vecini de renume mondial, care, nu de puþine
ori, purtau, probabil, discuþii lungi ºi de substanþã,
ambii fiind medici, unul veterinar, iar celãlalt uman.
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21 Ibi dem, p. 73.
22  Ibi dem, p. 58.
23  Ibi dem, p. 59.
24  Ibi dem, p. 63.
25  Ibi dem, p. 61-62.



Ioan Ceterchi
1926-1992

Ioan GOGOTÃ

Eºti inteligent dacã nu crezi decât jumãtate din ceea ce auzi;

eºti înþelept dacã ºtii care jumãtate. (Ioan Ceterchi)

Maramureºul, acest topos încãrcat de 
tra diþii milenare prin numãrul
mare de personalitãþi pe care le-a

dat în decursul istoriei, se integreazã armonios
între valorile perene ale culturii ºi spiri tualitãþii
naþionale. Edificator în susþinerea acestei afir -
maþii, printre nemuritorii Academiei Române în
domeniul ºtiinþelor juridice, se situ eazã Ioan Ce -
terchi1 – ju rist, preºedinte al Con siliului Le gis -
lativ, membru co re spon dent al Aca demiei
Ro mâne, ministru de Justiþie, figurã emblematicã
care a excelat în sfera dreptului ºi jurisdicþiei.

ªtiinþele juridice au fost reprezentate în cel
mai înalt for ac a demic de iluºtri înaintaºi, ade -
vãraþi corifei care, de-a lungul timpului, s-au im pus
prin cercetãri fundamentale în domeniul drep tului
pe care l-au particularizat în funcþie de istoria
poporului român, contribuind la fundamentarea
unei legislaþii naþionale moderne în strânsã armo -
nizare cu cea europeanã.

Alãturi de alþi oameni de ºtiinþã care au
marcat istoria culturalã a judeþului Maramureº,
Ioan Ceterchi, prin activitatea ºi preocupãrile sa le,
a înþeles sã slujeascã cu dãruire idealul naþional al
poporului român pe linia promovãrii ºi dezvol -
tãrii legislaþiei naþionale. 

S-a nãscut la data de 14 decembrie 19262, în 
comuna Ferneziu3, cunoscutã ºi sub denumirea de 
Firiza de Jos sau Alsofernezy4 (în limba ma ghia -
rã), judeþul Satu Mare, în prezent, suburbie a

municipiului Baia Mare, judeþul Maramureº,
fiind cel al cincilea copil din cei ºase ai lui
Gheorghe ºi Haristinei Ceterchi (ceilalþi, fiind
Ladislau, Iulia, Iosif, Paul ºi Gheorghe), care
prin tr-o vastã culturã juridicã ºi o bogatã expe -
rienþã în activitatea didacticã, de cercetare, de
organizare ºi conducere a cercetãrii în domeniul
dreptului, precum ºi prin cea de preºedinte al
Consiliului Legislativ, de ministru al Justiþiei ºi
de ambasador ºi-a înscris numele în istoria drep -
tului românesc, numãrându-se între repre zen tan -
þii de seamã ai Maramureºului.
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1 Vezi Dicþionar ilustrat, Dan Fornade, Cluj-Napoca, Personalitãþi clujene (1800-2007), Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã,
2007, p. 122. Ioan Ceterchi s-a nãscut în data de 14 decembrie, dar a fost declarat abia în 16 decembrie, aceastã ultimã
datã apãrând pe certificatul de naºtere ºi pe actele ulterioare, iar decesul sãu a parvenit pe data de 6 aprilie ºi nu pe data
de 5 aprilie, datã consemnatã în majoritatea materialelor cu caracter documentar. 

2 Informaþii selectate dintr-un articol nepublicat Ioan Ceterchi din perioada 1926-1977, recomandat de cãtre fiicele Li -
ana ºi Rodica Ceterchi.

3 Vezi Mic dicþionar enciclopedic, Editura Enciclopedicã/ Editura Univers Enciclopedic, Bucureºti, 2005, p. 232.
4 Vezi Laura Temian, Lazãr Temian, Valentin Bãinþan, Zamfir Dragomir, Laviniu Ardelean, File de cronicã. Þinuturile

Chioar, Codru, Lãpuº, Maramureº, vol. 1 (din paleolitic pânã în 1918). Coordonator ºtiinþific dr. Teodor Ardelean,
Editura Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare, 2016, p. 78, 127, 134, 171, 307 etc.



Dupã terminarea ºcolii gen er ale în satul na -
tal, Ioan Ceterchi a urmat cursurile Liceului
„Coriolan Brediceanu” din Lugoj5, în perioada
1941-1945 ºi pe cele ale Facultãþii de ªtiinþe Ju -
ridice a Universitãþii din Cluj (între anii 1945-
1949). Obþine titlul de doc tor, în drept în anul
1953 la Facultatea de Drept din Le nin grad
(actual mente, Sankt Pe ters burg – Rusia) ºi pe cel
de doc tor do cent la Facultatea de Drept din cadrul
Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj la data de
19 noiembrie 1968. Din anul 1974 devine mem -
bru co re spon dent al Academiei Române6.

Pentru Ioan Ceterchi, anul 1949 (anul ter mi -
nãrii facultãþii), constituie începutul unei lungi ºi
strãlucite cariere universitare (de peste 40 ani),
acesta parcurgând toate gradele academice ºi per -
formând în disciplinele teoria ºi istoria statului,
teoria generalã a dreptului, sociologia juridicã ºi
filosofia dreptului. S-a preocupat con stant de or ga -
nizarea ºi perfecþionarea învãþãmântului ro mâ nesc
de specialitate, întocmind cursuri destinate studen -
þilor, fiind un reper de valoare pe linia învãþã mân -
tului su pe rior din România ºi afir mân du-se cu auto -
ritate într-o serie de activitãþi profesional-ºtiin -
þifice 7 prestigioase precum ºi în cercetare8.

Ioan Ceterchi a fost cãsãtorit cu Doina Maria 
Ceterchi (fostã Rizescu9), în prezent, decedatã, de
profesie medic, care a activat, iniþial la IMF
Bucureºti, în calitate de cadru di dac tic, iar din

anul 1977 s-a transferat la Spitalul Clinic de Copii 
din Bucureºti. Din cãsãtoria celor doi au rezultat
douã fiice, Rodica Ceterchi10 (n. 2 decembrie
1953 în Cluj-Napoca), absolventã a Facultãþii de
Matematicã (1977), prof. univ. dr. la Facultatea
de Matematicã ºi Informaticã din cadrul Uni -
versitãþii Bucureºti ºi Li ana (n. 3 aprilie 1955 în
Cluj-Napoca, absolventã a Institutului de Artã
Teatralã din Bucureºti (1978), actriþã ºi regizor la
Teatrul Mic din Bucureºti11..

Ioan Ceterchi a predat teoria dreptului, în
mai multe instituþii de învãþãmânt, începând cu
Facultatea de ªtiinþe Juridice a Universitãþii din
Cluj12 ºi continuând cu Uni versi tatea „C. I.
Parhon” Bucureºti13, Facultatea de Drept din Bu -
cu reºti14, Ac a de mia de Poliþie „Alexan dru Ioan
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Ioan Ceterchi alãturi de soþia Doina
ºi fiicele Li ana ºi Rodica. Cluj, 1963.

5 Informaþii selectate dintr-un articolul nepublicat, recomandat de cãtre fiicele Li ana ºi Rodica Ceterchi. Cf. ºi So fia
Popescu, Contribuþiile prof. univ. dr. doc. Ioan Ceterchi la organizarea ºi conducerea activitãþii de cercetare
ºtiinþificã în domeniul dreptului, în „Revista de ºtiinþe juridice nr. 21/2001, numãr spe cial apãrut sub egida Secþiei de
ºtiinþe economice, juridice ºi sociologie a Academiei Române, Editura THEMIS (Fundaþia Europeanã Titulescu)
Craiova, 2001, p. 22, menþioneazã în mod eronat ca fiind în Cluj. 

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

7 Ministru de Justiþie: 2 ani; membru al Comitetului Executiv ºi secretar gen eral al Asociaþiei Internaþionale de ªtiinþã
Politicã: 6 ani; preºedinte al Consiliului Legislativ din Republica Socialistã România: 9 ani; re dac tor al unei reviste în
strãinãtate sub egida Academiei Române; profesor Universitatea I din Paris – 1986; carierã diplomaticã: 6 ani;
vechime în învãþãmântul su pe rior: 40 ani; deputat în Marea Adunare Naþionalã; to tal cãrþi publicate singur sau în
colaborare: peste 30; to tal studii ºi articole: peste 200; premii ale Academiei Române: 1.

8 Drept constituþional; drept comparat; drept internaþional; istoria dreptului românesc.
9 Vezi Li ana ºi Rodica Ceterchi, Ioan Ceterchi din perioada 1926-1977.
10 Rodica Ceterchi este beneficiara Premiului „Grigore Moisil” al Academiei Române pe anul 2003, care i-a fost înmânat în

2006 pentru rezultatele deosebite obþinute în domeniul matematicii ºi informaticii.
11 Vezi Li ana ºi Rodica Ceterchi, Ioan Ceterchi din perioada 1926-1977. 
12 Între anii 1953-1955 ºi 1957-1959 deþine ºi funcþia de ºef al Secþiei de ºtiinþã ºi culturã a Regionalei PCR Cluj.
13 În perioada 1974-1984, îndeplineºte calitatea de membru al Comitetului Cen tral al PCR în cadrul Universitãþii „C. I.

Parhon” Bucureºti.
14 Vezi Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române, Dicþionar, 1866-2003, ediþia a III-a Bucureºti 2003, p. 182, con -

form cãreia în cadrul Facultãþii de Drept din Bucureºti a activat cu intermitenþã în perioada 1967-1982, iar de la 1 iunie
1982 a þinut cursuri în calitate de profesor universitar ºi a ocupat funcþiile de ºef de catedrã (16 iunie 1982) ºi dec an
(1970-1971). 



Cuza”15, ºi, în ul tima perioadã la Facultatea
de Drept a Universitãþii „Athenaeum” din
Bucureºti16 .

În cadrul Facultãþii de ªtiinþe Juridice a
Universitãþii din Cluj, a ocupat postul de pre -
parator (15 ianuarie 1949-28 fe bru arie 1953);
revine la 1 septembrie 1953, dupã care evoluþia
carierei universitare la aceastã instituþie este ur -
mã toarea: 1 octombrie 1958 este numit profesor
suplinitor; la 1 octombrie 1959, con ferenþiar, ºef
catedrã (1958-1962); la 1 octombrie 1961, pro -
fesor tit u lar provizoriu; începând cu 1 februarie
1964 îl regãsim ca fiind profesor ºef de catedrã,
pentru ca, la data de 1 septembrie 1965 sã fie
numit profesor tit u lar ºi ºef catedrã. De men þionat 
este faptul cã între anii 1953-1955 ºi 1957-1959
este numit dec an al acestei instituþii. 

În cadrul Universitãþii „C. I. Parhon” Bu -
cureºti, îl regãsim începând cu data de 1 februarie
1964, încadrat ca profesor cu jumãtate de normã:
la 1 ianuarie 1965 ocupã funcþia de profesor ºef
catedrã cu jumãtate de normã; 1 septembrie 1965,
profesor tit u lar cu jumãtate de normã; 18 martie
1967, profesor tit u lar definitiv, iar la 1 octombrie
1967, profesor tit u lar ºef catedrã ºi cu alte atribuþii.

În 1986 a fost profesor invitat al Facultãþii
de Drept a Universitãþii Paris l, printr-un Decret al 
Preºedintelui Republicii Franceze, Francois
Mitterand, iar în perioada (1980-1982) a fost nu -
mit ministru al Justiþiei în Guvernul României (de 
atunci) condus de Ilie Verdeþ, concomitent cu cea
de re dac tor-ºef al revistei de drept „Re vue Rou -
maine des Sci ences Sociales”, Serie de Sci ences
Juridiques, aflatã sub egida Academiei Române.

A fost membru fondator ºi secretar gen eral
al Asociaþiei de ªtiinþe Politice (1982), membru
tit u lar al Academiei Internaþionale de Drept Com -
parat cu sediul la Paris ºi membru ºi secretar al
biroului Secþiei de economie, drept ºi sociologie
al Academiei Române (1982); membru în Co -
mitetul Executiv al Asociaþiei Internaþionale de
ªtiinþã Politicã ºi membru al Societãþii de Le -
gislaþie Comparatã din Paris (1980), precum ºi
membru fondator ºi vicepreºedinte al Asociaþiei
Române de Filosofia Dreptului (1991), creatã în
cadrul Institutului de Cercetãri Juridice al Aca -
demiei Române17, comunicaþiile, sugestiile ºi ob -
ser vaþiile sale contribuind, dupã evenimentele din 
1989, la elaborarea proiectului noii Constituþii. A
fost distins cu Premiul Simion Bãrnuþiu18 al Aca -
demiei Române19 pe anul 1974.

De asemenea, a fost membru al Comitetului 
executiv al Asociaþiei pentru Naþiunile Unite din
România (1973-1979), membru al Consiliului
Su prem al Dezvoltãrii Economice ºi Sociale (din
1975), ambasador20 extraordinar ºi plenipotenþiar
în Suedia ºi Norvegia (1984-1990).

Calitãþile de bun organizator ºi coordonator 
al activitãþii de cercetare ºtiinþificã l-au reco man -
dat pe Ioan Ceterchi sã fie primit, în anul 1971,
membru al Academiei de ªtiinþe Sociale ºi Po -
litice ºi ales vicepreºedinte al acestui for în anul
1974. Devine di rec tor al Institutului de Cercetãri
Juridice, membru co re spon dent al Academiei Ro -
mâne ºi membru al Consiliului de Stat al RSR (în
perioada 1975-198021. 

În perioada 28 decembrie 1971-31 martie
1980 a îndeplinit ºi funcþia de preºedinte al Con -
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15 Vezi So fia Popescu, In memoriam. Ioan Ceterchi, în „Studii de drept românesc”, seria nouã, anul 5 (38), nr. 1,
p. 81-98, Bucureºti, Editura Academiei Române, Institutul de Cercetãri Juridice, 1993, p. 22. În cursul anului
universitar 1990-1991, a predat cursul Introducere în studiul dreptului la Ac a de mia de Poliþie „Alexandru Ioan Cuza”.

16 Vezi So fia Popescu, In memoriam. Ioan Ceterchi, în „Studii de drept românesc”, seria nouã, anul 5 (38), nr.1, p. 81-98, 
Bucureºti, Editura Academiei Române, Institutul de Cercetãri Juridice, 1993, p. 22 ºi donaþia autorului – In memoriam
Ioan Ceterchi. Bibliotecii Facultãþii de Drept din Bucureºti – 23.04.1993. În cursul anului universitar 1990-1991, a
predat cursul Introducere în studiul dreptului ºi la Facultatea de Drept a Universitãþii Athenaeum din Bucureºti. Vezi
Ion Craiovan, Juridica, vezi coperta 4 din Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în teoria generalã a dreptului,
Bucureºti, Editura All, 1993, 1996, 1998.

17 Vezi So fia Popescu, loc. cit.
18 Vezi Þarãlungã, Ecaterina, Enciclopedia identitãþii româneºti. Personalitãþi, Editura Litera, 2011, p. 80 
19 Vezi Dorina Rusu, op. cit., p. 115, 182; 206-207;  www.wikipedia.org. 
20 Datele despre activitatea de ambasador a lui Ioan Ceterchi au fost extrase din dosarul per sonal al acestuia, aflat în

Unitatea Arhive Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe (dosar per sonal. Ioan Ceterchi, C.933). La data de 2
iulie 1984, prin decret prezidenþial este numit ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Suedia
(Stock holm), iar din 6 octombrie acelaºi an a cumulat în paralel, în aceeaºi perioadã, ºi activitatea diplomaticã pe
teritoriul Norvegiei. A fost ºi ambasador al României la Conferinþa de Pace de la Oslo.

21 Vezi Þarãlungã, Ecaterina, op. cit., p. 171.



siliului Legislativ22, or gan consultativ de spe cia -
litate pe lângã Consiliul de Stat al Republicii
Socialiste România, reînfiinþat prin Legea nr.15
din 22 octombrie 1971 (la iniþiativa lui Constantin 
Stãtescu, secretar al Consiliului de Stat ºi Ion
Gheorghe Mau rer, reputat ju rist interbelic),
având sarcina de a sprijini organele de stat în
activitatea de pregãtire, coordonare ºi siste ma -
tizare a legislaþiei.

Instituþia s-a bucurat de o anumitã auto -
nomie funcþionabilã ºi de un anumit prestigiu,
datorat lui Ioan Ceterchi, care ºtia sã pretindã
calitate, sã fie adeptul raþionamentului ºi al dia -
logului, iar puterea sa de convingere se baza nu
numai pe argumente, dar ºi pe tact, cãldurã sufle -
teascã ºi atitudine colegialã23. Repurtatul ju rist
Ioan Filip, fost consilier legislativ, referindu-se la
Ioan Ceterchi, preciza: „Cu un tem per a ment feri -
cit, pe care i-l invidiazã, dar pentru care se ºi
felicitã colaboratorii sãi, cu manifestãri nezgo -
motoase chiar în momentele când, în faþa unor
erori sau abateri, este cazul sã fie ºi chiar este ferm,
preºedintele nostru reuºeºte sã obþinã prin atitudini 
neexcesive rezultatele pe care le doreºte24. 

Împreunã cu prof. dr. doc. Constantin Stã -
tescu – membru tit u lar al Academiei de ªtiinþe
Sociale ºi Politice, a elaborat Legea nr. 15/1977
privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului
Legislativ, precum ºi studiul Legis laþia ºi perfec -
þionarea relaþiilor so ciale (1976)25. 

Dupã anul 1989, a elaborat studii
importante privind raporturile dintre stat ºi drept,
sus þinând cã „statul de drept a apãrut ca o replicã
la abuzul de putere, la statul ab so lut ist26.

Calitãþile personale ºi profesionale de om

învãþat ºi mod est, ex i gent ºi apropiat i-au asigurat
prestigiul ºi preþuirea colectivului în care ºi-a
desfãºurat activitatea, imprimând în Consiliul Le -
gislativ un climat de muncã bazat pe re spect ºi
stimã reciprocã, promovând noul ºi spiritul dem o -
cratic adecvat. Aºa cum ºi-l aminteºte într-un
doc u ment de fa milie, unul dintre juriºtii de re -
nume, Ioan Filip, la adunarea personalului Con -
siliului Legislativ din 15 decembrie 1973, la
îm pli nirea vârstei de 47 de ani de cãtre Ioan
Ceterchi – preºedintele acestui for ºtiinþific: „Ne
dãm cu toþii seama cã, sever cu el însuºi, el trebuie
sã facã eforturi pentru a nu se lãsa stãpânit de o
dulce servitute a inimii faþã de noi”27. 

Ca urmare a unei acþiuni iniþiate de Con -
siliul Legislativ, s-a reexaminat legislaþia exis -
tentã la aceea datã, înlãturându-se actele nor ma tive 
depãºite, aflate în contradicþie cu le gislaþia exis -
tentã, s-a urmãrit ca toate normele juridice peri -
mate, reglementãrile dis pa rate ºi frag mentare sã
fie înlocuite cu acte nor ma tive noi, prin modi -
ficarea sau completarea lor28. De asemenea, a
militat pentru sprijinirea participãrii specialiºtilor 
români la viaþa ºtiin þi ficã internaþionalã ºi pentru
specializarea lor pre u niversitarã, în strãinãtate.
„A reuºit ca în con diþiile de cele mai multe ori
neprielnice sã susþinã activitatea ºtiinþificã în do -
meniul drep tului desfãºuratã în cadrul Institutului
de Cer cetãri Ju ridice, al facultãþilor de drept ale
universitãþilor din Cluj ºi Bucureºti, precum ºi în
cadrul Con siliului Legislativ, sã stimuleze cola -
borarea între acestea, pre cum ºi între cercetãtorii
ºi cadrele didactice uni versitare din Bucureºti,
Cluj ºi Iaºi”29.

Ioan Ceterchi s-a impus posteritãþii prin ma -
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22 Prin Decretul nr. 503/1971 din 28 decembrie 1971, publicat în Monitorul Oficial, Ioan Ceterchi, repurtat ju rist,
specializat în tehnica legislativã a fost ales prim preºedinte al acestui for iar Emil Nicolcioiu – prim-vicepreºedinte.

23 Vezi Sorin Popescu, Tu dor Prelipceanu, Personalitãþi ale Consiliului Legislativ de-a lungul timpului, ediþia a II-a
revizuitã ºi adãugitã, lucrare apãrutã sub egida Consiliului Legislativ, Bucureºti, Editura Lex, 2006, p.263. 

24 Vezi Ioan Filip: Alocuþiunea rostitã la Adunarea Consiliului Legislativ din ziua de 15 decembrie 1973 cu prilejul
împlinirii vârstei de 47 de ani de cãtre preºedintele acestui or gan ism – Profesorul universitar Ioan Ceterchi, în
„Revista de ºtiinþe juridice”, nr. 21/2001, Craiova, Editura THEMIS, 2001, p. 29.

25 Vezi Tudorel Toader ºi alþii, Dicþionarul personalitãþilor juridice româneºti, Editura Hamangiu, Iaºi, 2008, p. 60-61.
26 Vezi Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în teoria generalã a dreptului, Bucureºti, Editura All, 1993, p. 6. 
27 Vezi Ioan Filip, op. cit., p. 28 – frag ment din Alocuþiunea gãsitã între documentele de familie; Ion P. Filipescu, Ion

Dogaru, Repere în viaþa ºi op era Academicianului Prof. univ. dr. Do cent Ioan Ceterchi, în „Revista de ºtiinþe
juridice”, nr. 21/2001, numãr spe cial apãrut sub egida Secþiei de ºtiinþe economice, juridice ºi sociologie a Academiei
Române, Craiova, Editura THEMIS , 2001, p. 13.

28 Vezi Ioan Ceterchi, Mircea Costin ºi So fia Popescu, Rolul ºi funcþiile dreptului în fãurirea societãþii socialiste mul ti -
lat eral dezvoltate, Bucureºti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974, p. 10.

29 Vezi So fia Popescu, Contribuþiile Prof. univ. dr. do cent Ioan Ceterchi la organizarea ºi conducerea activitãþii de
cercetare ºtiinþificã în domeniul dreptului (Vicepreºedinte al Academiei de ªtiinþe Sociale ºi Politice), în „Revista de
ºtiinþe juridice”, nr. 21/2001, Craiova, THEMIS, 2001, p. 23.



rele tal ent di dac tic, aºa cum remarca Dragoº
Iliescu: „Întreaga activitate a distinsului profesor
Ioan Ceterchi s-a constituit involuntar într-un me -
saj pentru posteritate: fiecare intelectual are obli -
gaþia de a studia temeinic ºi per ma nent fe no menele 
în domeniul în care îºi desfãºoarã activitatea, de a
ºi le subordona ºi a le pune în slujba semenilor, de a 
contribui la evoluþia în sens pozitiv a societãþii”30.

A fost recunoscut ca spe cial ist de mare va -
loare în plan naþional ºi internaþional, în spe cial,
în domeniul teoriei gen er ale a statului ºi dreptului
ºi al ºtiinþei politice, având preocupãri meritorii ºi 
în alte domenii: dreptul constituþional, dreptul
comparat, dreptul internaþional, istoria dreptului
românesc sau filosofia dreptului. A elaborat ºi
coordonat numeroase proiecte ºtiinþifice, fiind
au torul sau coautorul a peste treizeci de lucrãri
ºtiinþifice: tratate, cursuri, monografii, culegeri de 
studii ºi, totodatã, autorul sau coautorul a peste
douã sute de studii ºi articole, o parte dintre
acestea fiind publicate în limbile francezã, en -
glezã, germanã, spaniolã ºi rusã, toate acestea
însumând aproximativ 12.000 de pagini31.

În calitate de ministru al Justiþiei s-a pre o -
cupat de aspecte referitoare la suveranitate, la
puterea de stat, la funcþiile statului ºi la formele de 
stat, la democraþie ºi la sistemul organizaþiilor
politice, la naþiune ºi stat, la filosofia dreptului ºi
dreptul internaþional. În domeniul teoriei drep -
tului, alãturi de studierea aspectelor apariþiei ºi
formãrii dreptului în România, ºi-a spus cuvântul
în lãmurirea unor categorii de seamã teo re tico-fi -
losofice, ca acelea de esenþã, conþinut ºi formã a
dreptului sau noþiunea de normã juridicã ºi cla -

sificarea normelor juridice32, aspecte reflectate în
lucrãri ca: Introducere în studiul dreptului
(1962); Teoria generalã a statului ºi dreptului
(1967, 1975, 1983); La leg is la tion roumaine con -
cernant l*accroissement de la pop u la tion et ses
effets demographiques (1974); Dreptul ºi popu -
laþia (1974); Dreptul românesc contemporan.
Evo luþie ºi per spec tive (1977); Drepturile omului
în lumea contemporanã (1980); Introducere în
teoria generalã a dreptului (apãrutã postum,
1993, 1996,1998) º.a. A prefaþat ºi a coordonat di -
verse culegeri de studii sau vol ume: Statul ºi
dreptul (1967); Naþiunea ºi contemporaneitatea
(1971); Dreptul ca in stru ment de formare, dez -
voltare ºi ocrotire a personalitãþii umane (1973);
Legislaþia ºi perfecþionarea relaþiilor sociale
(1976); Istoria dreptului românesc (1980) etc.

Reputatul om de ºtiinþã Ion Craiovan,
pro fesor universitar doc tor ºi colaborator la nu me -
roase lucrãri de filosofie ºi drept cu aca de mi -
cianul Ioan Ceterchi, fãcând o recenzie a lucrãrii
ºtiinþifice, în coautorat Introducere în teoria ge -
neralã a dreptului, apãrutã sub egida Editurii All,
menþiona: „Eminentul ju rist nu mai este printre
noi. A rãmas, însã viu în amintirea noastrã. În ul -
tima perioadã a vieþii sale, deºi în luptã cu o boalã
necruþãtoare, a predat teoria drep tului la Uni -
versitatea «Athenaeum» ºi la alte insti tuþii uni -
versitare, a participat la congrese ºi sim po zioane
internaþionale, a îndrumat discipoli, a scris cu
trudã ºi migalã acest curs pentru stu denþi, a slujit,
cu nobleþea sufleteascã ºi harul dat celor aleºi, o
viaþã întreagã, ºcoala juri dicã româneascã”33.

Academicianul Ioan Ceterchi, l-a avut drept 
model pe Mircea Djuvara34, care a definit obiectul 
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30 Vezi Dragoº Iliescu, Profesorul universitar doc tor do cent Ioan Ceterchi – preºedintele Consiliului Legislativ, în
„Revista de ºtiinþe ju ridice, nr. 21/2001, Craiova, THEMIS, 2001, p. 27.

31 Vezi Valer Dorneanu, Sorin Popescu, Ilariu Mrejeriu, Vic to ria Þãndãreanu, Tu dor Prelipceanu, Consiliul Legislativ.
Tradiþie ºi modernitate 1926-2001, Editura Lu mina Lex, Bucureºti, 2000, p. 206; So fia Popescu, In memoriam. Ioan
Ceterchi, în „Studii de drept românesc”, seria nouã, anul 5 (38), nr.1, p. 81-98, Bucureºti, Editura Academiei Române,
Institutul de Cercetãri Juridice, 1993, p. 22. Vezi ºi donaþia autorului In memoriam. Ioan Ceterchi, fãcutã Bibliotecii
Facultãþii de Drept din Bucureºti, 23. 04.1993.

32 Vezi Rusu, N. Dorina, (et alþii), Membrii Academiei din Transilvania, Dicþionar, 1866-2016, Editura Enciclopedicã,
Editura Mega, 2016, p. 90-91; Rusu, N. Dorina, Membrii Academiei Române, 1866-1999, Dicþionar, Editura
Enciclopedicã, Editura Academiei Române, ediþia a III-a Bucureºti, 1999, p. 115; Rusu, N. Dorina, Membrii
Academiei Române, 1866-2003, Dicþionar, Editura Enciclopedicã, Editura Academiei Române, ediþia a III-a Bu -
cureºti, 2003, p. 182; Rusu, N. Dorina, Membrii Academiei Române, 1866-2010, Dicþionar, Editura Enciclopedicã,
Editura Academiei Române, Bucureºti, 2010, p. 206-207; Iuga,Vasile (de Sãliºte), Oameni de seamã ai Mara -
mureºului. Dicþionar 1700-2010, Editura Pro Maramureº „Dragoº-Vodã”, Cluj-Napoca, 2011, p. 341-342; www.wi -
kipedia.org.

33 Vezi Ion Craiovan, Juridica, vezi coperta 4 din Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în teoria generalã a
dreptului, Bucureºti, Editura All, 1993, 1996, 1998.

34 Vezi Þarãlungã, Ecaterina, Enciclopedia identitãþii româneºti. Personalitãþi, Editura Litera, 2011. p. 266. 



teoriei gen er ale a dreptului ca fiind „ceea ce este
comun în toate ramurile dreptului, în orice timp ºi
în orice loc”35. Acesta sugera imperativ în lu -
crarea Teoria generalã a dreptului cã „studierea
unei instituþii, fãrã a o studia istoriceºte în trecut
(...) este a ne re duce la un studiu care poate sã aibã 
oarecare însemnãtate practicã, care nu formeazã
mintea adevãratului ju rist36.

 Dacã Teoria generalã a dreptului apeleazã
uneori la perspectiva filosoficã, ea rãmâne în plan 
dom i nant în planul generalitãþii dreptului, pe
când Filosofia dreptului are ca spe cific abordarea
metajuridicã, de corelare a cunoaºterii juridice cu
alte demersuri ºi de reflecþie asupra statutului
drep tului raportat la condiþia umanã. Ioan
Ceterchi împãrtãºeºte convingerea cã o viziune
de an sam blu asupra dreptului face din ju rist nu
numai un spe cial ist, ci ºi un om de înaltã þinutã
moralã. În opinia sa, juristul trebuie sã aleagã
demnitatea, justiþia, responsabilitatea, libertatea,
toate în te meiate pe raþionalitate. Încercând sã emi -
tã o de finire a statului ºi dreptului, conchide cã
„teoria generalã a statului ºi dreptului formu leazã
cele mai gen er ale categorii (categoriile sunt noþiu -
ni fundamentale (...) care reflectã cele mai gen er -
ale ºi esenþiale legãturi ºi relaþii ale obiec telor ºi
fenomenelor realitãþii obiective în conti nuã trans -
formare), valabile pentru întreaga ºtiinþã juri di cã”37. 
El a optat pentru democraþie, pentru regula majo -
ritãþii ºi pentru domnia legii, pentru statul de drept.

Relevantã în definirea profilului moral al
lui Ioan Cetechi, ca om de ºtiinþã este ca rac -
terizarea fãcutã de Sorin Ionescu în „Revista de
ºtiinþe juridice”, con form cãreia „reprezenta un
punct de reper pentru oricine. De o incredibilã
modestie faþã de nivelul sãu intelectual ºi moral,
se purta cu tact, echilibru, delicateþe ºi simplitate.
Era calm, chibzuit, profund ºi incita în mod tac tic
la di a log ºi schimb liber de opinii. Deºi copleºea
prin puternica lui personalitate, lãsa spaþiu de
manifestare interlocutorului, îl provoca prin blân -

deþea lui tipic transilvãneanã în a-ºi deschide
su fletul ºi mintea, îi reflecta gândurile proprii38.

Ioan Ceterchi a participat cu comunicãri
ºtiinþifice la prestigioase manifestãri ºtiinþifice in -
terne ºi internaþionale: congrese, simpozioane,
me se rotunde, seminarii, sesiuni de comunicãri
ºtiinþifice A reprezentat România la mai multe
conferinþe interparlamentare ºi a sprijinit cer ce -
tarea juridicã interdisciplinarã ºi plu ri dis ci pli na -
rã, fiind apreciat pentru numeroasele participãri
la Moscova, Paris, Mon treal, Praga, Bruxelles,
Salzburg, So fia etc. În planul cercetãrii ºtiin þifice
a fost onorat în strãinãtate cu calitatea de profesor
în cadrul Universitãþii Paris I. O pe rioadã a în -
deplinit funcþia de preºedinte al Aso ciaþiei de
prietenie România-In dia. 

A susþinut cã juristul trebuie sã aibã simþul
dreptãþii. El trebuie sã fie ostil, fãrã rezerve, ori -
cãrui abuz, arbitrar”39. Horia Diaconescu, unul
dintre studenþii sãi, în articolul Am fost studentul
profesorului Ioan Ceterchi îi prezintã un portret
sugestiv, afirmând: „Pãstrãm în amintire nu nu -
mai imaginea omului de ºtiinþã riguros ºi ex i gent,
dar ºi a omului a cãrui com portare ºi þinutã im -
puneau prin eleganþã, sobri etate ºi corectitudine,
care, în ciuda unei aparente detaºãri, era apropiat,
înþelegãtor ºi blând”.40 

În concepþia lui Ioan Ceterchi, profesorul
este un adevãrat cre ator în domeniul sãu, capabil
sã inducã metode ºi sã direcþioneze în sens cre ator 
gândirea ºi dorinþa de afirmare a tinerilor stu -
denþi, iar învãþãmântul trebuie sã aibã un rol activ, 
capabil sã le imprime celor interesaþi abc-ul mun -
cii ºtiinþifice ºi sã-i îndemne sã lucreze singuri ºi
în echipã, sã le dezvolte capacitatea de-a rãs -
punde nevoilor stringente ale societãþii. El sugera
cã rolul pri mor dial este de-a pregãti studentul,
atât pentru carierele libere academice, cât ºi
pentru buna funcþionarea a statului, iar cel care le
exercitã trebuie sã fie înzestrat cu simþ de rãs -
pundere ºi discernãmânt. În acest con text, pro -
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35 Vezi Ion Craiovan, Filosofia dreptului sau dreptul ca filosofie, Bucureºti, Universul Ju ridic, 2010, p. 28.
36 Vezi Djuvara, Mircea, Teoria generalã a dreptului, Bucureºti, Editura All, 1995, p. 101
37 Vezi Ioan Ceterchi ºi colab., Teoria generalã a statului ºi dreptului, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1967,

p. 7.
38 Vezi Sorin Ionescu, Ioan Ceterchi – Omul, în „Revista de ºtiinþe juridice”, nr. 21/2001, numãr spe cial apãrut sub egida

Secþiei de ºtiinþe economice, juridice ºi sociologie a Academiei Române, Craiova, THEMIS, 2001, p. 63. 
39 Vezi Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în teoria generalã a dreptului, Bucureºti, Editura All, 1993, p. 12; Ibi -

dem, p. 14.
40 Vezi Horia Diaconescu, Am fost studentul profesorului Ioan Ceterchi, în „Revista de ºtiinþe juridice”, nr. 21/2001,

Craiova, Editura THEMIS, 2001, p. 20.



fesorul insista pe educaþia studentului care nu
poate fi neglijatã cãci „transformarea unei in di vi -
dua litãþi na tive într-o personalitate creatoare pre -
su pune culturã individualã”41.

Ioan Ceterchi a fost reprezentativ pentru
epoca în care a trãit ºi gândit, cãutând mereu, sã se 
ridice peste greutãþile ºi limitele acestei epoci.
Acad. Nicolae Popa, referindu-se la puternica
per sonalitate a profesorului, menþiona: „Numai
prin clarificarea, pe baze ºtiinþifice a esenþei drep -
tului, a naturii sale sociale, poate fi înþeles locul
sãu în sistemul normelor sociale, rolul ºi funcþia
sa specificã, de reg u la tor al relaþiilor so ciale, di -
namica evoluþiei sale istorice de-a lungul di fe -
ritelor orânduiri, structura ºi forma sa internã ºi
externã, mecanismul sãu de elaborare, siste ma -
tizare ºi realizare. A practicat înþelepciunea,
unind modestia cu bazele profunde ale cu noaºte -
rii resorturilor interne ale dreptului”42.

S-a preocupat con stant de organizarea ºi
perfecþionarea învãþãmântului, insuflându-le co -
legilor interesul ºi pasiunea pentru cunoaºtere ºi
respectul pentru lege, ºi impresionându-i prin
„sta tura profesional-ºtiinþificã”43, prin sobrietate
ºi corectitudine. Ioan Ceterchi, vorbea con vin -
gãtor, coerent, fãrã divagaþii in utile care te-ar fi
îndepãrtat de la obiectul cursului, aºa cã pe baza
notiþelor luate te puteai pregãti bine pentru se -
minarii ºi examene. Nu existau pe atunci decât
foarte puþine cursuri tipãrite”44.

Contribuþia excepþionalã la dezvoltarea teo -
riei gen er ale a statului ºi drep tului, ca disciplinã
didacticã ºi ºtiinþificã, s-a con cretizat în diferite
ediþii ale cursului sãu ºi în tratatul colectiv, având

aceleaºi profil, al cãrui coautor ºi coordonator a
fost45. În domeniul esen þializãrii ºi explicaþiunii
dreptului, a publicat cãr þi sau manuale uni ver -
sitare importante, fiind per ceput drept cel mai bun 
spe cial ist din þarã46.

În opinia lui Ioan Ceterchi, între teoria
drep tului ºi filosofia dreptului existã în tre pã trun -
deri, „pentru cã teoria generalã a drep tului îºi
pune probleme filosofice privind na tura ºi esenþa
dreptului, dar, fãrã a se limita la acestea, abor -
deazã conceptele, principiile ºi le gitãþile ce intrã
în problematica generalã a ºtiinþei dreptului, chiar 
suprapuneri, cât ºi distincþii”47. De asemenea,
Nicolae Popa în lucrarea, Perso nalitatea pro fe -
sorului Ioan Ceterchi (amintirile unui cola bo -
rator) îºi exprimã gratitudinea celui profund
cu noscãtor al resorturilor filosofice ale dreptului,
care din aceastã poziþie, elaboreazã con cepte, prin -
cipii, categorii ºi noþiuni, care au intrat de finitiv în
patrimoniul teoriei dreptului (esenþe, con þi nut,
for mã, izvor, sursã, sistem, struc turã etc.48, preo -
cupându-se ºi de legãtura dintre teoria generalã a
dreptului ºi filosofia dreptului. 

Ioan Ceterchi a instituit concepte, principii,
categorii ºi noþiuni adoptate de teoria dreptului,
dar care sunt preluate din filosofia dreptului. În
opinia lui Ioan Ceterchi, filosofia constituie baza
teoreticã pentru ºtiinþele juridice, idee regãsitã ºi
în afirmaþiile lui Giorgio del Vecchio, filosof, ju -
rist ºi ex pert în filosofia dreptului, con form cãruia
filosofia studiazã dreptul sub aspectul sãu uni ver -
sal, „începe acolo unde sfârºeºte ºtiinþa dreptului
pozitiv cãreia îi furnizeazã raþionamentele ºi con -
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41 Informaþii provenite pe cale oralã din surse apropiate familiei stabilite în localitatea Ferneziu pentru care nu existã
documente.

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

43 Ibidem, p. 17. 
44 Informaþii selectate dintr-un articolul nepublicat, recomandat de cãtre Adrian Man, cercetãtor ºtiinþific I Ac a de mia

Românã, Filiala Cluj-Napoca.
45 Vezi So fia Popescu, Contribuþia prof. univ. dr. doc. Ioan Ceterchi la organizarea ºi conducerea activitãþii de

cercetare ºtiinþificã în domeniul dreptului, în „Revista de ªtiinþe Juridice” nr. 21/2001, numãr spe cial apãrut sub egida
Secþiei de ºtiinþe economice, juridice ºi sociologie a Academiei Române, Craiova, THEMIS, 2001, p. 24.

46 De remarcat, în acest sens, lucrãrile: Ioan Ceterchi, Teoria generalã a statului ºi dreptului, România. Ministerul
Învãþãmântului Bucureºti, Editura Didacticã ºi Pedagogicã (1967); Ioan Ceterchi, Momcilo Luburici, Teoria generalã
a statului ºi dreptului. Note de curs, România. Universitatea din Bucureºti (1967); Ioan Ceterchi, Momcilo Luburici,
Teoria generalã a statului ºi dreptului. Note de curs 1, România. Universitatea din Bucureºti (1977).

47 Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în teoria generalã a dreptului, Bucureºti, Editura All ,1993, p. 9.
48 Vezi Nicolae Popa, Personalitatea profesorului Ioan Ceterchi (amintirile unui colaborator), în „Revista de ªtiinþe

Juridice”, nr. 21/2001, numãr spe cial apãrut sub egida Secþiei de ªtiinþe Economice, Juridice ºi Sociologie a
Academiei Române, Craiova, Editura THEMIS, p. 18.



ceptele sale fundamentale, începând cu însuºi con -
ceptul dreptului, cã filosofia ºi ºtiinþa drep tului se
completeazã reciproc, având nevoie una de alta”49.

În plan dip lo matic în perioada 1984-1990
este transferat în cadrul Ministerului Afacerilor
Externe ºi numit ambasador extraordinar ºi ple -
nipotenþiar al României în Suedia ºi Norvegia cu
reºedinþa la Stock holm, fiind rechemat în cadrul
Ministerului Afacerilor Externe la 26 ianuarie
1990 ºi pensionat pentru limitã de vârstã50.

La data de 4 iulie 1984 a avut primele în -
tâlniri cu reprezentanþii diplomaþiei suedeze, res -
pectiv cu Lennart Bodstrom, ºeful Ministerului
Afacerilor Externe ºi cu alte personalitãþi diplo -
matice, iar la 30 au gust ºi-a prezentat oficial scri -
sorile de acreditare Regelui Carl XVI Gustaf (la
Palatul Re gal)51. Rezultatele diplomaþiei ro -
mâneºti în Suedia s-au materializat pe linia se -
curitãþii ºi cooperãrii europene într-o perioadã în
care diplomaþia românã a fost nevoitã sã se con -
frunte cu noi ºi mul ti ple obstacole pe plan extern,
urmare a rigiditãþii politice interne a regimului
comunist pe fondul unei ac cen tu ate crize gen er ale 
a sistemului so cial ist.

În Norvegia, pe vremea când a fost am -
basador, Ioan Ceterchi a efectuat prima vizitã în
perioada 17-27 octombrie 1984, con tactele avute
fiind, atât din spectrul pol i tic, cât ºi parlamentar,

eco nomic, ºtiinþific ºi cul tural. Printre perso na -
litãþile diplomatice norvegiene cu care a purtat
discuþii la cel mai înalt nivel au fost regele Olaf V
al Norvegiei, la data de 23 octom brie ºi Svenn
Stay, ministru con ser va tor al Afa cerilor Externe.
Ca ºi în raporturile cu Suedia, în plan dip lo matic
s-a impus realizarea unor informãri ºi con sultãri
sistematice pentru clarificarea unor poziþii le gate
de problemele securitãþii ºi cooperãrii europene52.

În opinia lui Ioan Ceterchi, România tre -
buie sã se concentreze asupra aspectelor esenþiale
ale realizãrii drepturilor omului, cu prioritate în
domeniul eco nomic ºi so cial ºi spre asigurarea
unui climat de pace ºi securitate, prem ise indis -
pensabile pentru deplina afirmare a naþiunilor ºi
personalitãþii umane53 , aspecte care sunt ºi vor
rãmâne definitorii în planul dreptului ºi coo pe -
rãrii internaþionale.

 În ul tima parte a anului 1989, pe fondul
eforturilor depuse ºi în urma unei operaþii de
melanom ma lign, starea sa de sãnãtate s-a de -
teriorat. La data de 23 decembrie 1989, urmare a
Revoluþiei, ambasadorul anunþã Ministerul Afa -
cerilor Externe din Suedia de declaraþia de soli -
daritate a Ambasadei cu Consiliul Frontului Sal vãrii 
Naþionale, re cent instalat la Bucureºti, iar printr-o
Notã verbalã confirmã legitimitatea Am basadei ca
reprezentanþã diplomaticã a F.S.N., comunicate ºi
ºefului guvernului suedez, Ingvar Carlsson. 

Prin Decretul nr. 81/30 ianuarie 1990, emis
de Consiliului Frontului Salvãrii Naþionale (pre -
ºedinte Ion Iliescu), a fost rechemat din postul de
ambasador în Suedia ºi Norvegia, datoritã stã rii
de sãnãtate precare ºi se stinge din viaþã la data de
6 aprilie 1992, în Bucureºti, dupã o grea ºi cum -
plitã suferinþã.

Ioan Ceterchi a participat la numeroase
con grese ºi simpozioane internaþionale ºi a slujit
o viaþã întreagã ºcoala juridicã româneascã. În -
cercând sã judece contribuþia lui Ioan Ceterchi în
domeniul ju ridic, Ion Craiovan considerã cã
acesta a deschis posibilitãþi pentru a fi apreciat de
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Prezentarea scrisorilor de acreditare în Suedia
regelui Carl al XVI-lea Gustaf ºi reginei Silvia, 1984.

49 Vezi Giorgio del Vecchio, Philosophie du Droit, Dalloz, Paris, 1953, p.19-20. 
50 Datele despre activitatea diplomaticã a lui Ioan Ceterchi au fost extrase din dosarul per sonal al acestuia, aflat în

Unitatea Arhive Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe (dosar per sonal. Ioan Ceterchi, C.933).
51 Vezi Adrian Nãstase, Ioan Ceterchi – Dip lo mat, în „Revista de ºtiinþe juridice”, nr. 21/2001, numãr spe cial apãrut sub

egida Secþiei de ºtiinþe economice, juridice ºi sociologie a Academiei Române, Craiova, THEMIS, 2001, p. 59.
52 Ibi dem.
53 Vezi Ioan Ceterchi, Alexandru Bolintineanu, N. Androne, Drepturile omului în lumea contemporanã: cooperarea

internaþionalã, Bucureºti, Editura Politicã, 1980, p. 12.



generaþiile viitoare: „Fie ca, de-a lungul ge ne -
raþiilor de juriºti, sã dãinuie mereu un gând lu -
minos despre acest reprezentant de seamã al gân -
dirii juridice româneºti”54.

Ca încununare a unei activitãþi prestigioase
în toate domeniile în care a activat pe parcursul
vieþii, academicianul Ioan Ceterchi a fost re com -
pensat cu numeroase premii, ordine sau medalii
omagiale, printre care: Premiul „Simion Bãrnuþiu”
al Academiei Române (1974); Ordinul „Steaua

R.S.R.”, Clasa a II-a (4 mai 1971); Ordi nul „23
Au gust, Clasa a III-a” (12 au gust 1974); Ordinul
„Meritul ªtiinþific”, Clasa a II-a (mai 1981);
Medalia „Muncii” (1957); Medalia „30 de ani de
la Eliberarea României de sub dominaþia fascistã” 
(1974); Medalia „25 de ani de la Proclamarea
Republicii” (1972); Medalia „A 50-a Aniversare
a P.C.R.” (1971); Medalia „40 de ani de la
înfiinþarea P.C.R.”; Medalia „A 25-a Aniversare a 
eliberãrii Patriei” etc.

Principalele lucrãri publicate:

I. Demeter ºi Ioan Ceterchi, Introducere în studiul dreptului, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1962. 
Ioan Ceterchi, Teoria generalã a statului ºi dreptului, România. Ministerul Învãþãmântului, Bucureºti, Editura

Didacticã ºi Pedagogicã,1967.
Ioan Ceterchi, Statul ºi dreptul; douã decenii de dezvoltare, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1967.
Ioan Ceterchi, Momcilo Luburici, Teoria generalã a statului ºi dreptului. Note de curs, Universitatea din

Bucureºti,1967.
Ioan Ceterchi, A. Bulzan, M. Bendorfeanu, Elemente de educaþie cetãþeneascã, Bucureºti, Editura Didacticã ºi

Pedagogicã, 1968.
Ioan Ceterchi, Naþiunea ºi contemporanitatea, Bucureºti, Editura ªtiinþificã,1971.
Ioan Ceterchi, ªtefan Lache, Paraschiva Nichita, 30 decembrie ‘47. Prem ise ºi semnificaþii, Bucureºti,1972.
Gheorghe Ghimes ºi Ioan Ceterchi, Ideea de Republicã la români, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1972.
Paul Mircea Cosmovici ºi Ioan Ceterchi, Dreptul ca in stru ment de formare, dezvoltare ºi ocrotire a perso -

nalitãþii umane, Bucureºti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1973.
Ioan Ceterchi, Din gîndirea po lit ico-juridica din România: figuri reprezentative, Bucureºti, Editura ªtiinþificã,

1974.
Ion Vîntu, Ioan Ceterchi, Organizarea ºi activitatea de stat în Republica Socialistã România, Institutul de

Cercetãri Juridice, Bucureºti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974. 
Ioan Ceterchi, La democratie socialiste; principes et ac tion politique en Roumanie, Bucureºti, Editura

Meridiane, 1975.
Ioan Ceterchi, România; Consiliul Legislativ, Legislaþia ºi perfecþionarea relaþiilor sociale (culegere de

articole), Bucureºti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1976. 
Ioan Ceterchi, Dreptul românesc contemporan: evoluþie ºi per spec tive, Consiliul Legislativ, Bucureºti, Editura

ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1977.
Ioan Ceterchi, Momcilo Luburici, Teoria generalã a statului ºi dreptului. Note de curs 1, România. Uni -

versitatea din Bucureºti, 1977.
Ioan Ceterchi, Alexandru Bolintineanu, N. Androne, Drepturile omului în lumea contemporanã: cooperarea

internaþionalã, Bucureºti, Editura Politicã, 1980.
Ioan Ceterchi, Ionel Cloºcã, Dicþionar de drept internaþional pub lic, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enci -

clopedicã, 1982.
Ioan Ceterchi, Dumitru Firoiu, Liviu P Marcu, Barbu B Berceanu, Istoria dreptului românesc, Bucureºti,

Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1987. 
Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în teoria generalã a dreptului, Bucureºti, Editura All, 1993.
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54 Vezi coperta 4 din Ioan Ceterchi, Ion Craiovan, Introducere în teoria generalã a dreptului, Editura All, Bucureºti,
copy right, 1993, 1996, 1998.



Ion Iuga
1940-1993

Bogdan Alexandru PETROVAI

Neuitarea Destinului

Ion Iuga se naºte la 10 ianuarie 1940 în
Sãliºtea de Sus, în judeþul Maramureº,
fiind cel de-al doilea fiu al Anuþei ºi al

lui Vasile Iuga – fiu de þãrani nobili, o familie al
cãrei arbore genealogic poate fi urmãrit pânã la
începutul secolului al XIV-lea. 

Între anii 1947-1959 urmeazã ºcoala în Sã -
liºtea de Sus, studiile liceale la „Ady ªincai”
Cluj-Napoca ºi „George Coºbuc” din Nãsãud. 

Este stu dent, între anii 1959-1964, la Fa -
cultatea de Filologie a Universitãþii „Babeº-
 Bolyai” din Cluj-Napoca, încheind aceste studii
cu teza de licenþã Direcþiile poeziei române con -
tem porane – fragmente ale acestei lucrãri fiind
publicate, mai târziu, în revista „România lite -
rarã”. Dupã absolvire, devine profesor în Sãliºtea
de Sus ºi în Sighetul Marmaþiei, pânã în toamna
anului 1965. 

Debuteazã în anul 1960 în ziarul „Pentru
so cial ism” (Baia Mare) ºi cu reportaj literar în
revista „Tri buna”, în toatã aceastã perioadã lu -
crând la ziarele regionale din Baia Mare ºi Cluj.
Datoritã lui Ovidiu Cotruº ºi Nicolae Balotã, în
anul 1965, este angajat la revista „Fa milia” din
Oradea, de unde, însã, va trebui sã plece la sfâr -
ºitul anului 1968. În 1966 scrie poemul sce nic 50
de trepte de luminã, care va fi pus în scenã la
Teatrul de Stat din Oradea. În anul 1968 apare, în
numãrul 6 din „Îndrumãtorul cultural”, poemul
Cântecul Unirii Mari, pus în scenã de peste 50 de
formaþii artistice de amatori. În acelaºi an publicã
la Oradea poemul dra matic Vrem sã ne unim cu
þara ºi eseuri, articole, poezii, traduceri în re -
vistele: „Fa milia”, „Ateneu”, „Astra”, „Tri buna”, 
„Luceafãrul”, „Steaua”, „România literarã”,
„Via þa româneascã”. Tot în anul 1968 apare volu -
mul Tãcerineprimite la Editura pentru Literaturã,
având o prefaþã semnatã de Ion Negoiþescu ºi
fiind apreciat de criticii Gheorghe Grigurcu,
Ovidiu Cotruº, Dumitru Micu, Voicu Bugariu,
Ilie Mãduþa, Laurenþiu Ulici, Lucian Raicu ºi

alþii. Editura Albatros publicã în 1970 volumul
Almar, carte interzisã un an mai târziu. Volumul
Þara Fântânilor este publicat la Editura Eminescu
în anul 1971. Scrie la Baia Mare în 1972 Graiul
de varã al patriei ºi poemul sce nic Cântare Ro -
mâniei; în acelaºi an scrie volumul Întoarceri în
april, carte dispãrutã din Editura Cartea Ro mâ -
neascã ºi, deci, nepublicatã. În anul 1974 publicã
la Editura Cartea Româneascã volumul Irosirea
zãpezilor ºi se difuzeazã la Ra dio Bucureºti poe -
mul radiofonic Cântec partinic. Începând cu anul
1975, când apare volumul Cãmaºã patriei la Edi -
tura Albatros, avem o perioadã de permanente
schimbãri ale paradigmei poetice: în 1977 Ion
Iuga din Marmaþia, volum apãrut la Editura
Eminescu, Binecuvântata civilizaþie în anul 1980
la Editura Cartea Româneascã ºi volumul Ieºire
din vis la Editura Eminescu în anul 1982. 

Fiind membru tit u lar al Uniunii Scriitorilor ºi
prieten foarte apropiat al poetului Nichita Stãnescu,
este anchetat de cãtre organele Securitãþii în 1972
ºi, mai târziu, în 1982, 1983, 1984. 

În anul 1983 pleacã în In dia, cu un împrumut 
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C.A.R. de 35.000 de lei pentru avion, unde, îm -
preunã cu poetul George Anca, înte me iazã Aca -
demia Internaþionalã de Poezie „Mihai Eminescu”.
În acelaºi an îi apare o micro an to logie de poezie
Rabindranather Sange Shanti niketane, în limbile
englezã, hindu, francezã, ro mânã ºi ben gali, în
acest volum publicând ºi poe zia dedicatã
Basarabiei. 

 Editura Militarã publicã în anul 1983 volu -
mul Fântâni pentru bronzul eroilor, în 1985 la
Editura Cartea Româneascã apare volumul Casa
poemelor, iar anul 1986 este momentul în care se
realizeazã un film, de 10 min ute, dupã poemul
Lauda mâinilor în limbile românã ºi francezã,
film care a fost interzis pânã în septembrie 1990,
când a avut loc premiera la Cinematograful Scala.

Volumul Povara umbrei vede lu mina tipa -
rului în anul 1987 la Editura Cartea Româneascã,
iar în perioada 1984-1987 cinci scenarii pentru
filme de animaþie au fost interzise, de asemenea, o 
serie de anchete de presã – care, probabil, au de -
ranjat – nu au vãzut niciodatã lu mina tiparului. 

Poezia lui Ion Iuga a fost tradusã în englezã
de Rob ert Creeley, George Anca, Tom Ra worth,
în francezã de Jean Paul Mestas, Constantin Criºan,
în germanã de Frany Zoltan, în sârbã de Ivo
Muncian, în maghiarã de Magyari Lajos, Fabian
Sandro, în rusã de Evgheni Evtuºenko ºi Liud mila
Deseatnikova, în bulgarã de Ognean Stambeliev,
de asemenea în italianã ºi spaniolã. 

La rândul sãu, Ion Iuga a tradus din poezia
unor poeþi ca Rob ert Creeley (cu care poetul are o
corespondenþã de înaltã þinutã culturalã ºi lite -
rarã), Kceahav Malik, Jean Paul Mestas, Valery
Larbaud ºi Paul Fort. 

Publicã per ma nent în „România literarã”,
„Luceafãrul”, „Contrapunct”, „România liberã”,
„Fa milia”.

Dupã 21 decembrie 1989 publicã peste 100
de poeme, peste 120 de articole ºi eseuri politice
despre ºi pentru democraþie ºi libertate. 

Se stinge la 19 octombrie 1993 în Bucureºti
ºi este înmormântat în Cimitirul „Bellu”, în apro -
pierea bunului sãu prieten Nichita Stãnescu. 

Cinstirea memoriei poetului Ion Iuga a fã -
cut ca o stradã ºi biblioteca din localitatea natalã
sã-i poarte numele. 

Ca semn al preþuirii Casa de Culturã Si -
ghetul Marmaþiei organizeazã Colocviile „Ion Iuga”,
unde, alãturi de vechiul prieten ºi colaborator

George Anca, cei care l-au cunoscut ºi apreciat, îi
onoreazã personalitatea. 

Neuitarea rostirii 

Ion Iuga ºi-a definitivat esenþa prin scris,
deºi se poate vorbi de Ion Iuga ca descendenþã
barbianã sau blagianã; ca originalitate fisuratã de
contingenþa cu cei doi mari poeþi. Ion Iuga por -
neºte din cetatea lui Blaga, dar plecarea se face
zidind din pietrele lui propria-i cetate. Copacul îºi 
descoperã singur for mula de existenþã – pentru a
deveni noi înºine nu-i nevoie sã ucidem zeii, ci,
mai degrabã, sã-i avem pe toþi în noi fãrã sã ne
închinãm vreunuia. 

Op era lui Iuga ne creeazã, în mod in con -
testabil, impresia ºi ideea de univers, de cos mos,
sau, cu alte cuvinte, de lume, acel mundus vast,
ordonat ºi supraordonat într-un sistem com plex ºi
complicat, care sugereazã nemãrginirea unui spa -
þiu spir i tual-afectiv. Univers po etic aparte care
nu-ºi gãseºte rost decât în interiorul unei expresii
originale ºi distincte, structurã definitã prin de -
pãºirea combinaþiilor de suprafaþã: nu doar o simplã
transcendenþã, o emanaþie „purã” a nãzuinþelor
noastre, ci, totodatã, o imanenþã, o între pã trun -
dere cu realitatea imediatã, o posesiune, atât a
sensibilului, cât ºi a concretului. Ion din Sãliºte se 
miºcã asimptotic înspre esenþe, dar nu pãrãseºte
încãrcãtura, tensiunile ºi culorile oferite de rea -
litate. Acel mundus al poeziei sale ar fi rãmas
nerodnic dacã nu ar fi avut ambiþia cuprinderii a
tot ce este omenesc, de la „infern” la „paradis”, de 
la cutremurul spaimei la fericita integrare în con -
sensurile fireºti ale vieþii, de la melancolie la
exploziva afirmare vitalã, de la meditaþie la ati -
tudinea fermã. 

O posibilã definire a concepþiei literare a lui 
Ion Iuga þine de sintagma trãire în adevãr, cum
însuºi poetului îi plãcea sã spunã, în care eul liric
suferã prin atitudine, voce, pauze, limbaj, într-un
paralelism po etic în raport cu spaþiul real. Limbajul
metaforic este într-o permanentã miºcare, osci -
lând între o extindere de conþinut atitudinal ºi
comprimând gândul, elanul sau visul pentru a re -
face un timp istoric ex is tent într-o plasticã
imagine cotidianã, în aceeaºi mãsurã, implozivã
ºi explozivã. 

Schimbarea polaritãþii în care este inversatã 
ordinea transpunerii, parcurgându-se drumul de
la ideal la real, de la obiectul mitic la modelul ac -
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tual, þine de tehnica poeticã ioniugianã, în care
întrepãtrunderea tradiþiei ºi actualitãþii, culturii
elitiste ºi suferinþei aspre îndreaptã poezia lui Ion
din Marmaþia cãtre spaþiul modernitãþii – în jo -
curile sale, în fugile sale, în duplicitãþile sale, în
ambiguitãþile sale se naºte fluxul po etic, iar din
acest vârtej apare adevãrata poezie. Una care
uzea zã de un limbaj ascuns, în mod esenþial sim -
bolic, ºi care dezvoltã sensuri nu exclusiv în lu -
crurile în sine, ci în asemãnãrile acestora ca
mo da litãþi de reprezentare a lumii materiale. Lu -
crurile ºi reprezentãrile acestora coexistã în
interiorul unui sistem de interrelaþionãri, într-un
joc al ascunderii ºi al vederii, în care semnificarea 
unui obiect al lumii materiale constã în structura
analogicã regãsitã dincolo de acesta. Nivelul lit eral
ºi cel metaforic se suprapun pânã la confun dare,
construind structuri analogice care ajung sã
defineascã identitãþi. În acest caz, principiile de
relaþionare devin mai importante decât lucrurile
pe care le pun în relaþie. În jocul dintre ascundere
ºi vedere nu poate sã existe „umbrã”, decât acolo
unde existã luminã, un joc în care adevãrul þine de 
misterul esenþial ce nu poate fi dezvãluit, ci doar
transmis în mod simbolic. 

Lirica lui Ion Iuga de Sãliºte construieºte
douã paradigme ale rostirii: primei îi corespunde
o tonalitate blândã, uneori înºelãtoare, expozitivã
ºi înrãdãcinatã în obârºii, celei de-a doua îi revine
o tonalitate asprã, ternã ºi, de cele mai multe ori,
cu fine irizaþii filozofice. Între cei doi poli ai
construcþiei, regãsim pulsaþiile sentimentului ero -
tic, aflat la limita aneantizãrii datoritã unei mã -
reþii mitologice predefinite (trimiteri hinduse –
Ion Iuga a respirat aerul tare al Indiei). Bea -
titudine de-o parte, încrâncenare de altã parte,
între cele douã miezul dur al scepticismului dens
care configureazã în sinteza sa un discurs liric
interogativ. Edificiul liric al lui Ion Iuga se miºcã
între „sentimentul maramureºean al fiinþei ºi con -
ºtiinþa bunului cetãþean din preajma celui de-al
treilea rãzboi mondial [...] tonul liric cald, învã -
luitor evocativ ºi folclorizant, la cealaltã extre -
mitate e rece, prozaic, invocativ ºi filozofant”1. 

Dubla vocaþie a limbajului devine bãtãlia
permanentã dintre a construi ºi a rosti, dintre a
simþi ºi a gândi. Acestea sunt semnele definitorii

care vãdesc o cenzurare ºi o metamorfozare a
datelor unei naturi dezlãnþuite sau doar rãsucite în 
sine; caracterul dur al clamãrii, fãcutã la înce -
puturile sale lirice, este treptat „rotunjit”; dacã nu
o „moliciune” de caracter, cu siguranþã o anume
„subtilitate calofilã” a venit sã marcheze o altã
vârstã pe obrazul sãu po etic. 

Principiul ordonator, în interiorul fluxului
po etic ioniugian, este construit în baza unui cre -
scendo struc tural cu trei trepte de manifestare:
prima în care poetul construieºte, urmatã de una a
modalitãþilor în care poetul rosteºte, iar în cea
de-a treia actul po etic ajunge la sublimare ºi poe -
tul se rosteºte. 

Permanentele schimbãri ale liricii sale, de
la descriptivul elementar cãtre desenul stilizat, de
la simpla bucurie a rusticitãþii înspre extazul în
faþa luminii, de la adevãrata rostire a identitãþii
þãrãneºti la explorarea înfioratã a scãrii sale onto -
genetice, de la tradiþionalul sen ti ment al dezrã -
dãcinãrii la îngânarea modernã a spaimelor
expre sioniste în perimetrul in fer nal al metro po -
lelor, toate acestea au fost posibile tocmai pentru
cã Ion Iuga a izbutit sã-ºi dea seama – dintr-un
simplu tro pism ar tis tic – de necesitatea întoarcerii 
înspre sinele sãu primar, acel ab origo al pre -
lucrãrii pe mãsura culturii sale poetice. 

Cel dintâi volum al lui Iuga se intitula, uºor
ostentativ, Tãcerineprimite, iar mai toate pu bli -
caþiile nu sesizaserã concepþia sa filozoficã – ex -
primatã ºi grafic – asupra logosului ca flux vi tal
neîntrerupt. O notã a ostentaþiei personalizate care
este construitã pe „întruchiparea sentimen tului ºi
conºtiinþa de lider aºa de specifice arde lenilor”2 ºi 
culmineazã prin exaltarea indi vi dua litãþii poe tu -
lui sub aspectul sãu viril, un gest de faunism

carpatin: Sunt cel mai frumos bãrbat din nord −
ne spune Iuga, ºi nu se mul þumeºte cu atât,
oferindu-ºi chiar ºi semnele parti culare: „cu ochii
triºti de-atâta spãlãcit albastru”, „cu trupul des -
cojit de arbori”, „zvelt, unduit de aspre vân turi,
brãzdat de trãsnete ºi-asemeni crud”, „tur bure în
sânge” ºi chiar „pizmuit asemeni munþilor fru -
moºi” (Bãrbatul din nord). Este defi nitoriu acest
autoportret în aceeaºi mãsurã ºi pentru ipostaza sa 
umanã ºi pentru cea liricã. Îþi stârneºte invidia

389

100 DE PERSONALITÃÞI MARAMUREªENE CARE AU FÃCUT ISTORIE

1 Laurenþiu Ulici, Literatura românã contemporanã I – Promoþia 70, Editura Eminescu, Bucureºti, 1995, p. 147. 
2 Mircea Iorgulescu, Ion Iuga, în „România literarã”, nr. 26/29 iunie 1978, p. 10. 



fotografia de „flãcãu iubãreþ”3, aºezatã la în ce -
putul volu mului. 

ªi la volumul al doilea existã acelaºi risc al
retrãirii „dramei necomunicãrii”: filonul ideatic
se scurge fluid, uneori chinuit de asperitãþile lim -
bii, dar Iuga are conºtiinþa poeticã în veºnicã
transformare. Semnificã în interiorul poeziei lui
Ion Iuga tiparul care de fineºte omul, poetul din
nord, de fapt propria matrice poeticã, sumã de
interdicþii apofatice delimitative: „cât n-ai trãdat
fraþii surorile eºti fiul meu/ cât n-ai batjocorit
omul ºi casa omului eºti fiul meu/ cât n-ai lovit ºi
n-ai ucis eºti fiul meu/ cât rosteºti bãrbãteºte ºi
cânþi eºti fiul meu… (Laiþa). Dacã ar fi sã-l privim 
pe Ion Iuga în parcursul sãu po etic de la amintirile 
obsesionale din acele tãceri cu care începe poetul
ºi pânã la ieºirea din visare (intrare într-un
cotidian ba nal, incomplet), întocmai unei lumini
magice, arde în toate poemele sale dorul de casã
nordicã spre izvorul pur al vieþii. Iar dacã în
primele sale tãceri, încercarea pãtrunderii nu
izbândeºte, neprimirea-i nu este un eºec, ci o ºi
mai fructuoasã incitare la cãutare. 

Almar, titlu oarecum atipic pentru un volum 
de versuri (cuvântul „almar” are implicaþii de
filologie strãveche nordicã), se constituie ca vi -
ziune poeticã prin filtrarea atmosferei în inte -
riorul unei mitologii moderne, esenþa de fapt a
poeziei lui Ion Iuga: Orã cerc ºi boalã în sãgeþi/
foc în câmp amante-n aºteptare/ singure cale de
clopot/ în mine dorul celui care moare// în þeava
puºtii distanþat de dropii/ închide-mã orã-n ca -
drane de lut/ muºcã-le prin muºcãturi le-apropii/
spre celsus minutarul iarãºi mut. (Orã cerc ºi
boalã în sãgeþi V). Sunt versuri ce rezistã doar
prin atmosferã ºi ele trebuie descifrate la fel ca
poezia lui Ion Barbu sau a altor discipoli erme -
tizaþi ai maestrului. Printre specificitãþile acestui
volum de versuri se creioneazã vitalitatea nestã -
pânitã, inundatã peste spaþii imense, un anumit
prim i tiv ism de origine folcloricã, stilizat, însã,
pânã la exces, un timbru întunecat, poate grav, ºi
despovãrat de emoþionalitate directã. Tot ceea ce
scrie poetul este dur ºi tare: peisaje ºi pietre,
amurguri adormite, clopotele ºi viscolul prin care
miºunã fiare. În fapt, întregul ciclu Almar, rit ual
christic al descifrãrii lumii, nu este decât o nouã
pornire spre acelaºi þel. 

Ideatica poeziei fragmentatã an te rior tinde
sã se închege mai ales în Þara fântânilor, locul
sãu magic de refacere din nordul cel mai nord,
locul de revenire spre care-l poartã paºii încer -
cãrilor prin toate irosirile, fie ele chiar ºi cele ale
unor jinduite zãpezi domolitoare pentru focul
pati milor sale. 

Irosirea zãpezilor este manifestarea rãtã -
cirilor sale poetice prin lumea unor enigmatice
întâmplãri, divagaþii ale aceluiaºi suflet cãutãtor a 
ceea ce a uitat rãtãcind prin bogata lume a ispi -
telor; strãduinþã care, cu toatã irosirea ºi poate
chiar în pofida ei, nu-l duce decât la o ºi mai mare
repotenþare a dorinþei de revenire în sine (un
dublu ab origo), la ceea ce nu se poate cu niciun
chip destrãma; un drum al întoarcerii, dar nu ca -
pitulative, ci un drum al regãsirii dupã ce s-a
nãscut într-însul evidenþa evanescentei rãtãciri.
Scris eliptic, strâns, auster, teama ca linie de forþã
a gândului, acesta este spiritul volumului, volu -
mul temerilor care încã din titlu cristalizeazã su -
gestia unei risipiri, a unei irosiri sufleteºti;
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lim bajul de materializare a acestei sugestii este
com primat ºi, parcã, bãnuitor, uneori dificil pânã
aproape de pragul sterilitãþii, mizând pe spaþiul
liber dintre versuri. Stilul tinde sã devinã orac u -
lar, iar gesticulaþia poetului ostentativ miste ri -
oasã, aluzivã ºi indescifrabilã. Atunci când încep
în interiorul fluxului liric sã înmugureascã ger -
menii simþãmintelor telurice, din acest telurism,
primul lãstar ce rãsare este sentimentul pã mân -
tului na tal. Nimic ostentativ în aceastã evidenþã
decât începutul licãririi marii vocaþii: vibrarea
autenticã începând din autohton ºi odatã cu ea
fermitatea definirii prin adjectivele pãmântului de 
baºtinã. Aºa, de fapt, ºi apare, ca o necesitate
parcã, numele celuilalt volum care urmeazã Cã -
mãºii patriei, Ion Iuga din Marmaþia. 

Sublinierea apartenenþei lui Ion Iuga ca tra -
diþionalist al peisajului na tal se datoreazã în deo -
sebi volumului cu titlu autoprezentativ: Ion Iuga
din Marmaþia. Coborârea pe verticala ances tra -
litãþii, explorarea unui re lief arhaic sub peisajul
autohton nu sunt însoþite, la poetul marmat, aºa
cum ne-am aºtepta, de o duritate a expresiei sau
mãcar de un exerciþiu incantatoriu cvasimagic, în
stare sã ne sugereze elementaritatea tãrâmului
pre-na tal. În gen eral, peisajele lui Ion Iuga sunt
adiate de o boare a duhului, ceea ce face ca liniile
lor pre cise, realiste, sã fie uºor aburite de cântec,
duritatea lor trecând pe nesimþite în caligrafie:
ruginesc de lunã soldaþii fugiþi din tranºee/ cei
fugiþi din viaþã nu ºtiu unde. Acolo unde te-ai
aºtepta ca vigoarea sãlbaticã a munþilor regiunii
sã þipe hohotitor, tabloul devine imprevizibil fee -
ric, lu mina ºi jocurile ei înlocuind formele teri -
fiante ale umbrei ºi întunericului: o ce de scântei
sunt pãstrãvii în sticla sfãrâmatã/ ºi cum lumi -
neazã ferestrele muntelui (Oglinzi în Valea Vâl -
sa nului). Poetul ºi-a regãsit parcã în acest volum
identitatea circumscrisã în limitele unui eu care se 
manifestã mai întâi de toate printr-o acutã conºti -
inþã de sine, însã nu o conºtiinþã ameþitã de pro -
priul orgoliu sau de succesul marii descoperiri a
sinelui, ci a unei descoperiri a ceea ce acest eu
înseamnã prin raportare la conºtiinþa poeticã. 

Regãsindu-se pe sine în traiectoria istoriei
sale ºi îmbogãþit cu dobânda încercãrilor unei
cutezãtoare cunoaºteri, acuitatea conºtiinþei cri -
tice, fragmentându-i ev i dent senzorialitatea, îl
face ca în ciclul Binecuvântata civilizaþie care
priveºte înseºi principiile civilizatorii, sã acorde

civilizaþiei atributul beneficului numai în mãsura în
care dezvoltarea ei se face în pas cu spiritul culturii. 

Un cre scendo po etic structureazã întreg
par cursul poeziei lui Iuga de la Maramureº, ca
spaþiu po etic pânã la miºcarea liricã de actu a -
litate, la mijlocul drumului gãsindu-se filtrul cul -
turii indice. Refuzând poeþii fãrã o geografie
spi ritualã proprie, fãrã de rãdãcini, acei poeþi din
lectura cãrora nu ºtii de unde vin, ce vor ºi încotro
se îndreaptã, Ion Iuga, asemenea oamenilor de pe
Iza, mândri de originea lor, ni se dezvãluie din
capul locului într-una din poeziile sale Bãrbatul
din nord: …Latin la vorbã, turbure în sânge, cu
ochii triºti de-atâta spãlãcit albastru, pur tând pe
chip ceaþa bunilor sãi, poetul iubeºte stâncile þãrii, 
vânturile aspre ºi pãdurea neli niºti tã, oamenii bãr -
boºi cu um bra rãtãcitã în arbo ri, care, dupã truda
zilei, dorm peste trunchiuri albe de lunã, grinzile
viscolite de ierni ºi de doine, ridicate de trupul
primilor pãrinþi ajunºi icoane. 

O constantã a poeziei lui Ion Iuga din vo -
lumul de versuri Ieºire din vis este obsesia ero -
ticã: poetul se vrea plãcut „ºi cerului ºi fetelor
deodatã”, un aliaj subtil de senzualitate ºi diafan,
aceeaºi gradaþie finã a sentimentelor, pentru ca
spre fi nal erosul sã devinã contemplativ, extatic ºi 
pur. Expresia sublimatã a unor astfel de versuri
preschimbã strigãtul car nal într-o muzicã de „lim -
pezi rapsozi”. ªi, în sfârºit am mai nota persis -
tenþa sentimentului trecerii, al fãrâmiþãrii umane,
timpul care acþioneazã ca un el e ment coroziv. 

Lirismul lui Ion Iuga aparþine unei zone pur
interioare. Poezia sa reflexivã ni-l prezintã ca pe
un cãutãtor înrãdãcinat în sine, ca atare ele men -
tele naturii devin pretexte ale unor peisaje su -
fleteºti. Prin aerul sãu de tainã, de reculegere
enigmaticã ºi chiar prin for mula adoptatã, poezia
sa se aflã în zona limitrofã bocetului, descân -
tecului, chiar magiei negre, dacã ar fi sã o ra -
portãm la lirica popularã. 

Iuga, un ION tenace ºi senzual, încrâncenat
de lupta cu Verbul, tipic de fapt reprezentant al
unui filon de poezie organicã. Strategia sa (li -
terarã) este bine cumpãnitã. Întâi de toate câteva
mãtãnii în faþa motivelor tradiþionale, ca un sãrut
al pãmântului. Elementul an ces tral nu-ºi slãbeºte
prezenþa: …port pe chip ceaþa bunilor mei,/ în tre
pleoape hârburile lumii viitoare,/ inima în
româneºti cuvinte/ se mistuie neagrã/ ca un soa -
re” (Bãrbatul din nord). Peisajul (în fond bla -
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gian) este terifiant, tenebros: „Un ceas de negru
pãmânt,/ altul cu acele-n ape/ Trupul uscat. În
sânge zgomot de vânt/ Acest vacarm mã va frân -
ge/ Vântul cu douãsprezece aripi/ din lutul osân -
dei mã va frânge./ Þãrna mi se leagãnã-n trup
(Pãsãri nebune V). 

Realizând o reducþie a elementelor con sti -
tu tive, am putea spune cã lirica lui Iuga se zbate
între douã obsesii: iubire ºi moarte, acel Eros ºi
Thanatos în care tinereþea, frumuseþea – cea femi -
ninã, mai ales – sunt urmate de bãtrâneþe ºi moar te:
Jeratec, sângele tânãr,/ lunecã târâtoare prin
artere strigându-te/ nainte ca soare sã-l putre -
zeascã,/ nainte de stingere,/ nainte ca sala man -
drele sã-i vâneze culcuºul (Pãsãri nebune). 

Arhitectonica versurilor din volumul Fân -
tâni pentru bronzul eroilor, ca ºi pentru întregul
cuprins al poeziei ioniugiene, comportã o serie de
dificultãþi în receptarea mesajului po etic: frec -
vente inversiuni sintactice, în con flict declarat cu
ordinea logicã ºi gramaticalã a pãrþilor de pro -

poziþie, lipsa punctuaþiei − care accentueazã im -
presia de confuzie generalã, repetarea unor cu -
vinte fãrã o normã pre cis stabilitã distoneazã.
Unele dintre poezii nu au titlu dis tinct, ci îm -
prumutã primul vers, procedeu menit sã stâr neas -
cã nedumerire în mintea lectorului. Frângerea
ver sului, predispoziþia spre îmbinarea insolitã a
cuvintelor merg paralel cu particularitãþile amin -
tite, aºadar, un hãþiº de obstacole în care se potic -
neºte inerþia lectorului neavizat, puþin fa mi lia rizat
cu exprimarea încifratã. Ar trebui sã amintim aici
cã nu toate aceste trãsãturi carac teristice ale
poeziei lui Ion Iuga sunt absolut necesare ºi or -
ganic mo ti vate în contextul creaþiei sale. De mul -
te s-ar putea lipsi ºi este pãcat cã un fond ideatic
atât de bogat, pe care îl încorporeazã aceastã
poezie, valoroasã, se tãinuieºte cititorului prin di -
verse vicleºuguri stilistice, unele hotãrât osten -
tative ºi de care Ion Iuga nu ar avea nevoie pentru
a-ºi valida talentul ar tis tic. 

O schimbare de identitate pare, totuºi, sã
existe în volumul Casa poemelor, unde s-ar putea
spune cã „þãranul” este, acum, de nerecunoscut
sub trãsãturile „artistului”. În fond, ceea ce îndul -
ceºte ºi ordoneazã mereu asprimea ºi învãlmã -
ºelile interioare ale poetului este permanenta
stilizare ºi caligrafiere a datelor prime; iar aceastã 
tendinþã spre esenþializare nu este, poate, strãinã

de arta popularã maramureºeanã, în gen eral; cu
menþiunea cã poetul Ion Iuga ºi-a sublimat – voit
sau nu, conºtient sau nu – însuºi fondul sãu ge netic. 

La polul opus al acestei propensiuni spre
liniile fine ale desenului stilizat, se aflã preferinþa
pentru linia îngroºatã, pentru conturul expresiv, –
într-un cuvânt: expresionismul lui Ion Iuga. La
întâlnirea dintre fineþe ºi viziune coºmarescã, ta -
bloul se încarcã de diformitãþi ca în picturile lui
Ieronimus Bosch: doarme fiara peste un bãrbat
ghemuit/ are picioare mâinile înghesuite între
coaste/ … / pe-un roºu tron sporeºte fiara/ pe
douã labe înãlþându-se. Existã, la Iuga, un ex -
presionism aparte cu ref er ent pe o tematicã urba -
nã, în care oraºul se prezintã ca un loc de
pier zanie (Zece spargeri pe zi ºi o crimã/ bule -
varde stricate de noapte), în care singurul „colþ
spã lat” e acela unde „poezia tânãrã mai arde”;
oraº-Go morã prin care „umblã dricuri fãrã co -
roane ºi morþi”, iar gerul zidurilor „furã chipul”
poetului. Alteori, expresionismul acesta vrea sã
inducã sentimentul sfârºitului uni ver sal, tradus în
termeni ca: „nori”, „întuneric”, „vânt” ºi „scrum”.
Mica bijuterie expresionistã a lui Ion Iuga este
Nuntã-n mahala, original amestec de frumos ºi
grotesc, expresie în care regãsirea, pe alocuri, a
ritmului ºi a rimei, e resimþitã ca o sumã de insule
melodice a unei petreceri înglodate într-o vul -
garitate fãrã egal. 

În formele sale superioare, acest lirism atin -
ge, pe rând, repetiþia exorcizantã, hieratismul ºi
mistica luminii: o numai slavã/ numai minune
era/ dansând dansând/ lu mina din ea. Un singur
topos revine, obsesiv în lirica lui Ion Iuga de -
dublarea: „Strig dupã mine însumi”, „aprind un
chibrit în marea beznã/ ºi privesc la mine ar -
zând” (Schimbarea la faþã). Dar aceastã dedu -
blare, clamatã aici ostentativ, ca lepãdare de un
al ter ego osândit, poate fi interpretatã prin gene -
ralizare, drept cheie a lirismului sãu. 

Ultimul volum al poeziei lui Ion Iuga, Po -
vara umbrei, este întocmai unei rãni în care struc -
turile poeticitãþii se elaboreazã ºi reelaboreazã
per ma nent. Nu este vorba despre umbrele ase -
menea unor prelungiri de contururi ne semni fi -
cative, ci umbre care s-au desprins din fiinþe vii ºi
cautã sã capete contur. Um bra adevãrului, min -
ciuna, um bra-spectru, um bra-viaþã în moarte ºi
moartea în viaþã, um bra-mis ter, um bra-se cret,
um bra-tainã sunt tot atâtea faþete lirico-filozofice
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din cuprinsul, poate, celui mai bun volum al lui
Ion Iuga. Nimic nu existã în afara umbrei, deoa -
rece obiectul care naºte um bra devine mai puþin
im por tant decât um bra în sine, ajungându-se chiar 
la „o luminã a umbrei” – con struct metaforic în
care disoluþia limitelor devine principiu ordo na -
tor. Oare este vorba despre povara umbrei sau
despre um bra unei poveri? Sã fie lu mina fãptura
umbrei ori poate um bra – fiinþa luminii? În razã
sau în umbrã vieþuieºte Ion Iuga? 

Trebuie sã rãzbim în lumea lãuntricã a poe -
tului maramureºean ºi sã ne familiarizãm treptat

cu sensurile ºi semnele pe care le întâlnim pentru
a avea, cu adevãrat, sentimentul unui univers po -
etic, sentimentul a ceea ce înseamnã în mod ple -
nar poezia, cum rosteºte ºi cum se aºazã ea, cum
ne învãluie ºi ne stãpâneºte, cum ne înfãþiºeazã
rotirea unor mereu alte cosmosuri ale sen si bi -
litãþii omeneºti, sensibilitate poeticã prin tem per -
a ment ºi vocaþie. Lectura poeziei lui Iuga, de -
pãºind un prag em piric, întâmplãtor, iniþiazã cãtre 
un lirism esenþial ºi, deopotrivã, cãtre faþetele ei
pitoresc-materiale, ancorate în psihologia în per -
petuã metamorfozã a fiinþei poetului. 

Bibliografie selectivã: 

. Grigurcu, Gheorghe, Existenþa poeziei, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 1986. 

. Iorgulescu, Mircea, Ion Iuga, în „România literarã”, nr. 26/29 iunie 1978. 

. Micu, Dumitru, Limbaje moderne în poezia româneascã de azi, Editura Mi nerva, Bucureºti, 1986. 

. Negoiþescu, Ion, Prefaþã la volumul Tãcerineprimite, Editura pentru Literaturã, Bucureºti, 1968. 

. Piru, Alexandru, Poezia româneascã contemporanã 1950-1975. Generaþia mijlocie, generaþia tânãrã, Editura
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. Pop, Ion, Jocul poeziei, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 1985. 
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Manuscris inedit al unei poezii de Ion Iuga



Tiberiu Utan
1930-1994

Lu cia OLTEANU UTAN

În îndepãrtatul an 1930, chiar în ziua
echinocþiului de primãvarã, 21 martie,
când sub cerul plin de parfumuri, pã -

mântul se primeneºte cu straie noi de iarbã ºi 
pomii îºi pun frunzele  verzi, iar albinele, abia
trezite din amorþealã, mai confundã câte o razã de
soare cu pãrul blond al copiilor, în casa învã -
þãtorilor Maria ºi Teodor Utan din Vadu Izei era
sãrbãtoare: sosea pe lume primul lor fiu, cãruia, în 
bunã tradiþie ardeleneascã, aveau sã-i dea nume
de împãrat ro man: Tiberiu. 

„Vreme trece, vreme vine”… Poetul a
plecat de mult în stele (29 mai 1994). Anii trec
indiferenþi, se adunã, nu pe umerii lui. Tiberiu a
rãmas în urmã, mereu tânãr. Ni-l amintim: un
lungan cu ochi frumoºi, zvelt, cu ceva uimitor de
curat în þinutã, în privire ºi în vers.

În neamul lor de þãrani, învãþãtori ºi preoþi
maramureºeni, toþi erau înalþi de staturã, ar gu ment ca
Tiberiu sã se fãleascã, sã-ºi „dovedeascã” descen -
denþa din „Dacii mari”, trãitori în aerul pur din nord.

Va locui în Capitalã, va trece fie ºi fugar
prin oraºe vestite ale Europei, va fi încântat ºi
copleºit de istorie, de culturã la Roma, la Atena,
dar pentru el „raiul” va rãmâne tot Vadul Izei din
Maramureºul cu oameni mândri ºi curaþi.

Iubirea pentru Maramureº îºi va gãsi în
poezia lui Tiberiu o diversitate de formule: „Ca
floarea-soarelui îmi rotesc fruntea-ntr-acolo spre
searã...” (Baia Mare) sau: „Plouã cu stele în co -
drii Maramureºului” (Cântecul Cerbilor) ca altã -
datã sã izbucneascã pur ºi simplu: „Maramureº,
Sicilia mea!” Legãtura cu locurile natale se va
accentua ºi prin nota tragicã a pãrãsirii forþate a
satului în urma nedreptului Dictat de la Viena. 

Tatãl lui Tiberiu, Teodor Utan − care parti -
cipase electrizat de bucurie la Adunarea de la
Alba Iulia (la 1 Decembrie 1918), fiind cel mai
tânãr învãþãtor din delegaþia Maramureºului

(avea doar 18 ani) − nu putea accepta ideea des -
pãr þirii de Transilvania.

În anul 1940, învãþãtorul Teodor Utan va fi

trimis de ocupanþi în închisoarea de la Sighet ºi
„convins” astfel sã-ºi pãrãseascã satul, ºcoala din
Maramureº. Într-un tren de marfã, cei doi
învãþãtori, Maria ºi Teodor Utan îºi vor sui bãieþii
(Tiberiu de 10 ani ºi Sever de 6 ani) ºi din toatã
gospodãria vor lua doar aºternuturile în câteva
lãzi ºi vor porni spre Þarã. Tragica rupere, ple -
care, îºi va gãsi expresie într-o doinã scrisã mai
târziu: Dar de aici ce ai luat?/ Am luat în tregul
sat/ zace-n mine ca-ntr-un cuib de cioarã/ nici nu
mor ºi nici nu vrea sã moarã.

Maramureºul nu va fi uitat, în pofida fap -
tului cã satul de adopþiune, Vinerea, de lângã
Orãºtie, se va dovedi frumos ºi din cale-afarã de
primitor. Acolo va rãmâne mormântul tatãlui sãu,
directorul ºcolii primare, mormânt însingurat, dar 
îngrijit de sãteni, ca semn al respectului ce-l
poartã oamenii simpli ºcolii ºi slujitorilor ei.

Tot ce avea tangenþã cu Maramureºul sau
cu Transilvania, devenea pentru Tiberiu im por -
tant, pasionant, orice ºtire, articol de ziar, studii
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sau cãrþi de istorie, documente, hãrþi vechi cu care 
ºi-a umplut biblioteca.

Atunci când i-a cãzut în mânã o carte a lui
Octavian Beu, Rãscoala lui Horea în arta epocii
(Cartea Româneascã, 1935), va realiza un colaj în
vers liber intitulat „Horea, Cloºca ºi Criºan –
descrierile «fizionomice» contemporane ale unor
cronicari anonimi germani”. Îi va pune un
subtitlu: „Spectacol de cinstire” ºi va preciza:
„Textul ºi traducerile sunt preluate (ºi «frânte»
spre a putea fi recitate) din volumul lui Octavian
Beu, nouã revenindu-ne niciun merit decât acela
de a evoca ºi în acest fel pe cei trei martiri”
(Spectacolul de cinstire Horia, Cloºca ºi Criºan a
apãrut în România Literarã, 1984 – adicã la 200
de ani de la Rãscoalã.

Ca un omagiu adus poetului, voi cita câteva
versuri pe care le-a dedicat pãmântului drag:

Transilvanie, gândule bun,/ brânduºe dis -
cretã ºi stranie/ clopot de litanie/ mut rãmân de
câte am sã-þi spun,/ gândule bun, Transilvanie,
Transilvanie, Transilvanie.

În gândul poetului a stat mereu ºi alt pãmânt 
vitregit, Basarabia.

Înainte de ’89, în fiecare Decembrie, el se
zbãtea sãptãmâni în ºir cu drumuri ºi telefoane, ca 
sã-ºi poatã face cât mai multe abonamente la
dragele ºi tristele reviste basarabene „Literaturã ºi 
artã”, „Glasul”, „Nistrul” ºi altele. Iar dupã ’89,
el, insomniacul, care aþipea abia în zori, nu scãpa
niciuna din emisiunile TV „Mesagerul” de la ora
7, pentru a afla veºti di rect din Basarabia.

Fãrã zgomot, i-a iubit ºi le-a ieºit în întâm -
pinare poeþilor basarabeni în frunte cu re mar -
cabilul Grigore Vieru. Îi deplângea pe acei critici
literari români care în mod „sclifosit” (con fun -
dând simplitatea cu simplismul) au subestimat
valoarea creaþiei poeþilor basarabeni, patrioþi
exem plari.

În iunie 1993, Tiberiu va scrie (în trei
variante rãmase în ciornã) poezia Mareºalului
fãrã de mormânt, dedicatã figurii legendare, tra -
gice, a marelui ostaº român executat de românii
lui, ca un câine, chiar în luna iunie, în care cu cinci 
ani înainte, cu sobra ºi de neuitat formulã con -
damnase: „Ostaºi, vã ordon treceþi Prutul!”, eli -
berând Basarabia.

Iubirea de þarã ºi de oameni a dominat
creaþia ºi întreaga viaþã a poetului. În urmã cu ani,
într-un interviu dat la ra dio, Tiberiu povestea cum 

a început pentru el drumul acestei iubiri tutelare.
Condus de mâna tatii, bãieþelul firav, îmbrãcat în
port þãrãnesc, cu toatã fiinþa concentratã în privire 
(aºa cum o dovedesc fotografiile din perioada
respectivã) începea captivanta aventurã a cu -
noaºte rii: Primul meu sfãtuitor a fost tata, în -
vãþãtor de þarã, va mãrturisi poetul. El mi-a pus în 
mânã reviste ºi cãrþi fundamentale. Erau lucrãri
tipãrite în colecþii ieftine, dar obþinute, Doamne,
cât de greu, prin drumuri repetate la oraº sau
prin mici colete atât de aºteptate ºi sosite prin
poºtã întotdeauna cu întârziere. Dar cu cât drag
erau rãsfoite, cercetate. În acei ani, recitind cu
plãcere unele poezii sau chiar pagini de prozã
(Amintiri din copilãrie), le memoram involuntar
ºi le recitam în faþa tatei. ªtiam cã îl bucur, iar el,
drept rãsplatã, îmi dãruia un creion colorat (o
datã mi-a dat unul foarte mare, de tâmplar), îmi
cumpãra o ascuþitoare mai deosebitã, sau mã
ducea cu bicicleta la oraº sã vãd un film. Bici -
cleta lui veche m-a ajutat mult. Pe ea mã lua în
peregrinãrile prin satele Izei ºi Marei ca sã „rãs -
foim” petec cu petec toatã zona. Adunam plante
pentru colecþii, învãþam sã deosebesc nu numai
fluturii, dar ºi gâzele mai mãrunte. Ascultam îm -
preunã cântece, ziceri. Adeseori urcam în poduri
sau clopotniþe de biserici depozitare de cãrþi
vechi. Cu câtã plãcere le rãsfoia tata! (Încã de
atunci începe sã se contureze motivaþia distihului
devenit atât de pop u lar: „Frumoase versuri spune
þara/ de dimineaþa pânã seara”).

În acelaºi interviu, poetul se confesa: 
Din clasele primare mi-a fost inoculat un

cult pentru carte, nu numai pentru conþinutul ei,
ci ºi pentru ea ca obiect. Poate mã veþi considera
tipicar, dar pânã în buna zi de azi, a îndoi o
paginã de carte mi se pare un sacrilegiu. Dupã
tata, am avut noroc în continuare de dascãli buni. 
Port nesfârºitã recunoºtinþã profesorului meu de
limba românã de la Liceul „Aurel Vlaicu” din
Orãºtie, Petru Munteanu, cu care am purtat co -
respondenþã pânã s-a sãvârºit din viaþã. A fost un
adevãrat an i ma tor de culturã. El conducea ce -
naclul nostru literar ce purta numele lui Mihai
Eminescu. Fiecare din ºedinþele bilunare erau
ded i cate nu numai citirii ºi comentãrii încer cã -
rilor noastre, dar ºi unor conferinþe, adevãrate
incursiuni în istoria naþionalã sau universalã, în
literatura românã sau strãinã. Anual invita una
sau douã personalitãþi ale culturii. În sala festivã
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a liceului, înghesuiþi pânã la refuz, plãtind un
mod est bilet de intrare, ne adunam sã-i vedem ºi
sã-i auzim vorbind pe Blaga, Ion Lupaº,
Agârbiceanu, Minulescu ºi alþii. În acei ani aveam 
sã-i descopãr ºi sã mi-i apropii pe aceºti mari
scriitori ºi mai cu seamã pe unicul, pe însin -
guratul Bacovia. Dupã absolvirea liceului, am
beneficiat de influenþa, de climatul stimulativ al
cenaclului literar de la Cluj, condus de poetul
Ioanichie Olteanu ºi, uneori, de foarte tânãrul
Baconsky.

Acolo continuam discuþiile aprinse, tine -
reºti, colegiale, pânã seara, târziu, pe strãzile
Clujului, neîndurându-ne sã ne despãrþim. În ce -
naclu citeau alãturi de cei doi poeþi amintiþi,
Felea, Gurghianu, Brad, Horea, Andriþoiu sau pe 
atunci liceanul Aurel Rãu.

Lucrãrile ni le comentau sever, dar drept ºi
cu drag, criticii Cornel Regman, Dumitru Micu,
Aurel Mar tin, Ion Oarcãsu ºi alþii. Cred, sper, cã
se va vorbi cândva mai mult despre acest cenaclu
condus de Ioanichie Olteanu la Cluj, în condiþiile
postbelice.

Studiile fãcute la Institutul de Literaturã în
þara lui Tolstoi, Dostoievski, Cehov sau Esenin,
pe acest fond sufletesc se vor aplica ºi îl vor
valorifica.

În viaþã ºi în scris, Tiberiu a fost întot -
deauna de partea celor mulþi, anonimi, pre desti -
naþi a fi învinºi. Într-un vers va clama: „Victis
honor!” (Onoare învinºilor!). Cu gândul la ei, va
dedica versuri hamalilor („Nu, n-ar putea pã mân -
tul însuºi þine/ ce-a dus în cârcã un singur om ca

tine” − Hamalul), plugarilor („Pe bobul cât o
lacrimã de mic,/ în mii de snopi, în fiecare spic/ cu 
linii fine, meºterit cu greu/ plugarule sãpat e chi -
pul tãu” – E chipul tãu), minerilor („Din Valea
Plângerii, au fu git toþi sfinþii ºi toþi îngerii...” –
Valea Plângerii).

Cu gândul la oamenii anonimi, va dedica un 
lied florilor celor mai neluate în seamã, pã pã -
diilor: „Risipite-n ierburi flori de pãpãdie/ despre
voi un cântec nimenea nu scrie/ geaba la cãrare
staþi înghesuite/ nimeni nu vã strânge sã vã dea
iubitei” (Pãpãdie).

Poetul se „fãlea”: „Mã simt împãratul furni -
cilor”! Armiile lui erau paºnice, comanda zore -
lelor din balcon: „Trompeþi, atenþie la gen eral!”.

Între vitregiþii sorþii va in clude întotdeauna

pe cei bolnavi cu inima de câte vãd: poeþii, scrii -
torii, artiºtii în gen eral. Lor le-a dedicat multe
poezii. Oricând s-ar putea înfiripa din versurile
lui un florilegiu închinat umiliþilor vieþii, din care
nu lipsesc confraþii sãi, pentru care se va implora
încã din titlul unei poezii: „Apãrã-i, Doamne, pe
poeþi!”.

Discret, cu eleganþã, în viaþã ca ºi în vers, îi
va împinge în faþa scenei pe confraþi, pentru sine
rezervând conul de umbrã. Din 1975 pânã la
moarte, nu-ºi va mai strânge poeziile într-un nou
volum (în acest con text, cât de trist ºi adevãrat ne
apare refrenul unei poezii ale sale „Numai de
mine nu îmi pare rãu”). O asemenea atitudine o va 
învãþa de la marele spirit tu te lar, Mihai Eminescu. 
La centenarul morþii acestuia (1989), Tiberiu va
scrie în „România literarã”: Eminescu ne-a dat
Luceafãrul scãpãrãtor, pãstrând pentru sine doar 
noaptea. Iubirea, respectul pentru scriitori, le-a
exprimat în fel ºi chip. Avea 27 de ani când
anunþa în jurnalul sãu un eveniment: „Azi am
vorbit la telefon cu Arghezi!”, ca în continuare sã
explice: „Cãuta pe cineva ºi eu i-am spus cã lip -
seºte”. Atât. Dar cât de mult!

Asemeni pictorilor români meºteri ai ta -
blourilor de mici dimensiuni (nu fresce desfã -
ºurate, ci lucrãri croite pentru intimitatea caselor,
pentru a încãlzi pereþii odãilor), Tiberiu va cre -
iona, în numai câte douã strofe, portrete ale
maeºtrilor Arghezi, Bacovia, Sadoveanu. 

Altã datã, o fotografie fãcutã la o ºezãtoare
surprinde momentul în care Tiberiu are onoarea
sã dea mâna cu Sadoveanu. Imaginea ºocheazã,
exprimã fizic emoþia paralizantã încercatã de tâ -
nã rul poet. Mâna lui Sadoveanu este atinsã de el
cu umilinþa, veneraþia cu care atingi o icoanã.

Dar atenþia poetului va fi captatã, ca de
atâtea ori, nu numai de coloºi, ci ºi de învinºi, de
„poeþii uitaþi”, cãrora le va dedica o poezie
purtând chiar acest titlu. 

Tiberiu era convins cã for mula completã a
poruncii Mântuitorului suna: „Lãsaþi copiii ºi
poe þii sã vinã la mine!”.

I se pãrea semnificativã o întâmplare din
studenþie, când niºte hoþi, pândindu-i noaptea
lângã Cãmin pe studenþii-scriitori spre a-i „uºura” 
de micile lor rezerve, i-au reþinut ºi i-au bumbãcit
bine pe cei doi tineri dramaturgi, iar pe Tiberiu,
aflând cã e poet, l-au umilit ºi mai tare, gonindu-l
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ºi comentând între ei, cu privire la poeþi: „neno -
rociþii ãºtia niciodatã n-au niciun ban”.

S-a folosit într-un rând ºi de for mula fabulei 
(Fabula elegiacã), spre a lua apãrarea confraþilor. 
Spunea cã la împãrþirea darurilor, pânã ºi
Dumnezeu uitase sã-l in vite pe poet. Pentru a-ºi
repara greºeala, l-a onorat cu o invitaþie la masã,
dar poetul „nedibaciul”, „eternul pãgubos”, va
pune o întrebare nelalocul ei cu privirea la cal -
itatea în care fusese invitat: „Ca oaspete, sau ca
bufon, Doamne?”.

Îl vor interesa întotdeauna scriitorii ade -
vãraþi, chiar ºi netipãriþi. Într-un interviu gãsim
mãrturia lui cu privire la un poet ce nu debutase

încã: „Aº vrea sã mã re fer − spunea Tiberiu − la
un confrate de o înzestrare cu totul de excepþie,
este vorba de poetul Mar cel Mihalaº. Tânãr ingi -
ner chimist la Fabrica «Danubiana», fost ºef de
promoþie al Politehnicii, l-am cunoscut pe un pat
de spital. M-au frapat sensibilitatea ºi inteligenþa
lui scãpãrãtoare. Apropiindu-ne, mi-a arãtat un
caiet dictando plin cu poezii scrise în anii stu -
denþiei. L-am citit în prima noapte ºi am rãmas
uluit. Mã aflam în faþa unui poet orig i nal, la o cotã 
artisticã înaltã. Modestul caiet, fãrã a i se fi
schimbat mãcar un cuvânt, a devenit în câteva
luni cartea de poezie intitulatã Nume, care, de
fapt, avea sã impunã atenþiei un scriitor
remarcabil, matur dintr-o datã. Întâmplare fericitã 
sã-mi cadã în mânã acel caiet dictando”.

Entuziasmat cã a descoperit un tal ent au -
tentic, Tiberiu îl va angaja pe Mihalaº în redacþia
„Gazetei literare” înfruntând suspiciuni, adversitãþi,
numai de dragul scoaterii la luminã a unui poet. În 
anii în care a condus „Gazeta literarã” (1962-
 1967), dincolo de o deschidere evidentã spre mo -
d ern ºi spre valorile contemporane ale literaturii
mondiale, a dedicat numere întregi recuperãrii,
punerii în lu mina realã a unor mari scriitori ro -
mâni interbelici ºi nu numai. Cu fineþea ºi dis -
creþia ce îi erau caracteristice, a þesut punþi, a
încercat sã aducã elemente de armonie între scrii -
tori, oferind paginile revistei tuturor confraþilor
valoroºi, indiferent de generaþie, strãin fiind de
ceea ce în sens peiorativ însemneazã spirit de
grup. „Pe lângã colegii mei mai vechi, scriitori de
mare prestigiu, am reuºit sã aduc în redacþie ºi
câþiva tineri de valoare, deveniþi azi nume
consacrate ale literaturii române”, avea sã de clare 
el în presã, câþiva ani mai târziu.

Tot la „Gazeta literarã” a pregãtit cu entu -
ziasm trecerea spre o altã revistã, mai ro mâ neas -
cã, începând chiar din titlu: „România literarã”
(s-a zbãtut ca „România” sã fie scrisã cu â din a,
pentru ca nu cumva strãinii sã-l confunde pe î cu i).

Pentru macheta cât mai reuºitã a noii
reviste, s-a consultat cu foarte mulþi scriitori ºi
gazetari din perioada interbelicã. De multe ori l-a
invitat la noi acasã pentru a se sfãtui ºi a-i cere
sugestii, pe marele gazetar Mircea Grigorescu.
Dar la lansarea mult visatei „Românii literare”, el
nu va mai fi în redacþie, confirmând versul unui
cunoscut poet: „Dar de la marea sãrbãtoare, lip -
sesc acei ce-o pregãtirã”.

I-a iubit nu numai pe artiºtii cuvântului, ci ºi 
pe aceia ai culorilor, ai scenei sau ai cântecului,
cãrora le-a închinat fie versuri, fie del i cate eseuri.
Aflându-se într-o grãdinã, pe o bancã, a auzit
transmisã la micul ra dio portativ vestea morþii
Mariei Tãnase. Copleºit de pãreri de rãu, va scrie
atunci pe carnetul pe care îl purta în permanenþã la 
el, Bocet la mormântul Mariei Tãnase, o poezie
dedicatã genialei interprete a cântecului nostru
pop u lar: Cum treceam printre morminte/ a-nce -
put iarba sã cânte….

Discreþia, fragilitatea ºi o anume eleganþã
remarcate de majoritatea criticilor în creaþia poe -
tului, erau trãsãturi definitorii ºi ale omului. În
pofida semeþiei afiºate, rãmãsese delicat, sfios,
copilãros. Confirmãrile le aflãm în mii de
amãnunte din viaþa lui. Astfel, într-o scrisoare
trimisã din Sinaia mã anunþa: „Astã-noapte am
scris un haiku despre ceea ce nu am vãzut încã,
dar aº fi vrut sã vãd ºi sã aºtept cu nerãbdare”.
(Pânda o fãcea în aºteptarea unei veveriþe care
sã-i înfrumuseþeze bradul din faþa ferestrei). Fiind 
un in som niac (în mod obiºnuit citea ºi scria noap -
tea), dimineaþa îmi lãsa bilete jucãuºe, copi lã -
roase, dar conþinând ºi „porunci” – citeºte
ru gãciuni. Iubea teribil corespondenþa prin bilete.
Lucrul cel mai frumos la aniversãri era nu cadoul,
ci biletul care-l însoþea. Dacã nu avea bani pentru
un cât de mic dar, scornea altceva, compunea un
bilet trãsnit, cu o adresã fantezistã, caraghioasã,
ca de ziua ta sã-þi ofere mãcar un zâmbet. Când
simþea o uºoarã forfotealã în dreptul ferestrei lui
de la bloc (o turturea îºi cãra fire de iarbã ºi chiar
sârmuliþe pentru cuib), Tiberiu nu mai deschidea
fereastra ºi mergea în vârful picioarelor, evitând
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zgomotele, ca „sã nu deranjeze” ºi era „bucuros
de vecinãtate”.

Dacã se întâmpla sã-l interneze în spital,
zoriþi cu fãcutul bagajului – totdeauna lua multe
cãrþi ºi caiete pentru scris – în grabã, în zãpãcealã, 
puteam uita acasã chiar „documentul” (biletul de
internare), dar ceea ce nu s-a întâmplat sã fie uitat
niciodatã era un pahar ºi o floare (dacã nu aveam
floare, mãcar o ramurã înverzitã), pahar ce urma
sã stea pe noptierã ºi sã-i facã lui Tiberiu mai
suportabilã cam era de spital.

*

Odatã inventase un plic al „mãgãruºului”, cu
o amendã de 5 lei pentru fiecare vorbã rea spusã. El
þinea evidenþa. Pentru „obiectivitate” ºi-a apli cat
chiar lui prima sancþiune de excepþie: 25 de lei.

Îi plãcea sã bea cafeaua dintr-o anumitã
ceaºcã preferatã. Iar dacã se întâmpla, în urma
unei mici „încordãri”, sã mã vadã încã supãratã,
îmi striga: „Cum poþi sã fii supãratã, nu vezi în
care ceaºcã þi-am pus cafeaua?”.

*

Într-un bilet citeam: „Noapte bunã. Dormi.
Ai luminat întreaga zi…”.

Prietenia ce mi-a purtat-o a fost ca o coro -
niþã din flori de câmp ce mi-a aºezat-o pe creºtet.

Cât de bogatã am fost purtând coroniþa!!!
Aºa a fost poetul.

*

Gingãºia ºi spiritul ludic le va revãrsa cu
generozitate în cãrþile ded i cate copiilor, avându-l
erou pe legendarul Ciopârþilã, pe care-l va rãsfãþa
în fel ºi chip ºi cu care îi plãcea chiar sã se
identifice. Dragostea poetului pentru copii
explicã plãcerea ºi eficienþa cu care a lucrat în
calitate de re dac tor-ºef la Editura Tineretului ºi ca 
di rec tor (de la înfiinþare) la Editura „Ion Creangã”. 

Alãturi de scriitori cu har în domeniu, vor
veni, din prietenie, invitaþi de el, marii scriitori
contemporani.

Neuitând viaþa copiilor de la sat de unde
plecase ºi preocupat de rolul cãrþii de literaturã în
formarea celor mici, a cãutat sã le faciliteze
acestora drumul spre marile valori ale literaturii
române ºi universale strânse în colecþia ieftinã ºi
de mare tiraj, intitulatã „Biblioteca pentru toþi

copiii“, colecþie iniþiatã ºi îngrijitã de el ºi în care
au apãrut 83 de titluri cuprinzând opere de marcã
ale literaturii clasice ºi contemporane române ºi
universale. Aceastã colecþie, accesibilã ca preþ, a
fãcut sã ajungã în mâinile copiilor din ultimul
cãtun cãrþi de valoare.

Tot în ideea sporirii culturii gen er ale a co -
piilor, a îmbunãtãþit „Colecþia ºcolarului” ºi a
iniþiat colecþia de mare prestigiu „Biblioteca Jules 
Verne”, din care au apãrut 36 de titluri din cele 40
proiectate, colecþie de valoare literarã ºi ºtiinþificã 
de anticipaþie, într-o originalã prezentare graficã,
acte editoriale cu care puþine þãri se pot mândri. Dar, 
de la o vreme, Tiberiu s-a retras în el, îndurerat. 

Regimul dic ta to rial, cenuºiul zilei, stresul,
numãrul crescând al oamenilor care îl deza mã -
geau, aveau reverberaþii am ple în sufletul lui. 

Deºi încã tânãr ºi având o voce foarte
frumoasã, am observat cã Tiberiu nu mai cânta ºi
nici nu mai râdea cu pofta de altãdatã. 

Chiar de ziua lui, când împlinea 28 de ani,
nota cu tristeþe: „Nu, eu nu voi mai râde/ Nu mai
vreau sã auzi clopotul gâtului meu, gâde!”. Iar în
altul din bileþele obiºnuite, îmi spunea: „Luc, pe
fratele tãu îl doare tare sufletul…”.

Acum, Tiberiu a plecat pe Cãrarea Albastrã, 
chemat de Pasãrea Pi spre „… cunoscutul plai/
unde-s de toate: ºi nimic ºi rai”.

Cunoscându-i poezia, ºtiindu-i viaþa, n-aº
putea sã-l definesc decât parafrazându-i un vers:
„cel mai frumos poem eºti tu”, curat, tandru, dis -
cret – ºi în durere ºi în iubire – fragil, cu inima
explodând de câte trãieºte ºi nu poate corecta un om.

Op era literarã1

! Chemãri, Bucureºti, 1955;
! Versuri, Bucureºti, 1961;
! Ciopârþilã, cu ilustraþii de Clelia Ottone,

Bu cureºti, 1962;
! Carte de vise, cu ilustraþii de Mihu Vulcã -

nescu, Bucureºti, 1965;
! Isprãvile lui Ciopârþilã, cu ilustraþii de

Clelia Ottone, Bucureºti, 1966;
! Clipe, Bucureºti, 1968;
! Steaua singurãtãþii, Bucureºti, 1968;
! Ciopârþilã cascador, cu ilustraþii de Clelia

Ottone, Bucureºti, 1973;
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! Goana dupã vânt, Bucureºti, 1973;
! Versuri, prefaþã de Eugen Simion, Bucu -

reºti, 1975;
! Zoo-Ciopârþilã ºi alte întâmplãri, cu ilus -

traþii de Ana Puºchilã, Bucureºti, 1978;
! Cartea jucãriilor, cu ilustraþii de Ana

Puºchi lã, 1979;
! Trei legende române, cu ilustraþii de

Marcela Cordescu, Bucureºti, 1980;
! Cãrþile cu Ciopârþitã, Bucureºti, 1984;
! Legende române, cu ilustraþii de Genoveva

Georgescu ºi Mihai Gheorghe, Bucureºti,
1985;
! Drumul ierburilor, prefaþã de Dumitru Micu,

postfaþã de Lu cia Olteanu Utan, Bucureºti,
1995.
! Plecãrile, întotdeauna dor. Antologie de

ver suri apãrurã sub îngrijirea scriitoarei Lu -
cia Olteanu Utan, Editura Grinta, Cluj-Na -
poca, 2014
! Isprãvile lui Ciopârþilã. Ilustraþii de Clelia

Ottone, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2015. 

Traduceri

Je sus Lopez Pacheco, Dragoste interzisã,
prefaþa traducãtorului, Bucureºti, 1964.

Referinþe critice2:

# Al. Philippide, Studii ºi portrete literare,
1963;
# E. Simion, Orientãri în literatura contem -

poranã, 1965;

# V. Felea, Dialoguri despre poezie, 1965;
# H. Tugui, în „Cronica”, nr. 37, 1969;
# Perpessicius, Lecturi intermitente, 1971;
# V. Cristea, în „Luceafãrul”, nr. 41, 1973;
# L. Raicu, în „România literarã”, nr. 37,1973;
# D. Vrânceanu, în „Contemporanul”, nr. 40,

1973;
# VI. Streinu, Pagini, IV;
# Fl. Mihãilescu, în „Luceafãrul”, nr. 15, 1974;
# P. Poanta, în „Steaua”, nr. 1, 1974;
# D. Micu, în „Contemporanul”, nr. 49, 1975;
# L. Raicu, în „România literarã”, nr. 37,

1975;
# Al. Piru, în „Ramuri”, nr. 1, 1975;
# E. Simion, în „Ramuri”, nr. 2, 1975;
# M. Ungheanu, în „Luceafãrul”, nr. 51, 1975;
# Al. Ruja, în „Orizont”, nr. 40, 1976;
# I. Horea, în „România literarã”, nr. 23, 1979;
# Z. Sângeorzan, în „România literarã”, nr.

18, 1979;
# V. Cristea, în „România literarã”, nr. 30,

1980;
# D. Micu, în „România literarã”, nr. 12, 1980;
# Dim. Rachici, în „România literarã”, nr. 32,

1981;
# D. Micu, în „România literarã”, nr. 46, 1986;
# N. Stoian, în „Luceafãrul”, nr. 43, 1987;
# D. Micu, Limbaje lirice contemporane, 1988;
# Ga briel Dimiseanu, în „România literarã”,

27, nr. 22, 1994;
# Aurel Rãu, în „Steaua”, nr. 7-8, 1994.

Referiri critice3

„Tiberiu Utan e unul din cei mai concentraþi poeþi ai noºtri, ºi Ion Caraion are dreptate
când vorbeºte despre «discreþia» poetului ce poate fi demonstratã ºi sta tis tic. Ajunge sã
informãm cã în cele 169 de pagini ale volumului Steaua Singurãtãþii, Tiberiu Utan a
concentrat peste 120 de titluri de poeme, extracte cu toatele de poezie autenticã.

Douã strofe sunt de-ajuns lui Tiberiu Utan pentru a surprinde, cu basmul ºi cu biografia
în mânã, nota dominantã a personalitãþii lui Sadoveanu, masivitatea personalitãþii sale: La
locul unde munþii în capete se bat/ ºi nici furnica aflã un loc de trecãtoare/ se zice cã odatã de
demult s-a întâmplat/ sã umble Sadoveanu Mihai la vânãtoare/ Cu frunþile zdruncite, neîm -
blânziþi coloºi/ stãturã luptãtorii ºi se-mpãcarã oleacã,/ trãgându-ºi colþii stâncii, au spus
cicã sfioºi:/ E-un munte dintr-ai noºtri, sã îl lãsãm sã treacã.

Te impresioneazã prin simplicitate, felul prin care Tiberiu Utan a realizat unul din cele
mai emoþionante bocete din lirica cultã româneascã, poemul chiar aºa intitulat: Bocet la
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mormântul Mariei Tãnase. A transmite firului de iarbã crescut pe mormânt darul cântecului,
pentru un motiv bine determinat mi se pare una din intuiþiile folclorice superioare ce designã
pe poet. Pentru a relua for mula lui Maiorescu, Tiberiu Utan este poet în toatã puterea
cuvântului, capabil adicã sã vibreze cu orice eveniment, fie el oricât de strãin de biografia sa.

Deºi am mai avut prilejul sã vorbim despre Bocet la mormântul Mariei Tãnase, a-l re -
pro duce în aceastã expunere antologicã mi se pare o obligaþie: Cum treceam printre
mormânte/ a-nceput iarba sã cânte./ Întrebai iarba: Ce ai/ de ai prins firule grai?/ Mi-a
rãspuns: Nu mai cãlca/ peste rãdãcina mea/ Pui sãmânþã omeneascã/ ºi vrei altceva sã
creascã/ decât doinã româneascã/ decât doinã româneascã?”

Perpessicius, 1971

„Tiberiu Utan a ºtiut a dobândi asupra-ºi prestigiul spaþiilor dintre tentaþie ºi conºtiinþã,
al domniei peste ademeniri. El îºi stãpâneºte cuvintele ºi învãþându-le nu dezmãþul, ci
economia, obþine din partea lor efectul sobrietãþii. Prin asta e matur. El nu ºi-a propus sã
frapeze prin supliment de podoabe ºi nici de acusticã.

Spre a-i descifra valenþele intime, de poezia lui trebuie sã te apropii rãbdãtor, desfo -
liind-o fãrã grabã, cu delicateþea cuvenitã gesturilor de tainã pentru ninsori, treceri ale
migratoarelor, ºoapte îngânate pe gânduri.

Nota de discreþie, într-o literaturã unde s-a ºi vociferat abundent, intervine cu con -
secvenþã, ca nerisipã de cuvinte, dã cuvintelor preþ.

Câteodatã sunt de ajuns câteva silabe – ºi mai jos vom ºi exemplifica – pentru ca sã
contureze un poem la fel de expresiv ºi ireproºabil ca indiferent ce piesã clasicã de impe -
risabilã valoare ºi de proporþii, cãreia nu i-ai putea schimba sau adãuga nimic: Umbre sunau pe 
ierburi,/ terestre spaime,/ nimeni. Impresia e puternicã ºi concentrarea maximã. Cele numai
ºapte cuvinte pe care Utan le dispune în trei versuri, sunt suficiente pentru o emoþie pe care la
sfârºitul lecturii, uneori a unui întreg volum, nu þi-o constaþi mai intensã”.

Ion Caraion, 1972

„Legãtura cu pãmântul, cu natura rusticã, în mijlocul cãreia a copilãrit, formeazã
conþinutul capitolului intitulat Pãmântul viseazã, titlu ce exprimã acea îmbinare de realitate ºi
de vis care constituie trãsãtura fundamentalã a poeziei lui Tiberiu Utan. Cred cã în acest
capitol, poetul exprimã ce este mai per ma nent în viaþa sa afectivã. Tentaþia sa cãtre frumos
este, desigur, una dintre aceste permanenþe: Frumuseþea, pasãre strãinã,/ zboarã pe la mine
prin grãdinã/ ºi se-ntâmplã adesea de scoboarã/ într-un ram de-al meu ºi-l înfioarã....

Tiberiu Utan îºi cunoaºte bine mijloacele ºi art ist per fect conºtient de el însuºi, cultivã
cu predilecþie temele care i se potrivesc ºi cãrora le poate gãsi o expresie proprie, nu
împrumutatã. Volumul Versuri oferã cu strãlucire un asemenea exemplu.

Toate acestea, desigur, nu s-ar putea întâmpla dacã n-ar exista calitãþile esenþiale ale unui
bun poet, în primul rând simþul ºi stãpânirea limbii, un mod po etic de a gândi ºi pasiunea
frumosului, hrãnitã ºi susþinutã de cultura poeticã – însuºiri pe care Tiberiu Utan le are din belºug”.

Al. Philippide, 1963

„Dacã nu ne vom ocupa de toate aspectele liricii lui Tiberiu Utan este pentru cã dorim, în 
primul rând, sã atragem atenþia asupra esenþei sale, ce ni se pare preþioasã ºi rarã.

Privilegiul suprem al poetului Tiberiu Utan e de a putea stabili, în cele mai inspirate
dintre zilele sale faste, un con tact nemijlocit, di rect, de o incredibilã simplitate, cu zonele de
puritate ale lumii, cu manifestãrile ei de o indicibilã delicateþe.

Din cãrþile de poezii mai noi ale lui Tiberiu Utan, cititorul poate colecta pentru sufletul
sãu, ca sã spunem astfel, o substanþã foarte purã. În capacitatea de a o decanta, constã, dupã
pãrerea noastrã, în primul rând, însemnãtatea (ºi necesitatea) poeziei lui Tiberiu Utan. Din
acest punct de vedere considerãm cã, în viitor, valoarea poeziei lui Tiberiu Utan va creºte”.

Valeriu Cristea, 1975
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„Într-o generaþie bogatã în poeþi, Tiberiu Utan îºi are locul ºi nota lui originalã,
provenitã dintr-o sensibilitate aparte pentru un univers plin de transparenþe ºi suavitãþi.

Tiberiu Utan este un timid ºi poezia este pentru el un joc cu porþelanuri frag ile, o trecere
printr-un câmp de flori, cu spaima enormã de a nu le strivi. Extazul este înfrânt de in fi nite
precauþii, din teama poetului de a vorbi în tonuri prea înalte despre lucruri atât de del i cate”.

Eugen Simion, 1975

„Fuga de pozã, preþuirea simplitãþii sin cere, îi dau lui Tiberiu Utan un anume sen ti ment
al poeziei, caracterizat prin vibraþii in tense. Poetul nu e înclinat sã dezvolte motivele lirice
asupra cãrora se opreºte, ci tinde sã reþinã din ele doar ceva ce l-a miºcat adânc, to tal, ºi s-a
cristalizat oarecum de la sine în cântec.

Deschizând volumul care poartã titlul atât de mod est (Versuri), ai sentimentul cã te afli
în faþa unui poet autentic cu o foarte pronunþatã individualitate”.

Ov. S. Crohmãlniceanu, 1982

„Indiferent cum îi vor fi «luat mãsura» – ºi cum i-o vor lua – «meºterii» de orice fel, de la 
confraþii poeþi la criticii ºi istoricii literari, nu încape nicio îndoialã cã Tiberiu Utan ºi-a aºezat
el însuºi sufletul într-un corp de cuvinte nesupus descompunerii. Într-un veºmânt de versuri
mai rezistent decât pietrele funerare”.

Dumitru Micu, 1995

„Tiberiu Utan a fost ºi va rãmâne în literatura românã unul dintre cei mai rafinaþi, mai
discreþi ºi autentici poeþi patrioþi, un închinãtor la altarul sacru al tradiþiei, dar ºi un înnoitor
prin vasta sa culturã poeticã, prin pasiunea de a tra duce poezia lumii în limba noastrã”.

Ion Brad, 28 mai 1994
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Liviu Borlan
1936-1994

Simion VAIDA, Lotica VAIDA

Liviu Borlan, rãmâne o personalitate

me morabilã a Maramureºului, circum -

scrisã universalitãþii. Creaþia muzi ca lã,

coralã îndeosebi, a compozitorului Liviu Borlan a

cunoscut de-a lungul timpului, ºi cu precãdere în

ultimii ani (2011-2018), o presti gioasã, certã ºi

durabilã rãspândire, cunoaºtere, afirmare ºi valo -

rificare prin Festivalul Coral Inter naþional „Liviu

Borlan”, manifestare organizatã de Asociaþia

„Prie te nii Armoniei” ºi Corala „Armonia” din

Baia Mare.
Au trecut mai bine de douã decenii de când

Liviu Borlan scrie cu pana veºniciei muzica sufle -
tului sãu în concertul ºi lu mina astrelor. Este cel
mai reprezentativ compozitor al Maramureºului
din a doua jumãtate a secolului al XX-lea ºi unul
din importanþii compozitori români, strãlucit diri -
jor ºi profesor.

Privire spre obârºii 

Locul venirii sale pe lume este satul, lu -
mea-monadã în care, potrivit încredinþãrii poe -
tului Lucian Blaga, „s-a nãscut veºnicia”. A vãzut 
lu mina zilei la data de 7 iulie 1936 în comuna
Sanislãu din judeþul Satu Mare, o aºezare româ -
neascã strãveche, de ºes, situatã în nord-vestul
þãrii, în Câmpia Tisei. Liviu-Emil, cum a fost
botezat, a fost unicul copil al soþilor Ana Borlan,
profesor de muzicã, fiicã a familiei Vasile ºi Iuliana
Cosma, nãscutã Chereji, din Sanislãu, ºi Emil-
 Ale xandru Borlan, avocat, fiu al familiei Vic tor ºi 
Octavia Borlan, nãscutã Birta, din Beiuº.

Mediul fa mil ial – mama reputat pi a nist ºi
profesor, iar tatãl, renumit avocat – a amprentat
devenirea lui Liviu, care ºi-a recunoscut cu mân -
drie, în timp, rãdãcinile rurale pe care ºi-a înte -
meiat crezul ar tis tic („Eu am fost totdeauna în
mijlocul folclorului ºi pot sã spun cã-l cunosc în
totalitatea lui. Unul dintre bunicii mei a fost
þãran”.) A înþeles, de asemenea, cã puterea sa

intelectivã ºi marea forþã de reflecþie au fun da -
mente în arborele genealogic al familiei tatãlui sãu, 
neamul de notorietate al Borlanilor din Beiuº, ºi al
strãbunilor, preoþi ºi protopopi, ascendenþi din fa -
milia Birta.

Bunicii din Sanislãu, oameni de vazã în sat,
aveau o situaþie materialã bunã, realizatã cu pri -
cepere, prin muncã ºi sacrificii. Vasile Cosma a
plecat la lucru în Amer ica, aºa cum se întâmpla cu 
mulþi români ardeleni la începutul secolului al
XX-lea, iar la întoarcere a cumpãrat pãmânt, bu -
nul cel mai de preþ în care se fãceau investiþiile:
„Erau înstãriþi, bine înstãriþi, bunicii lui Liviu.
Nu-ºi lucrau singuri pãmântul, era dat în arendã.
Mulþi oameni în vârstã erau în sat care fuseserã
plecaþi în Amer ica ºi s-au întors cu bani mulþi, ºi
aºa cumpãrau pãmânt”1, ne spune profesorul
Gheorghe Fechete din Sanislãu. Vasile ºi Iuliana
Cosma au oferit fiicei lor, Ana Cosma, ºansa de a
urma Gimnaziul Su pe rior din Beiuº (liceul) ºi de
a-ºi cultiva aptitudinile muzicale prin studiu
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par tic u lar – în casa familiei exista pian – ºi la
Con servatorul de Muzicã din Satu Mare pe care
l-a absolvit în 1929. 

Activitatea de profesor de muzicã a Anei
Borlan s-a desfãºurat între 1929 ºi 1948 la Beiuº.
Aici l-a cunoscut pe avocatul Emil-Alexandru
Borlan, cu care s-a cãsãtorit, cãsãtorie încununatã
prin naºterea fiului Liviu-Emil. Botezul copilului
a avut loc la data de 14 iulie 1936, în Biserica
Româneascã cu hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail
ºi Gavriil” din Sanislãu. Chiar dacã domiciliau ºi
profesau la Beiuº, soþii Ana ºi Emil-Alexandru
Borlan pãstrau o strânsã legãturã cu sanislãuanii,
cu pãrinþii, cu prietenii ºi cu rudeniile de aici.
Decesul, în 8 decembrie 1947, al avocatului
Emil- Ale xandru Borlan, a determinat-o pe soþia
sa, Ana, sã revinã, împreunã cu fiul lor, Liviu-
 Emil, la Sanislãu, apoi sã ocupe diferite funcþii în
Satu Mare.

Copilãria, adolescenþa, 
pregãtirea ºcolarã

Liviu a petrecut primii ani ai copilãriei ºi a
fãcut clasele I-V la Beiuº, iar vacanþele în satul
bunicilor de la Sanislãu, unde, împreunã cu mama 
ºi cu tatãl sãu, venea frecvent. Era un copil
precoce, cu visuri îndrãzneþe, ale cãrui aptitudini
au fost stim u late ºi cul ti vate de pãrinþii sãi: „La
trei ani ºi jumãtate începusem studiul pianului, la
ºase ani voiam sã fiu inginer mecanic...” (Liviu
Borlan).

Liviu manifestã de timpuriu aptitudini mu -
zicale deosebite, ceea ce o determinã pe mama sa,
sã-l iniþieze în studiul pianului de la vârsta de 4
ani. Dupã ce a absolvit clasa a V-a la Beiuº, a
urmat ºcoala din Sanislãu (clasele a VI-a, a
VII-a), apoi a fost transferat la Satu Mare (clasele
a VIII-a ºi a XI-a), fiind absolvent de liceu cu
examen de maturitate promovat în 1954. În vre -
mea gimnaziului ºi liceului, paralel cu învã þã -
mântul de culturã generalã, Liviu ºi-a continuat
pregãtirea muzicalã la Conservatorul Pop u lar din
Satu Mare, unde a studiat pianul (cu profesoarele
Angela Perianu ºi Philomena Oºanu), teoria muzi cii 
ºi solfegiul.

Dupã absolvirea liceului, în anul 1954, la
îndemnul familiei de a con tinua cariera juridicã a
tatãlui, a urmat Facultatea de Drept a Universitãþii 
„Babeº” din Cluj, obþinând Di ploma de stat în
1959. În perioada studenþiei la drept a fost mereu

prezent la concertele Filarmonicii clujene, la
spec tacolele de operã, la serile muzicale orga -
nizate la Casa de Culturã a Studenþilor, unde a
devenit membru ºi chiar dirijor al unor formaþii
muzicale. Dupã absolvirea Facultãþii de Drept, ca
o întoarcere la iubirea dintâi, întrucât, dupã pro -
pria-i mãrturisire: „nu am încetat niciodatã sã
scriu, sã cânt ºi sã gândesc muzical” ºi „niciodatã
nu am mai deschis Codul Pe nal (dupã absolvirea
Facultãþii de Drept – n.n.), dar logica lui de fier mã
ajutã ºi azi… în muzicã ºi în viaþã”, a dat admitere 
la Conservatorul de Muzicã, azi Ac a de mia de
Muzicã „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca,
Facul tatea de Compoziþie, Dirijat ºi Pedagogie.
Aici a avut renumiþi profesori, personalitãþi ale
artei componistice ºi in ter pre ta tive naþionale:
Sigismund Toduþã – compoziþie, Cornel Þãranu –
armonie, Dorin Pop – dirijat cor, Tu dor Jarda –
aranjament coral, Ioan R. Nicola ºi Traian Mârza
– folclor, Vasile Herman – forme muzicale, Max
Eisikovits ºi Liviu Co mes – contrapunct, Vilhelm
Demian – orchestraþie, Gheorghe Meriºescu ºi
Ro meo Ghircoiaºiu – istoria muzicii, Szabo Gheza 
ºi Nina Paniova Sebessi – pian. Examenul de
diplomã l-a promovat la secþia dirijat ºi peda -
gogie, în anul 1965, iar licenþa în compoziþie a
obþinut-o ul te rior la Conservatorul din Bucureºti,
Catedra de muzicã coralã a doamnei Irina Odãgescu
Þuþuianu.

Activitate profesionalã ºi artisticã

Între 1964 ºi 1966 a activat ca dirijor al
Orchestrei de muzicã uºoarã a Casei de Culturã a
Studenþilor din centrul universitar Cluj-Napoca,
ocupând ºi postul de maestru corepetitor la
aceeaºi instituþie. Aici ºi-a lansat primele com -
poziþii de muzicã uºoarã. Ne amintim cu plãcere
ºi nostalgie de acei ani, când tinerii clujeni îi
fredonau cântecele devenite ºlagãre: „Nu mai
sunt copil”, „Bunã seara, lunã”, „Ceas târziu”,
„Un cântec rãtãcit” – lansate în concerte, la ra dio
ºi TV de surorile Sântu. S-a remarcat în rândul
studenþimii clujene, compoziþiile sale au fost in -
cluse în spectacole de estradã studenþeascã, pre -
zentate în Cluj-Napoca ºi în alte cen tre cu
insti tuþii de învãþãmânt su pe rior, între care ºi Baia 
Mare, dar ºi în comune, sate din judeþul Cluj ºi din 
alte judeþe: „Am jucat adesea, pe vremea stu denþiei 
mele, spectacole de estradã la þarã, spectacole
agreate, gustate, comentate la obiect”. (Liviu Borlan)

403

100 DE PERSONALITÃÞI MARAMUREªENE CARE AU FÃCUT ISTORIE



Din septembrie 1966 a venit în Baia Mare ºi 
a ocupat diferite funcþii: in spec tor la secþia de
culturã din cadrul Sfatului Pop u lar Re gional (sep -
tembrie 1966-februarie 1967), dirijor al Ansam -
blului de Cântece ºi Dansuri „Maramureºul”
(fe bru arie 1967-februarie 1970; septembrie 1970- 
septembrie 1971), profesor de armonie, contra -
punct, forme muzicale ºi esteticã la Liceul de Artã 
din Baia Mare (februarie 1970-septembrie 1970;
septembrie 1972-septembrie 1975). În perioada
septembrie 1971-septembrie 1972 a fost încadrat
metodist la Consiliul Judeþean al Sindicatelor, iar
între 1975 ºi 1990 a fost in struc tor al Centrului
Judeþean de Îndrumare a Creaþiei Populare Ma -
ramureº. În aceastã perioadã a îndrumat ºi a con -
dus diferite formaþii artistice de amatori din
mu nicipiu ºi judeþ – coruri, grupuri vocale, for -
maþii de muzicã popularã, de muzicã uºoarã, an -
sam bluri folclorice, soliºti vocali, ansambluri de
estradã etc. S-a dedicat cu toatã fiinþa revigorãrii
miºcãrii artistico-muzicale, mai ales în Mara mu -
reº. Pentru Liviu Borlan erau preocupãri sta tor -
nice, chiar de la venirea în Baia Mare, teme
pre cum: intensificarea vieþii muzicale, linia ºi sti -
lul în structura spectacolului folcloric, adaptarea
genurilor spectacolului la diversitatea publicului,
îmbunãtãþirea conþinutului repertoriilor tuturor
for maþiilor, educaþia muzicalã a copiilor, tinerilor,
publicului de toate categoriile ºi cãile prin care se
poate realiza aceasta. Sub raportul sãvârºirii actu -
lui educativ, im plicit muzical, considerã cã profe -
sorul este „pãrinte spir i tual al artiºtilor de mâine”.

În anii de activitate la Baia Mare, a cercetat, 
s-a documentat pe teren, a conceput ºi a realizat
spectacole, a dirijat, a compus, a instruit ºi a
colaborat la instruirea ansamblurilor artistice fol -
clorice din judeþ. A iubit formaþiile corale, so -
cotind corul „in stru ment inegalabil ca expresie”
ºi „oglinda dirijorului”. A realizat înregistrãri la
ra dio ºi televiziune, a organizat în sala Teatrului
Dra matic din Baia Mare, mereu arhiplinã, exce -
lente concerte-lecþii în colaborare cu Filarmonica
de Stat din Satu Mare sau cu formaþiile An sam -
blului de Cântece ºi Dansuri din Baia Mare, corul
ºi or ches tra simfonicã fiind dirijate atunci de
neuitatul maestru Gheorghe Velea. În perioada
când a activat ca iscusit dirijor al Orchestrei An -

samblului de Cântece ºi Dansuri „Maramureºul”
din Baia Mare a compus muzica pentru nu me -
roase spectacole de anvergurã pentru care a scris
ºi librete: „Câtu-i Maramureºu’” (iulie 1967 –
libret de Liviu Borlan; muzica de Liviu Borlan ºi
Mircea Neagu); „Anotimpuri... anotimpuri” (1968
– muzica de Liviu Borlan); „Cântã Iza, cântã
Mara” (1969); „Rapsodie maramureºeanã” (1969
– libret ºi muzicã de Liviu Borlan); „Mara mureº – 
viaþã nouã” (muzica de Liviu Borlan ºi Adrian
Ro man); „Cu cât cânt, atâta sunt” (libret ºi
muzicã de Liviu Borlan); „Sãrbãtoare-n Mara -
mureº”. Aceste spectacole s-au bucurat de repre -
zentaþii mult apreciate de pub lic, la sediu ºi în
deplasãri, în judeþ ºi în þarã, precum ºi de cronici
elogioase. Referitor la spectacolul „Câtu-i Mara -
mureºu’”, sub semnãtura lui Dorin Suru, se con -
sem neazã: „Conducerea muzicalã a spectacolului 
aparþine compozitorului Liviu Borlan, a cãrui mâ -
nã dirijoralã se simte per ma nent, atentã ºi sobrã.
De altfel, lui i se datoreazã punerea la punct a
acestei orchestre populare, redusã ca numãr, dar
nu ºi ca valoare”2. Liviu Borlan mãrturiseºte:
„Am încercat sã aduc cât mai multe din perlele
obiceiurilor strãmoºeºti, sã disting preafrumosul
de frumos ºi sã caut sã le pun în luminã prin
mijloacele tehnicii culte”3. 

O excepþionalã contribuþie a avut Liviu
Borlan ºi ca dirijor al spectacolului de balet cu cor 
„Luceafãrul de ziuã” pe un libret de Isidor Râpã ºi 
Iosif Capocean ºi muzica creatã de Tu dor Jarda.
Compozitorul clujean a dirijat la premierã, în
1970, dar, an te rior, pentru pregãtirea ºi punerea în 
scenã a spectacolului i-a încredinþat partitura, de -
ci întreaga responsabilitate muzicalã, fostului sãu
stu dent, Liviu Borlan. Într-un interviu acordat de
compozitorul Tu dor Jarda redactorului Dumitru
Vârtic de la Ra dio Cluj, maestrul afirmã: „Am
toatã încrederea în talentul ºi pasiunea tânãrului
dirijor Liviu Borlan, care mi-a fost elev la Cluj, la
Con ser va tor. El va realiza o interpretare de þinu -
tã”. La avanpremierã, în cunoscutu-i stil jo vial,
maestrul Jarda ºi-a „apostrofat” discipolul: „... ai
scos-o mai bine decât aº fi fãcut-o eu!”. Sublimã
apreciere, ilustrã recunoaºtere! 

Între anii 1979 ºi 1981, dupã plecarea în
eternitate a maestrului Gheorghe Velea, Liviu
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Bor lan a devenit îndrumãtor, de la pupitrul
dirijoral, al coriºtilor cu har din Corala „Prietenii
muzicii” din Baia Mare, formaþie care activa în
cadrul ªcolii Populare de Artã, azi ªcoala de Arte
„Liviu Borlan”. Audiind formaþia coralã „Prietenii
muzicii”, dirijatã de Liviu Borlan, compozitorul
Doru Popovici s-a exprimat elogios, atât referitor
la virtuþile vocale ºi in ter pre ta tive ale ansam blu -
lui, cât ºi la talentul dirijorului: „Interpretarea
datã unor lucrãri de Tiberiu Brediceanu ºi Gheor -
ghe Dumitrescu s-a ridicat la un înalt nivel ar tis tic,
mai cu seamã sub raportul unor intensitãþi sonore
de un dramatism cu totul ieºit din comun. Apoi...
muzicienii ne-au oferit un re cital cu coruri din
operele lui Verdi; se poate vorbi de o vitalitate
contaminantã. Parcã rãsuna toatã Italia secolului
trecut (al XIX-lea – n.n.) în luptã pentru libertate
ºi dreptate socialã, încât aveam impresia cã în faþa 
ochilor noºtri se perindau, simbolic, figura con -
telui de Cavour ºi a acelui nemurit de popor: Gar i -
baldi... Liviu Borlan este ºi un compozitor de
coruri foarte inspirate, continuând cre ator, pe de o 
parte, linia trasatã în madrigalul nostru de maes trul 
Sigismund Toduþã, pe de altã parte, acel me los
modal transilvan, cultivat de Tu dor Jarda. Liviu
Borlan este, fãrã exagerare, un muzician de elitã, care 
filtreazã discursul sonor „ca printr-un cris de
sticlã”4. 

Privitor la creaþiile ded i cate formaþiilor co -
ra le ºi la relaþia dirijor-compozitor, „surori bune”, 
care „se deranjeazã reciproc, dar se ajutã nemij -
locit”, Liviu Borlan se confeseazã astfel: „Muzica 
coralã mã intereseazã, în prin ci pal, în calitate de
compozitor sau prelucrãtor de folclor ºi numai în
secundar în calitate de maestru de cor (deºi am
toate calificãrile necesare în acest sens, îmi lip -
seºte ceva: vocea de cântãreþ!). Un compozitor,
însã, nu poate sã nu scrie ºi pentru cor, acesta
fiind la urma urmei un in stru ment inegalabil ca
expresie. Iar preocupãrile mele corale dateazã din 
Con ser va tor, când sub îndrumarea atentã a maes -
trului meu, dr. Sigismund Toduþã, am scris «Trip -
ticul maramureºean”, lucrare lansatã ur gent de
Ra dio ºi difuzatã de nenumãrate ori”5.

Cunoscând succesele dirijorului ºi com po -
zi torului Liviu Borlan, dar ºi „sudoarea ºi risipa
de energie ºi imaginaþie aºezate la baza lor”,
Augustin Cozmuþa, ziarist, scriitor ºi critic de
artã, i-a solicitat o convorbire din care a con -
semnat im portante evaluãri ºi autoevaluãri ale
maestrului privitoare la creaþia muzicalã ro mâ -
neascã con tem poranã, la diversele lucrãri proprii
audiate în concerte sau înregistrate la ra dio, la o
posibilã ºi necesarã stagiune muzicalã în Baia
Mare: 

„Atât viaþa mu zicalã a þãrii, cât ºi creaþia muzicalã româneascã se aflã într-o fazã de creºtere, de
ascensiune. Aº putea spune cã viaþa muzicalã s-a rafinat, s-a intensificat, iar creaþia originalã s-a înscris 
în cir cuit uni ver sal. Dacã pânã nu demult creaþia muzi calã naþionalã era simbolizatã numai de numele
lui Enescu, azi incontestabil se vorbeºte de o ºcoalã româneascã de compoziþie, de un stil al muzicii
româneºti. Aceasta dovedeºte, atât apro pierea compozitorilor noºtri de modul de gândire ºi scriere
contemporan, cât ºi caracterul gen eral uman al melosului românesc. În orice caz, muzica româneascã
este cãutatã, gustatã ºi solicitatã în toatã lumea. Baia Mare face eforturi de a învinge regretul cã viaþa
muzicalã nu este încã viguros reprezentatã pe tot cuprinsul patriei.

Compozitorii rãspund ºi ei unei comenzi sociale. În cazul meu solicitarea s-a îndreptat spre
lucrãrile vocale, corale sau coral-instrumentale de mari proporþii. Pe de o parte, bazatã pe folclor, pe de
alta, pe inspiraþie proprie, dar cu un conþinut de idei generos, umanitar, pa tri otic. Suitele Nunta
oºeneascã, Legendã în lemn, Am fo º-om si, Mun citorii de pãdure, Ad pacem ºi altele se înscriu în ciclul 
unor lucrãri de amploare, dificile, dar de efect. Toate acestea mi-au adus satisfacþie ºi recu noaºtere,
îndeosebi Ad pacem ºi can tata Moisei. Actualmente ºi în perspectivã voi con tinua, desi gur, acest drum
al lucrãrilor mari corale, nãzuind, însã, ºi spre muzica instrumentalã. Încerc sã dau publicitãþii o
antologie de colinzi laice prelucrate coral ºi câteva cântece patriotice pe care le vreau can ta bile,
originale, frumoase.

Spre bucuria mea, difuzarea a luat o am ploare dincolo de aºteptãri ºi nu pare sã scadã. Aceasta
graþie unor interpretãri valoroase oferite de colective artistice ºi dirijori din toatã þara: Bucureºti
(corurile Radioteleviziunii, Ansam blului «Rapsodia Românã»), Iaºi, Braºov (Corul «Camerata
infantis»). Dintre formaþiile de amatori le amintesc pe cele din Arad, Piteºti, Roºiori – Satu Mare, iar
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din judeþ: Finteuºul Mare, Viºeul de Sus ºi, nu în ultimul rând, Corala «Prietenii muzicii” din Baia
Mare. Nat u ral, înregistrãrile ra dio sau televizate fac accesul rapid la pub lic al creaþiilor artistice actuale. 

O stagiune consistentã presupune formaþii permanente ºi ele însele consistente. Dublarea
Coralei «Prietenii muzicii” cu o orchestrã de tip semisimfonic ar asigura o mare diversitate de
producþie muzicalã. Dispunem în acest sens de absolvenþi ai liceului de artã excelent pregãtiþi, de
numeroºi doritori nu mai puþin pricepuþi ºi, mai ales, de o adevãratã sete de activitate artisticã de naturã
sã prefigureze o instituþie muzicalã pro fesionistã. Am certitudinea cã în viitorul apropiat vom reuºi sã
dãm Maramureºului ceea ce meritã ºi, în aceastã direcþie – o hranã spiritualã pe mãsu ra aspiraþiei sale

spre artã, culturã ºi frumos”6. 

Din 1990 ºi pânã în 1994, Liviu Borlan a
devenit dirijor al orchestrei Ansamblului Na þio -
nal „Transilvania” din Baia Mare, formaþie cu
care a întreprins turnee de succes în Ungaria (1990),
Grecia (1991), Republica Moldova (1992) ºi Spa -
nia (1992), turnee ce s-au alãturat celor între -
prinse cu formaþii de amatori în Iugoslavia
(1970), Polonia (1970), U.R.S.S. (1975), Elveþia
(1976), Franþa (1978) ºi S.U.A. (1978). A realizat
nenumãrate turnee cu Ansamblul Folcloric „Mara” 
al Casei de Culturã din Sighetul Marmaþiei. 

Personalitate prestigioasã în lumea muzicii, 
Liviu a marcat puternic amintirile tuturor celor ce
l-au cunoscut ori întâlnit, fie ºi pentru o clipã. Era
o fire romanticã, comunicativã, tumultuoasã ºi
nonconformistã. Se remarca în orice colectivitate, 
prin cultura ºi inteligenþa sa, prin umorul fin, prin
bonomie ºi generozitate fãrã margini. 

Profesor la Liceul de Muzicã 
ºi Arte Plastice din Baia Mare

Liviu Borlan s-a aureolat cu iubire ºi ad -
miraþie slujind cu artã profesia de dascãl. Avea
sufletul înnobilat, mintea însetatã de a lãrgi por -
þile facerii de bine, o inimã cuceritoare pentru toþi
cei lacomi de adevãr, de frumosul etern ºi era
predispus la dãruire, fãrã a aºtepta vreo rãsplatã.
A activat în perioada 1970-1975 în colectivul di -
dac tic ºi ar tis tic se lect al Liceului de Muzicã ºi
Arte Plastice din Baia Mare. A fost încadrat pe
Catedra de armonie, contrapunct, esteticã ºi for me
muzicale. A colaborat cu toþi colegii pro fesori, a
scris lucrãri pentru cor, orchestrã semi simfonicã,
pentru formaþii camerale ºi a îndemnat sã se în -
fiin þeze o orchestrã de camerã a elevilor, iar la
apariþia ei – Or ches tra „Baroc”, dirijatã de prof.
Aurel Ungureanu – a salutat cu bucurie debutul
acesteia.

S-a distins printr-un ceva ce doar el putea

dezvãlui elevilor sãi. I-a uimit, i-a captivat prin
lecþiile aºteptate cu drag, în care, cu artã, punea
conþinuturi in struc tive, ed u ca tive ºi for ma tive cu
un tal ent ped a gogic rar. Acestea depãºeau limi -
tele de timp ale orei, ieºeau din perimetrul ºcolii ºi 
îi însoþesc – prin timp ºi peste timp – pe foºtii sãi
elevi. În evocãrile pe care i le fac e admiraþie, e
mulþumirea ºi mândria de a-l fi avut dascãl, pro -
fesor-diriginte ori cã, fie ºi numai într-o anumitã
împrejurare, au beneficiat de harurile sale.
Inserãm aici câteva sugestive portrete ale unora
dintre elevii sãi de odinioarã.

„Mi-a fost profesor de esteticã la Liceul de
Muzicã ºi Arte Plastice din Baia Mare – scrie
sculptorul dr. Ioan Marchiº, fost di rec tor al
Direcþiei pentru Culturã ºi Patrimoniu Mara mu -
reº. Mi-a îndesat în braþe cãrþi nemþeºti de filo -
zofie ºi esteticã. M-a ascultat, m-a ironizat, m-a
sfãdit, m-a sfidat, m-a provocat, fiindu-mi un mo -
del de culturã elitistã, lipsitã de superficialitate.
Era un model, prea ex i gent cu el însuºi. Citea
mereu, studia, scria, preda, cânta, þinea prelegeri,
cãlãtorea, trãia, se consuma cu o vitezã ului toa -
re... Improviza la pian orice motiv muzical. În
câteva min ute filtra un modul me lodic prin toatã
istoria muzicii. Trecea cu uºurinþã genialã de la
muzicã la literaturã ºi artã plasticã. Glumea, râ -
dea, se rãsucea, avea stil, era fascinant, profe -
sionist neîntrecut. Iubea oamenii simpli, cet eraºii
geniali din Maramureº”. (Simion Vaida, Lotica
Vaida, Polifonii. Liviu Borlan, p. 56). 

Într-un interviu pe care ni l-a acordat, în
2010, conf. univ. dr. Dora Cojocaru, renu mit
compozitor, ne-a mãrturisit: „A fost pentru mine
un prieten adevãrat ºi, desigur, un om ºi profesor
de excepþie. Îmi amintesc de orele când venea sã
suplineascã vreun profesor, la teoria muzicii.
Eram în clasele mici la care nu preda. Era o
sãrbãtoare! Efectiv, când apãrea în clasã, tuturor
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ne creºtea inima, ne simþeam aºa de importanþi cã
ne bagã în seamã domnul Liviu Borlan. Iar lecþiile 
erau atât de cre ative, cã ne captivau, ne scotea din
rutina cursului sãptãmânal. Ne îndemna sã com -
punem muzicã frumoasã. Mai târziu am lucrat
tPte-B-tPte cu domnul Liviu Borlan (ore parti -
culare în vederea pregãtirii examenului de admi -
tere la Con ser va tor – n.n.) armonie, contrapunct
ºi chiar compoziþie... minunat dascãl, compozitor, 
dirijor”. 

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

mãrginit intrai la un mo ment dat într-un univers
pe care el – Liviu Borlan – il deschidea ºi apoi,
într-un alt mo ment, rãmâneai singur..., dar o sin -
gu rãtate încãrcatã de energii care te determinau sã 
mergi mai departe, sã descoperi, sau, mai bine zis, 
sã te descoperi pe tine... Este fascinant chiar ºi
acum, la aducere-aminte, ce reuºea sã facã cu noi
acest om. Avea o putere de înþelegere ieºitã din
comun; cred cã pe fiecare dintre noi ne „citea” din 
prima, ne simþea bucuriile sau necazurile, simþea
chiar ºi iubirile noastre adolescentine, care acum,
când privesc în urmã, realizez cât de pure ºi
frumoase au fost. Nu pot uita acele ore unice de
sâmbãtã seara de la 5, când dirigintele nostru,
Liviu Borlan, fãcea acele audiþii – comentarii la
multe din capodoperele muzicii universale. Se
ºtia ora de începere a acestor «ºedinþe» de mu -
zicã, dar niciodatã când se terminau... ºi apoi, la
aceste «oaze» de muzicã participau uneori ºi co -
legii noºtri de la arte plastice... Ce îmbinare de
pãreri... totul era deschis, nimic îngrãdit... Cert
este cã, în tot ceea ce fãcea, simþeai la Liviu
Borlan mãiestria cu care mânuia cuvintele, su -
netele pe clapele pianului ori notele aºternute pe
portativ. Austeritatea în compoziþie a însuºit-o de
la Maestrul sãu Sigismund Toduþã, rigoarea – de
la ºcoala clujeanã, însã lejeritatea ºi nobleþea cu
care a scris muzica sa au venit, cu siguranþã, de pe
pãmântul din care s-a nãscut ºi cãruia i-a dãruit
minunata Mioriþã maramureºeanã”. Este evo ca -
rea, transmisã nouã într-o corespondenþã, a maes -
trului Gheorghe COSTIN, dirijorul Orchestrei
Filar monicii „Banatul” din Timiºoara. 

„În 1973-’74, pe vremea când eram elev în
clasa a XII-a la Liceul de Artã din Baia Mare,
regretatul Liviu Borlan mi-a fost diriginte ºi pro -
fesor de esteticã. Cred cã ºi la orele de dirigenþie
fãceam tot esteticã. Pãstrez ºi azi caietul de este -
ticã care era ºi «man ual». Nu exista man ual.
Aveam senzaþia cã asistam ºi participam la naºte -
rea esteticii. Notam cât puteam. Regretam cã tre -
buia sã stau mai mult cu ochii pe caiet decât sã
asist la spectacolul fascinant al celui care ne preda 
estetica. Gesturile mâinilor lui uriaºe ºi expresive
dãdeau impresia cã sunt ale unui dirijor care îºi
corela interpreþii: Platon, Aristotel, Gorgias,
Plotin, Sfântul Augustin ºi alþi soliºti într-o or -
ches trã universalã, atemporalã ºi virtualã, dirijatã
de maestrul Borlan. Avea o carismã unicã. Îi
sorbeai fiecare cuvânt, fiecare idee. Era prototipul 
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eroului boem ºi ro man tic. Figura lui era me mo -
rabilã. Mai ales atunci când îºi interpreta la pian
propriile compoziþii. Era ca un fel de vrãjitor
majestuos. Te fermeca atât ceea ce cânta, cât ºi
modul în care cânta”. Sunt proiecþii ale unor sec -
venþe din viaþa profesorului Liviu Borlan reali -
zate de renumitul regizor de film Sorin ILIEªIU.
(Simion Vaida, Lotica Vaida, Polifonii. Liviu
Borlan, p. 100).

Într-o convorbire cu poetul Vasile Radu
Ghenceanu, venind vorba despre faptul cã mai
toþi marii muzicieni au fost ºi profesori, Liviu
Borlan dezvãluie gânduri ºi principii definitorii
pentru activitatea unui dascãl, care „nu trebuie sã
uite cã ºi profesoratul este o artã, o creaþie con -
tinuã, care trebuie fãcutã cu dãruire, cu spirit de
sacrificiu ºi cu cât mai multã competenþã. Mai
ales în muzicã – artã în care se aratã pentru prima
datã precocitatea omului – vorba compozitorului
francez Vin cent d’Indy, «în artã fiecare e fiul
cuiva”. Eu vreau sã mã mândresc cândva cã mã
voi numãra printre pãrinþii spirituali ai artiºtilor
de mâine. De altfel, toþi avem o creanþã de plãtit
pentru meseria învãþatã. ªi nu o putem plãti decât
celor care vin dupã noi. Eu am fost ajutat mult ºi
þin s-o fac la rândul meu”7.

Publicisticã

A scris numeroase studii, articole, in ter -
viuri, cronici muzicale referitoare la art ist, la arta
spectacolului, la educaþia muzicalã a specta to -
rului, despre compozitori, creaþii muzicale, fol -
clor etc.:  • Pagini de muzicologie: 90 de ani de la 
naºterea lui George Enescu. Maestrul nostru;
200 de ani de la naºterea lui Lud wig van Bee tho -
ven. Simfonia destinului; Béla Bartok ºi folclorul
românesc; Pe aripile jazzului; O imag ine a omu lui 
Mo zart în societate; Centenar Enescu (10 pãr þi);
Un veac de cântec românesc. • Cronici muzi cale:
Promisiunile unei stagiuni, O formulã îmbogãþitã 
de exprimare, ªcoala Popularã de Artã din Baia
Mare la ora consacrãrii; Sub flamura satirei;
Rezonanþe sighetene; Mesagerii perfecþiunii; Eco -
uri camerale; Pe treptele afirmãrii; Concertul
spe ranþelor; Schimburile de spectacole – acte de
culturã; Bilanþ ºi per spec tive muzicale; Întâl ni -
rea corurilor camerale. • Studii, articole, inter -
viuri: Teoria ºi practica grupurilor vocale (7

pãrþi); Cãile educaþiei muzicale (6 pãrþi);Linie ºi
stil în structura spectacolului folcloric; Inten -
sificarea vieþii muzicale – necesitate acutã a ju -
deþului nostru; Pledoarie pentru educaþia mu zi -
calã a copiilor în familie; Structura muzicalã a
publicului nostru; Despre structura ºi profilul
Ansamblului Ar tis tic „Maramureºul”; Pe teme
corale; Maramureºul muzical – trecut, prezent,
per spec tive; Vocaþia patrioticã a cântului coral;
Orientãri în alcãtuirea repertoriului coral; For -
maþiile muzicale îmbogãþesc peisajul ar tis tic;
Reu niunile corale – forme de educaþie artisticã ºi
patrioticã; Folclorul muzical maramureºean ºi
obligaþiile noastre faþã de el; Corul – sintezã a
generaþiilor; Drumul muzicii spre opere dura -
bile. • A susþinut concerte – lecþii ºi conferinþe pe
teme muzicale.

Compozitorul ºi creaþia sa

Liviu Borlan a abordat aproape toate ge -
nurile muzicale: muzicã simfonicã, muzicã de
camerã, muzicã de fanfarã, vo cal-instrumentalã,
coralã – laicã ºi religioasã –, instrumentalã, cân -
tece pentru copii, muzicã uºoarã, orchestraþii
pentru formaþii instrumentale ºi ansambluri vo -
cal-instrumentale.

Din anul 1970, datoritã activitãþii sale pro -
digioase în domeniul creaþiei muzicale, a devenit
membru al Uniunii Compozitorilor ºi Muzi co -
logilor din România. Este autorul a numeroase
lucrãri din care, prima oarã, gãsim un numãr im -
por tant de titluri enu mer ate în prestigiosul Lex i -
con biobibliografic Muzicieni din România de
Viorel Cosma, clasificate pe genuri, astfel: mu -
zicã simfonicã, muzicã de fanfarã, muzicã de ca -
merã, muzicã coralã, cântece pentru copii, muzicã 
uºoarã. În „Prefaþã”, muzicologul Viorel Cosma,
autorul, precizeazã cã lucrarea sa nu face o „ierar -
hizare a valorilor artistice”, dar se „impunea reli -
efarea personalitãþilor de seamã ale ºcolii noastre
naþionale de compoziþie. În acest scop am in -
trodus caracterizãri estetice ºi aprecieri asupra
contribuþiei ºtiinþifice ºi artistice a muzicienilor
reprezentativi, criteriile de selectare nominalã
fiind cele impuse de normele ºi practica lexico -
graficã internaþionalã (lucrãri originale de refe -
rinþã în formele mari, simfonice, vo cal-simfonice, 
lirico-dramatice, prestigiul naþional ºi uni ver sal
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al autorilor, vârsta de peste 50 de ani la muzicienii 
în viaþã, spre a evita consideraþii echivoce înainte
de atingerea maturitãþii profesionale, a dobândirii 
stilului per sonal º.a.)”. Aºadar, selectat ºi inclus
în lucrarea amplã a eminentului muzicolog, în
baza criteriilor impuse, Liviu Borlan este situat în
1989 în rândul personalitãþilor de seamã ale ºcolii
noastre naþionale de compoziþie. Aceastã înca -
drare se face având în vedere compoziþiile lui
Liviu Borlan, nominalizate în Lex i con, unde ul -
tima datare a unei lucrãri inserate este 1987
(Doina din Ardeal pentru cor mixt, versuri de
Liviu Borlan). 

Activitatea de creaþie a compozitorului
Liviu Borlan s-a desfãºurat între anii 1963-1994, o
perioadã de 31 de ani, începând cu anii stu denþiei.
Dacã lucrãrile din primii ani au fost rea lizate sub
auspiciile riguroase ale maeº tri lor-profesori
Sigismund Toduþã, Tu dor Jarda, de la Ac a de mia
de Muzicã „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca,
începând cu anii ‘70, compozitorul Liviu Borlan
s-a aflat pe un drum propriu. Talentul, origi na -
litatea stilului, înaltul profesionalism ºi tehnica
componisticã îl aºazã în rândul valorilor na þio -
nale, fiind cel mai mare dintre compozitorii mara -
mureºeni din toate timpurile. ªi-a evaluat
per ma nent însuºirile na tive, ºi le-a valorificat cu
exigenþã ºi competenþã: „Eu nu concep, în niciun
domeniu ar tis tic, existenþa unui tal ent con si -
derabil care sã nu fie dublat de o tehnicã cel puþin
de zece ori mai mare decât talentul. Tehnica nu
naºte tal ent, dar îl creºte. Dupã pãrerea mea, teh -
nica ºi talentul formeazã o unitate de contrarii în
care predominã totuºi... talentul”8. 

Cunoscãtoare a creaþiei borlaniene, ca dis -
ci pol, in ter pret ºi excelent muzician ºi dascãl,
Cristina Nemeº-Bota apreciazã: „Rãdãcinile so -
lide, bine înfipte în folclorul românesc, conferã
lucrãrilor sale originalitatea atât de râvnitã de
orice cre ator. Liviu Borlan nu a agreat tiparele
impuse nici ca om, nici ca ºi cre ator. El ºi-a
construit propriile tipare muzicale, piesele sale
fiind astfel uºor recognoscibile. Apeleazã la o
armonie modalã sau tonalã «caldã», curgãtoare,
cu dezvoltãri motivice aparte; melodicitatea este
coloratã, deseori ancoratã în folclorul românesc,

suprapusã pe un polimodalism ºi o poliritmie cu
metricã simetricã sau asimetricã, sugerând fie
vigoarea dansului pop u lar fie duioºia cântecului
de leagãn”9. 

Spaþiul cel mai vast în creaþia sa îl ocupã
lucrãrile corale – pentru coruri mixte, coruri de
bãrbaþi, coruri de femei ºi coruri de copii, ma -
joritatea le gate de izvorul limpede al muzicii tra -
di þionale din Maramureº ºi Oaº. Ca angajat al
Centrului Judeþean pentru Promovarea ºi Con -
servarea Artei Populare, sau ca in struc tor la Co -
mitetul de Culturã al judeþului ºi ca dirijor al
Orchestrei Ansamblului de Cântece ºi Dansuri
„Maramureºul” (cu toate denominaþiile) a fost în
legãturã permanentã cu muzica popularã – vocalã
ºi instrumentalã – cãreia i-a dat strãlucire prin
talentul sãu.

Referindu-se la valorificarea folclorului în
creaþia muzicalã cultã, Tu dor Jarda aprecia: „Eu
sunt sincer invidios pe creaþia lui Liviu Borlan.
Ce lucrãri frumoase scoate din tradiþia muzicalã a
locului! ªi mie mi-ar face mare plãcere sã scriu pe 
teme ale folclorului din Maramureº”10. De ase -
menea, dirijorul Valentin Bãinþan remarca, în
1974, faptul cã formaþiile corale maramureºene ºi
ale þãrii, în gen eral, au în persoana profesorului
Liviu Borlan un compozitor talentat, lucrãrile sa le
pretenþioase constituind pietre de încercare pentru
orice cor. Însuºi Liviu Borlan reliefa marea în -
sem nãtate a valorilor muzicale ale poporului
nostru pentru un compozitor astfel: Folclorul mu -
zical e, pentru noi, ceea ce este limba maternã
pentru un poet. Folclorul trebuie cunoscut în
toate dialectele ºi subdialectele sale, cât mai în
amã nunt. Un compozitor nu se poate ridica nici
la valoare naþionalã, nici la valoare universalã
decât exprimându-se în acest limbaj cizelat de
secole, pe care e chemat sã-l restructureze, prin
prisma ºtiinþei muzicale multiseculare îmbinând
cuce ririle artistice ale poporului cu tehnica artis -
ticã a unei omeniri. 

Apropiaþii compozitorului dau mãrturie
despre grija cu care îºi orânduia lucrãrile, le þinea
evidenþa, era pregãtit a-ºi prezenta „producþiile”,
le oferea spre interpretare cu drag ºi cu interesul
de a le asculta el însuºi ºi de a le expune exi gen -
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þelor auditoriului ºi pretenþiilor interpreþilor, diri -
jorilor, criticii: „Obligaþia mea este aceea de a
scrie ºi a da tuturora” – spunea Liviu Borlan în 1971. 

Un doc u ment din martie 1989, cores pon -
denþã cu Mihai Popescu (scrisoare ºi rãspuns),
aratã preocuparea lui Liviu Borlan pentru pre -
zentarea compoziþiilor sale în volumul al III-lea al 
lucrãrii Repertoriul gen eral al creaþiei muzicale
româneºti. În aceastã lucrare, Mihai Popescu,
cer cetãtor, documentarist ºi cântãreþ, ar fi dorit sã
includã muzica coralã româneascã de la în ce -
puturi pânã la 1989. Fiºa personalã pe care urma
sã o întocmeascã Liviu Borlan în 2-3 sãptãmâni
aratã nivelul exigenþelor pe care trebuia sã le
îndeplineascã lucrãrile unui autor pentru a fi se -
lec tate ºi in cluse. Lucrarea lui Mihai Popescu nu
s-a mai finalizat. Dar în 1987 a apãrut Repertoriul 
gen eral al creaþiei muzicale româneºti, supli ment,
în care lui Liviu Borlan îi sunt inserate titlurile a
douã lucrãri pentru fanfarã: Rapsodie lãpuºeanã
(1983) ºi Rapsodia a II-a pe teme din Chioar
(1985). Fãrã îndoialã interesul pentru includerea
creaþiilor compozitorului Liviu Borlan în astfel de 

lucrãri de sintezã evidenþiazã contribuþiile la
înnoirea limbajului sonor, a formelor ºi genurilor
muzicale, faptul cã putea oferi o listã completã de
titluri, aºa cum i se cerea, sunt însemne ale forþei
ºi capacitãþii sale creatoare. 

Istoria ºi critica muzicalã pot ilumina teo -
retic „câmpurile” de frumuseþe ºi originalitate.
Totuºi numai bucuria audierii sau interpretarea
lucrãrilor unui compozitor sunt vehiculul spre
destinatarul ei, cel care le poate garanta viaþa ºi
longevitatea. Vom pune, în aceste pagini, cea mai
completã listã de titluri cu lucrãri din op era lui
Liviu Borlan, clasificate pe genuri, listã cãreia
strãdaniile noastre, de pânã la aceastã datã, au
putut sã-i dea conþinut. Cãutãrile continuã. Titlu -
rile lucrãrilor care nu se gãsesc în lexiconul muzi -
cologului Viorel Cosma le-am evidenþiat prin scri -
e rea cu alt caracter de literã ºi asterisc (*). Le-am
identificat în di verse culegeri de cântece, în co lec þii
particulare, în presã, la colaboratori ai noºtri, bine -
voitori. Pentru muzica coralã am rea lizat subdi -
viziuni având în vedere categoria/tipul de cor
cãruia îi sunt destinate ºi provenienþa textelor. 

I. MUZICA CORALÃ

1. PENTRU COR MIXT

A. Prelucrãri de folclor (melodie ºi versuri populare) 

„Triptic coral maramureºean” – 1963; „Muncitorii de pãdure” – 1976; „Prin Maramureº pe urmele lui
Bartók”, pentru soliºti, cor mixt ºi percuþie – 1980; „Suita olteneascã” – 1983; „Judecata lui Pintea” –
1983; „Suita olteneascã II” – 1984; „Prin Þara Loviºtei”, pentru recitator, cor mixt ºi instrumente de
percuþie – 1985; „Suita transilvanã nr.1”, pentru solo bariton ºi cor mixt – 1986; Nunta oºeneascã* –
1977, publicatã în volumul Glasuri din Sãtmar, 1977, Centrul Judeþean al Creaþiei Populare, Satu Mare; 
Cântec din Chioar*; Ce stai, bãdiþã-n cãrare*; Bun-rãmasul miresii* ºi Lasã, mândrã, cã-i vedea*
publicate în volumul Ani de Aur editat de Centrul Judeþean de Îndrumare a Creaþiei Populare
Maramureº, 1974; Ceteruicã din tri lemne*; „Trece badea*; Cântec de haiducie*; Alunuþ cu creanga
verde*; Két mag yar népdal* (Douã câtece populare maghiare) – 1974;„Mândruþul care te lasã*  

B. Lucrãri corale pe versuri proprii 

„Slavã þie Românie” – 1964; „Un veac de cântec românesc” – 1973; „Serenadã mad ri gal” – 1974;
„Cântec de 1 Mai” – 1974; „Sunt miner”; „Vom apãra” – 1974; „Pãmânt al visurilor noastre” – 1974;
„Cântec pentru Vasile Lucaciu” – 1975; „Balada Chioarului” – 1975; „De drag ºi de dor” – 1977;
„Epopeea someºeanã” – 1977, tipãritã în volumul Glasuri din Sãtmar – 1977, Centrul Judeþean al
Creaþiei Populare; „Un veac de cântec românesc” – 1977; Legãmânt * – 1981; „Doina” – 1984, pentru
cor, solo sopranã ºi oboi; „Doina din Ardeal” – 1987; „Cei cu inima românã” – 1983; De ziua ta,
Republicã iubitã* – 1967; Balada Chioarului* – 1973; Can tata* – 1978; Veneau ostaºii de pe front* –
1985; Viitorii absolvenþi* – 1986; Imn nupþial* – 1988; Forþa noastrã* – 1989; 

C. Lucrãri corale pe versuri ale poeþilor români clasici ºi contemporani 

„O, þara mea” – 1975, versuri de Alexandru Bãlãnescu; „Moisei”, pentru douã coruri mixte, cor mare ºi
cor mic, ºi instrumente de percuþie – timpan (La), toacã ºi campani – Fa#, Mi – 1978, versuri de Ion
Brad; „Demnitate” – 1980, versuri de Sebastian Popescu; „Din iubire pentru þarã” – 1983, versuri de
Anghel Pop; „Casa strãmoºeascã” – 1981, versuri de Sebastian Popescu; „Legãmânt” – 1981, versuri
de Sebastian Popescu; „Cãmara zânelor” – 1981, versuri de Ioan Vãdan; „Un cântec pentru România”
– 1982, versuri de Sebastian Popescu; „Horea lui Ionaº” – 1982, versuri de Gavril Bledea; „Acum ori
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niciodatã pace” – 1983, versuri de Anghel Pop; Legendã în lemn* – 1973, pe versuri de Vasile Radu
Ghenceanu, publicatã în volumul Ani de Aur, 1974, Baia Mare. O mie de flori* scrisã pe versurile
poetului bãimãrean Mircea Pop a fost compusã cu prilejul sãrbãtoririi unui mileniu de atestare
documentarã a municipiului Satu Mare ºi a fost tipãritã în volumul Glasuri din Sãtmar – 1977; Doina
lui Lucaciu*, pe versuri de George Bocu; Am fo’ º-om si!...* pentru cor mixt, oboi, corn în Fa, tobã
mare ºi steag oºenesc pe versuri de Ion Popdan, publicatã în volumul Glasuri din Sãtmar, 1977. 

D. Lucrãri liturgice ºi religioase 

Ecteniile* („Doamne miluieºte” ºi „Þie Doamne”); „Sfinte Dumnezeule”, publicatã în culegerea Veniþi 
sã ne bucurãm Domnului, autori Simion Vaida ºi Lotica Vaida, apãrutã la Editura Ariadna, Baia Mare,
2001; Fericirile* ºi Sfânt, sfânt*. A realizat armonizarea pricesnei din muzica bizantinã, Taina
creºtinãtãþii*, publicatã în culegerea Veniþi sã ne bucurãm Domnului. A compus lucrarea religioasã pe
versuri proprii La altarul credinþei strãbune* care este publicatã în volumul Popor al lui Traian, editat
de Centrul Judeþean al Creaþiei Populare Maramureº, 2003, volum de a cãrui editare s-a ocupat
profesorul ºi dirijorul Valentin Bãinþan. 

E. Colinde, cântece de Crãciun 

„Da greu gazd-ai adormitu” – 1982; Colind de fatã* – 1976; Bunã seara la fereastrã* – 1979; Colinda
gospodarului*; Fluierul cel pãstoresc*; Somnul lui Iisus* (dupã Paul Gevaert); Mândru-ºi cânt-un
cerb în codru*. 

2. LUCRÃRI CORALE PE VOCI EGALE 

A. Prelucrãri de folclor 

„Batã-te dorul Gutâi”, publicatã în volumul Ecoul patriei, Editura Institutul de Cercetãri Etnologice ºi
Dialectologice (I.C.E.D.), Bucureºti, 1981: „Cântec de nuntã din Vad”, 1982, publicatã în volumul
Floare mândrã din grãdinã, Editura I.C.E.D., Bucureºti, 1982. Maramureº, þarã veche* [1969];
Codrule, cetinule* [1972] ºi Codrule, face-te-ai nor* [1974] – publicate în volumul Ani de Aur, Baia
Mare, 1974; Cântec de leagãn (Haia, haia)*, Suitã de vechi cântece maramureºene*; De dor
moroºenesc*. 

B. Pentru cor de bãrbaþi 

„Pânã când o inimã mai bate”, 1980; „În frunte cu partidul”, 1981; „Dorinþa” – 1982, versuri de
Octavian Goga; „Maramureº de legendã”, 1983; „Flori de minã”, 1983, pe versuri populare, versuri de
Ion ªiugariu ºi de Liviu Borlan; „Balada întemeietorilor de þarã”, 1983, versuri de Gheorghe Chivu;
„Triptic la Þebea”, pentru tenor, recitator ºi cor bãrbãtesc, versuri de Ioan Meiþoiu, 1983; „Crezul
suprem”, 1986, versuri de Vasile Gaftone; Hora nouã*, [1975]; Eroii de pe Someº* [1976], baladã
pentru percuþie, recitator ºi cor bãrbãtesc, pe versuri de Dumitru Mureºan; Marºul veteranilor din
1877* (armonizare); Cântarea pãtimirii noastre*, pentru solo tenor ºi cor bãrbãtesc, pe versuri de
Octavian Goga (titlul poeziei lui Octavian Goga este „Rugãciune”) – 1977; Dacii sunt strãmoºii
noºtri*, [1980]; Cântec de lãsare la vatrã* [1981]; Vatra satului*, pentru cor de bãrbaþi, doi soliºti,
recitator ºi orchestrã de camerã – 1987; Florile-a florilor* (colindã). 

C. Pentru cor de femei 

„Cântec nou de leagãn ºi de pace”, 1980, pentru sopranã ºi cor de femei; „Flori dalbe de pace”, 1982;
„Plaiuri ardelene”, 1985, versuri Doina Mândraº; Cu cât cânt, atâta sunt*, publicatã în „Pentru so cial ism”,
1968; Ad pacem*, 1975; Drapelul muncii*, 1977, pe versuri de Ion Tomoioagã Maramureºeanu,
publicatã în „Maramureº”, supliment al ziarului „Pentru so cial ism”; Drum din Nord*, folk coral, pe
versuri de George Boitor, cu acompaniament in stru men tal – blockflöte, vioarã, chitarã, trianglu,
tamburinã, toacã, bon gos – 1978; Imn*, 1981, pe versuri de V. R. Ghenceanu; Pe râtuþu cel cu rouã
(colindã)*; Þara*, pentru solo sopran, cor de femei ºi pian – [1981]; Ani de pace* – 1985. 

D. Pentru cor de copii 

„Întâia zi de ºcoalã” – 1974, pe versuri de Mircea Pop, lucrare publicatã în antologia „Cântecele
noastre”, vol. II, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1974; „Sâmbra copiilor” – 1978, pe
versuri de Mircea Pop; „Masa tãcerii” – 1979; „Viaþa, pacea” – 1980; „Mâine, când voi fi mare” –
1984, prezentat în primã audiþie la Festivalul de Muzicã Uºoarã „Ursuleþul de Aur”, Baia Mare, 1984.

II. MUZICÃ VOCAL-INSTRUMENTALÃ

Cântec despre cântec*, pe versuri proprii, lucrare pentru solo sopranã ºi grup in stru men tal (pian, flaut,
oboi ºi vioarã); Transilvania*, baladã pentru solo bariton ºi orchestrã, pe versuri de Dragoº Vicol, 1993. 
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III. MUZICA SIMFONICÃ

„Rapsodie someºeanã” – 1975; „Romantism XX” trei miºcãri simfonice pentru pian ºi orchestrã –
1976; Uvertura „Sãtmar 1000” – 1977; „Con cer tino pentru violã ºi orchestrã de coarde” – 1979; „Con -
cer tino pentru orchestrã simfonicã” – 1980; „Serenada pentru vioarã ºi orchestrã de coarde” – 1982. 

IV. MUZICÃ DE CAMERÃ

Cântec de leagãn din Maramureº*, pentru vioarã ºi pian, 1984, ul te rior orchestratã pentru formaþia de
camerã „Baroc” dirijatã de profesorul Aurel Ungureanu; Monosonata*, pentru vioarã ºi pian, 1984;
Ecouri de colindã*, pentru douã piane, xilofon, tamburinã, trianglu ºi toacã, 1986; Ciaccona*, pentru
vioarã solo, 1989; Înserare* (lied); Cvartet*, pentru 2 trompeþi, corn ºi tubã. 

V. LUCRÃRI PENTRU PIAN

Ritmuri moroºeneºti*, pentru douã piane – 1982; Toccata maramureºeanã*, pentru pian solo – 1985;
Joc maramureºean*, pentru pian solo – 1988; Preludiu modal*, pentru pian solo – 1988; Pic colo
pasacaglia*, pentru douã piane la patru mâini – 1988; Fanfara ºcolii*. 

VI. MUZICÃ PENTRU FANFARÃ

„Rapsodie” – 1984; „Cinci dansuri din Oaº” – 1986; Rapsodie lãpuºeanã* – 1983; Rapsodia a II-a pe
teme din Chioar* – 1985; Vals de promenadã* – 1989; Uvertura Pintea Viteazul*. 

VII. MUZICÃ UªOARÃ

„Nu mai sunt copil”, pentru voce ºi pian – 1963; „Un cântec rãtãcit”, pentru voce ºi pian, – 1967; „Ceas
târziu”, pentru voce ºi pian – 1967; Bunã seara, lunã* – 1965; Ce dragã-mi eºti, Baia Mare*, pentru
voce ºi pian – 1967; N-am ºtiut sã te pãstrez* – 1967; Celei mai scumpe iubiri* (romanþã). 

VIII. MUZICÃ PENTRU SPECTACOLE DE TEATRU ªI FOLCLORICE

1. Muzicã pentru spectacole de teatru 

Sweik în al Doilea Rãzboi Mondial* de Bertholt Brecht – 1975 ºi Un milion pentru un surâs* de
Anatoli Sofronov, la Teatrul Mu nic i pal Baia Mare; Punguþa cu doi bani* dupã Ion Creangã, la Teatrul
de Pãpuºi Baia Mare; 

2. Muzicã pentru spectacole folclorice 

Câtu-i Maramureºu* – autor al libretului, muzica în colaborare cu compozitorul Mircea Neagu; Cu cât
cânt, atâta sunt* – libretul ºi muzica; Anotimpuri... anotimpuri* – 1968 – autor al muzicii; Rapsodie
maramureºeanã* – 1969 – libretul ºi muzica; Maramureº, viaþã nouã* – muzica de Liviu Borlan ºi
Adrian Ro man – toate spectacole puse în scenã la Ansamblul de Cântece ºi Dansuri „Maramureºul”
Baia Mare. 
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Cu „Prietenii muzicii” la Festivalul Coral „Béla Bartók ”
din Debrecen, Ungaria, 1980



Difuzarea creaþiilor muzicale
ale compozitorului Liviu Borlan

Într-o convorbire pe teme corale, con sem -
natã, în 1971, de scriitorul ªtefan Bellu, Liviu
Borlan relevã câteva aspecte privitoare la difu -
zarea creaþiilor sale: „Tripticul maramureºean”,
lucrare lansatã la Ra dio, imprimatã cu Corul Ra -
dio televiziunii condus de Aurel Grigoraº; „Mân -
druþul care te lasã” ºi „Trecui dealul la Bãiuþ” –
imprimate ºi lansate cu Corul Filarmonicii „Olte -
nia” din Craiova dirijat de Alexandru Racu; 4
lucrãri în curs de imprimare cu Corul An sam -
blului ar tis tic „Rapsodia românã”; 10 coruri –
inspirate din folclorul oºenesc, codrenesc ºi so -
meºean, pregãtite pentru imprimare ºi pentru edi -
tare la Casa Creaþiei Populare a Judeþului Satu
Mare. Atunci, puþin op ti mist, ºi-a exprimat insa -
tisfacþia pentru faptul cã formaþii corale mara -
mureºene, foarte apreciate ºi valoroase, la acea

vreme, nu beneficiau de posibilitatea de a fi înre -
gistrate pe mãsura artei lor in ter pre ta tive: „De
când aºtept eu niºte înregistrãri cu Ardusatul,
Hideaga, Viºeu etc., dar se pare cã legãtura cu
Radioul nu este satisfãcãtoare. Cãci, incon tes -
tabil, repertoriu existã ºi încã valoros”11. 

Cu re gret, noi, azi, constatãm cã doar re -
pertoriul, dar într-un fond pasiv, a mai rezistat
vremurilor. Corurile maramureºene amintite –
eta lon în miºcarea coralã a vremii... sunt amintiri.
Cu atât mai de preþ se aratã, iatã, acum, gestul
inegalat, de mare valoare, in te gra tor, pe care ni-l
dãruieºte Asociaþia „Prietenii Armoniei” ºi Corala
„Armonia” din Baia Mare, sub mecenatul ingi -
nerului Alexandru Nicolici, di rec tor executiv, or -
ga nizând Festivalul Coral Internaþional „Liviu
Borlan”, anual din 2011 pânã în prezent. Ni se oferã
astfel perspectiva aducerii în luminã ºi bucuria de
a constata, pe viu, excelenþa creaþiei borlaniene. 

FORMAÞII CORALE CARE AU INTERPRETAT LUCRÃRI 
ALE COMPOZITORULUI LIVIU BORLAN

• Corul Radioteleviziunii Române, dirijor Aurel Grigoraº: „Triptic maramureºean”. • Corul
Ansamblului „Rapsodia Românã” • Corul Filarmonicii „Oltenia”, Craiova, dirijor Alexandru Racu:
„Mândruþul care te lasã”, „Trecui dealu la Bãiuþ” • Corala „Prietenii muzicii” Baia Mare, dirijor Liviu
Borlan (1978-1981): „Doina” – cantatã, „Két mag yar népdal”, „Colinda gospodarului”; dirijor Ion
Sãcãleanu (1981-1996): „Legenda în lemn”, „Ad pacem”, „Dacia Fe lix”, „Cântec pentru Vasile
Lucaciu”, „Lasã, mândrã, cã-i vedea”; Colinde. • Corul Liceului Ped a gogic de Educatoare Baia Mare,
dirijor Ion Sãcãleanu: „Imn” pe versuri de V. R. Ghenceanu ºi „Doina” pentru cor de femei, solo sopran 
ºi oboi. • Corul „Ca pella Rivulina” Baia Mare, dirijor Gheorghe Paraºcineþ: „Ceteruicã din tri lemne”,
„Taina creºtinãtãþii”. • Corul „Mad ri gal” al Liceului de Artã Baia Mare, dirijor Gheorghe Paraºcineþ:
„Suitã de vechi cântece maramureºene”, „Mioriþa maramureºeanã, „Ad pacem”, „Lira ºi trubadurul”
(serenadã mad ri gal). • Corul „Madrigaletto” al Liceului de Artã Baia Mare, dirijor Gheorghe
Paraºcineþ: „Ceteruicã din tri lemne”. 87 • Corul Cãminului Cul tural din Ardusat, dirijor Valentin
Bãinþan: „Legendã în lemn”, „Trece badea”, Vom apãra”, „Un veac de cântec românesc”. • Corul
bãrbãtesc din Finteuºul Mare, dirijor Valentin Bãinþan: „Marºul veteranilor din’77”, „Eroii de pe
Someº”, „Dacii ºi noi”, Forþa noastrã”, „Pânã când o inimã mai bate”, „Florile-a florilor”, „Doina lui
Lucaciu”. • Corul Cãminului Cul tural din Moisei, dirijor Maria Stoica: „Haia, haia...” – cântec de
leagãn, „Pe râtuþu cel cu rouã”, „Codrule, cetinule”. • Corul de femei al Casei Orãºeneºti de Culturã
Viºeul de Sus, dirijor Maria Mihalca: „Haia, haia...” – cântec de leagãn, „Codrule, cetinule”, „Suitã de
vechi cântece din Maramureº”, „Mioriþa maramureºeanã”, „Þara”. • Corul Cãminului Cul tural din
ªomcuta Mare, dirijat de Gh. Pop ºi Liviu Borlan: „Balada Chioarului”. • Corul „Armonia Chioarului”, 
dirijor Eugen Indre: „Lasã, mândrã, cã-i vedea”. • Corul Casei de Culturã Sighetul Marmaþiei, dirijor
Teodor Borca: „Lasã, mândrã, cã-i vedea”. • Corul „Hollosy Si mon” din Sighetul Marmaþiei, dirijor
Ileana Váradi: „Trece badea” • Corul Liceului Ucrainean „Taras Sevcenko” din Sighetul Marmaþiei,
dirijor Teodor Popovici: „Batã-te dorul, Gutâi”, „Maramureº, þarã veche”. • Corul Cãminului Cul tural
Seini, dirijor Viorel Tarþa: „Trece badea”. • Corul ªcolii Gen er ale nr.1 Seini, dirijor Viorel Tarþa:
„Maramureº, þarã veche”. • Corul Casei de Culturã a Sindicatelor Baia Mare, dirijor Eleonora Pop:
„Haia, haia...”, „Trecui dealu la Bãiuþ”, „Lasã, mândrã, cã-i vedea”. • Corul Cãminului Cul tural din
Ulmeni, dirijor Eleonora Pop: „Lasã, mândrã, cã-i vedea”. • Corul Cãminului Cul tural din Bãseºti,
dirijor Valentin Bãinþan ºi Ambrozie Pop: „Trece badea”. • Corul Bisericii „Sfântul Nicolae”, Baia
Mare, dirijor Simion Vaida: „Taina creºtinãtãþii”, „Sfinte Dumnezeule”, „Somnul lui Iisus”, „Fluierul
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cel pãstoresc”. • Corul Bisericii „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”, Baia Mare, dirijor Rodica Fage: „La
altarul credinþei strãbune”, „Lasã, mândrã, cã-i vedea”. • Corul „Angelli” al Seminarului Teologic
Liceal „Sf. Iosif Mãrturisitorul”, Baia Mare, dirijor Iustin Podãreanu: „Batã-te dorul, Gutâi”. • Corul
Universitãþii din Oradea, dirijor Iustin Podãreanu: „Batã-te dorul, Gutâi”. • Corul „Can tata me lodi ca”
din Cluj-Napoca, dirijor Vlad Cet eraº: „Maramureº, þarã veche”. • Corul „Camerata Academica
Porolissensis” din Zalãu, dirijor Ioan Chezan: „Patrie, frumoasa mea poveste”. • Corul „Clasic” din
Piteºti, dirijor Magdalena Ion: „Alunuþ cu creanga verde”. • Corul Bisericii Ortodoxe din Ilba, dirijor
Lotica Vaida: „Ceteruicã din tri lemne”. • Corul Bisericii Ortodoxe din Cicârlãu, dirijor Mihaela Bob
Zãiceanu: „Trece badea”. • Grupul coral „Coralis” al Casei de Culturã din Târgu-Lãpuº, dirijor Grigore 
Leºe: „Haia, haia... (cântec de leagãn)” • Corul ªcolii cu Clasele I-VIII nr.12 „Dr. Vic tor Babeº” din
Baia Mare, dirijor Elena Bâtea: „Sâmbra copiilor”. • Corul ªcolii cu Clasele I-VIII Satulung, dirijor
Eugen Indre: „Maramureº, þarã veche”. • Corul ªcolii cu Clasele I-VIII nr.19 Baia Mare, dirijor
ªtefania Atzberger: „Sâmbra copiilor”. • Corala „Armonia”, dirijor Mihaela Bob Zãiceanu: „Cântec de
haiducie”, „Cântec din Chioar”, „Ceteruicã din tri lemne”, „Haia, haia... (cântec de leagãn)”, „Lasã,
mândrã, cã-i vedea”, „Trece badea”. • Camerata „Infantis”, Braºov, dirijor Nicolae Bica: „Ad pacem”.
• Corul „Orfeu”, Curtea de Argeº, dirijor Alexandru Ionescu: „Haia,haia...” (cântec de leagãn), „Lasã,
mândrã, cã-i vedea”. • Corul „Doxologia”, Baia Mare, dirijor Petricã-Aurelian Covaciu: „Ceteruicã din 
tri lemne”. • Corul „Sargeþia”, Deva, dirijor Nicolae Icobescu: „Cântec de haiducie”, „Haia, haia...”
(cântec de leagãn). • Corul „Accoustic”, Bucureºti, dirijor Dan iel Jinga: „Cântec de haiducie”. • Corul
„Doiniþa”, ªireþi, Republica Moldova, dirijor Svetlana Rebeja-Ion: „Haia, haia...” (cântec de leagãn). •
Corul „Anastasis” al Catedralei Ortodoxe „Sfântul Nicolae”, Deva, dirijor Dorin-Caius Kladni: „Lasã.
mândrã, cã-i verea”, „Haia, haia...” (cântec de leagãn). • Corul „Speranþa” Solotvino, Ucraina, dirijor
Olena ªiman: „La altarul credinþei strãbune”. • Corul „Artos”, Lviv, Ucraina, dirijor Nataliya Ivashkiv: 
„Ceteruicã din tri lemne”. • Corul „Anche Musica”, Ploieºti, dirijor Amalia Secreþianu: „Ceteruicã din
tri lemne”. • Corul „Vo ces”, Oradea, dirijori Dorina Dumitrescu ºi Ar nold Schnei der: „Legendã în
lemn”. • Corul „Musica divina”, Deva, dirijor Gelu Onþanu-Crãciun: „Legendã în lemn”. • Corul „Ap -
pas sio nato”, Târgoviºte, dirijor Flo rin-Emil-Nicolae Badea: „Haia, haia...” (cântec de leagãn). • Corul
„Cantica Collegium Musicum”, Mar tin, Slovacia, dirijor Štefan Sedlicky: „Cântec din Chioar”. • Corul 
„Sfânta Treime”, Alba Iulia, dirijor Iosif Fiþ: „La altarul credinþei strãbune”. • Corul „Alla Breve”,
Odorheiu Secuiesc, dirijor László Kovács: „Legendã în lemn”. • Corul „Cantores amicitiae”, Iaºi,
dirijor Nicolae Gâscã: „Legendã în lemn”. • Corul „Erkel Ferenc”, Budapesta, Ungaria, dirijor Zsófia
Cseri: „Haia, haia...” (cântec de leagãn). • „Madrigálkórus”, Szekszárd, Ungaria, dirijor Valér
Jobbágy: „Cântec de haiducie”. • Corul „Odmev”, Kamnik, Slovacia, dirijor Ana Smrtnik: „Lasã,
mândrã, cã-i vedea”. • Corul „Tem pus”, Baldone, Letonia, dirijor Baiba Urka,: „Haia, haia...” (cântec
de leagãn). • Corul „Vi vace”, Mezötúr, Ungaria, dirijor Magdolna Csizi: „La altarul credinþei
strãbune”. • Corul „Vox caelestis”, Budapesta, Ungaria, dirijor Valeria Szebelledi: „Cântec din
Chioar” • Atzele – Aluksne, Letonia: „Legenda în lemn” • Ivan Spassov – Plovdiv, Bul garia: „Cântec
de haiducie” • Dignus est – Vaslui, România: „Strãmoºii” • Jopsif Marinkovici – Zrenjanin, Ser bia:
„Ceteruicã din tri lemne” • Naºterea Domnului – Arad, România: „Legenda în lemn” • Can ta bile –
Panciu, România: „Lasã, mândrã, cã-i vedea” • Youth Fe male Choir – MKC’ – Skopje, Mac e do nia:
„Codrule, face-te-ai nor” • Leon Bãncilã – Fãlticeni, România: „Lasã, mândrã, cã-i vedea” • Armonia –
Constanþa, România: „Doina lui Lucaciu” • Alabrea – So fia, Bul garia: „Suita de cântece vechi din
Maramureº” • Anastasis – Deva, România: „Doina lui Lucaciu” • Arhanghelii – Baia Mare, România:
„Strãmoºii” • Euphonia – Tãmaia, România: „La altarul credinþei strãbune” • Leon Bãncilã – Fãlticeni,
România: „Lasã, mândrã, cã-i vedea” • Mundus Cantat – Sopot, Polonia: „Ceteruicã din tri lemne” •
Rapsodia – Vãlenii de Munte, România, „La altarul credinþei strãbune”, • Tolingher – Kikinda, Ser bia:
„Haia, haia – cântec de leagãn” • WPA UAM – Kalisz, Polonia: „Ceteruicã din tri lemne” • Arhanghelii 
– Topliþa, România, „Ceteruicã din tri lemne” • Ars Cantandi – Wroclaw, Polonia: „Legenda în lemn” • 
Cantarad – Arad, România: „Nunta oºeneascã” • Montana Male Choir – Montana, Bul garia:
„Strãmoºii” • Solemnis – Satu Mare, România: „Nunta oºeneascã” • Zoltán Kodály – Debrecen,
Ungaria: „Haia, haia – cântec de leagãn” • Fe male Choir of the Con ser va tory of Jan Levoslav Bella –
Banská Bystrica, Slovacia: „Mioriþa maramureºeanã” • Gdynia Mar i time Uni ver sity Choir – Gdynia,
Polonia: „Haia, haia – cântec de leagãn” • Mixed Choir of the Con ser va tory of Jan Levoslav Bella –
Banská Bystrica, Slovacia: „Ceteruicã din tri lemne” • Polifonico Santa Croce – Sorso, Italia:
„Ceteruicã din tri lemne” • Schola Can tor um Bialostociensis – Bia³ystok, Polonia: „Suita de cântece
vechi din Maramureº” • Sol Oriens – Debrecen, Ungaria: „Haia, haia – cântec de leagãn” • Sophia –
Kiev, Ucraina: „Haia, haia – cântec de leagãn” • Vo ces – Oradea, România: „Nunta oºeneascã” • Vo ces 
of Or pheus – So fia, Bul garia: „Suita de cântece vechi din Maramureº”.
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Însemne ale dãinuirii

• Festivalul interjudeþean de interpretare vo -
calã ºi instrumentalã, trei ediþii: 1995-1996-1997,
organizator Inspectoratul Ju de þean pentru Culturã 
Maramureº ºi Liceul de Artã din Baia Mare, coor -
donatorul manifestãrilor, profesorul Gheorghe
Pa raºcineþ • Efigia în bronz „Liviu Borlan”, rea -
lizatã de sculptorul Ioan Marchiº, montatã pe
frontispiciul ªcolii de Arte din Baia Mare, 1995 •
Atribuirea numelui „Liviu Borlan” ªcolii de Arte
din Baia Mare, 1995, la iniþiativa profesorului
Vasile Petruþiu • Placã omagialã pe frontispiciul
Colegiului Naþional „Mihai Eminescu” din Satu
Mare, fixatã în 2004 la întâlnirea de 50 de ani de
la absolvire a colegilor compozitorului Liviu

Borlan; iniþiatori profesorii Nicolae Codreanu ºi
Ioan Pop • Festivalul coral internaþional „Liviu
Borlan” în organizarea Asociaþiei „Prietenii
Armoniei”, anual din 2011 • Editarea cu sprijinul
financiar al Asociaþiei „Prietenii Armoniei”, di -
rec tor executiv Alexandru Nicolici, a lucrãrilor:
Polifonii. Liviu Borlan, publicatã în 2011 la Edi -
tura Eurotip Baia Mare; autori profesorii Simion
Vaida ºi Lotica Vaida, ºi Liviu Borlan, Piese
corale, vol. I, Editura Boema, Turda, 2012,
Liviu Borlan, Piese corale, vol. II, Editura
Boema, Turda, 2013, Liviu Borlan, Piese in -
stru mentale, Editura Boema, Turda, 2014, edi -
þii alcãtuite ºi îngrijite de profesorii Simion
Vaida ºi Lotica Vaida.
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Profesorul Liviu Borlan cu elevii sãi

La pian



Vic tor Pop
1914-1995

Ga briel STAN-LASCU

Vic tor Pop este originar din Turþ, ju -
deþul Satu Mare, trãgându-se dintr-un 
neam de intelectuali nobili, cu mai

multe generaþii de preoþi. A vãzut lu mina zilei în
fa milia protopopului greco-catolic Andrei Pop ºi
a soþiei acestuia, învãþãtoarea Irina (nãs cutã
Mureºan). Pãrinþii sãi au avut cinci copii (alþi 5 au
murit la scurtã vreme dupã naºtere)1, dintre care
patru au fost bãieþi ºi o singurã fatã: Vic tor (n.
1914), Iuliu (n. 1915), Andrei (n. 1916),
Gheorghe (n. 1918) ºi Mãrioara (n. 1920).

„Cine a fost ºi de unde a venit Doctorul Pop
Vic tor?! Îi plãcea sã ne spunã cã se trage din
marele neam al Popenilor din Sãpânþa, care la
1482 apare consemnat în Diplomele mara mu -
reºene publicate de Ioan Mihalyi de Apºa ca unul
dintre marile neamuri ale Maramureºului, ºi care
familie nobilã, de-a lungul secolelor, a dat bãrbaþi
de seamã.

Se pare cã unul dintre strãmoºii Doctorului,
negãsindu-ºi partener de acelaºi rang în cadrul
comunitãþii, a trecut Huta în Þara Oaºului, unde
va întemeia o nouã ramurã a acestei familii. Aici,
în comuna Turþ, la 22 februarie 1914, în fa milia
preotului protopop greco-catolic Andrei Pop ºi a
soþiei sale, învãþãtoarea Irina, se va naºte Vic tor,
unul dintre cei cinci copii ai distinsului pãrinte”2.

Perioada copilãriei ºi-o va petrece la sat,
printre þãrani, unde va urma ºi ºcoala elementarã,
în diferitele localitãþi pe unde pãrinþii sãi îºi vor
exercita datoria: Turþ, ªiºeºti, Eriu ºi Negreºti-
 Oaº, urmând apoi studii gimnaziale la Sighet,
între 1923 ºi 1927, la Liceul „Dragoº-Vodã”3

(fost liceu piarist), unde bunicul din par tea ma -
mei, Vic tor Mureºan, era atunci profesor (bunic la 
care ºi locuia, de altfel, împreunã cu fratele Iuliu), 
iar dupã pensionarea bunicului (1 septembrie
1926) ºi moartea tatãlui (11 noiembrie 1926) ºi-a
continuat studiile liceale la prestigiosul Liceu
„Mihai Eminescu” din Satu Mare (1927-1931),
care l-a pregãtit ºi propulsat cãtre mediul univer -
sitar, respectiv Facultatea de Medicinã din Cluj.

În perioada ºcolarã, elevii Vic tor (poreclit
Puki) ºi Iuliu (poreclit Duda) au beneficiat de
sprijinul bunicului lor Vic tor Mureºan, care,
„pro fesor deosebit, era o personalitate foarte pu -
ternicã. Din istorioarele tatãlui meu, îmi aduc
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1 Pr. Gheorghe Pop, „Amintiri din copilãria mea” – manuscris, p. 3.
2 Mihai Dãncuº, Doctorul Vic tor Pop, Doctorul nostru, în „Jurnalul de Sighet”, nr. 239, 29 septembrie-5 octombrie

1997, p. 7. Pentru o documentare temeinicã asupra genealogiei nobiliare a Popenilor de Sãpânþa, vezi Claudiu
Porumbãcean ºi Viorel Câmpean, Artistul fotograf Iuliu Andrei Pop la centenarul naºterii, în Centenar Iuliu Andrei
Pop, coord. Claudiu Porumbãcean ºi Daniela Bãlu, Editura Muzeului Sãtmãrean (Satu Mare), Editura Argonaut
(Cluj-Napoca), 2015, p. 22 ºi urm.

3 Vezi Anuarul Liceului „Dragoº-Vodã” din Sighetul Marmaþiei pe anii 1923-1927, publicat de Mihail ªerban, di rec -
tor, Tipografia Asociaþiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureº, Sighetul Marmaþiei. Am constatat cã
majoritatea surselor documentare au perpetuat eronat informaþia cã dr. Vic tor Pop ar fi urmat ªcoala Normalã din
Sighet (actualmente Liceul „Regele Ferdinand”).



aminte despre el cã la slujba din bisericã se ducea
sã sãrute crucea, iar în perºã punea bani cu de -
dicaþii – pentru Ghiþã (tatãl meu), care este un
techergheu, pentru Bumbi (un alt frate) sã înveþe
bine, pentru Tuþa sã fie sãnãtoasã, iar pentru Vic -
tor ºi Duda sã aibã noroc în viaþã. Amândoi s-au
cãsãtorit târziu – Duda dupã 40 de ani, iar Vic tor
dupã 60 de ani, niciunul neavând copii”4.

La scurtã vreme dupã ieºirea de pe bãncile
facultãþii, în timp ce profesa ca medic la Spitalul
din Oradea, destinul îl poartã pe tânãrul Vic tor
Pop ca medic pe mai multe fronturi, în timpul
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, pentru ca,
într-un fi nal, sã ajungã în Franþa, la Cha lon- sur-
 Saône, unde este luat prizonier de rãzboi într-un
lagãr al armatei americane victorioase.

Activitatea profesionalã. 
În slujba celor mici

Dupã eliberare revine în Maramureº, în
anul 1946 stabilindu-se la Sighet, unde-ºi începe
cariera pe tãrâmul medicinii in fan tile. În 1947
întemeiazã Secþia de pediatrie a Spitalului Mu nic i -
pal, care, sub conducerea sa, începe de la o mo -
destã secþie cu 12 paturi ºi un singur medic – dr.
Vic tor Pop, o sorã ºi o îngrijitoare –, pentru ca
dupã 2 ani numãrul paturilor sã creascã la 25, iar
personalul sã fie completat cu încã un medic.
Apoi, în 1952, a fost amenajat un spaþiu adecvat
pentru 60 de paturi la un efectiv de 4 medici
specialiºti. Prin reamenajarea hotelului „Mar -
maþia”, a fost amplasatã aici secþia de pe diatrie cu
nu mai puþin de 118 paturi, fiind cu noscutã la
vremea aceea ca „Spitalul din Grãdina Morii”. În
cadrul noii secþii s-au amenajat un laborator, un
centru de transfuzie, o maternitate, precum ºi 25
de paturi pentru bolnavii de afec þiuni pulmonare.
Totodatã, s-au organizat aici, de-a lungul anilor,
numeroase ºi reuºite schimburi de experienþã,
simpozioane, cursuri de perfec þionare5.

Sub atenta ºi dedicata muncã de conducãtor
a doctorului Vic tor Pop, în anul 1975 Secþia de
pediatrie a cãpãtat un edificiu nou, spe cial ame -

najat în acest sens, cu o ca pac i tate de 135 de
paturi, o echipã de 6 medici, numeroase cadre
medii ºi elementare, devenind în scurt timp un
etalon al activitãþii sanitare din judeþul Mara mu -
reº. Activitatea prodigioasã ºi merituoasã a doc -
torului Vic tor Pop a avut un rol esenþial în
sub stan þiala îmbunãtãþire a îngrijirii medicale pe -
diatrice ºi în drastica reducere a morbiditãþii ºi a
mortalitãþii in fan tile în acest colþ de þarã6.

„Alãturi de activitatea sa de ctitor de spital,
a avut o contribuþie de seamã în impulsionarea
vieþii ºtiinþifice ºi culturale a oraºului, a organizat
simpozioane, brigãzi ºtiinþifice, a muncit neo -
bosit timp de peste 40 de ani pentru propãºirea
culturalã a locului”7.

Doctorul Vic tor Pop „a luptat neobosit sã
învingã inerþia maramureºencei, învãþatã, din tot -
deauna, sã nascã acasã, cu moaºa ºi vecinele,
pentru a o duce la maternitate, sau a-i interna
pruncul bolnav la pediatrie, la oraº. Când trebuiau 
bani ºi femeia zicea... «Da n-am de unde plãti...»,
domnu’ doc tor bãga mâna în buzunar. Rãsplata
lui? Dacã primea o lingurã de lemn ori un fus
împistrit, un ulcioraº ori un zgãrdan, un pecetar
sau o icoanã pe sticlã (pe care le plãtea întot -
deauna!) era nespus de fericit. Pentru cã a doua
mare iubire a doctorului Pop Vic tor a fost arta
popularã maramureºeanã”8.

Dr. Vic tor Pop a fost, totodatã, mentorul
cole gului sãu de breaslã, un alt celebru medic
pediatru, dr. Anton Wirtz (8 decembrie 1933-15
ianuarie 2011), în mâinile cãruia a predat ºtafeta
de continuator ºi conducãtor al Secþiei de pedia -
trie a Spitalului Mu nic i pal Sighetul Marmaþiei.

În anul 1973, „pentru întreaga sa activitate
pusã în slujba sãnãtãþii copiilor, a fost distins cu
înaltul titlu de «Medic Emerit». Nici chiar dupã ce
s-a pensionat n-a rupt legãturile cu spitalul, cu cei
care stau de veghe la ocrotirea sãnãtãþii celor mici”9.

Doctorul Pop ºi-a dedicat întreaga viaþã co -
piilor, nu doar celor pe care i-a avut în grijã la
spital sau în vizitele fãcute la domiciliul acestora,
ci ºi prin ajutorul financiar acordat frecvent fami -
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4 Andrei (Doru) Pop, Evocãri. Cine eºti tu, Iuliu Pop-Duda?, în Centenar Iuliu Andrei Pop, ed. cit., p. 143.
5 Fe lix Mar ian, La început a fost Hipocrate, Editura Gutinul, Baia Mare, 1999, p. 78-79.
6 Ibi dem, p. 79.
7 Ibi dem.
8 Ioan Ardeleanu-Pruncu, In Memoriam. Domnului Doc tor, cu dragoste, în „Jurnalul de Sighet”, nr. 115, 24-30 aprilie

1995, p. 7.
9 Fe lix Mar ian, Medici ºi farmaciºti din Maramureº, Editura Gutinul, Baia Mare, 2006, p. 181.



liilor nevoiaºe, cu copii numeroºi. Banii pentru
inimosul doc tor nu aveau nicio semnificaþie,
acesta locuind cu chirie într-o casã utilatã mod est, 
iar þinuta sa vestimentarã era una simplã, chiar
sãrãcãcioasã. Semn ev i dent cã bunurile materiale
nu însemnau nimic pentru medicul dedicat in te -
gral copiilor ºi, aºa cum vom vedea mai târziu,
valorilor spirituale ale þinuturilor ancestrale ma -
ra mureºene. Doctorul Pop avea mereu la el o
plasã plinã cu bomboane, cu care îi servea pe toþi
copiii întâlniþi în cale, fãrã excepþie.

Deºi inimos ºi generos nevoie mare cu
odras lele, doctorul Vic tor Pop era sever faþã de
adulþii care îºi neglijau atribuþiile pãrinteºti, în
spe cial faþã de mamele iresponsabile, care ne -
glijau igiena proprie ºi pe a copiilor lor. Astfel, nu 
se înfrâna de la a mustra femeile care alãptau
sugarii în condiþii neigienice, fapt pentru care s-a
iscat chiar un in ci dent demn de a fi pomenit aici.
Întâlnind o mamã care îºi alãpta pruncul pe stra -
dã, la sânul murdar, doctorul Pop s-a oprit sã îi
facã moralã ºi sã-i explice cã îºi supune copilul la
riscuri mari de îmbolnãvire ºi sã facã bine sã se
spele înainte de a-ºi alãpta odrasla. Femeia, mai
aprigã din fire, a re curs la proteste vocale inju -
rioase, drept pentru care medicul nostru ºi-a pier -
dut cumpãtul, altoind-o pe femeie cu o palmã
zdravãnã, pentru a-i bãga minþile în cap. Drept
urmare, sfãtuitã fiind de anumite persoane din
anturajul ei, femeia l-a dat în judecatã pe doctorul
Pop, astfel încât s-a ajuns în faþa judecãtorului.
Omul legii, cunoscându-l prea bine pe celebrul
medic, a ascultat jelania femeii cu rãbdare, iar
înainte ca aceasta sã-ºi încheie piperatul discurs,
judecãtorul i-a retezat-o scurt: „Foarte bine a
fãcut domnul doc tor cã þi-a dat o palmã, dacã eram
în locul lui eu îþi dãdeam douã!”10.

Un alt episod care-i atestã indiferenþa în
faþa avuturilor lumeºti este cel în care, câºtigând
la loz în plic o motoretã „Simpson” – la vremea
aceea o raritate ºi un bun de mare preþ –, la chiar
prima urcare pe ºaua ei a abandonat-o pur ºi
simplu în ºanþul în care s-a oprit dupã ce a pãrãsit
ac ci den tal carosabilul, spunându-ºi în sinea lui:
„Motoreta asta nu e decât o pacoste, la ce bun sã
mã mai urc pe ea? Mai bine sã o ia cineva care o

poate preþui cu adevãrat!”11. Câþi oare dintre noi
ar fi procedat în felul acesta dezinteresat?

Doctorul Vic tor Pop, cu toate cã era un
mare iubitor de copii, probabil (ºi) datoritã timi -
ditãþii excesive, a trãit o viaþã solitarã din punct de 
vedere fa mil ial, cãsãtorindu-se foarte târ ziu, dupã 
pensionare (continuând sã profeseze, însã), la 62
de ani, fãrã sã lase urmaºi legitimi, în afara celor
doi copii ai femeii cu care a decis sã-ºi împartã
crepusculul vieþii. Însã „Unchiul Vic tor – se con -
sidera vãr cu mama – a avut, poate, cele mai mari
bucurii de la copiii pe care i-a salvat de la boli ºi
moarte ºi a avut mulþi copii, mii, zeci de mii,
poate sute de mii... ºi eu ºi copiii mei facem parte
dintre aceºtia... ºi-i mulþumim!”12, mãrtu risea dr.
Mihai Dãncuº în emoþionantul articol pe care nu
putem sã nu-l citãm cu largheþe aici ºi care, toto -
datã, ne-a împãrtãºit, cu amabilitatea-i ca rac -
teristicã, din amintirile sale cu doctorul Vic tor
Pop. Printre acestea se numãrã un episod din
copilãrie, când, îmbolnãvit fiind de scarlatinã,
pãrinþii sãi l-au chemat pe doc tor la domiciliul lor. 
Dupã ce l-a consultat ºi i-a administrat trata men -
tul adecvat, i-a întrebat pe pãrinþi dacã se poate
aranja ca toþi fraþii sã fie adunaþi sã doarmã într-o
singurã încãpere. Camerele fiind mici ºi copiii
mulþi, pãrinþii au rãspuns cã nu, nu au cum sã intre 
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Dr. Victor Pop, alãturi de soþia Margareta (Manci)
ºi fratele Gheorghe

10 Informator nepotul Andrei Pop (fiul fratelui Gheorghe), cunoscut ca Doru.
11 Idem.
12 Mihai Dãncuº, art. cit.



toþi într-una singurã. Dar medicul a insistat ºi atoþi într-una singurã. Dar medicul a insistat ºi a
sugerat sã se aducã paturi din celelalte camere ºi
sã doarmã mai mulþi într-un pat dacã e nevoie,
ceea ce s-a ºi întâmplat în cele din urmã. Astfel cã
toþi copiii familiei Dãncuº s-au îmbolnãvit deo -
datã de scarlatinã, molipsindu-se unii pe alþii ºi
scãpând mai repede ºi mai uºor de boala specificã
perioadei copilãriei.

„Aºa cum unchiul Duda a avut parte de o
nevastã maghiarã, tot aºa a avut parte ºi unchiul
Vic tor de o soþie cu numele de Monþi (dupã pro -
nunþie, dar scris Manci – de la Margareta, în limba 
maghiarã, n.n.). Toate bune ºi frumoase pânã
într-o zi când unchiul Vic tor a luat toate tablourile 
de pe pereþi ale lui Monþi ºi le-a dus în beci, iar în
locul lor a instalat icoane pe sticlã, icoane pe
lemn, covoare vegetale, blide etc. Tensiunea a
fost maximã, dar unchiul Vic tor nu a cedat, iar
obiectele de artã popularã maramureºeanã au rã -
mas la locul lor”13.

„Vom înþelege marele umanism de care a
fost cuprins Vic tor Pop întreaga viaþã, dacã ne
gândim la educaþia primitã în familie ºi [la] am -
bianþa în care a crescut, ºtiind frumoasele tradiþii
ale familiilor de preoþi [greco-catolici] din aceastã
parte a Þãrii. De altfel, strãbunicul Doctorului,
Todor Pop, a fost tot preot, în Cãlineºtii Oaºului,
iar tatãl acestuia, deci strãstrãbunicul, a fost la fel
preot, doar bunicul a fost notar în Turþ”14. De
asemenea, fraþii Gheorghe ºi Andrei au fost tot
preoþi, la fel ca unul dintre strãbunicii materni,
George Orosz, care a fost preot greco-catolic în
Seini. Demn de menþionat aici este ºi faptul cã
tatãl Andrei Pop a fost în tinereþe capelan la
ªiºeºti, slujind împreunã cu Vasile Lucaciu. Din
nefericire, a decedat când copiii sãi erau încã
mici, la doar 40 de ani, în anul 1926, pe când era
paroh în localitatea Satu Mic15.

Aºadar, pe lângã „apostolatul pe tãrâmul
medicinei in fan tile, al pediatriei”, doctorul Vic tor 
Pop „va face ºi apostolat pentru culturalizarea
marelui pub lic (fiind unul dintre fondatorii aºa-zi -

selor brigãzi ºtiinþifice, de altfel continuatoare ale 
frumoaselor tradiþii înfiinþate de corifeii Aso cia -
þiunii pentru Cultura Poporului Român din Mara -
mureº – la 1860, care se deplasau la sate pentru
luminarea þãranilor)”16.

Activitatea culturalã.
În slujba spiritualitãþii ºi artei populare

Dragostea de patrie ºi de neam s-a exprimat
la doctorul Vic tor Pop nu doar prin grija ºi de -
dicaþia pãrinteascã faþã de redobândirea ºi men -
þinerea stãrii de sãnãtate a celor mici, ci ºi prin
valorizarea creaþiilor de suflet ºi de spirit ale
þãranului român, atât din Maramureº, cât ºi din
teri toriile limitrofe – pe cât avea posibilitatea sã
aco pere cu eforturi proprii. Fiindcã cea mai ar -
dentã pasiune a sa a fost, fãrã îndoialã, drumeþia.
Dar nu drumeþia doar de dragul drumeþiei, ci cu
precãdere peregrinatul prin Þara Maramureºului
în cãutarea valorilor tradiþionale populare au ten -
tice, meºteºugite de trãitorii acestor meleaguri
ancestrale, încã de pe vremea dacilor liberi. Astfel 
cã „Doctorul Pop a strãbãtut satele Mara mu re -
ºului cu toate vãile ºi potecile «per pedes aposto -
lorum», aºa cum îi plãcea mai mult, cunoscând
mii ºi zeci de mii de oameni ºi care, la rândul lor,
l-au apreciat ºi respectat, atât pentru tãmãduirile
aduse pruncilor prin tainele medicinei, cât ºi
pentru sfaturile ºi discuþiile purtate pe di verse
teme învãþând unii de la alþii... pentru cã Doctorul
Pop recunoºtea cu bucurie cã a învãþat multe
lucruri de la þãrani. Le-a pãtruns sufletul, sistemul 
de viaþã, felul lor de a fi, de a gândi, filosofia lor.
I-a iubit ºi i-a respectat ºi þãranii au simþit aceasta.
Le-a descoperit nobleþea ºi frumuseþea, pe care
le-a apreciat ºi pus la loc de cinste”17.

Ori de câte ori nu reuºea sã cutreiere pe jos
distanþele apreciabile pânã la destinaþiile dorite,
doctorul Vic tor Pop apela – aproape fãrã excepþie
– la nepotul sãu bijutier Doru Pop, care poseda
maºinã ºi îl transporta cu solicitudine pretu tin -
deni. Neobositul cercetãtor al patrimoniului ar tis -
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13 Andrei (Doru) Pop, op. cit., p. 143.
14 Ibi dem.
15 Claudiu Porumbãcean, Viorel Câmpean, Kereskényi Sándor, Oameni din Seini, Editura Vasile Goldiº Uni ver sity

Press, Arad, Editura Muzeului Sãtmãrean, 2013, p. 150. Vezi ºi Viorel Câmpean, Pãrintele Andrei Pop, slujitor un
deceniu al românilor din ªiºeºti, în ªiºeºti. Vatrã strãbunã, vol. V, coord. Gavril Babiciu, Editura Eurotip, Baia Mare,
2013, p. 92-97.

16 Mihai Dãncuº, art. cit.
17 Ibi dem.



tic tradiþional a bãtut astfel în lung ºi în lat întreg
þinutul Maramureºului, în vederea colecþionãrii
obiectelor de autenticã valoare culturalã ºi spi -
ritualã. „De la adunarea lor cu migalã ºi deli -
cateþe, la expunerea lor în casa sa, care a devenit
un sanctuar al culturii noastre tradiþionale, Doc -
torul Pop Vic tor a trecut la studiul acestor mãr -
turii de veche culturã, la început întrebând fãrã
jenã, apoi iniþiindu-se, ca în ultimii ani ai vieþii sã
devinã un bun spe cial ist al acestui domeniu, stã -
pânind limbajul ºi bibliografia de specialitate ºi
dialogând cu savanþi din þarã ºi de multe ori ºi de
peste hotare”18.

„Aºa cum am spus, mergeam la Sighet, la
unchiul Vic tor, ne urcam toþi trei în maºinã ºi
plecam pânã la poalele unor munþi ºi dealuri, ºi
era o desfãtare sã asiºti la un di a log între cei doi
fraþi. Unchiul Vic tor colecþiona ºi el, dar erau
lucruri numai din arta popularã. Avea la acea orã
poate cea mai mare colecþie de prescurnicere din
þarã, covoare vegetale, ceramicã, crestãri în lemn,
icoane pe lemn ºi sticlã. La o expoziþie organizatã
la Baia Mare, printre alte exponate s-au aflat ºi
prescurnicerele unchiului Vic tor, prescurnicere
care aveau o vechime (unele dintre ele) de sute de
ani. Un profesor de la Bucureºti, spe cial ist în
prescurnicere, a fost atras de unul anume. I-a
chemat ºi pe ceilalþi specialiºti ºi au constatat cã
prescurnicerul în cauzã este aidoma coloanei infi -
nitului sculptate de Brâncuºi. Atunci s-a lansat
pentru prima datã pãrerea ºi întrebarea: oare
Brâncuºi a vizitat cândva Maramureºul? Oare sã
fi fost inspirat în lucrarea sa, deºi originalã ºi
autenticã, de prescurnicerele din Maramureº?”19.

Prin peregrinãrile sale, doctorul Pop a luat
con tact cu alþi cercetãtori ºi colecþionari de artã
popularã, printre care ºi membrii celebrei de-acum
familii Pipaº, cu care a colaborat ºi cu care a fãcut
schimb de diferite obiecte artizanale, rãspândind
totodatã vestea existenþei impresionantei lor co -
lecþii tuturor celor interesaþi ºi cu precãdere celor
care îi vizitau propria colecþie. Faima de colec -
þionar a doctorului Pop s-a rãspândit în toate col -
þurile þãrii, astfel încât casa acestuia a ajuns sã fie
nu doar depozitar al unui patrimoniu tradiþional

neasemuit, ci ºi un loc de pelerinaj cul tural, vizitat 
fiind de personalitãþi marcante din di verse do -
menii de activitate ºi de diferite specialitãþi. În
Cartea de oaspeþi, pe care o deþinea doctorul Vic -
tor Pop, ºi-au lãsat impresiile, atât simpli admi -
ratori de frumos, cât ºi academicieni, ambasadori, 
profesori universitari, cercetãtori ºi savanþi de
renume naþional ºi chiar internaþional.

Iatã cât de frumos ºi de elogios îºi exprimã
admiraþia faþã de valoroasa colecþie etnograficã a
doctorului Vic tor Pop ºi cuvintele prin care îºi
aduc prinosul în faþa frumuseþii ºi profunzimii
artei þãrãneºti ºi a înaltei spiritualitãþi a creatorilor ei
câþiva dintre cunoscuþii condeieri mara mureºeni:

Mihai Dãncuº: „Medic pediatru emerit, dr.
Vic tor Pop, pe lângã prodigioasa activitate med i -
co-sanitarã care i-a adus dragostea, stima ºi res -
pectul þãranilor din toate satele Maramureºului,
pentru umanismul sãu, înzestrat cu o sensibilitate
deosebitã, de peste 25 de ani adunã, selecteazã ºi
claseazã comori de artã popularã maramureºeanã. 
Colecþia sa cuprinde: icoane pe sticlã, covoare
maramureºene (în culori vegetale ºi de anilinã),
obiecte din lemn încrestate ar tis tic, ceramicã de
Vama, Iza, Lãpuº. Dominantele colecþiei sunt ce -
ra mica de Sãcel (fiind unul dintre primii colec -
þionari care au in tuit valoarea documentarã ºi
ar tis ticã a acesteia) ºi, desigur, colecþia unicã de
pecetare, care prin varietatea formelor ºi ve chi -
mea lor, prin arta încrestãturii ºi sculpturii do -
vedesc potenþe artistice extraordinare. Ele ne duc
cu gândul la nevoia de exprimare artisticã a þãra -
nului prin mon u men tal ºi, adeseori, a realizãrii
acesteia ºi în plan miniatural. Dr. Vic tor Pop nu
este numai un rafinat colecþionar, ci ºi un pasionat 
etnograf amator, un îndrumãtor ºi vajnic apãrãtor
al patrimoniului cul tural þãrãnesc”20.

Augustin Cozmuþa: „Un cuvânt aparte me -
ritã pecetarele din colecþia lui Vic tor Pop, o ade -
vãratã «expoziþie în expoziþie», prin frumuseþea
lor unicã ºi surprinzãtoare, în forme pe cât de
arhaice, pe atât de moderne, intrând în rezonanþã
cu sculpturile lui Brâncuºi (Coloana infinitã,
scau nul de la Masa tãcerii, Pasãrea mãiastrã ºi
altele), dar ºi cu arta universalã în gen eral (multe
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18 Ibi dem.
19 Andrei (Doru) Pop, op. cit., p. 143.
20 Mihai Dãncuº, Colecþii ºi colecþionari maramureºeni, în „Maramureº” (supliment cul tural al cotidianului „Pentru so -

cial ism”), decembrie 1981, p. 6.



exem plare pot fi con sid er ate miniaturale pira -
mide, mici pagode sau stranii stele funerare)”21. 

Dorin ªtef: „Despre pecetarele adunate cu
rãbdare ºi pasiune de-a lungul anilor de etno -
graful amator Vic tor Pop s-a vorbit ºi s-a scris
mult, fãcându-se elogiul cuvenit acestor bijuterii
sculpturale ale artei lemnului din Maramureº.
Ceea ce m-a frapat ºi mi-a reþinut în mod deosebit
atenþia au fost supleþea ºi tehnica de construcþie a
fusurilor cu zurgãlãi, aceºti buzdugani paºnici ai
maramureºencelor. Þara Maramureºului a fost
din totdeauna pat ria unei civilizaþii a lemnului, de
aceea maramureºenii au trecut cu mult înaintea
altora de la meºteºug la artã, de la simpla ne -
cesitate la actul cre ator (porþile de lemn, în crus -
tarea obiectelor casnice, aceste fusuri cu zurgãlãi
etc.), astfel încât îmbinãrile din lemn fãrã acce -
sorii metalice au devenit cu timpul o mãiestrie ce
le-au adus faima ºi renumele acestor uriaºi viteji
ºi înþelepþi descendenþi ai dacilor liberi.

Fusurile cu zurgãlãi ascund în miezul lor
taina unor pietricele alese cu grijã de meºterul
fãcãtor de minuni din lemn. Þãpuºa, o datã îmbi -
natã, nu e voie de cãtre nimeni sã fie desfãcutã,
cãci numai aºa misterul ce-l poartã cu sine îl poate 
potenþa ºi mãri pânã dincolo de viaþa unui om.

Sã ne imaginãm cum în lungile seri de iar -
nã, în ºezãtorile din satele maramureºene rãsunã
15-20 de astfel de fusuri a cãror muzicã sfericã ne
duce cu gândul la clipocitul suav al unui izvor de
munte sau la jarul mocnind al unui foc îmbãtrânit. 
ªi sã-l numim simplu – «Con cert în do mi nor
pentru fusuri cu zurgãlãi»”22.

Fe lix Mar ian: „În paralel cu preocupãrile
sale profesionale, s-a dedicat colecþionãrii co -
morilor de artã popularã din Maramureº. Colecþia
Dr. Vic tor Pop reprezintã o veritabilã instituþie de
culturã care înfãþiºeazã geniul pop u lar, creaþii de
o autenticã artã. Bogata ºi variata sa colecþie per -
sonalã cuprinde obiecte de diferite facturi, re -
prezentând principalele genuri ale artei populare

maramureºene. Ele sunt o dovadã grãitoare a unei
îndelungate tradiþii a vieþii ºi culturii de pe aceste
meleaguri. Colecþia dovedeºte o puternicã origi na -
litate, o mare bogãþie, o deosebitã valoare artisticã.

În cadrul colecþiei de artã popularã mara -
mureºeanã întâlnim: covoare în culori vegetale cu 
mo tive antropomorfe din zonele Sãcel, Botiza;
crestãturi în lemn reprezentate prin statuete
(Vadul Izei); linguri de lemn (Botiza); ustensile
ciobãneºti ºi, în spe cial, pecetare (56 de unicate);
sculpturi monumentale în miniaturã cu mo tive
ornamentale originale, unele cu vechime con si -
derabilã; ceramicã de Iza, Sãcel, Vama (farfurii,
ulcele, strãchini etc.); icoane pe sticlã, dintre care
unele executate în Maramureº, iar altele pro ve -
nind de la Mãnãstirea Nicula (de lângã Gherla),
multe cu o vechime de peste o sutã de ani23.
Eforturile susþinute de a concentra bogatele valori 
ale creaþiei populare maramureºene într-o co lec -
þie reprezentativã, cuprinzãtoare ºi organizatã sis -
te matic, preocuparea continuã pentru problemele
le gate de dezvoltarea artei populare din aceastã
parte a þãrii situeazã colecþia de artã popularã mara -
mureºeanã a dr. Vic tor Pop la un loc de cinste”24.

Ioan Ardeleanu-Pruncu: „La spital avea
des chisã o expoziþie permanentã. Fiecare exponat 
avea povestea lui ºi trebuia ascultatã. Vorbea
despre ele ca despre copiii lui, cu un entuziasm
con tam i nant. Aºa s-a «molipsit» – cum singur
recunoaºte – doctorul Toma Hanciuþa ºi nu numai 
el. Trecea adeseori prin piaþã – îi plãcea sã o facã
– ºi certa cu blândeþe, dar fãrã menajamente,
femeile care aduceau spre vânzare þesãturi care nu 
respectau tradiþia motivelor ºi culorilor noastre.

O viaþã de om... de doc tor... alþii au fãcut
averi... el, o biatã colecþie de artã popularã... niºte
pecetare... Cea mai frumoasã ºi valoroasã colecþie 
de pecetare din Maramureº!”25.

Trebuie menþionat cã, dincolo de valoarea
artisticã a acestor obiecte de nobilã tradiþie,
pecetarele (numite ºi pristornice sau prescurare)
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21 Augustin Cozmuþa, Preþuirea artei populare. Oameni ºi pasiuni, în „Pentru so cial ism”, An 38, nr. 9941, 24 octombrie
1987, p. 3.

22 Dorin ªtef, Con cert pentru fusuri cu zurgãlãi, în „Pentru so cial ism”, An 39, nr. 10171, 21 iulie 1988, p. 3.
23 Vezi N. Sculy Logotheti, în Cuvânt-înainte la cartea Iuliu Pop, Pecetare maramureºene, Centrul Creaþiei Populare

Maramureº, Editura Cybela, Baia Mare, 1995: „Începând cu primii ani de dupã 1800 întâlnim curent, în întreaga þarã,
pecetare confecþionate din lemn, piatrã, ceramicã sau chiar metal. Unul dintre cele mai frumoase, confecþionat din
lemn, se aflã în colecþia Dr. Vic tor Pop din Sighetul Marmaþiei, datat 1812” (p. VI).

24 Fe lix Mar ian, Un mare colecþionar, în „Graiul Maramureºului”, An 6, nr. 1328, 5-6 martie 1994, p. 5.
25 Ioan Ardeleanu-Pruncu, art. cit.



sunt parte a simbolismului creºtin, a cãror sa -
cralitate e confirmatã de respectarea cu stricteþe a
unor norme de utilizare ancestrale. Coacerea ºi
matriþarea prescurilor cu aceste pecetare era fã -
cutã, în trecut, con form ritualului religios care
prevedea cã numai o femeie de o înaltã þinutã
moralã, virtuoasã, are voie sã punã pecetea cu
acest obiect sacru, prescura „sortitã fiind «jertfei
celei fãrã de sânge», atributul suprem al creºti -
nãtãþii”, care „se identificã simbolic cu trupul
Mântuitorului, iar vinul cu sângele Sãu, devenind
astfel substanþa împãrtãºaniei întru Hristos, sfânta 
euharistie”26. Cu toate cã ºi acum „pregãtirea ºi
coacerea pâinilor este rezervatã exclusiv bã trâ -
nelor satului, vãduve «cu rate», sau maicilor din
mãnãstiri, socotite a fi singurele de bunã-cuviinþã
în mãsurã a înfãptui aceastã trudã ale cãrei roade
sunt sortite celei mai de seamã taine creºtineºti”27, 
în vechime se desemna acestui scop o femeie
absolut castã, fiind crescutã ºi educatã de micã în
a-ºi pãstra virtutea intactã pentru tot restul vieþii.
De asemenea, se urmãrea ca în permanenþã sã
existe o femeie crescutã în aceleaºi condiþii de
castitate desãvârºitã, care sã poatã lua oricând
locul titularei, în cazul în care aceasta se îmbol -
nãveºte sau trece la cele veºnice28. „Începutul
circulaþiei pecetarelor poate fi pus în legãturã cu
Porunca Mântuitorului datã la Cina cea de Tainã
de a se perpetua amintirea frângerii pâinii care
este, fãrã îndoialã, elementul cel mai de seamã al
ritualului liturgic ºi, ca atare, el dãinuie aproape
neschimbat pânã în zilele noastre”29.

Romul Pop: „Arhicunoscut, nu numai ca
medic de spital, ci ºi ca doc tor-cãlãtor, adesea
«per pedes apostolorum», a cunoscut el însuºi –
acasã la ei – oamenii ºi valorile acestui minunat
nordic plai românesc. Aºa a «descoperit» ºi pri -
mul pecetar al colecþiei ce numãrã azi 56 de uni -
cate. Casa dumnealui din strada Plevnei nr. 37
(ul te rior redenumitã Strada „Dr. Vic tor Pop”,
n.n.) este un sanctuar cu frumuseþi nepereche, în
care oficiazã pe altarul Frumosului: pecetare ºi
blide, fuse cu zurgãlãi ºi þesãturi, spãrgãtoare de
nuci ºi bâte ciobãneºti, fluiere ºi cergi.

Octogenarul «dac liber» converseazã ca un
înþelept nu numai cu bãtrânele pecetare, ci ºi cu
numeroºii sãi vizitatori (unii, erudiþi specialiºti –
cum se poate citi pe filele unei «cãrþi de aur»),
pentru cã unchiul Vic tor «este acasã» în multe
domenii ale frumosului: de la etnografie ºi fol -
clor, pânã la istorie ºi teologie”30.

Teresia Bolchiº Tãtaru: „Dr. Vic tor Pop
(1914-1995) era un om cu o viaþã închinatã ocro -
tirii sãnãtãþii copiilor Maramureºului ºi a va lo -
rilor artei populare, adunând principalele ei
ge nuri într’o veritabilã «instituþie» de culturã.
Co lecþia sa in clude: covoare în culori vegetale
(Sãcel, Botiza), crestãturi în lemn (Botiza), usten -
sile pãstoreºti, pecetare pentru prescurã (56 de
unicate!), sculpturi monumentale în miniaturã cu
valoroase mo tive ornamentale, ceramicã de Sãcel
ºi Vama (Oaº), icoane pe sticlã (Maramureº ºi de
la Mãnãstirea Nicula de lângã Gherla), nu puþine
dintre ele cu o vechime de o sutã de ani. Va -
loroasa colecþie, azi, îmbogãþeºte Muzeul Mara -
mureºului din Sighet”31.

ªi iatã cum îl caracterizeazã pe doctorul
Vic tor Pop ºi colecþia sa deosebitã fratele
acestuia, fotograful de prestigiu Iuliu Andrei Pop, 
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Casa din Plevnei nr. 37 
(ul te rior redenumitã Strada „Dr. Vic tor Pop”)

26 N. Sculy Logotheti, în Cuvânt-înainte la op. cit., p. III.
27 Ibi dem, p. IV.
28 Informatori Andrei (Doru) Pop ºi pr. farm. Florian Ioan Oros.
29 N. Sculy Logotheti, în Ibi dem, p. V.
30 Romul Pop, Glasul pecetarelor, ed. a II-a revãzutã (ed. I, 1993), Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lãpuº, 2006, p. 164.
31 Pentru al nostru Iuliu Pop „Duda”, în Centenar Iuliu Andrei Pop, ed. cit., p. 148.



care, de altfel, i-a împãrtãºit pasiunea pentru co -
lecþionarea obiectelor de artã popularã:

„Vic tor este mai mare decât mine cu un an.
ªtie sã vadã frumosul ºi, mai ales, sã facã distinc -
þie între obiecte, între cele ce sunt autentice ºi cele 
ce nu sunt autentice, cele valoroase ºi cele care
strãlucesc în fals. A avut acest dar ºi, mânat de
pasiunea de a colecþiona frumosul, fiind medic ºi
cercetând copiii din casã în casã, din sat în sat,
dacã a vãzut obiecte într-adevãr valoroase, a cãu tat 
sã intre în posesia lor. Aºa ºi-a for mat colecþia. ªi
dacã el astãzi, la cei peste 80 de ani, mai are câteva
clipe de bucurie în viaþã, le are atunci când ia un
pecetar în mânã ºi se uitã la el ºi îl admirã...”32.

Un mo ment amuzant din viaþa doctorului
Vic tor Pop ne-a fost istorisit de dr. Mihai Dãncuº,
care atestã poate cel mai bine dragostea medicului 
pentru creaþia artisticã a þãranului român. Pe vre mea 

când Muzeul Maramureºului avea puþini angajaþi,
iar directorul Dãncuº rãmãsese singur în clãdire,
acesta a primit vizita doctorului Vic tor Pop, pe
care l-a închis în depozitul muzeului pentru a se
delecta ºi a „conversa” în liniºte cu obiectele de
aici. Dupã mai multe ore trecute de când a sosit la
muzeu, iatã cã a venit ºi ora închi derii, iar
directorul Dãncuº a uitat cã doctorul Pop este în
instituþie, aºa cã a încuiat uºa ºi a plecat acasã.
Dupã o vreme, când s-a dezmeticit din starea
contemplativã ºi de veneraþie în faþa în cãrcãturii
spirituale a operelor de artã þãrãneºti, medicul s-a
vãzut în situaþia de a nu putea ieºi, astfel încât ºi-a
petrecut întreaga noapte în mu zeu, fãrã, însã, a se
supãra cã a fost încuiat acolo pânã a doua zi.

ªi iatã cum îºi descrie colecþia însuºi doc -
torul Vic tor Pop, într-un interviu luat acestuia de
Ioan Ardeleanu-Pruncu:

„— Câteva covoare vegetale ºi câteva cu anilinã, piese reprezentative din ceramica zgrafitatã de Iza 
ºi de Vama, câteva icoane pe sticlã, piese mãrunte din cultura lemnului (fuse, linguri, coleºere,
piperniþe etc.) ºi mai mari (câteva bâte ciobãneºti, ladã de zestre, cujelci, scaune etc.) ºi o bunã parte din 
colecþia mea de pecetare, de care sunt mândru. Cele câteva casete sunt din colecþia de zgãrdane a
colegului, dr. I. Coman.

— Care credeþi cã este menirea colecþiilor particulare?

 În orice caz, una educativã. Per sonal sunt la a doua expoziþie de acest fel ºi casa mea a stat ºi stã în
permanenþã deschisã tuturor iubitorilor de artã popularã de pretutindeni. N-am scãpat niciun prilej de a
populariza cu exigenþã frumuseþile artei populare de pe aceste meleaguri. Intenþionez, dacã voi gãsi
înþelegere, sã deschid o expoziþie în municipiul Baia Mare, în colaborare cu fratele meu, Iuliu Pop,
pãtruns, ºi el, de aceastã pasiune.

— Dar rolul expoziþiilor de acest fel care credeþi cã este?
— Le con sider printre cele mai eficiente mijloace de ridicare a nivelului cul tural, de educare

patrioticã a maselor largi ºi îndeosebi a tineretului.
Cunosc ºi alþi colecþionari pasionaþi, de pildã din rândul profesorilor, organizatori de muzee

ºcolare, ºi cred cã n-ar fi lipsitã de interes organizarea unor expoziþii colective, pe teme, în cadrul
muzeului maramureºean. Am asistat, cu câteva luni în urmã, la o interesantã sesiune de comunicãri
ºtiinþifice organizatã de muzeul nostru. O aºtept pe a doua, mai concisã, mai riguroasã ºi la care am dori 
sã ne aducem contribuþia mãcar cu o expoziþie de felul celor amintite mai sus.

— Ce v-a determinat sã colecþionaþi obiecte de artã popularã?

— Dragostea ºi numai dragostea purã pentru aceste frumuseþi ºi pentru oamenii care le-au creat ºi le 
creeazã. ªi, sã nu mi se ia drept lipsã de modestie, dar am convingerea cã am salvat de la dispariþie

valori autentice; puþine, ce-i drept, dar valori”33.

Doctorul Vic tor Pop în memoria posteritãþii. Distincþii ºi onoruri

Activitatea prodigioasã a doctorului Vic tor
Pop a rodit nu doar în rezultatele excepþionale
avute în ctitorirea ºi dezvoltarea mediului spi -
talicesc, ci, mai ales, în transmiterea omeniei, a

respectului pentru meseria de medic ºi faþã de
pacienþi, concretizându-se prin predarea ºtafetei
conducerii spitalului ºi a strãdaniei pentru ame -
liorarea sãnãtãþii in fan tile pe lungã duratã unui
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ism”, An 22, nr. 5764, 10 au gust 1972, p. 2.



demn urmaº, doctorul Anton Wirz, de altfel pri mul
doc tor în ºtiinþe medicale din Maramureº (1975)34. 

ªi nu putem sã îl amintim pe dr. Anton
Wirtz, elevul care ºi-a întrecut dascãlul (ono -
rându-i în acest fel munca), fãrã a prezenta inter -
viul luat, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de viaþã

ºi 50 de ani de activitate medicalã, de ziarista
Ioana Lucãcel acestui continuator al muncii de o
viaþã a doctorului Vic tor Pop, din care aflãm o
serie de aspecte foarte interesante din activitatea
remarcabilã desfãºuratã pe altarul sãnãtãþii pe -
diatrice de cãtre cei doi medici:

„Re porter: Ce ne puteþi spune despre începutul actualei secþii de pediatrie?

Anton Wirtz: Prima secþie de pediatrie s-a nãscut la Sighet în 1947, prin efortul doctorului Vic tor
Pop, iar actuala clãdire dateazã din 1972. A venit unul dintre secretarii lui Ceauºescu, Vir gil Trofin, ºi a 
zis cã vrea clãdirea în care funcþiona secþia. Am spus: «Da, dar ne faceþi una nouã». La care, primul
secretar de aici, unul, Nicolae Ro man, a zis: «Nu, vã dãm noi o clãdire din vechea cazarmã». Le-am
explicat cã pediatria este o secþie care impune anumite condiþii ºi Trofin mi-a dat dreptate. Aºa cã ne-a
dat Ministerul Turismului bani, sã facem noua secþie.

Rep.: E adevãratã povestea cu vânãtoarea lui Voinea Marinescu în Maramureº, în urma cãreia
secþia a primit o sumã importantã de bani?

A.W.: Da. A venit Voinea Marinescu în Maramureº ºi ne-a dat o sumã de bani, cã i-a ieºit
vânãtoarea. Am tranchilizat un urs, sã-l poatã împuºca. El simþea nevoia unui trofeu deosebit, aºa cã am 
aranjat vânãtoarea. Uneori, scopul scuzã mijloacele. Ne-a dat 3 milioane, pe vremea când eu aveam
salariu de 600 de lei.

Rep.: Pe atunci, Secþia de pediatrie se afla lângã Grãdina Morii.

A.W.: Da. ªi era dotatã cu tot ce trebuia, aveam inclusiv centralã termicã. Pe atunci, funcþiona ºi o
secþie de tuberculozã pentru copii. Ne confruntam cu foarte multe cazuri de tuberculozã, atunci. Erau ºi 
boli infecþioase, încã nu începuserã vaccinãrile, abia atunci începuserã sã aparã antibioticele, la noi.
Primele antibiotice au apãrut, în Sighet, prin evreii care erau din pãrþile locului. Aºa, am aflat ºi noi de ele.

Rep.: Ce metode noi de tratament aþi introdus, ul te rior?

A.W.: Noi am mers, treptat, spre modernizare. Am fost primii care au introdus perfuziile de
rehidratare. Mureau cu sutele copiii bolnavi de diaree. Nu aveam cum sã înlocuim apa ºi sãrurile pe
care le pierdeau. Exista o metodã tâmpitã, cã bãgai apã sub pielea copilului, îl umflai, dar apa nu se
absorbea. ªi mureau. Din 1968, am început sã folosim perfuziile de rehidratare. Tot aºa, fãcând un curs
de terapie pentru nou-nãscuþi, un profesor mi-a spus sã fac lampa de fototerapie. Copiii care erau cu
icter stãteau o zi ºi o noapte sub tuburi de neon, iar icterul dispãrea. Noi am fost, dupã Bucureºti, primul 
spital care a creat acest tub. Ne-au ºi dus, ul te rior, aparatul la un târg de invenþii medicale. Noi am avut
ºi primul centru de terapie intensivã. Pe atunci, aveam ºi punctul nostru de laborator, cab i net ºi salã de
operaþie, aparate Roent gen, aveam farmacie proprie.

Rep.: Secþia de pediatrie a avut o perioadã bunã ºi dupã Revoluþie. Era, probabil, singura secþie
care se autofinanþa.

A.W.: Dupã Revoluþie, dintr-o intuiþie ºi cu ajutorul Celui de Sus, am apelat la colegii plecaþi ºi
le-am cerut sprijinul. Am înnodat colaborãri cu nemþii, austriecii, olandezii ºi, apoi, elveþienii. Nu
veneau ajutoare doar pentru pediatrie, ci pentru tot spitalul. ªi înainte de Revoluþie, ºi dupã, ne-am
autofinanþat. Nu ne-am bazat pe sistem. Am învãþat de la Vic tor Pop sã dau bani din buzunarul propriu
pentru ce e necesar, nu sã cer de la conducerea spitalului. Una dintre cele mai mari realizãri a fost relaþia 
cu profesorul Fanconi. Dacã elveþienii nu aduceau aparatele astea, spitalul nu era acreditat.

Rep.: Ce alte modele aþi avut?

A.W.: L-am respectat mult pe Vic tor Pop, fostul ºef al Secþiei de pediatrie. I-am dat secþiei numele
lui, o stradã din Sighet poartã, de asemenea, numele lui. Am solicitat sã fie fãcut cetãþean de onoare al
Sighetului post mor tem ºi i-am aranjat ºi mormântul. L-am respectat. Ceilalþi urmaºi i-au scos pe ºefii
de secþie, de la care au învãþat meserie, pe uºa din dos. Profesorul [Rãzvan] Priºcu, care a fost directorul 
Institutului de Ocrotire a Mamei ºi Copilului ºi care a rãspuns, din partea ministerului, de judeþul
Maramureº. Tot ce am învãþat de la el am aplicat.

Rep.: Erau probleme în breasla pediatrilor din judeþ?
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A.W.: Noi nu ne mâncam între noi, dimpotrivã. Cât am fost ºef de secþie, organizam întâlniri cu toþi
medicii pediatri, prin rotaþie, în câte-o localitate, sã uniformizãm lucrurile. În cazul altor spe cializãri,
nu exista aºa ceva.

Rep.: A scãzut calitatea umanã a personalului med i cal, acum?

A.W.: Relaþiile dintre medici ºi cele dintre pacienþi ºi doctori erau extraordinare. Dar acestea s-au
degradat în aºa mãsurã, încât, de multe ori, mi-e ruºine sã spun cã sunt medic. E o goanã permanentã
numai dupã câºtig. Niciun coleg cu care am lucrat n-avea casã, n-avea maºinã. Acum, vine medicul ºi
spune cã, dacã dupã 5 ani n-are casã ºi maºinã, îi merge prost.

Rep.: Se poate spune cã aveþi cei mai mulþi copii de suflet din judeþ.

A.W.: Am tratat trei generaþii. Au venit la mine bunica, pãrinþii ºi nepoþii.

Rep.: E adevãrat cã nu purtaþi halat, pentru a nu crea o barierã între dumneavoastrã ºi pacient?

A.W.: Da! ªi era sã fiu sancþionat de multe ori pentru asta. Copiii se sperie dacã te vãd în halat. Tot
timpul, am jucãrii sau bomboane pentru ei. Vin cu plãcere. Nu-mi spun domnu’ doc tor, îmi spun nenea Wirtz.

Rep.: Cum s-a schimbat patologia, de atunci?

A.W.: Patologia viralã nu exista aproape deloc. Apoi, a crescut numãrul alergiilor, din cauza
alimentaþiei, din cauza îndepãrtãrii de naturã. Pe vremea mea, de alergii scria 10 rânduri în man ual.
Astmul bronºic a devenit o problemã. La fel, cresc bolile genetice ºi malformaþiile. De vinã sunt
Cernobâlul ºi alimentaþia proastã. Plus cã multe mame beau, fumeazã în timpul sarcinii. E bine cã au
dispãrut aproape complet tuberculoza ºi bolile infecþioase care fãceau ravagii.

Rep.: A dispãrut ºi ma nia leacurilor bãbeºti ºi a automedicaþiei.

A.W.: Nu de tot. Eu m-am luptat mult cu aceste probleme, automedicaþia este foarte periculoasã ºi
farmaciile vând medicamente fãrã prescripþii medicale, ceea ce e grav.

Rep.: Dupã 50 de ani de carierã, care e cea mai mare satisfacþie ºi care cel mai mare re gret?

A.W.: Cea mai mare satisfacþie a mea e cã îmi vãd pacienþii în evoluþie ºi în viaþã. De asta am ºi mers 
la pediatrie. ªi am ajutat, cu precãdere, sãracii. De pildã, þiganii zic cã «doctorul Wirtz e tatãl nostru».
Regretul cel mai mare e cã aº fi putut face mai mult, dacã nu erau prostia, invidia ºi rãutatea. Dar am
plecat de la ce mi-a spus tata: «Dacã vrei sã faci ceva bine, nu þine cont de nimic, mergi înainte»! Acesta 

a fost motivul pentru care am perseverat”35.

Pe lângã acordarea titlului de Medic Emerit
în anul 1973, pentru activitatea profesionalã deo -
sebitã desfãºuratã pe tãrâmul medicinii in fan tile,
doctorul Vic tor Pop a fost distins ºi cu titlul de
Cetãþean de Onoare al municipiului Sighetul
Marmaþiei, din nefericire abia post-mor tem, în 
anul 199736, la doi ani dupã decesul acestuia,
survenit la 6 aprilie 1995, la vârsta de 81 de
ani.

Posteritatea a omagiat ºi a înveºnicit me -
moria doctorului Vic tor Pop în felurite chipuri.
Astfel, Secþiei de pediatrie a Spitalului Mu nic i pal
din Sighetul Marmaþiei, pe care a ctitorit-o ºi
slujit-o cu devotament timp de peste patru de -
cenii, i-a fost atribuit numele „Dr. Vic tor Pop”,
iar pe faþada acesteia s-a încrustat întru eternitate
numele inimosului medic, pe o placã de marmurã. 

De asemenea, tot în cadrul Spitalului de Pediatrie
„Dr. Vic tor Pop” este amplasat un bust al me -
dicului, care întâmpinã la intrare pe toþi cei care
trec pragul acestei instituþii. Emoþionante de-a
dreptul sunt comentariile lãsate pe pagina de Fa -
ce book a Spitalului Mu nic i pal Sighetul Mar ma -
þiei de cãtre cei care l-au cunoscut ºi îi poartã
memoria vie în suflete, dintre care spicuim câ -
teva: „Un adevãrat medic”, „Dragã Vic tor bácsi”,
„Pãcat cã atunci când au fost în viaþã nu au fost
respectaþi ºi iubiþi (dr. Vic tor Pop ºi dr. Anton
Wirtz, n.n.), aºa cum ar fi meritat. Dar aºa e în
România, din pãcate. Oamenii de valoare sunt
recunoscuþi doar atunci când nu mai sunt aici, pe
pãmânt”, „A fost foarte dedicat profesiei”.

Casa fostã muzeu în care a vieþuit ºi ºi-a
realizat ºi amenajat neasemuita colecþie de artã
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35 Ioana Lucãcel, Primul doc tor în medicinã din Maramureº, [interviu], în „Gazeta de Maramureº”, An VII, nr. 315,
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tradiþionalã poartã, de asemenea, însemnele tre -
cerii doctorului Vic tor Pop prin aceastã lume, tot
printr-o placã de marmurã. ªi, cum altfel, înseºi
strãzii pe care se aflã casa în care a locuit (an te rior 
tronson al Strãzii Plevnei) i s-a atribuit numele
„Dr. Vic tor Pop”, la propunerea domnului dr.
Mihai Dãncuº, di rec tor pe atunci al Muzeului
Maramureºului din Sighetul Marmaþiei.

Chipul doctorului Vic tor Pop a fost imor -
talizat ºi de fratele Iuliu, artistul fotograf care avea
ºi propensiuni de sculp tor, de care puþinã lume
pare sã (mai) ºtie. Pãrintele Gheorghe Pop din
Seini este unul dintre martorii oculari ai acestui
fapt: „Pe lângã arta fotograficã, Iuliu Pop a avut ºi
tal ent de sculp tor, despre care nu s-a vorbit. Soþia
sa, Marta, mi-a arãtat o statuetã re pre zentându-l pe

dr. Vic tor Pop, fratele lui Iuliu, a cãrei înfãþiºare
este de o asemãnare izbitoare cu originalul”37.

Posteritatea doctorului Vic tor Pop este, însã,
cea mai vie în inimile celor care au beneficiat, în
mod di rect, de tratamentul sãu... de OM.

Considerãm cã cel mai potrivit mod de a-i
spune „Rãmas-bun!” doctorului fãrã de arginþi
Vic tor Pop sunt cuvintele celui care i-a fost deo -
potrivã nepot, colaborator ºi prieten, pânã la
obºtescul sfârºit: Despre Dr. Pop s-au scris sute
de articole ºi cãrþi, chiar cu aprecieri de la marii
doctori ai Þãrii, la marii oameni de culturã ºi
artã, dar mai mult s-a bucurat de „mulþãmita
þãranului”. A iubit oamenii, indiferent de rasã,
religie, naþie, sãrãcie sau bogãþie, s-a devotat lor
pânã la sfârºitul vieþii38.

Mulþumiri: Nu putem încheia fãrã sã ne exprimãm recunoºtinþa faþã de cei care
ne-au oferit un preþios sprijin în întocmirea articolului prezentat (în ordinea alfabeticã a
localitãþilor de domiciliu): dr. Fe lix Mar ian, Andrei (Doru) Pop, pr. farm. Florian Ioan
Oros (Baia Mare), dr. Claudiu Porumbãcean, dr. Viorel Câmpean (Satu Mare), dr. Mihai
Dãncuº, Dragoº Ardelean ºi Ioan Ardeleanu-Pruncu (Sighetul Marmaþiei).
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Dr. Victor Pop, studiind ºi admirând câteva pecetare din colecþia proprie

Placa in memoriam ºi bustul doctorului Vic tor Pop
în Secþia de pediatrie a Spitalului Municipal din
Sighetul Marmaþiei.



Iuliu Andrei Pop
1915-1996

Claudiu PORUMBÃCEAN

Este o deosebitã onoare sã putem scrie
din nou despre Iuliu Andrei Pop (cu -
noscut de contemporani prin ape la -

tivul Duda), marele art ist fotograf al Sãtmarului ºi 
Maramureºului, de data aceasta la ceas aniversar
centenar, când se sãrbãtoreºte împlinirea a 100 de
ani de la Marea Unire a tuturor românilor. Per -
sonalitatea acestui om de culturã este strâns legatã 
de întreg spaþiul nord-vestic al României, fie cã
vorbim de Negreºti-Oaº1, locul sãu de naºtere,
sau de Satu Mare2, Seini3, Sighet sau Baia Mare.
În demersurile ºtiinþifice pe care le-am întreprins,
am fost animaþi, înainte de orice, de gândul sincer
al unei cuvenite reparaþii de ordin moral faþã de
cei care nu mai sunt, dar care au însemnat ceva
pentru istoria acestui colþ de þarã, cu atât mai mult, 
cu cât societatea contemporanã duce lipsã, în pri -
mul rând, de modele autentice. 

Personalitate complexã, atât a Sãtmarului,
cât ºi a Maramureºului, art ist fotograf de ex cep -
þie, Iuliu Pop s-a nãscut la  6 iulie 1915 în
Negreºti-Oaº. Este fiul lui Andrei ºi Irina Pop
(învãþãtoare, decedatã în anul 1970). Tatãl sãu,
preot greco-catolic, în tinereþe a fost capelan la
ªiºeºti, slujind alãturi de parohul dr. Vasile Lucaciu.
A rãmas orfan de tânãr, tatãl sãu decedând în anul
1926, pe când era paroh la Satu Mic. 

În ceea ce priveºte fa milia Pop, în puþine
cazuri familiile româneºti din Sãtmar pot coborî
atât de mult în timp, pentru a putea vorbi do -
cumentat despre strãmoºi iluºtri. Fa milia din care
a descins Iuliu-Duda Pop poate fi aºezatã la loc de 

cinste în galeria familiilor româneºti care au ono -
rat destinul neamului în acest mirific Nord de
Þarã4. Dupã afirmaþiile lui Iuliu-Duda Pop, ori -
ginea familiei Pop ar fi la Sãpânþa, unde de altfel,
a ºi fost înnobilatã. Mai întâi, la 1326 regele Carol 
Rob ert a donat cneazului Sanislãu, fiul lui Stan,
moºia Surduc. Dupã opinia lui George Petrovay,
acel Stan era „trupina comunã” din care îºi au
originea familiile: Mihalyi, Vlad, Dan ºi Siman
din Apºa; Szaplonczay, Nan, Stan, Tivadar ºi Pap
din Sãpânþa ºi Rona de Jos; Gherheº ºi Bank din
Sarasãu; Bârsan ºi Hodor din Bârsana; Mariº ºi
Stanca din Cuhea5.
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fotograf Iuliu Andrei Pop la centenarul naºterii, în Centenar Iuliu Andrei Pop…, p. 22-32

5 Ioan Mihalyi de Apºa, Diplome maramureºene din secolele XIV ºi XV, vol. I, Cluj-Napoca, 2000, p. 8.



Iuliu Pop este legat de Seini ºi prin faptul cã
unul dintre strãbunicii sãi materni a fost preot în
aceastã localitate. Este vorba despre George Orosz,
paroh greco-catolic, prezentat, de altfel. în volu -
mul Oameni din Seini6.

ªcoala primarã a fãcut-o la ªiºeºti în pe -
rioada 1920-1924, pentru ca, din 1924 sã urmeze
liceul la Sighet pânã în anul 19277, dupã care
continuã studiile la Liceul „Mihai Eminescu” din
Satu Mare. În acest an, dirigintele clasei a fost
profesorul Silviu Tãmaº. Dintre colegi, i-am re -
marcat pe viitorul preot greco-catolic Felician
Soran, precum ºi pe viitorul profesor de la ªcoala
Normalã orãdeanã, Vasile Vartolomei. Anul ºco -
lar urmãtor, dirigintele clasei a fost profesorul de
românã ºi istorie Eftimiu Pandrea, pentru ca în
ultimul an de liceu diriginte al clasei lui Iuliu Pop
sã fie latinistul Francisc Groza. Examenul de ba -
ca laureat a avut loc în luna iulie 1931, la Liceul
„Mihai Eminescu”, Iuliu Pop numãrându-se
printre cei 11 (din 52) elevi care au obþinut cali -
ficativul „bine”. Nu vom menþiona acum decât
faptul cã preºedinte al Comisiei de bacalaureat a
fost conf. univ. Alexandru Marcu din Bucureºti.
Fiind orfan, în acest an Iuliu Pop a fost scutit in te -
gral de taxe8.

În acelaºi an se angajeazã la Banca „Oºana” 
din Negreºti Oaº, de unde va urma în paralel ºi
studiile universitare. S-a îndreptat spre o carierã
juridicã, frecventând Facultatea de Drept la Cluj,
pe care a absolvit-o în anul 1937 cu di ploma de
licenþã nr. 1048/1937.389. La 29 septembrie 1937
s-a înscris în Barou, fãcând stagiul la avocatul
Teofil ªinca10 din Negreºti, obþinând decizia de
admitere cu nr. 192 din 3 octombrie 1937. Sta -
giatura este suspendatã timp de un an, de la data

de 1 noiembrie 1937 pânã la 2 noiembrie 1938,
datoritã satisfacerii stagiului militar. Este în cor -
porat la Unitatea de Artilerie Regimentul 33
Oradea, de unde va fi trimis apoi la ªcoala de
Ofiþeri în Rezervã din Craiova, devenind sublo -
cotenent în rezervã11. Iuliu Pop revine la cabinetul 
lui Teofil ªinca la Negreºti, iar dupã ce se sta -
bileºte la Seini, va lucra ca stagiar ºi la biroul
avocatului Gheorghe Bãrbuº, obþinând la data de
1 decembrie 1938 statutul de avocat definitiv12.
Începând cu data de 24 februarie 1939, Iuliu Pop
va lucra împreunã cu un alt avocat celebru din
Satu Mare, ªtefan Anderco13. 

Alte surse amintesc faptul cã în perioada
1938-1940, Iuliu Pop ar fi lucrat la cabinetul
avocatului Szilaghi Paul, perioadã în care a fost
concentrat de mai multe ori, iar în perioada
1940-1941 a stat acasã la Negreºti, fãrã serviciu,
datoritã faptului cã nu cunoºtea limba maghiarã.
Abia apoi intrã în serviciu la avocatul Gheorghe
Bãrbuº din Seini, unde va lucra pânã în anul
194414. Dupã eliberare s-a angajat la Pretura
Seini, unde va lucra pânã în 1946, dupã care
revine la avocatul Bãrbuº, pânã în anul 1947.

Din evidenþele documentare ale Baroului
Satu Mare, aflãm cã a fost reînscris (probabil
datoritã perioadei refugiului ºi a rãzboiului) în
aceastã instituþie la data de 20 noiembrie 1945
prin decizia nr. 115, jurãmântul fiind prestat la
data de 12 februarie 1946. La 10 aprilie 1948 este
admis, în baza legii nr. 3/1948, în Colegiu cu
sediul la Seini, însã la 3 septembrie 1949 se re -
trage din acest Colegiu din mo tive de incom -
patibilitate, fiind numit subinspector financiar la
Plasa Seini15.

La alegerile parlamentare din 19 noiembrie
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6 Claudiu Porumbãcean, Viorel Câmpean, Kereskényi Sándor, op. cit., p. 15-18.
7 Arhiva S.C. CDP ARIS S.A. Baia Mare (fostul Centru de Proiectare al judeþului Maramureº), fond Dosare personale,

dos. nr. P 34, f. 1.
8 Anuarul al IX-lea al Liceului de Stat „Mihail Eminescu” din Satu Mare pe anul 1927/1928, Satu Mare, 1928, p. 32-33; 

Anuarul al X-lea al Liceului de Stat „Mihail Eminescu” din Satu Mare pe anul 1928/1929, Satu Mare, 1929, p. 26;
Anuarul al XII-lea al Liceului de Stat „Mihail Eminescu” din Satu Mare pe anul 1930/1931, Satu Mare, 1931,
p. 28-29, 37, 40.

9 Arhivele Naþionale Satu Mare, fond Baroul Satu Mare. Tabloul avocaþilor stagiari II, f. 12.
10 Avocat, pol i ti cian ºi viceprimar al oraºului Satu Mare, Teofil ªinca s-a nãscut la Nyiracsád în anul 1902, comitatul

Satu Mare (azi Szabolcs, Ungaria). Vezi Claudiu Porumbãcean, Bujor Dulgãu, Oameni din Sãtmar, Satu Mare,
Editura Solstiþiu, 2000, p. 210-211.

11 Arhiva S.C. CDP ARIS S.A. Baia Mare, fond Dosare personale, dos. nr. P 34, f. 1.
12 Pentru activitatea lui Iuliu Pop la Seini vezi ºi Gheorghe Pop, Tomel Pop, Cartea cetãþii Zynir, Baia Mare, 2003, p. 315-319.
13 Avocat ºi om pol i tic, fost pre fect al Sãtmarului, ªtefan Anderco (1906-1989) s-a nãscut în Botiz. Pentru detalii vezi

Claudiu Porumbãcean, Bujor Dulgãu, op. cit., p. 11-13.
14 Arhiva S.C. CDP ARIS S.A. Baia Mare, fond Dosare personale, dos. nr. P 34, f. 1.
15 Arhivele Naþionale Satu Mare, fond Baroul Satu Mare. Tabloul avocaþilor stagiari II, f. 53.



1946 a fost delegat al Partidului Naþional Þã -
rãnesc (PNÞ), motiv pentru care va avea de su -
ferit mai târziu, fiind exclus din Partidul
Mun citoresc Român (1950) ºi reprimit în PCR
abia în anul 1970. De altfel, a fost acuzat cã ar fi
constituit o organizaþie naþional-þãrãnistã de ti -
neret în zona Oaºului. Rãspunsul sãu la aceastã
acuzã a fost unul de-a dreptul interesant. Într-un
referat de cadre din 3 noiembrie 1958, Iuliu Pop
susþinea cã aceastã organizaþie a fost constituitã
„cu scopul de a arãta þãranilor cum se cultivã
pomii”!16 Într-o altã declaraþie (din pãcate, ne -
datatã), Iuliu Pop recunoaºte cã înainte de 1937
era bun amic cu „Þânþaº Vasile care era lib eral,
Demian Emil, naþional-þãrãnist... Unul dintre
con ducãtorii PNÞ în Oaº a fost ªinca Teofil, avo -
cat în Negreºti, care în 1948-49 a fost condamnat,
pentru sabotaj la însãmânþãri, la 5 ani de în chi -
soare”17.  

Se transferã mai târziu (1950) la Sfatul Re -
gional din Baia Mare, unde a lucrat ca in spec tor la 
Serviciul financiar pânã în anul 1959, dupã care
se angajeazã ca jurisconsult la Institutul de Pro -
iectãri din Baia Mare. Domiciliul din Baia Mare
se afla pe fosta stradã Malinovski nr. 21. La
aceastã instituþie Iuliu Pop va cunoaºte con sa -
crarea profesionalã nu ca ju rist, cât mai degrabã
ca art ist fotograf, lãsând în urma sa o muncã
impresionantã de o valoare documentarã, istoricã
ºi artisticã deosebitã. De numele sãu se leagã nu
mai puþin de 21 de lucrãri monografice ale loca -
litãþilor din Maramureº, însoþite de imagini doc u -
ment realizate cu mult profesionalism, lãsând
poste ritãþii o istorie vie a Maramureºului ºi a
Oaºului în care a copilãrit.

Într-o adresã trimisã de Centrul de Pro -
iectare Judeþean Maramureº cãtre Comitetul Exe -
cutiv al Consiliului Pop u lar Maramureº, cu nr.
5481 din 16 decembrie 1981, se cerea aprobarea
pãstrãrii lui Iuliu Pop în instituþie, în calitate de
pensionar, deoarece „la studiul de delimitare a
zonelor de protecþie a monumentelor istorice, me -

moriale ºi de arhitecturã din cuprinsul judeþului –
faza IV – întocmeºte lucrãri privind datele isto -
rice ale localitãþilor în care se aflã monumentele –
30 localitãþi –, de asemenea întocmeºte câte 5
fotografii alb negru ºi altele color, pentru fiecare
obiectiv în parte, înscrise în proiectul nr. 5966/III. 
1982”18. Din pãcate, însã, aceste documentaþii nu
au mai fost gãsite, în ciuda demersurilor efectuate 
de noi, deºi avem confirmarea finalizãrii lor la o
calitate exemplarã! Acest proiect a fost semnalat
ºi de d-na Viorica Ursu de la Muzeul din Baia
Mare, care l-a ºi cunoscut per sonal pe art ist,
aceasta menþionând cã în perioada 1978-1985
Iuliu Pop a realizat documentarul Monumente
isto rice din judeþul Maramureº, „ilustrat cu 1.686 
de preþioase fotografii de la ansambluri la detalii
arhitecturale ºi artistice, lucrarea fiind, în acelaºi
timp, ºi o adevãratã cronicã ilustratã a vieþii sa -
telor din aceastã parte a României”19.

Din 1 februarie 1969, Iuliu Pop apare în
evidenþele salariale ale Centrului de Proiectare ca
econ o mist prin ci pal (uneori chiar alãturi de ca -
litatea de jurisconsult), iar din aceastã posturã se
va pensiona în data de 1 iulie 1977, dupã aproape
42 de ani de muncã20.

În 30 octombrie 1958 se cãsãtoreºte cu
Marta Kamenski din Seini, nãscutã la 26 aprilie
1924, de profesie contabilã21. Din aceleaºi evi -
denþe de cadre (11 iunie 1953) am aflat numele
fraþilor sãi, dupã cum urmeazã: Vic tor Pop,
nãscut în anul 1914, medic, Spitalul din Sighet;
Andrei Pop, nãscut în anul 1916, preot în comuna
Tãtãrãºti; Gheorghe Pop, nãscut în anul 1917,
preot în comuna Cãlineºti; Maria Pop, cãsãtoritã
Naghi, nãscutã în anul 1920, casnicã.

Din tinereþe a fost preocupat de arta foto -
graficã, probabil ºi sub influenþa bunului sãu prie -
ten Ioniþã G. Andron, unul dintre cei mai mari
artiºti fotografi ai României. Primele încercãri
dateazã din anul 194222, fotografia rãmânând
pentru el o pasiune permanentã care i-a ºi adus
consacrarea la nivel naþional ºi internaþional.
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16 Arhiva S.C. CDP ARIS S.A. Baia Mare, fond Dosare personale, dos. nr. P 34, f. 5.
17 Ibi dem, f. 22.
18 Ibi dem.
19 Viorica Ursu, Iuliu Pop (1915-1996) – ul tima expoziþie din viaþa artistului fotograf. Baia Mare, 1995, în „Marmaþia”,

nr. 7/2, Baia Mare, 2002, p. 277.
20 Arhiva S.C. CDP ARIS S.A. Baia Mare, fond Dosare personale, dos. nr. P 34.
21 Ibi dem, f. 6.
22 Viorica Ursu, op. cit., p. 276.



Pasiunea sa pentru fotografie ºi-a gãsit de sã -
vârºirea, cu precãdere, în reliefarea spiritualitãþii
satului românesc, privit ºi înþeles de art ist ca un
epicentru al vieþii în toate modalitãþile sale de
exprimare. Fotografiile surprind viaþa socialã,
fap te sau gesturi cotidiene, portul pop u lar, ra -
portul dintre generaþii, þãrani în diferite ipostaze,
chipuri brãzdate de ani, sãrbãtori, bucurie sau
tristeþe23.

Prima participare la o expoziþie fotograficã
de anvergurã are loc la Bucureºti în anul 1964,
urmând apoi mai multe prezenþe la astfel de eve -
nimente. Din anul 1968 devine membru al Aso -
ciaþiei Artiºtilor Fotografi din România (AAFR)
ºi membru în conducerea filialei Transilvania din
Cluj a AAFR24, informaþie datoratã d-lui Eugen
Negrea din Bucureºti, preºedintele ac tual al
AFFR. Am primit confirmarea acestui fapt prin
câteva foto grafii relevante. Documentul prin care
Iuliu Pop a fost înºtiinþat de primirea în AAFR

este pãstrat în Colecþia Iuliu Pop din cadrul
Muzeului Judeþean Satu Mare25.

Începând cu anul 1969, lucrãrile sale vor fi
prezente în alte 40 de expoziþii de profil din þarã,
iar în perioada 1969-1977 a participat la patru
saloane internaþionale de artã fotograficã orga -
nizate la Sala Dalles din Bucureºti26. Din anul
1975 devine membru al Federaþiei Internaþionale
a Artiºtilor Fotografi (AFIAP), iar în intervalul
1977-1982 a participat cu fotografii ºi diapozitive 
la expoziþii internaþionale de artã fotograficã în
Germania (1977), Can ada ºi China (1978),
Sri-Lanka ºi Cehoslovacia (1979), In dia (1980),
Aus tria (1981), Olanda (1982). Lu crãrile sale au
fost rãsplãtite cu 20 de distincþii acordate de
Ministerul Culturii, AAFR, AFIAP, sau de alte
instituþii din þarã ºi strãinãtate27.

De-a lungul vieþii a colaborat cu mai multe
publicaþii de presã sau reviste culturale, albume,
cataloage de artã sau turistice, cu fotografii artis -
tice sau documentare.

Expoziþii personale de artã fotograficã ale
lui Iuliu Pop au fost organizate în28:

1971 la Baia Mare – Casa de Culturã a
Sindicatelor

1975 la Bucureºti – Studioul Institutului de
Artã Teatralã ºi Cinematografie

1975 la Satu Mare – Muzeul Judeþean
1976 la Budapesta – Casa de Culturã „Csepei”
1976 la New York – Biblioteca Românã
1976 la Pittsburg, Berke ley, Amherst, Port -

land (SUA)
1979 la Roma – Ac a de mia di Romania
1979 la Sulmona (Italia) – Palatul Culturii
1980 la Baia Mare – Casa de Culturã a

Sindicatelor
1980 la Sighetul Marmaþiei – Muzeul Ma -

ra mureºean
1981 la Wash ing ton, Se at tle Uni ver sity,

Berke ley Uni ver sity, De troit, Los An geles, Min -
ne ap o lis, Milwakee (SUA)

1981 Van cou ver (Can ada)
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23 Daniela Bãlu, Lumea credinþei – Spiritualitate româneascã. Di a log identitar, Cat a log de expoziþie, Satu Mare, 2008.
24 Muzeul Judeþean Satu Mare, Colecþia Iuliu Pop, doc. nr. 18578.
25 Ibi dem, doc. nr. 18536.
26 Viorica Ursu, op. cit, p. 277.
27 Ibi dem.
28 Ibi dem, Muzeul Judeþean Satu Mare, Colecþia Iuliu Pop.



1989 la Ivano-Frankovsk (Ucraina) –
Muzeul Re gional

1990 la Grenoble (Franþa)
1990 la Nyregyháza (Ungaria) – Muzeul

Satului
1991 la Kindberg (Aus tria) – Montan mu seum.

*

Referitor la prima mare expoziþie orga ni -
zatã la Baia Mare cu ocazia inaugurãrii Casei de
Culturã a Sindicatelor din 20 februarie 1971,
avem întreaga listã cu titlurile fotografiilor pre -
gãtite (94), din care au fost expuse un numãr de
76, 59 alb-negru ºi 17 color29. Menþionãm câteva
dintre aceste fotografii, care au fost ºi premiate cu 
alte ocazii:

• „Muguri” – premiul II la Cupa Muzeului
Nãsãudean, 1968

• „Mara, pe marginea ta” – premiul III la
Concursul „România Pitoreascã”, 1967

•  „Nonuþ” – participã la expoziþiile „Ro -
mânia Pitoreascã” deschise în strãinãtate

• „Neamþu Toader a lui Vãsâi lui Ionu
Tomii – expusã la al VII-lea Sa lon Internaþional
de Artã Fotograficã, 1969

• „Moº Dubãu” – premiat la Primul Sa lon
Interjudeþean, Craiova, 1970

• „Io-s Boje Ion Nonu zâs Tiurcoi din
Racºa” – premiul II la concursul „Cel mai bun
instantaneu fotografic”, 1966

• „Cocon” – menþiune la Expoziþia pe þarã a
artiºtilor fotoamatori, 1969

• „Praznic” – premiul III la cea de a II-a
Expoziþie pe þarã a cercurilor foto amatori ale
sindicatelor, 1967

• „La vremea peþitului” – menþiune la Ex -
poziþia pe þarã a artiºtilor foto amatori, 1969.

În cadrul Colecþiei Iuliu Pop deþinute de
Muzeul Judeþean Satu Mare se pãstreazã o mare
parte din corespondenþa artistului cu conducerea
Asociaþiei Artiºtilor Fotografi din România. În
acest sens, amintim o scrisoare adresatã lui Iuliu
Pop de cãtre secretarul gen eral al AAFR, conf.
ing. Sylviu Comãnescu, la 2 aprilie 1975, prin
care artistul era felicitat pentru „reprezentarea
care aþi fãcut-o pentru noi ºi dupã cum am dedus,

aþi rãmas mulþumit de modul cum au decurs lu -
crurile. Voi adresa o mulþumire ºi Dlui Venig ºi
totodatã felicitãri la Braºov”30. Câteva zile mai
târziu, pe 18 aprilie 1975, Iuliu Pop primeºte o
nouã scrisoare din partea AAFR, prin care este
rugat sã se ocupe de vizita Dlui ºi Dnei Henri
Cartier Bresson (un binecunoscut fotoreporter) în
Regiunea Baia Mare, el fiind un foarte bun cu -
noscãtor al limbii franceze. În acelaºi doc u ment
se fãcea referire la organizarea unei expoziþii per -
sonale Iuliu Pop la Budapesta31, care a avut loc în
anul 1976 la Casa de Culturã „Csepei”. 

La 14 septembrie 1977, Iuliu Pop se adre -
seazã AAFR printr-o scrisoare pe care o redãm in -
te gral, deoarece informaþiile sunt relevante în
pri vin þa activitãþii ºi notorietãþii de care se bucura
artistul32:

„Reîntors din concediu, am aflat invitaþia
pentru cel de al XI-lea Sa lon Internaþional de Artã 
Fotograficã al RSR ºi în grabã am adunat câteva
lucrãri pe cari le trimit. De asemenea doresc sã
particip ºi la salonul Internationaler Pentacon
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29 Muzeul Judeþean Satu Mare, Colecþia Iuliu Pop, doc. nr. 18573.
30 Ibi dem, doc. nr. 18492.
31 Ibi dem, doc. nr. 18491.
32 Ibi dem, doc. nr. 18506.



ORWO Fotowetbewerb `77 din RDG cu foto -
grafii alb negru ºi diapozitive color.

Trimit un numãr mai mare de lucrãri, cu
rugãmintea de a vã da cu pãrerea asupra celor
propuse de mine ºi a reþine celelalte lucrãri în
fototeca personalã.

Anexez borderoul pentru Salonul Inter na þional 
Bucureºti precum ºi lista cu lucrãrile pentru RDG.

Vã informez cã lucrãrile fotografice trimise
în SUA vor fi returnate în luna octombrie.

Lucrãrile au fost expuse în centrele uni ver -
sitare din Pittsburg Amherst, Berke ley ºi Port land.

O revistã americanã AFH a consacrat þãrii
noastre un articol de 24 de pagini în cari trateazã
arta româneascã în cusãturi, covoare etc., care
este ilustrat cu 14 fotografii alese din lucrãrile
trimise la New York.

Baia Mare, 14 septembrie 1977
Cu deosebitã stimã
Iuliu Pop”
În legãturã cu succesul expoziþiilor din

S.U.A., prezentãm o adresã expediatã de Mi niste -
rul Afacerilor Externe din România, Direcþia
pentru culturã ºi presã, cu nr. 06/1159 din 1 martie 
1977, adresatã lui Iuliu Pop33:

„Aºa dupã cum v-am informat, lucrãrile dv.
fotografice au continuat sã fie prezentate în
S.U.A. la Universitatea din Pittsburg, iar re cent
Biblioteca Românã din New York ne-a comunicat 
cã expoziþia a fost programatã în continuare la
Universitatea Berke ley, Amherst ºi Port land. În
aceste condiþii, expoziþia ar urma sã mai stea în
S.U.A. pânã la sfârºitul lunii septembrie a.c. Am
solicitat Bibliotecii ca dupã fiecare vernisaj sã ne
transmitã în þarã o ºtire de presã ºi caietul de impresii.

Folosim acest prilej pentru a vã comunica
cã diapozitivele care au fost trimise la Duisburg în 
R. F. Germania, au fost folosite în cadrul ma -
nifestãrilor prilejuite de sãrbãtorirea Cen tenarului 
Brâncuºi, inclusiv de cãtre criticul de artã Radu
Bogdan, prezent la aceste ma ni festãri. Diapo zi -
tivele se aflã în prezent în min is ter ºi vã rugãm sã
ne comunicaþi acordul de a le preda Asociaþiei
Artiºtilor Fotografi din România.

Mulþumindu-vã pentru sprijinul acordat ac -

ti vitãþii de propagandã a þãrii noastre în strãi -
nãtate, vã rugãm sã primiþi toatã stima ºi con si -
deraþia noastrã.

Di rec tor,
Dumitru Trancã”
O altã corespondenþã  cu AAFR din  16

iunie 1981 îl informeazã pe Iuliu Pop cã a fost
„selecþionat pentru a face parte dintr-o colecþie ce
urmeazã a fi trimisã peste hotare”. Expoziþia a
avut loc în Aus tria în anul 198134.

Într-un memoriu de activitate redactat în 4
octombrie 1968, Iuliu Pop face referire ºi la acti -
vitatea sa publicisticã35. Aflãm, astfel, cã a fost
colaborator la ziarele „Scânteia” ºi „Munca”, la
revistele „Clubul”, „Flacãra” din capitalã ºi „Fa -
milia” din Oradea, la ziarul lo cal „Pentru so cial -
ism” din Baia Mare, unde a obþinut de douã ori
premiul I la concursurile iniþiate. În 1964 a fost
premiat ºi de ziarul „Scânteia” pentru „cea mai
bunã fotografie”, fiind invitat sã participe în data
de 19 septembrie la festivitatea de pre miere de la
redacþia ziarului36. A colaborat cu Casa de Cre -
aþie, care a selectat o parte dintre diapozitivele
color referitoare la arta popularã pentru editarea
albumului Maramureºul – comori de artã popula -
rã. A participat cu fotografii la volumele Tradiþii
maramureºene ºi Creaþii ºi creatori populari,
edi tate în anul 1967. A ilustrat Ghidul turistic al
oraºului Baia Mare, editat de ONT Carpaþi. De
asemenea, a colaborat la mai multe lucrãri editate
de Muzeul din Baia Mare.

În februarie 1966 a participat la un sim -
pozion organizat la Muzeul Re gional din Baia
Mare cu lucrarea „Contribuþii la cunoaºterea ce -
ra micii de Vama”, cu proiecþii color. Un an mai
târziu îl întâlnim la Sesiunea ºtiinþificã a So cie -
tãþii de ªtiinþe Istorice ºi Folclorice a Filialei din
Cluj, unde a prezentat, atât ceramica din Vama,
cât ºi lucrarea „Itinerar etnografic ºi folcloric prin 
Maramureº”, în proiecþii color. A realizat mai
multe proiecþii color de-a lungul timpului, cu su -
bi ecte care scot în evidenþã frumuseþile regiunii,
peisaje, omul cu diferitele sale ocupaþii, crestã -
turi, cusãturi, construcþii în lemn, obiceiuri etc.,
prezentate la di verse acþiuni ºtiinþifice.
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33 Ibi dem, doc. nr. 18588.
34 Ibi dem, doc. nr. 18497 ºi 18498.
35 Ibi dem, doc. nr. 18570.
36 Ibi dem, doc. nr. 18575.



O altã corespondenþã din perioada 1969-
1970 ne scoate în evidenþã colaborarea cu Editura
„Merian” din Ham burg. Datoritã unei întârzieri
cauzate de „sistemul” regimului trecut, foto gra -
fiile nu au ajuns la timp pentru apariþia lor în
broºura intitulatã Siebenbürgen, motiv pentru care
au fost trimise Editurii „Schulheis” din Ham burg
pentru un numãr spe cial al revistei „Kunst&Hand- 
werk” con sacrat artei dec o ra tive româneºti37. 

Notorietatea la care a ajuns face ca în anul
1970, mai ex act pe data de 26 martie, sã fie invitat
pentru a susþine o conferinþã în Sala Albastrã a
Muzeului Brukenthal din Sibiu cu privire la „fru -
museþile meleagurilor, oamenilor ºi artei mara -
mureºene”38.

Relaþia deosebitã pe care a avut-o cu colegii 
de breaslã din cadrul AAFR, oglinditã în fru -
moasa corespondenþã pãstratã de-a lungul anilor,
a continuat pe tot parcursul vieþii. La 18 au gust
1989, Iuliu Pop îi scrie bunului sãu amic Sylviu
Comãnescu, ca rãspuns la o scrisoare primitã, cu
mulþumiri pentru coletul cu zece numere din re -
vista „Fotografia”, numãr în care au fost publicate 
15 fotografii ale lui Iuliu Pop, fapt considerat de
art ist ca fiind „cel mai mare succes publicistic

obþinut pânã acum, în afarã de ilustrarea unor
cãrþi ºi reviste cu imagini mai mult documentare,
o revistã din New York a marelui con cern textilist 
Levi Strauss în cadrul unui documentar despre
arta cusãturilor ºi a covoarelor din România, în
care mi-a publicat 14 fotografii selecþionate din
expoziþia organizatã la Biblioteca Românã din
New York în 1977... Revista «Fotografia» a se -
lecþionat 15 imagini fotografice privind oamenii
ºi locurile din Maramureº, publicarea lor consti -
tuind încã o dovadã cã tematica aleasã cu multe
decenii în urmã, de a surprinde realitãþi din viaþa
satului, este generoasã ºi acum ne oferã roadele
ei. Cu apariþia acestui numãr impresionant de
fotografii, se întãreºte încã o datã afirmaþia lui
Lucian Blaga cã veºnicia s-a nãscut la sat”39.

Cu prilejul aniversãrii vârstei de 80 de ani,
Muzeul de Istorie din Baia Mare a organizat ul -
tima expoziþie din viaþa artistului, care s-a bucurat 
de un larg interes ºi apreciere. Acest eveniment a
fost fãcut cunoscut nouã de cãtre d-na Viorica
Ursu într-un deosebit studiu, citat în aceastã
lucrare. 

Aºa cum am putut vedea, operele sale de
artã fotograficã au fost expuse în toatã lumea,
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37 Ibi dem, doc. nr. 18577, 18579,18580,18581, 18582, 18583, 18584.
38 Ibi dem, doc. nr. 18584, 18589.
39 Ibi dem, doc. nr. 18607.



atrãgând admiratori la New York, Paris, Berlin,
Budapesta, Bue nos Ai res, Roma, Atena, Am ster -
dam, Sri-Lanka, Can ada º.a. A participat la o
mulþime de simpozioane, expoziþii ºi concursuri
în þarã ºi strãinãtate, obþinând numeroase premii.
Pentru activitatea sa a fost ales membru în
Asociaþia Artiºtilor Fotografi din România ºi al
Federaþiei Internaþionale de Artã Fotograficã.

Muzeul Judeþean din Satu Mare deþine o
frumoasã colecþie personalã Iuliu Pop care con -
þine documente personale ale familiei Pop,
obiecte de ceramicã tradiþionalã din nord-vestul

României, dar ºi multe fotografii (peste 40.000),
realizate de-a lungul vieþii de marele art ist, care
au imortalizat chipurile expresive ºi portul pop u -
lar oºenesc, codrenesc ºi maramureºean la diferite 
sãrbãtori ºi obiceiuri le gate de viaþa socialã ºi
raportul dintre generaþii în lumea satului40.

A încetat din viaþã la 26 aprilie 1996 la
Negreºti, fiind înmormântat la Seini, locul de care 
s-a ataºat atât de mult. S-a spus despre el cã „... a
fost chemat sã fotografieze mai de aproape ste -
lele, chipurile îngerilor, vãi ºi râuri de argint,
pomi ale cãror flori ºi frunze nu se ofilesc”41.
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Emilian Birdaº
1921-1996

Nicolae BOLEA

Noi, românii, avem simþul misterului

din tradiþia creºtinã ortodoxã rã sã -

riteanã ºi luciditatea latinã. Spiritul

de sintezã complexã al neamului nostru nu se

explicã numai din persistenþa lui din veacuri ime -

morabile în spaþiul de mijloc între Occident ºi

Ori ent, ci ºi din îmbinarea în el a caracterului latin 

ºi a creºtinismului ortodox. De altfel, caracterul

nostru latin nu e strãin de vechimea fiinþei noastre

de traci, care nu s-au mutat niciodatã din acest

spaþiu de mijloc între Occident ºi Ori ent, dar nici

de îmbinarea în el a caracterului latin ºi a creºti -

nismului ortodox1.
Oriunde se va deschide cartea de istorie a

neamului, se va gãsi contribuþia Bisericii în mo -
mente cruciale din devenirea noastrã istoricã ºi
culturalã.

Timotei Cipariu, cãrturarul erudit ºi enci -
clopedic, „fala ªcolilor din Blaj”, a fost cel care a
rostit o memorabilã cuvântare la serbarea inau -
gurãrii solemne a Academiei, la 1 au gust 1867 –
inaugurarea a avut loc cu un an mai târziu, da -
toritã imposibilitãþii de a-i aduna pe toþi membrii
fon datori – vorbind despre acest eveniment, ca
unul epocal, despre menirea naþiunii române în
con text eu ro pean, formulând idei ce ne apar ºi
acum tot atât de actuale: „Prima au gust 1867 va
face, aºa cum credem ºi sperãm, o epocã nouã în
viaþa culturei naþionale române, o epocã ilustrã ºi
de memorie indelebilã pentru întreaga româ ni -
me... Simþul naþional s-a deºteptat în toatã româ -
nimea. Naþiunea românã a venit la conºtiinþa
po zi þiunei carea i se cuvine între naþiunile
Europei; ea va face toþi paºii, cuveniþi pentru a
ocupa aceastã poziþiune cu demnitate”. Peste un
deceniu ºi ju mãtate, Eminescu, în coloanele
„Tim pului”, spunea cã România trebuie sã fie „un 
stat de culturã la gurile Dunãrii”, deziderat îm -

plinit, în primul rând, prin lungul ºir de membri ai
Aca demiei Române2.

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

„Biserica lui Hristos este vie ºi liberã; în ea
ne miºcãm ºi trãim prin Hristos, Care este cap al
Bisericii, având libertate deplinã, cãci în ea cu -
noaºtem Adevãrul, iar adevãrul ne face liberi (In.
7,32). Când surâzi unui întristat; când ajuþi unui
bãtrân sã pãºeascã mai uºor; când dai pomanã
sãracului ºi-l vizitezi pe bolnav, când rosteºti:
«Doamne, ajutã-mã!» – eºti în Biserica lui
Hristos. Când eºti bun ºi îngãduitor; când nu te
superi pe fratele tãu, chiar, dacã acesta þi-a rãnit
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2 Claudiu, episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore (coord.), Ac a de mia Românã ºi Blajul, Editura Buna Vestire, Blaj,

2016, p. 5.



sensibilitatea, zici: «Doamne iartã-l!» – eºti în
Biserica lui Hristos. Când munceºti cinstit acolo
unde te afli ºi când seara te întorci ostenit, dar cu
zâmbetul pe buze la ai tãi, aducând cu tine o
luminã caldã ºi plinã de omenie; când rãscumperi
rãul prin iubire – eºti în Biserica lui Hristos”3.

Prezentarea vieþii ºi activitãþii unui ierarh al 
Bisericii Ortodoxe Române, chiar dacã are di -
mensiunea unui „medalion”, nu este nici simplã ºi 
nici uºoarã. Dacã încercãm sã facem acest lucru, o 
facem cu convingerea cã se cuvine sã fie cu -
noscutã de cât mai mulþi, nu numai de cei de azi,
ci mai ales de generaþiile care vor veni dupã noi,
cãci, dupã cuvântul episcopului cronicar Macarie
al Romanului (secolul al XVI-lea), avem datoria
moralã ca „lucrurile întâmplate în vremile ºi dom -
niile trecute” sã nu fie „acoperite de mormântul
uitãrii”4. De multe ori privim cu atenþie detaliile ºi 
scãpãm din vedere esenþialul sau poate îl evitãm
intenþionat. Suntem atenþi la haina care-l îmbracã
pe om ºi nu vedem Omul. Atât de preocupaþi
suntem de forme, încât ceea ce e valoros, fondul,
nici nu ne mai intereseazã. E doar super fi cia -
litate? Sau teama de a nu descoperi pe cineva sau
ceva mai bun decât noi? Admirãm formele cate -
dralelor ºi uitãm cã mãreþia lor ascunde visul,
speranþa, efortul ºi credinþele celor ce au con -
struit-o, cã forma lor spectaculoasã nu ar fi
existat fãrã spiritul uman nevãzut, neauzit. Mo -
destia, in te gritatea ºi demnitatea dau mãreþie
tuturor lu crurilor ºi tuturor faptelor. Nimic nu
rãsare din nimic ºi nimeni nu poate reuºi sã
clãdeascã sin gur. Viaþa noastrã e ase menea unei 
catedrale ºi nu am putea sã ne ridicãm singuri
fãrã efortul celor din jur: mai întâi pãrinþii, apoi
dascãlii, fa milia5.

Fa milia în care s-a nãscut 
episcopul Emilian6

Din documentele parohiale rezultã cã în
Ro hia – Maramureº, localitatea natalã a Preasfin -
þitului episcop Emilian Birdaº, exista o familie cu
numele Bârdaº, nume ce provenea din ocupaþia
celui ce-l purta: bãrdaº, bârdaº, adicã dulgher,
teslar. Aceastã familie este atestatã documentar în 
anul 1796, printr-un act de botez. Aceastã familie
mai apare documentar, cu numele în limba ma -
ghiarã, în recensãmântul familiilor ce deþineau
titlul de „nobil cu un pedestraº”, din anul 1805, de 
la Prefectura Comitatului Solnoc Dobâca din Dej.

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

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

Simion Bârdaº s-a cãsãtorit cu Teodora Pop 
a lui Vasile, din Rohia, la 11 iunie 1900; o femeie
harnicã, curajoasã, muncitoare, blândã ºi evla -
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3 Gheorghe Calciu, Mãrturisitorul prigonit – predici, eseuri ºi meditaþii religioase, Editura Crigarux, Piatra-Neamþ,
2007, p. 30-31. 

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

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

6 Dat fiind faptul cã asupra acestui as pect din viaþa episcopului Emilian, documentele sunt sporadice, nutream
sentimentul cã voi fi nevoit ºi determinat de situaþie sã folosesc doar informaþiile existente, consemnate în publicaþiile
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memoriei acestui episcop, ne-a oferit mai multe documente, printre care ºi un manuscris dactilografiat, cu titlul Un fiu
al satului Rohia, Preasfinþia Sa Emilian Birdaº, Episcopul Eparhiei Alba Iulia, datat: Baia Mare, ianuarie, 1988,
realizat de juristul Corneliu Gherman, fiu al vrednicului preot din Rohia, Nicolae Gherman, ctitorul mãnãstirii „Sfânta
Ana”. În bunã parte din prezentare ne vom folosi de acest doc u ment. 



vioasã7. În acestã familie s-au nãscut 6 copii:
Domnica, nãscutã la 29 martie 1903, a decedat în
1934, 6 septembrie; Cãtãlina, nãscutã la 19 no -
iem brie 1905, a decedat în 1925, 31 iulie; Susana,
nãscutã la 2 februarie 1909, a decedat în 1930;
Valeria, nãscutã la 22 ianuarie 1911, a decedat în
1914, 14 februarie; Ioan (Emilian), nãscut la 23
noiembrie 1921, a decedat în 1996, 5 aprilie, la
Caransebeº; Sânziana, nãscutã în 1925, a decedat
în 1945, 7 octombrie.

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

Primii paºi spre viaþa monahalã

Existã, în istoria popoarelor, a marilor ce -
tãþi, a þinuturilor ºi chiar a mãnãstirilor, oameni
care au schimbat cursul evenimentelor. La fel în
mediul creºtin, existã aºezãminte monahale, care,
secole în ºir, au influenþat sufletele oamenilor, iar
aceastã influenþã a rodit adevãrate cununi de nu -
me care vor dãinui în mentalul uman ca para -
digme, modele, cãlãuze spre Hristos. Mãnãstirile
româneºti au îndeplinit un rol im por tant în istoria
poporului ºi a bisericii româneºti. Douã erau
preo cupãrile majore ale cãlugãrilor: rugãciunea ºi 
munca. Rolul duhovnicesc (zidirea sufleteascã a
credincioºilor), rolul cul tural (scrieri, tipãrituri,

publicaþii), activitãþi artistice (zugravi de biserici, 
miniaturiºti etc.), rolul so cial-umanitar (au spri -
jinit lupta poporului român pentru libertate naþio -
nalã ºi dreptate socialã) sunt doar câteva aspecte
în care monahismul românesc ºi mãnãstirile orto -
doxe româneºti s-au implicat faþã de poporul ro -
mân dreptcredincios.

Mãnãstirea „Sfânta Ana” de la Rohia, rela -
tiv tânãrã ca ºi entitate monasticã, a fost, este ºi
rãmâne un izvor de credinþã, rugãciune ºi sme -
renie8. Spre aceastã mireasmã duhovniceascã s-au
îndreptat paºii orfanului IOAN BIRDAª, în 1934,
dupã terminarea ºcolii primare în satul na tal. A
fost primit cu multã duioºie de cãtre vred nicul

stareþ de atunci − Gherontie Guþu-Ba sara beanul.
În anul 1936 a fost trimis la Seminarul Monahal
de la Mãnãstirea Cernica, pe care este silit din
cauza vitregiei vremurilor sã-l întrerupã în anul
1938 ºi sã urmeze la Dej cursurile unei ºcoli
profesionale9.

La 1 aprilie 1941, con form documentului
înregistrat cu numãrul 82/20 iulie 1941, a revenit
la Mãnãstirea „Sfânta Ana”, hotãrât, fiind condus
de dragostea vieþii cãlugãreºti... ºi solicitã tun -
derea întru monah. Stareþul Nifon Matei în ziua
de marþi, 22 iulie 1941, la Vecernie, a sãvârºit
tunderea fratelui Ioan Birdaº întru monah, pri -
mind numele de cãlugãrie EMILIAN10.

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

La 9 aprilie 1942, ieromonahul Emilian,
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7 Corneliu Gherman, Un fiu al satului Rohia, Preasfinþia Sa Emilian Birdaº, Episcopul Eparhiei Alba Iulia (manuscris
dactilografiat); datat: Baia Mare, ianuarie 1988, p. 3.

8 Emilian, Episcop de Alba Iulia, Omagiul locurilor natale. Rohia ºi cei trei ctitori ai Mãnãstirii „Sfânta Ana”, în
„Îndrumãtorul pastoral”, I, 1977, p. 261; Jus tin ian Chira, Din istoria Mãnãstirii „Sfânta Ana” de la Rohia.
Începuturile, în „Mitropolia Ardealului”, nr. 7-9, 1974, p. 409; Iustin Tira, Izvorul Tãmãduirii la Mãnãstirea Rohia –
Maramureº, în „Mitropolia Ardealului”, nr. 7-9, 1979, p. 677-678; Nicolae Leºe, Aºezãmintele monahale din
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului ºi Clujului, în „Mitropolia Ardealului”, nr. 7-8, 1980, p. 766; Serafim Man,
Mãnãstirea Rohia – Maramureº, Editura Episcopiei Vadului, Feleacului ºi Clujului, Cluj-Napoca, 1981, p. 16;
Constantin Bradea, Mãnãstirea „Sfânta Ana” Rohia 1926-1986, în „Îndrumãtorul bisericesc”, IX, 1986, p. 91,
Emilian Birdaº, Episcopul Caransebeºului, Satul ºi Mãnãstirea Rohia din Þara Lãpuºului, studiu monografic, Editura
Diacon Coresi, Caransebeº, 1994, p. 11; Macarie Motogna, ªematismul Protopopiatului Ortodox Român Lãpuº, în
„Ortodoxia Maramureºeanã”, nr. 7, 2002, p. 323.

9 Toma Pãunescu, Ion Berciu, 35 de ani întru slujirea Bisericii, Alba Iulia, „Îndrumãtor pastoral” I, 1977, p. 97.
10 Arhiva Mãnãstirii „Sfânta Ana” Rohia, documentul nr. 82/1941, luna iulie, 20 ºi documentul nr. 88/1941, luna iulie, 23.



con form documentelor: 26/1942, aprilie, 9; 27/
1942, aprilie, 14 ºi 141/1959 din arhiva Mã nã -
stirii „Sfânta Ana” Rohia, a fost transferat la Mã -
nã stirea „Sfântul Ilie” din Topliþa11, administrând
ºi în aceastã zonã mai multe parohii vacante. În
anul 1944 s-a înscris la Seminarul din Râmni -
cu-Vâlcea, secþia monahalã, devenind fiu duhov -
nicesc al Eparhiei Râmnicului ºi fiind distins cu
rangul de protosinghel, de cãtre episcopul Ata -
nasie Dincã. S-a transferat apoi la Sem i narul
„Nifon Mitropolitul” din Bucureºti, unde a obþi -
nut di ploma de absolvire în 1948.

Dupã absolvirea Seminarului, între anii
1948-1952 a urmat cursurile Institutului Teologic 
de Grad Universitar din Bucureºti, unde a obþinut
licenþa în teologie cu me dia 9,80 ºi calificativul
„Excepþional”12. În timpul studiilor universitare a
îndeplinit ºi unele ascultãri ca: responsabil de
internat la ªcoala de Cântãreþi Bisericeºti de la
Radu-Vodã, preot la Mãnãstirea Cãlugãra –
Oraviþa, stareþul Mãnãstirii „Martirii Neamului”
din Baia de Arieº13, judeþul Alba, preot deservent
la Catedrala Sfintei Patriarhii din Bucureºti, de la
1 iulie 1953 pânã la 1 noiembrie 195714, profesor
la ªcoala Monahalã a obºtei patriarhale de la
Mãnãstirea Antim, Bucureºti.

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

Con form temeiului nr. 8782/1957, Prea cu -
viosul arhimandrit Emilian Birdaº a fost numit în
postul de vicar eparhial al Eparhiei Romanului ºi
Huºilor pe data de 1 noiembrie 195715.

În activitatea desfãºuratã în cadrul Eparhiei
Romanului ºi Huºilor a dovedit multã pricepere în 
ceea ce a privit cancelaria Episcopiei, dar ºi în
probleme pas to ral-misionare într-un con text mai

puþin favorabil pentru Bisericã. S-a distins ºi s-a
impus prin rãbdare, sinceritate, demnitate, ini -
þiativã, apropiere faþã de preoþi ºi credincioºi. În
anul 1973, Înaltpreasfinþitul arhiepiscop Teofil al
Clujului exprima urmãtoarea apreciere: „În func þia 
de vicar la Ro man, Preacuviosul arhimandrit
Emilian Birdaº, a desfãºurat o intensã activitate de
îndrumare chibzuitã a clerului ºi credincioºilor pe
calea slujirii devotate a lui Dumnezeu ºi a omului,
respectând deopotrivã, atât venerabilele noastre
tradiþii bisericeºti, cât ºi directivele înþe lepte de
zidire a unei noi vieþi în Pat ria noastrã iubitã16.

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

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

Cei care au avut ºansa de-a înregistra în
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11 Arhiva Mãnãstirii „Sfântul Ilie Proorocul” – Topliþa, judeþul Mureº, documentul nr. 45/1950, decembrie, 7.
12 Arhiva Institutului Teologic de Grad Universitar Bucureºti, Rectoratul, documentul nr. 3082/1952, iulie, 4.
13 Arhiva Mitropoliei Clujului, Albei, Criºanei ºi Maramureºului, copie, 2007, iulie, 4, arhivar Filip Ciprian Doru.
14 Arhiva Mitropoliei Ungro-Vlahiei, Arhiepiscopia Bucureºtilor, documentul nr. 23851/1958, ianuarie, 12.
15 Cronica bisericeascã. Sfânta Episcopie a Romanului ºi Huºilor. Miºcãri de per sonal la Centrul eparhial, în

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

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

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

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



memorie ºi pe retinã cadrul complexului Ca te -
dralei Încoronãrii în perioada 1963-1973 au ter -
meni de comparaþie. Complexul Catedralei arãta
mai degrabã  „ca un mon u ment istoric ºi de arhi -
tecturã lãsat în paraginã”19. Cei „zece ani de no -
viciat” (1963-1973) la Alba Iulia au reprezentat o
profundã provocare, însã, cu o „rãbdare de fier”,
arhimandritul Emilian a reuºit sã schimbe la faþã
ceea ce gãsise în iunie 1963 la Catedrala Înco -
ronãrii. Starea fizicã a Catedralei, atât în in te rior,
cât ºi în ex te rior era deterioratã. Mai mult, zona
apropiatã Catedralei, arãta cu totul impropriu:
devenise pãºunatul vitelor ºi loc de refugiu pentru 
pãsãrile din gospodãriile vecinilor. În nenumãrate 
rânduri s-a adresat autoritãþilor lo cale pentru re -
me dierea situaþiei, exprimând disponibilitatea
amenajãrii ºi pãstrãrii zonei re spec tive.

Arhimandritul Emilian a început de mer su -
rile cãtre forurile ierarhice superioare, bisericeºti
ºi de stat pentru stoparea fenomenului de degra -
dare a clãdirilor complexului Catedralei. Cu o
abilitate admirabilã, folosea orice prilej în fa -
voarea aºezãmântului Catedralei, nutrind spe ran -
þa redobândirii importanþei de altãdatã.
Evi den þiem doar cinci aspecte care vor întãri ºi
justifica ceea ce s-a afirmat. Primul as pect este cel 
legat de recuperarea planului de ansamblu al Ca -
tedralei ºi incintei. Lipseau din arhiva Catedralei
aceste ele mentare documente, vitale pentru orice
instituþie. Cel de-al doilea as pect reprezintã de -
mersul fãcut cãtre Mitropolia Ardealului pentru a
se gãsi o modalitate de rezolvare ca sã devinã
Catedrala „mon u ment de culturã ºi arhitecturã”.
Al treilea as pect – preocuparea arhimandritului
faþã de ve chiul aºezãmânt mitropolitan ortodox
din Alba Iulia ºi speranþa reafirmãrii acestuia. Cel 
de-al patrulea as pect îl reprezenta dorinþa ºi preo -
cu parea arhimandritului Emilian de-a realiza o
„Ex po ziþie documentar-naþionalã” a „Reîntregirii
bisericeºti” din 1948. Ultimul din cele cinci aspec -
te îl reprezenta preocupãrile în plan cul tural-istoric 
îndreptate spre ctitorii Catedralei Încoronãrii.

O simplã retrospectivã faþã de activitatea

arhimandritului Emilian în perioada 1963-1973,
la Alba Iulia20, poate constata o perseverentã ºi
abilã orientare pas to ral-misionarã în favoarea Ca -
t edralei Încoronãrii ºi a Reîntregirii.

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

Con form raportului Înaltpreasfinþitului mi -
tropolit Nicolae Mladin21, adresat Preafericitului
patriarh Jus tin ian, se poate observa demersul,
fun damentat pe argumente sobre, realiste ºi veri -
ficabile, care oferã un deosebit prilej de-a cu -
noaºte etapele de slujire ºi ascultare ale celui care
avea sã urce în jilþul arhieresc al Mitropoliei Ardea -
lului în calitate ºi cu atribuþii de episcop-vicar. În
urma respectivului raport, Preafericitul patriarh
Jus ti n ian, prin adresa nr. 9424/1973, au gust, 13, a
comunicat Înaltpresfinþitului mitropolit Nicolae
al Ardealului urmãtoarele: „Sinodul Per ma nent
ºi-a însuºit propunerea ºi recomandarea Înalt -
prea sfinþiei Voastre, a întocmit cuvenitul pro ces-
 ver bal ºi l-a înaintat Sfântului Sinod Plenar,
pentru a fi inclus în ordinea de zi ºi de a se
proceda la alegeri”. Comisia canonicã, juridicã ºi
pentru disciplinã a procedat la examinarea ca -
nonicã ºi la cercetarea dosarului celui propus ºi,
constatând întrunirea condiþiilor, l-a propus Sfân -
tului Sinod pentru alegerea ºi decernarea rangului 
de arhiereu. În urma votãrii, cel propus a întrunit
unanimitatea de voturi ºi a fost declarat ales. Pe
baza acestei hotãrâri s-a fãcut demersul cãtre De -
partamentul Cultelor spre a se interveni la forurile 
în drept pentru emiterea cuvenitului Decret.

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

Hirotonirea întru arhiereu a fost programatã 
pentru ziua de duminicã, 2 septembrie 1973, în
Catedrala Mitropolitanã din Sibiu ºi a fost
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19 Anghel Gheorghe, De la vechea Mitropolie ortodoxã a Transilvaniei la Episcopia de la Alba Iulia, Editura Episcopiei
Ortodoxe de Alba Iulia, Alba Iulia, 1993, p. 155. 

20 Detalii a se vedea la: Pr. dr. Nicolae Bolea, pr. Vir gil Bolea, Episcopul Emilian ºi reînfiinþarea scaunului vlãdicesc de
la Alba Iulia, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2016, p. 53-82.

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



sãvârºitã de cãtre Înaltpreasfinþitul mitropolit
Nicolae al Ardealului, împreunã cu Înaltprea sfin -
þitul arhiepiscop Teofil al Vadului, Feleacului ºi
Clujului ºi cu Preasfinþitul Vasile al Oradiei, în -
conjuraþi de un sobor de slujitori bisericeºti.

Încheindu-se momentul religios, festiv ºi
sol emn din Catedrala Mitropolitanã, la reºedinþa
mitropolitanã a avut loc o recepþie, în cursul cã -
reia reprezentanþii cultelor religioase, ai auto ri -
tãþilor de Stat, ai clerului ºi credincioºilor au
pre zentat felicitãri arhipãstorului Nicolae Mladin ºi
au fãcut urãri cãlduroase primului sãu sfetnic,
Preasfinþitului episcop-vicar Emilian Rãºinãreanul.

Cât priveºte activitatea pas to ral-misionarã,
Preasfinþitul episcop-vicar Emilian s-a implicat
plenar, dovedind un ataºament to tal faþã de efortul ºi 
îndrumarea Înaltpreasfinþitului mitropolit Nicolae.
Preasfinþia Sa, dintr-o raþiune ºi o maturitate a
slujirii, era însoþit de slujitori de la Centrul Arhi -
episcopiei, Institutul Teologic Universitar ºi Ca -
tedrala Mitropolitanã, precum ºi de cãtre un grup
de studenþi teologi, care cântau la stranã ºi ofe -
reau rãspunsurile la Sfânta Liturghie, spre vãdita
desfãtare sufleteascã a credincioºilor. Cu prilejul
fiecãrei slujiri arhiereºti, Preasfinþia Sa rostea cu -
vinte adecvate de învãþãturã, menite sã împros -
pãteze în conºtiinþa credincioºilor temeiurile
doc trinei Bisericii noastre drept-mãritoare, evoca
mo mente de seamã din trecutul Ortodoxiei strã -
bune, chema pe credincioºi la unitate ºi soli da -
ritate în sãvârºirea a tot lucru bun, lui Dumnezeu
bine-plãcut ºi oamenilor de folos.

Implicarea episcopului-vicar Emilian Rãºi -
nãreanul în activitãþile pas to ral-misionare, eco -
nomice ºi culturale din cadrul Arhiepiscopiei de
Alba Iulia ºi Sibiu erau tot mai evidente. Agenda
pastoralã extrem de încãrcatã ºi prezenþa sa în
mijlocul preoþilor cu prilejul conferinþelor pas to -
ral-misionare ºi de orientare au constituit un real
impuls în actul slujirii pentru preoþimea Arhie -
piscopiei. Fiecare slujire arhiereascã la care parti -
cipa devenea o sãrbãtoare de suflet în comunitate, 
o mobilizare deosebitã pentru reuºita eveni men -
tului, o frumoasã provocare la reconsiderarea por -
tului românesc tradiþional, mai ales în mediul
rural, o adevãratã emulaþie a spiritului de solida -
ritate ºi înviorare a sentimentului creºtin ortodox.

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

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

În data de 16 octombrie 1975, Sfântul Sinod 
s-a întrunit în ºedinþã la Palatul Patriarhal din
Bucureºti, sub preºedinþia Preafericitului patriarh 
Jus tin ian. Þinând seama de importanþa pe care
oraºul Alba Iulia o are pentru istoria poporului
român ºi pentru istoria Bisericii Ortodoxe Ro -
mâne din Transilvania; prin faptul cã în acest oraº
a existat o mitropolie ortodoxã cu câteva decenii
înainte de Mihai Viteazul ºi a dãinuit pânã în
vremea uniaþiei (desfiinþatã la 1701), mitropolie
care a jucat un rol deosebit pe tãrâm cul tural,
istoric ºi bisericesc, ºi cã refacerea Episcopiei
Alba Iuliei împlineºte o necesitate ºi un vechi
deziderat al Bisericii Ortodoxe Române; având în
vedere acordul conducerii superioare de Stat, care 
a apreciat necesitatea aducerii unor modificãri
stãrii de fapt a Bisericii Ortodoxe Române ºi art.
59, al. e din Regulamentul organelor centrale din
Patriarhia Românã, la propunerea Comisiei ca -
nonice, juridice ºi pentru disciplinã ºi în urma
discuþiilor care au avut loc, Sfântul Sinod a ho -
tãrât refacerea Episcopiei Alba Iuliei ca eparhie
sufraganã a Mitropoliei Ardealului, cuprinzând
judeþele: Alba, Mureº ºi Harghita23.

Prin refacerea Episcopiei Ortodoxe Ro mâ -
ne de Alba Iulia s-a adus, pe de-o parte, un bine -
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23 O sesiune memorabilã a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în „Mitropolia Ardealului”, nr. 9-10, 1975, p. 587;
Emilian Birdaº, Alba Iulia oraº bimilenar, Editura Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia, 1978, p. 100; Viaþa bisericeascã.
Refacerea Episcopiei Alba Iuliei, în „Biserica Ortodoxã Românã”, nr. 11-12, 1975, p. 1153-1154.



meritat omagiu oraºului bimilenar, martor al
atâ tor evenimente dramatice din istoria poporului
român, iar, pe de altã parte, s-a realizat conti -
nuarea tradiþiei împãmântenite cu 375 ani în urmã 
de cãtre Mihai Viteazul, ca în cetatea Alba Iuliei
sã fiinþeze un scaun vlãdicesc al românilor.

La solicitarea Înaltpreasfinþitului mitropolit 
Nicolae al Ardealului, Preafericitul patriarh Jus -
tin ian – pe temeiul art. 30, litera g. ºi art. 130 din
Statutul de organizare ºi funcþionare a Bisericii
Ortodoxe Române – cu adresa nr. 18. 403/1975, a
convocat Colegiul Elec toral Bisericesc pentru
ale gerea episcopului ortodox român al Alba
Iuliei, pe data de duminicã, 14 decembrie 1975,
ora 13, în Sala sinodalã a Palatului Patriarhal din
capitala þãrii24. Împlinindu-se ºi respectându-se
procedurile legale ºi canonice, la sfârºit s-a
consta tat cã Preasfinþitul episcop-vicar Emilian a
întrunit unanimitatea voturilor exprimate.

Era în uzanþa vremii ºi a regimului co mu -
nist ca ierarhii aleºi sã dobândeascã actul de recu -
noaºtere din partea autoritãþii statului. Astfel, în
ziua de 20 ianuarie 1976, la Departamentul Culte -
lor – Bucureºti, s-a desfãºurat solemnitatea recu -
noaºterii alegerii noului episcop ortodox român
de Alba Iulia (alegerea cercetatã canonic ºi apro -
batã de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro -
mâne în ºedinþa plenarã).

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

La încheierea Sfintei Liturghii, Înalt prea -
sfinþitul Mitropolit Nicolae al Ardealului, în cu -
vântul rostit, a reliefat semnificaþia evenimentului 
pentru viaþa Bisericii Ortodoxe transilvãnene ºi în 
spe cial a Eparhiei nou refãcute în Alba Iulia,
precum ºi îndatorirea chiriarhului ei de a pãstra ºi
întãri unitatea de credinþã ºi de neam pe aceste
vechi meleaguri strãbune. De asemenea, mi tro -
politul Ardealului a exprimat cuvinte de mulþu -
mire cãtre reprezentanþii autoritãþilor centrale ºi

lo cale ºi cuvinte de preþuire reprezentanþilor
ce lorlalte confesiuni creºtine prezenþi la aceastã
so le mnitate.

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

Pentru organizarea noii eparhii, Prea sfin -
þitul Emilian ºi-a pus toatã priceperea ºi energia în 
slujba acestei misiuni nobile. Totul a trebuit fãcut
de la început: recuperarea întregului spaþiu ºi or -
ga nizarea reºedinþei administraþiei episcopale,
orga nizarea unei gospodãrii la schitul „Sfântul
Ioan Botezãtorul”, inventarierea patrimoniului
mobil ºi imobil, cul tural-naþional din eparhie,
restaurarea ºi construirea de noi biserici. O atenþie 
deosebitã a acordat salvãrii ºi restaurãrii Mã nã -
stirii Râmeþ, unul din cele mai valoroase ºi mai
vechi monumente de piatrã ridicate de cãtre slu -
jitorii Bisericii româneºti din Transilvania. Pe de
altã parte, episcopul Emilian a acordat o mare
atenþie editãrii ºi publicãrii de cãrþi având con -
þinut religios, precum ºi valorificãrii zestrei cul -
turale ºi patrimoniale a Eparhiei Alba Iuliei25.

În Catedrala Episcopalã din Alba Iulia s-a
reaprins can dela ortodoxiei ºi s-a reînviat tradiþia
slujbelor arhiereºti, oficiate an de an cu soboare de
preoþi, îndeosebi la praznicele mari. La acelea ºi
sfinte sãrbãtori împãrãteºti, mireasma Sfintei Li -
turghii arhiereºti în catedrala Blajului, a Târgu-
 Mu reºului ºi în cea din Miercurea-Ciuc întrunea
sub cupolele lor pe credincioºii care mãr tu riseau
unitatea de credinþã ºi de neam. Episcopul Emilian
împãrtãºea celor prezenþi cuvinte de în vã þãturã
din dreapta credinþã, dar ºi îndemnuri pentru
pãstra rea tradiþiilor strãbune ºi trãirea în bunã
înþelegere cu ceilalþi confraþi ai altor confesiuni.

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

Contextul istoric ºi religios al Transilvaniei
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24 Readucerea la viaþã nouã a Episcopiei Ortodoxe Române de Alba Iulia, în „Mitropolia Ardealului”, nr. 1-3, 1976,
p. 24-25.

25 Gheorghe Anghel, op. cit., p. 158-159



pânã în anul 1918, n-a fost generos pentru Bi -
serica Ortodoxã Românã. În pofida acestei rea -
litãþi, în vremea pãstoririi episcopului Emilian
s-au înregistrat un vizibil progres ºi o bine cu -
vântatã manifestare religioasã prilejuitã de eve -
nimentul hramului unei catedrale, biserici de
eno rie, mãnãstiri ºi schituri26.

În parcursul anilor de pãstorire la Alba Iulia,
ierarhul a fãcut dovada unei sensibile deschideri,
atât faþã de elevii seminariºti, studenþii teologi,
preoþii tineri ºi familiile lor, cât ºi faþã de preoþii
pensionari, preoþii vãduvi, preotesele vãduve, dar
fãrã a-i pierde din vedere pe enoriaºii cu posi -
bilitãþi materiale modeste27.

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

Consemnãm doar câteva fraze cu referire la
mãnãstirea Râmeþ. Despre aceastã „vatrã de spiri -
tualitate ortodoxã” existã o bogatã bibliografie29,
iar studiile realizate sunt complementare, oferind
fiecare detalii ºi argumente care, în fi nal, se con -
tureazã într-un tot unitar, contribuind la creºterea
prestigiului ºi importanþei aºezãmântului mo na -
hal. Mãnãstirea Râmeþ, vatrã de spiritualitate
ortodoxã, prin vechimea ei, reprezintã o mãrturie
grãitoare a trecutului vieþii religioase ortodoxe
româneºti înseºi ºi, deci, a continuitãþii noastre pe
aceste meleaguri. Datoritã preocupãrilor culturale 
ale episcopului Emilian, în anul 1978 s-a desco -
perit pe al doilea strat de picturã numelui arhie -
piscopului Ghelasie ºi anul 1377, ceea ce ne

determinã sã reconsiderãm o serie de date
pri vitoare la trecutul sãu istoric ºi bisericesc. Nu -
mele arhiepiscopului Ghelasie este rev e la tor al
unei organizãri superioare a Bisericii transil vã -
nene, cu toate încercãrile prin care ea trecea la
acea vreme, iar consemnarea numelui meºterului
Mihu de la Criºul Alb este dovada capacitãþii ºi
maturitãþii artistice a poporului român30.

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

Eremitul locaº (vechea mãnãstire), încãrcat
de vitregiile istoriei, dar împodobit cu rugãciunile 
atâtor suflete ale atâtor generaþii de rugãtori, din
punct de vedere fizic dãdea semne de obosealã,
iar perpetuarea acestei stãri eroda mereu structura 
sa. Soluþia tehnicã, dupã îndelungi consultãri ºi
cercetãri, analize ºi propuneri, a fost ca edificiul
sã fie ridicat faþã de poziþia în care se gãsea, pânã
la cota care elimina orice posibilitate de infiltrare
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26 Detalii – vezi Pr. dr. Nicolae Bolea, pr. Vir gil Bolea, op. cit., p. 152-154.
27 Ibi dem, p. 154-155.
28 Ibi dem, p. 156-162.
29 Ibi dem, p. 162-163, nota 327.
30 Episcop Emilian, Mãnãstirea Râmeþ, vatrã de spiritualitate ortodoxã, în „Îndrumãtorul Pas to ral”, vol. V, 1981,

p. 134-135.



a pânzei freatice în structura zidurilor edificiului.
Biserica veche a mãnãstirii a fost ridicatã 2,08 m31.

În plan cul tural, preocupãrile ºi activitatea
episcopului Emilian au fost cel puþin ca ºi-n
celelalte segmente de activitate. Ne vom limita în
a consemna sumar doar trei lucrãri de referinþã32:

    1. Noul Tes ta ment de la Bãlgrad – 1648,
al mitropolitului Simion ªtefan. Pregãtirea pentru 
retipãrire a început în 1978, reeditarea reali zân -
du-se în 1988. Cuvântul-înainte, realizat de cãtre
episcopul Emilian, vorbeºte de la sine despre zba -
terea ºi osteneala sa, dar ºi despre perseverenþa ºi
jetfelnicia cu care ºi-a împodobit numele.

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

     3. Bucoavna – 1699, reeditatã în 1988.
La fiecare lucrare, dintre cele trei enu mer a -

te, au ostenit oameni consacraþi, dar ºi contri buþia
ierarhului bãlgrãdean a fost pe mãsurã.

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

În aprilie 1990, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a aprobat numirea episcopului
Emilian ca arhiereu-vicar al Eparhiei Aradului,
iar la 12 iulie 1994, ca episcop tit u lar al reîn -
fiinþatei Episcopii a Caransebeºului33. În aceºti
ultimi ani ai vieþii a avut tãria muncii cãrturãreºti
pe lângã cea administrativ-pastoralã. În anul 1992,
Ac a de mia Românã i-a acordat premiul „Bogdan
Petriceicu Hasdeu”, iar la 10 noiembrie 1992 a
devenit membru de onoare al Academiei Române34.

În scurtul timp de pãstorire la Caransebeº,
s-a impus atenþiei printr-o slujire neobositã ºi în
condiþii deloc uºoare. Datoritã purtãrii sale de
grijã, s-au pus temeliile unor noi biserici (Caran -
sebeº, Reºiþa, Poiana Mãrului, Rusca, Teregova),
au revãzut lu mina tiparului „Foaia diecezanã” ºi
„Calendarul românului” ºi au fost editate douã
lucrãri semnate de cel trecut la cele veºnice: Mo -
no grafia satului Rohia ºi Din adâncuri de vreme.

În ziua de 5 aprilie 1996, episcopul Emilian
a trecut la cele veºnice. Despre smeritele roade
ale slujirii ierarhului Emilian au grãit cele trei zile 
de priveghere (5-8 aprilie) în care mii de cre -
dincioºi din cuprinsul Episcopiei Caransebeºului
ºi din alte colþuri ale þãrii s-au perindat prin faþa
catafalcului cu trupul neînsufleþit al vlãdicului
sãvârºit din viaþã, pentru a-i aduce un pios oma -
giu. Preoþii eparhiei au oficiat, neîntrerupt, ritu -
alul de priveghere, iar serviciul funerar s-a fãcut
în prezenþa unui însemnat numãr de ierarhi, a unei 
mulþimi de preoþi, cãlugãri ºi credincioºi.

În alocuþiunile rostite, vorbitorii au reliefat
portretul religios-moral al episcopului Emilian.
Înaltpreasfinþitul mitropolit Nicolae al Banatului
spunea printre altele: „Episcopia Caransebeºului
întâmpinã Praznicul Învierii Domnului sfâºiatã
de suferinþã. Ceea ce mângâie pe pãstoriþii celui
dispãrut sunt faptele sale vrednice de pomenire”,
iar Preasfinþitul Jus tin ian Chira, episcopul Mara -
mureºului a spus: „Dupã 1989 a urmat o perioadã
de întristare ºi amãrãciune în viaþa episcopului
Emilian în urma plecãrii sale silite din scaunul
vlãdicesc de la Alba Iulia...”, dar a adãugat evi -
denþiind calitãþile precum: dragostea de neam ºi
þarã, jertfa pentru apãrarea credinþei strãbune,
chib zuinþa ºi înþelepciunea, spiritul de fin obser -
vator al psihologiei umane, vrednicia în lucrarea
pas to ral-misionarã35.

Ierarhul Emilian Birdaº a fost înmormântat
în Biserica „Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul” 
din Caransebeº, unde îºi doarme somnul de veci ºi 
cel dintâi episcop al Eparhiei, Ioan Popasu.
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31 Pr. dr. Nicolae Bolea, pr. Vir gil Bolea, op. cit., p. 165-167 ºi notele 329-332.
32 Detalii – vezi: Ibi dem, p. 167-176.
33 Tomosul de instalare emis de Mitropolia Banatului prin Înaltpreasfinþitul mitropolit Nicolae Corneanu.
34 Pr. dr. Nicolae Bolea, pr. Vir gil Bolea, op. cit., p. 181., nota 351. 
35 Ibi dem, p. 181, nota 352. 



Francisc Nistor
1908-1997

Mihai DÃNCUª

Istoria muzeografiei româneºti, ca de alt -
fel istoria noastrã în gen eral, este lovitã
de sincope, de întreruperi bruºte ºi, de

cele mai multe ori dureroase, cu consecinþe grave
în ce priveºte o dezvoltare normalã într-o comu -
niune fireascã ºi de aici, desigur, beneficã1.

Muzeul Maramureºului din Sighetul Mar -
maþiei a avut o asemenea istorie, marcatã puternic 
de evenimente care au zguduit Europa în ultimele
douã secole.

Despre o miºcare muzeisticã în zonã se
poate vorbi încã de la finele secolului al XIX-lea,
când intelectualitatea localã românã ºi maghiarã
se implicã în organizarea unui muzeu. Amintim
pe dr. Ioan Mihalyi de Apºa, Szilagyi Istvan, Tit
Bud, Varady Gabor ºi alþii, care realizeazã pri -
mele colecþii muzeale, iar dupã Primul Rãzboi
Mondial subliniem efortul profesorului Gheorghe 
Vornicu, care realizeazã primul muzeu etno gra -
fic. Din pãcate, cele douã rãzboaie au avut con -
secinþe nefaste asupra soartei muzeelor ºi a
co lecþiilor muzeale.

Una din figurile de intelectuali care s-a im -
pus în a doua jumãtate a secolului al XX-lea, ca
întemeietor în muzeologia maramureºeanã ºi
româ neascã, a fost ºi directorul Francisc Nistor,
de la a cãrui naºtere se împlinesc anul acesta
(2018) 110 ani. 

A plecat dintre noi la 31 octombrie 1997 cu
câteva zile înainte de a împlini venerabila vârstã
de 90 de ani, lãsând în urmã o viaþã de om ºi
realizãri pe mãsurã.

Cei 48 de ani petrecuþi încadrat în muncã în
di verse funcþii sunt ani de dãruire, trãiþi cu pa -
siune ºi cu multã dragoste de viaþã. S-a dãruit cu
abnegaþie ºi spirit de rãspundere în tot ce a fãcut.
Se pare cã soarta i-a fost favorabilã, lucrând în

domenii care i-au fost dragi, care i-au fost aproa -
pe de inimã ºi suflet ºi în care s-a regãsit ca
sensibilitate. Ultimii 20 de ani din viaþã i-a trãit
intens ca di rec tor întemeietor al Muzeului Mara -
mureºean din Sighetul Marmaþiei.

Francisc Nistor s-a nãscut la 5 decembrie
1908 în Sighetul Marmaþiei, într-o familie de
þãrani, din pãrinþii Gheorghe ºi Iuliana, fiind unul
din cei paisprezece copii ai acestora. Tatãl sãu a
fost cu ra tor la Biserica Greco-Catolicã din oraº.

Începe ºcoala elementarã în anul 1915. Ca
majoritatea covârºitoare a copiilor români din
oraº, urmeazã cursurile la ªcoala Confesionalã
Greco-Catolicã Românã din Sighet, de altfel, sin -
gura ºcoalã româneascã, unde îl are ca dascãl pe
Gheorghe Nemet, unul dintre intelectualii români
care s-au afirmat în miºcarea de unire a Mara -
mureºului cu Þara Mamã la 1 decembrie 1918. 
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1 Cu acest cuvânt îºi începe Mihai Dãncuº articolul 95 de ani de la naºterea lui Francisc Nistor di rec tor întemeietor al
Muzeului Maramureºului, publicat în ACTA MUSEI MARAMOROSIENSIS II, 2004, p. 209-2016. Tot aici este
publicat ºi Programul Sesiunii de Comunicãri pe teme de etnografie ºi folclor „Marmaþia 2003”, dedicat lui Francisc
Nistor. Acest articol ºi cel intitulat 100 de ani de la naºterea lui Francisc Nistor întemeietor al Muzeului Mara -
mureºului, publicat în ACTA MUSEI MARAMOROSIENSIS VII din 2009, p. 11-16, volum dedicat Centenarului
naºterii lui Francisc Nistor, au fost preluate, ca formã ºi conþinut, în prezentarea aceasta.



În anul 1920 începe sã frecventeze cursurile
Liceului „Dragoº-Vodã”, de unde se retrage în par -
tic u lar, în ultimele clase, iar mai târziu intrã ca
funcþionar la Prefectura judeþeanã. Îºi dã baca -
laureatul la Satu Mare ºi se înscrie la Facultatea de
Drept din Cernãuþi, unde urmeazã aproape doi ani,
cursuri fãrã frecvenþã, rãmânând în conti nuare
funcþionar la prefecturã. În toatã aceastã perioadã
face sport, organizând competiþii ºi chiar o ºcoalã
de schi la Sighet. Este pasionat de naturã ºi, de -
sigur, de excursii. Activeazã în cadrul Tu ring
Clubului Român, secþia Maramureº cu sarci ni de
organizare ºi conducere, alãturi de prietenul sãu,
profesorul pictor Traian Bilþiu-Dãncuº, alt pãtimaº 
al naturii, al sportului ºi excursiilor în munþi.

La începutul anului 1936, profesorul Dimitrie
Gusti îl împuterniceºte pe tânãrul cercetãtor dr.
Mihai Pop pentru a aduce în viitorul muzeu al
satului românesc o bisericã maramureºeanã.
Acesta apeleazã la prietenii sãi de aici, Francisc
Nistor ºi profesorul art ist Traian Bilþiu-Dãncuº,
care vor deveni în continuare colaboratorii Insti -
tutului So cial Român pentru acþiunea de achiziþii
din Maramureº, implicându-se cu entuziasm ºi
responsabilitate ºi în transferarea bisericii din
Dra gomireºti în vederea restaurãrii în Muzeul Sa -
tului din Bucureºti2. În sensul acesta, la 26 martie
1936, Francisc Nistor trimite o scrisoare cãtre
Fundaþie, prin care solicitã suma de 25.000 lei
necesarã pentru ca „sã construim (o casã) una nouã.
Casa se poate construi aici în oraº cu meºte ri mara -
mureºeni”. Aceastã casã o propune pentru Muzeul
Satului, deoarece „o casã þãrãneascã care sã cores -
pundã cerinþelor n-am gãsit nicãieri spre vânzare”. 

În continuarea scrisorii se referã la biserica
din Dragomireºti3.

În perioada celor 4 ani de ocupaþie hor thystã
(1940-1944), lucreazã în comerþ ºi ca fotograf
privat, atingând în acest domeniu perfor manþe
artistice deosebite.

În anul 1945, alãturi de alþi intelectuali ro -
mâni care nu erau indiferenþi faþã de soarta ro -
mânilor din aceastã zonã, imediat dupã retragerea
armatelor, pleacã la Bucureºti, pentru a aduce
ajutoare alimentare ºi îmbrãcãminte maramu reºe -
nilor.

O notã în presã cu titlul „O delegaþie a
Sfatului Naþional Român a sosit în capitalã” din
care fãcea parte Ion Bilþiu Dãncuº, preºedinte,
Ghe. Iusco, secretar gen eral ºi Petru Mihalyi,
membru în Sfat a luat legãtura cu cealaltã dele -
gaþie, respectiv Traian Bilþiu-Dãncuº, ing. I.
Coman ºi Francisc Nistor. Ambele delegaþii au
fost primite de dl. Ionel Pop, comisar pentru Tran -
silvania. S-au întâlnit apoi cu Dl. Ilie Lazãr. Iatã-l
pe Francisc Nistor la Bucureºti dupã ajutoare
pentru Maramureº.

I. Bilþiu Dãncuº dã o dispoziþie în scris prin
care, printre altele, dispune ca Francisc Nistor sã
predea hainele (ajutoare), sã aºtepte ºi sã le ducã
cu maºina. Ion Bilþiu Dãncuº le spune cã: „Eu pot
fi aflat la Cluj, ªcoala Normalã sau la Guþã
Dãncuº, str. Miko, 54”. Iatã-i împreunã pe marii
patrioþi pentru cauza maramureºenilor4.

Am evocat aceastã situaþie pentru a vedea
implicarea socialã responsabilã a intelectualilor
români din Maramureº între care frecvent îl întâl -
nim ºi pe Francisc Nistor.

Dupã rãzboi, Francisc Nistor îºi reia acti -
vitatea cu mult entuziasm, pornind o acþiune de
reorganizare a turismului în Maramureº. Inven -
tariazã bazele turistice (ca bane, refugii etc.), rã -
mase dupã rãzboi ºi vine cu soluþii optime pentru
reorganizarea ºi repunerea în funcþiune a turis -
mului în zonã. De fapt, este una dintre activitãþile
importante în care s-a implicat, investind multã
imaginaþie, pasiune ºi muncã efectivã pe care a
desfãºurat-o într-o lungã perioadã, încã din anii
1930 pânã dupã rãzboi5. La vremea aceea tinerii
intelectuali români s-au implicat masiv în acti -
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2 Aurelia Tu dor, Despre un mon u ment transferat în Muzeul Satului în urmã cu 66 de ani – biserica din Dragomireºti
Maramureº, în „ACTA MUSEI MARAMOROSIENSIS II”, 2004, Muzeul Maramureºului Sighetul Marmaþiei,
p. 363-387.

3 Ibi dem, p. 371; Arhiva Muzeului Satului Bucureºti, Fond Dimitrie Gusti, Dosar XIV, p. 2.
4 Nota de presã precum ºi Dispoziþia în manuscris se aflã în arhiva familiei Dãncuº. Între Ion Bilþiu-Dãncuº ºi Gheorghe

Dãncuº a fost o relaþie specialã. O perioadã I. Bilþiu-Dãncuº a locuit la Cluj, str. Miko 54, la Gheorghe Dãncuº.
Încrederea între aceºti mari patrioþi este doveditã ºi de faptul cã I. Bilþiu Dãncuº i-a dat lui Gh. Dãncuº documentele
originale ale Unirii Maramureºului cu Þara sã le copieze spre pãstrare. Vezi fondul „Gheorghe Dãncuº” de la Arhivele
Naþionale din Cluj-Napoca, semnalat nouã de dr. Livia Ardelean.

5 În acest sens, îmi amintesc numeroase momente când am stat împreunã pânã seara târziu, când îmi relata preocupãrile
ºi zbaterile sale în organizarea turismului în zonã. Pregãtea atunci rãspunsuri la întrebãrile redacþiei cu privire la
lucrarea Turismul românesc în Maramureº pentru o Enciclopedie turisticã româneascã.



vitãþi turistice. Dupã modelul ger man, alogenii
din oraº, la sfârºit de sãptãmânã, ieºeau în naturã.
Astfel, ºi tinerii români se organizeazã într-o acti -
vitate amplã ce cuprinde întreg Maramureºul nu
doar împrejurimile oraºului.

În cadrul Tu ring Clubului României, al cã -
rui secretar gen eral era profesorul Valeriu Puºcariu
de la Universitatea din Cluj, se înfiinþeazã la 2
iulie 1934 Secþia a VII-a a Tu ring Clubului
României, „Maramureº” cu sediul la Sighet.

Pentru activitatea specialã în domeniul
turis mului, pasiunea deosebitã pentru excursii în
munþi, pe care-i cunoºtea mai bine ca oricine,
pentru extraordinarele conferinþe despre frumu -
seþile Maramureºului, dublate uneori de proiecþii
de diapozitive, fãcute de Francisc Nistor, Traian
Bilþiu Dãncuº a fost ales ca preºedinte al Secþiei a
VII-a Maramureº a Tu ring Clubului, iar Francisc
Nistor în calitate de secretar al acesteia.

Începând din anul 1938, deoarece pictorul
Traian Bilþiu Dãncuº se implicã în activitatea de
creaþie în Bucureºti, Francisc Nistor preia funcþia
de preºedinte a Secþiei a VII-a. Iatã cã Francisc
Nistor îºi consacrã turismului din Maramureº ani
frumoºi din viaþã. 

Terezia B. Tãtaru îi face lui Francisc Nistor
un „portret” pe care-l publicã în cartea sa,
Maramureº – mândria ºi durerea noastrã. Aici,
pe lângã principalele date biografice, noteazã ºi

câteva dintre acþiunile în domeniul organizãrii
turismului maramureºean: „… în 1937 existau
160 de poteci mar cate în Munþii Gutâi, Regiunea
Sighet-Izvoare, în Carpaþii Pãduroºi, iar în anul
urmãtor s-a fãcut marcajul de la Prislop la
Puzdrele, la Pietrosul Mare (2305) cu coborâre
spre Borºa”6. Tot sub îndrumarea Tu ring Clu -
bului României s-au construit ca bane ºi adã pos -
turi pentru turiºti ºi schiori. În vara anului 1939, la 
20 au gust, s-a inaugurat Ca bana „Bogdan-Vodã”
de pe Pasul Prislop (1.413m) la 24 kilometri de
Borºa ºi la 29 kilometri de Cârlibaba-Iacobeni, cu 
8 camere ºi o mansardã, unde se puteau adãposti
40 de persoane. Ca bana a fost construitã din lemn
dupã planul artistului pictor Traian Bilþiu-
Dãncuº. În aceeaºi varã Ca bana a fost vizitatã de
M.S. Regele Mihai, pe atunci Mare Voievod de
Alba Iulia7. Încã în anul 1969, când au adãpostit
aici participanþii la Consfãtuirea Naþionalã de
Geo botanicã, ca bana exista. Apoi… a dispãrut…
ºi odatã cu ea un seg ment de istorie. Încercãrile
lui Francisc Nistor de a se implica în miºcarea
turisticã dupã rãzboi, s-au dovedit zadarnice. Ar fi 
fost mai bun „man ager”…, era priceput ºi în tu -
rism ºi în componenta sa comercialã ºi, desigur,
în cea culturalã.

Datoritã conjuncturii politice ºi prieteniei
cu Gheorghe Dãncuº de la Cluj, a îmbrãþiºat mu -
zeologia etnograficã ºi a excelat.
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Francisc Nistor colindând dupã obiecte muzeale pe Valea Bradovei,
Bârsana ºi împreunã cu George Anania (Inspector Muzee în Mi    nisterul
Culturii) ºi Sabin ªainelic (Muzeul Baia Mare), pe Dobãieº, în punctul
marcat cu bornã militarã. Astãzi, pe acest loc, este biserica monument
adusã din Onceºti (1974). Fotografii de Mihai Dãncuº.

6 Terezia B. Tãtaru, Maramureº – mândria ºi durerea noastrã, vol. II, Editura Gutinul, Baia Mare, 2001.
7 Ibi dem, p. 24.



Lipsa acutã de cadre didactice dupã rãzboi
îl face sã intre în învãþãmânt ca profesor suplinitor 
de educaþie fizicã la liceul sighetean, începând
din 1947. Aici desfãºoarã o activitate prodi gioa -
sã, rãmânând în memoria claselor de elevi pe care
i-a instruit.

Începând din anul 1954, la îndemnul ºi sub
îndrumarea prietenului sãu Gheorghe Dãncuº,
Francisc Nistor, dupã cum ne-a mãrturisit ºi cum
reiese din corespondenþa sa, începe cu pasiune ºi
asiduitate o campanie de peregrinãri prin satele
Maramureºului pentru achiziþionarea de obiecte
etnografice – la început în mod privat apoi oficial, 
acþiune care va duce la refacerea nucleului colec -
þiilor Muzeului Maramureºului care s-au risipit
odatã cu intrarea armatelor de ocupaþie maghiare
în Sighet, dupã 1940 ºi ocuparea teritoriului
Mara mureºului, ca efect al Dictatului de la Viena.

Cu raniþa în spate ºi aparatul de fotografiat
la gât, pe jos sau cu bicicleta, cutreierã satele
zonei, aducând acasã, la început, ºi apoi în muzeu, 
piese etnografice ºi de artã popularã de mare
valoare care se vor constitui în colecþiile ce vor
forma viitorul muzeu. Începând din anul 1956
funcþioneazã le gal ca angajat al Muzeului Mara -
mureºean cu schemã funcþionalã ºi buget. Deci,
considerãm cã aceasta este data reînfiinþãrii mu -
zeului dupã rãzboi. În anul 1957, în câteva sãli de
la etajul clãdirii unde se aflã cinematograful,
împreunã cu arhitectul Pe ter Dezideriu, deschide
prima expoziþie a muzeului. Sunt expuse obiecte
de mare valoare din colecþia personalã, care, mai
târziu, vor intra în patrimoniul muzeului prin achi -
ziþie. Dom i nant sunt expuse obiecte etnografice
(stâlpi de porþi, uºi de ºurã, toate ornamentate
printr-o sculpturã în lemn specificã), lãzi de zes -
tre, podiºoare, scaune, mese, cuiere, fragmente de 
arhitecturã, ceramicã (de valea Izei, de Vama, de
Sãcel, dar ºi de Baia Mare ºi Lãpuº), icoane pe
lemn, uºi de al tar, prapori, mobilier de bisericã,
icoane pe sticlã. O pondere specialã o au co -
voarele cu coloranþi naturali (secolele XVIII ºi
XIX) ºi obiectele tex tile specifice zonei (ºtergãri
de rudã, de icoane, feþe de pernã ºi de masã etc.).

Ziarul ce apãrea la Sighet „Viaþa liberã”,
Anul VIII, nr. 357, vineri, 16 au gust, 1957 pu -
blicã un articol intitulat „Comoara Maramu re -
ºului”, datorat lui Miron Popovici (ziarist cu ve lei -
tãþi literare, fost membru al cenaclului „Eugen

Lovinescu” din Bucureºti, frate cu aca demicianul
Cãlin Popovici). 

Articolul este o amplã pledoarie asupra va -
lo rilor culturii populare din Maramureº, la înce -
put cu trimiteri la istoria multimilenarã a zonei, ca 
apoi sã se opreascã la importanþa înfiinþãrii Mu -
zeului Maramureºului: „Este un merit deosebit,
înfiinþarea acestui muzeu în care s-a reuºit sã se
adune un ma te rial destul de bogat, privitor la
trecutul acestei regiuni. Acest ma te rial, care poate 
forma miezul unei viitoare ºi sistematice cercetãri 
istorico-etnografice a regiunii, […] se gãseºte ex -
pus sistematic, grupat pe sectoare caracteristice ºi 
poate oferi vizitatorului o imag ine a trecutului ºi
simþului ar tis tic al þãrãnimii din Maramureº”.

Articolul prezintã succint principalele sec -
toare ale muzeului: pãstoritul ca ocupaþie de bazã, 
obiectele casnice, obiectele religioase (colecþii de 
icoane vechi pe lemn ºi pe sticlã, mobilier bise -
ricesc – strana specialã – „uimitoare prin simpli -
tatea ei”, suita de fotografii a tuturor bisericilor de 
lemn maramureºene „pline de graþie, þâºnind par -
cã în sus prin acele turnuri în sãgeatã, unice
Mara mureºului”. Miron Popovici evidenþiazã re -
a li zarea artisticã a fotografiilor ce completeazã
expunerea ºi care pun în evidenþã mãiestria
acestui meºteºug în care a excelat Francisc
Nistor, care se considera „în primul rând un art ist
foto graf”. Fotografiile „îþi pun în faþã tipuri de
porþi sau stâlpi de cerdac”, dar ºi portrete de
þãrani, imagini de sate etc., etc.

În muzeu un loc spe cial îl ocupã covorul
maramureºean cu un „colorit domol, sobru, cam
închis, unde contrastele nu sunt prea puternice...”. 
Autorul articolului constatã cã „Muzeul nu este
decât la începutul activitãþii”, cã „istoricii, etno -
grafii ºi arheologii s-au preocupat prea puþin de
aceastã regiune”. Finalul articolului conchide:
„Sub priceputa conducere a directorului Nistor,
cu sprijinul instituþiilor culturale ºi al tuturor oa -
menilor muncii, Muzeul Maramureºului va putea
sã-ºi dezvolte mereu activitatea în viitor, contri -
buind astfel la o mai adâncã cunoaºtere a trecu -
tului poporului nostru”.

*
De fapt ce este aceastã „Comoarã a Mara -

mureºului”? Este însuºi Muzeul Maramureºean,
cum l-a numit Francisc Nistor într-o primã expo -
ziþie permanentã, reorganizat dupã rãzboi. Sau
cum l-am numit noi, Muzeul Maramureºean –
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Ctitoria Nistor. Astfel, Francisc Nistor dupã al
II-lea Rãzboi având o contribuþie specialã ºi deo -
sebitã la refacerea Muzeului Maramureºean, fiind 
primul di rec tor dupã rãzboi, deci „di rec tor
întemeietor”, alãturi de Gheorghe Vornicu, care a
întemeiat Muzeul Maramureºean dupã Primul
Rãzboi, respectiv în anul 1926. Trebuie sã notãm
cã Francisc Nistor a þinut legãtura cu prietenul sãu 
Gheorghe Dãncuº de la Cluj, care-l determinã sã
aprofundeze problema culturii populare ºi-l în -
deam nã sã cerceteze satele ºi din aceastã per s pec -
tivã. Peregrineazã prin satele Maramureºului, cu
aparatul de fotografiat la gât dar, de data aceasta,
ºi cu gândul de a depista ºi achiziþiona obiectele
de valoare etnograficã ºi de artã popu larã din
satele Maramureºului, ceea ce ºi face. La început a
fãcut o colecþie personalã, iar din anul 1956 adunã,
achiziþioneazã ºi re face colecþiile viito rului Muzeu 
Maramureºean. De acum începe rela þia cu arhi -
tectul Pe ter Dezideriu, care va deveni muzeograf,
fiind for mat la Cluj, unde, printre alþii, l-a avut ca
profesor ºi pe dr. Koº Karol. Francisc Nistor
fotografiazã, iar arh. Pe ter Dezideriu deseneazã
porþile ºi vraniþele Mara mureºului (pe care le va
publica Nistor într-o carte excepþionalã), dar de -
seneazã ºi principalele case ºi elemente de arhi -
tecturã de pe vãile Mara mureºului, desene pe care 
le va expune în muzeul deschis în 1957. 

În anul 1968, secondat de arhitectul Pe ter
Dezideriu, propune organizarea Muzeului Etno -
grafic cu ex punere pavilionarã ºi în aer liber în
complexul de clãdiri din Piaþa Libertãþii, nr. 15. În 
acest sens comandã un proiect Institutului de Pro -
iectãri de la Baia Mare. Se realizeazã proiectul.
Acesta im plicã organizarea expoziþiei de bazã,
depozite, birouri etc., în clãdirea principalã, iar
muzeul în aer liber era propus sã se facã în curtea
clãdirii de sediu (ºi a Bisericii Romano-Catolice). 
Pentru mu zeul în aer liber se propunea expunerea
a 7 porþi într-o succesiune pe aleea de acces
dinspre stradã, spre curtea mare, iar aici în curte ºi 
în grãdinã se propunea restaurarea a 4 gospodãrii
cu case ºi acareturi, precum ºi douã stâne.

*

Dupã închiderea Muzeului (1968), deschis
în anul 1957, care a funcþionat în încãperile de la
etajul clãdirii Cinematografului Muncitoresc
(fos tul Cazinou al Armatei), Francisc Nistor în -
cearcã sã gãseascã soluþii pentru aºezarea defi -
nitivã ºi într-o formã adecvatã a acestei instituþii
patrimoniale. Mutat fiind întreg patrimoniul mu -

zeului în dependinþele din curtea fostului sediu
PCR, urgenþa rezolvãrii unui spaþiu adecvat era
iminentã. În dorinþa de rezolvare, Francisc Nistor, 
la 24 martie 1968, înainteazã Consiliului Pop u lar
al Judeþului Maramureº un memoriu cu nr.
15/1968, prin care spune cã „în urma cererii ver -
bale a sa, aflã cã s-a aprobat complexul de clãdiri
ºi spaþiile exterioare aferente din Piaþa Libertãþii
nr.15 pentru muzeu. Memoriul cuprinde planul
clãdirilor precum ºi „planul tematic al muzeului
etnografic”, iar în partea a doua dã ºi „planul
tematic-proiect” al secþiei de ºtiinþele naturii (ce-l 
de al doilea elaborat de muzeograful Bereº Iosif,
nou angajat pentru Secþia de ºtiinþele naturii). 

Redãm sintetic concepþia de organizare ºi
amenajare a muzeului propusã de Francisc Nistor
secondat de muzeograful arhitect Pe ter Dezideriu.
În spiritul vremii, Francisc Nistor considerã cã
„cercetarea ºi prezentarea vechiului în con trast cu 
epoca nouã, este una din cele mai importante
sarcini ale muzeului nostru”. În privinþa structurii
tematice, aceasta este preluatã în mare dupã cea a
Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj,
astfel: prezentarea „ocupaþiilor strãvechi”: cule -
sul din naturã, albinãritul, pescuitul, vânãtoarea,
apoi prezentarea pãstoritului (organizarea ºi con -
strucþia stânei etc., aceasta impunând necesitatea
prezentãrii lor în „aer liber”, deci era nevoie de
spaþiu/teren, arhitectura, case, acareturi, dar ºi
industriile þãrãneºti (oloiniþe, mori, pive).

În continuarea memoriului Francisc Nistor
conchide: „Dacã Muzeul nostru nu va fi ajutat,
atât moral, cât ºi ma te rial, ca sã mai putem cum -
pãra câteva piese − din cele mai reprezentative,
înainte de dispariþia lor, ºi de a le putea aºeza în
condiþiuni optime în incinta sau în grãdina mu -
zeului, vor dispãrea fãrã urmã cele mai valoroase
obiecte. Dar pentru a le putea adãposti aceste
obiecte avem nevoie de o clãdire cu curte ºi grã -
dinã mai spaþioasã ... Din acest motiv am cerut
clãdirea în care este internatul «ªcolii (sic!) Casei 
de Copii ªcolari». Piaþa Libertãþii nr. 15”.

De fapt, este vorba de un com plex de clãdiri 
ce flancheazã Biserica Romano-Catolicã dom i -
nant cu faþadele în Piaþa Libertãþii ºi cu prelungiri
pe str. Plevnei. Curtea bisericii, respectiv fosta
Casã de Copii ºi superba grãdinã cu pomi fruc -
tiferi de o mare varietate, care se desfãºoarã pânã
la limita cu curtea Liceului „Dragoº-Vodã”, care
clãdire ca ºi terenurile, a aparþinut Ordinului
Cato lic al Piariºtilor; toate acestea le preconiza

449

100 DE PERSONALITÃÞI MARAMUREªENE CARE AU FÃCUT ISTORIE



Francisc Nistor ca spaþii adecvate pentru orga -
nizarea muzeului pe care-l vedea astfel: 

 „La etajul clãdirii se va aºeza în 14 camere
expoziþia permanentã (etnograficã – n.n.). În
curte, împãrþitã în douã, ºi în grãdinã se vor aºeza
dife ritele gospodãrii valoroase din punctul de ve -
dere al arhitecturii populare: de pe Iza, Mara ºi
Cosãu (se prevedeau 4 gospodãrii, – n.n.). Ase -
menea, diferite tipuri de râºniþe ºi oloierniþe, dife -

rite sisteme de stâne (douã − n.n.), diferite tipuri

de porþi (ºapte − n.n.) ºi garduri îm ple tite din
nuiele. Aceste obiecte vor fi aºezate în curte ºi
grãdinã, ce se vor transforma, într-un parc cu
bãnci pe care se vor putea aºeza vizitatorii”.

Se mai preconizau la parter sãli pentru ex -
po ziþii temporare, pentru proiecþii de filme do cu -
mentare, conferinþe, ateliere de restaurare lemn ºi
tex tile, laborator foto. 

Tot în aceastã clãdire, la parter, se pre coniza
organizarea Expoziþiei permanente a Sec þiei de
ºtiinþele naturii nou înfiinþate (1968) de muzeo -
graful Bereº Iosif care, mai târziu, va deve ni unul
din marii specialiºti ai domeniului pe plan naþional.

În 1969, dupã discuþii ºi frãmântãri, aban -
doneazã acest proiect, muzeul etnografic pavi -
lionar primind pentru organizare clãdirea din str.
Bogdan-Vodã, nr. 1, unde în 26 decembrie 1971
se deschide expoziþia de bazã (în forma actualã ). 

Pentru muzeul în aer liber se va
gãsi, cu multã greutate, terenul de pe
dealul Dobãieº, unde se începe orga ni -
zarea acestuia în 1972, când se ela bo -
reazã tematica ºi proiectul, iar în 1974 se
restaureazã primele douã case. În toate
aceste acþiuni ºi zbateri Francisc Nistor îl 
implicã ºi pe tânãrul de atunci, mu zeo -
graful Mihai Dãncuº care i se alãturã cu
forþã ºi devotament începând din iunie
1969 (lucra pentru muzeu din 1968, dar
s-a legalizat abia dupã un an).

Problema cea mai mare era gãsirea
tere nului necesar pentru amplasarea Mu -
zeului în Aer Liber al Maramureºului. 

Suntem convinºi cã Francisc
Nistor era conºti ent de importanþa rea -
lizãrii acestui muzeu, de necesitatea im -
perioasã de a salva de la dis pariþie, atât o

splendidã arhitecturã popularã, cât ºi insta laþiile
tehnice ºi alte valori specifice. Aºa se explicã
faptul cã, încã de la finele anului 1964, se
intereseazã sã-ºi aducã un colaborator care sã-l
ajute în realizarea planurilor lui. Astfel, vine la
muzeu în anul 1968, ca tânãr muzeograf, Mihai
Dãncuº, autorul acestor rânduri, familiarizat deja
cu specificul muncii de muzeograf etnograf, lu -
crând în învãþãmânt sub îndrumarea prof. dr.
Dumitru Pop de la Universitatea „Babeº-Bolyai”
din Cluj-Napoca ºi realizând Muzeul ªcolar de la
Bârsana. Acesta a contribuit esenþial în perioada
studenþiei ºi la îmbogãþirea colecþiei etnografice
(micul muzeu) de la Facultatea de Filologie din
Cluj-Napoca, realizatã sub îndrumarea marelui
folclorist, prof. univ. dr. Dumitru Pop. 

Dupã gãsirea terenului ºi hotãrârea ca zona
Dobãieº sã fie locul pentru muzeul în aer liber, au
început demersurile în care a fost implicat to tal ºi
Mihai Dãncuº. Astfel, cu nr. 537/1972 în data de
20 noiembrie s-a întocmit un memoriu cãtre Con -
siliul Culturii ºi Educaþiei Socialiste (Ministerul
Culturii) semnat de Francisc Nistor (care era
direc torul muzeului), prin care solicitam apro -
barea proiectului pe care l-am înaintat. Am dus
per sonal „memoriul” ºi proiectul la prof. Tamara
Dobrin, care era ministrul ad junct responsabil cu
patrimoniul. Nu l-a primit8. Tot atunci Francisc
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Dr. Cornel Irimie – Muzeul Astra Sibiu, Francisc Nistor – Muzeul
Maramureºului Sighetul Marmaþiei, D-na Ana Grama – Sibiu, dr. Mihai
Dãncuº – Muzeul Maramureºului Sighetul Marmaþiei, dr. Corneliu Bucur – 
Muzeul Astra Sibiu, în Muzeul Satului Maramureºean din Sighetul
Mar maþiei la Conferinþa AEMAL din 1981 ºi deschiderea Muzeului Satului
din Sighetul Marmaþiei. Fotografie din Arhiva Mihai Dãncuº

8 Era foarte frig în clãdire ºi chiar în biroul min is te rial. Tamara Dobrin stãtea în birou, cu un mantou de blanã pe umeri.
S-a ridicat de la birou, m-a luat de braþ ºi m-a condus afarã pe coridor, unde mi-a spus: „Dãncuºule, ia-þi dosarele ºi
du-te acasã ºi fã ce poþi. Dacã le laºi aici, n-o sã mai faci nimic!” La discuþie a fost de faþã ºi dr. Ioan Opriº care m-a susþinut. 



Nistor semneazã un mic memoriu-adresã (nr.
554/1972) cãtre Comisia Monumentelor Istorice
prin care, în fi nal, cere: „Vã rugãm sã le luaþi sub
patronajul Dvs. ºi în felul acesta sã ne acordaþi
sprijin ma te rial ºi moral în realizarea dezi de ra -
tului propus”. Desigur, aici se referã la casele ºi
instalaþiile tehnice care, prin valoarea lor, erau de
interes naþional ºi în pericol de distrugere ºi
dispariþie.

Demersurile ºi zbaterile lui Francisc Nistor, 
precum ºi ale unicului sãu colaborator au fost
multe ºi pline de amãrãciuni, dar în fi nal, cu
izbândã. 

La 23 aprilie 1975, con form Deciziei Con -
si liului Pop u lar al municipiului, se instituie o co -
misie ce grupeazã cele patru instituþii interesate:
Consiliul lo cal, Staþiunea Experimentalã Zoo teh -
nicã Sighetul Marmaþiei, C.A.P. „IZA” ºi Muzeul 
Maramureºului (reprezentat prin Francisc Nistor,
M. Dãncuº, P. Bledea). S-a delimitat terenul con -
form deciziilor 190/1973 (Con siliul Mu nic i pal
Sighetul Marmaþiei) ºi nr. 184/1973 (Comitetul
Executiv al Consiliului Judeþean Maramureº). Pro -
blema se considera încheiatã. Dar nu a fost sã fie.

Dupã decembrie 1989, se redeschid procese 
de revendicãri privind terenul etc., etc., dar
Francisc Nistor, chiar dacã nutrea un gând amar,
era, totuºi, scutit de data aceasta, fiind pensionar
încã din 1977.

La centenarul naºterii lui Francisc Nistor,
despre „întemeietorul muzeului”, înaintaºul meu,
spuneam: „A fost o figurã emblematicã a Mara -
mureºului. A cunoscut în lunga sa viaþã pleiada
marilor intelectuali ai Maramureºului, dar ºi re -
marcabile personalitãþi ale culturii naþionale. A
cunoscut, ca nimeni altul, Maramureºul cu fru -
museþile lui naturale, dar ºi pe minunaþii þãrani ai
satelor, pe care le-a strãbãtut de-a lungul vieþii”9. 

Domnul Nistor a rãmas în memoria con -
temporanilor sãi ca Feri Baci. A iubit þãranii, a
iubit copiii, a iubit femeile fru moase – în perioada 
interbelicã era considerat în cercurile sighetene ca 
un „dandy”, s-a cãsãtorit greu ºi târziu cu doamna
Clemansa Teodorescu.

Era foarte glumeþ cu cei din jur, iar sin -
tagmele sale rãmân peste timp ca o pecete a per -
sonalitãþii: „— Ce faci Feri?” Îl întrebau
cu nos cuþii. „— Bine! Ca jidu’ în boldul gol!”

A fost un bãrbat frumos, înalt, voinic, cu un
corp atletic. De fapt, toatã viaþa a fãcut sport, a
iubit natura, fiind mare cunoscãtor al munþilor
noºtri. A fost ºi un schior desãvârºit, ceea ce l-a
determinat sã deschidã la Sighet, în perioada
inter belicã, „o ºcoalã de schi”. 

Am colindat împreunã vãile ºi toate satele
Maramureºului pe jos, rãbdând foame ºi sete…,
dar o fãceam cu mare plãcere. 

Pentru memoria celui care a fost Francisc
Nistor, în Muzeul Etnografic al Maramureºului
din centrul oraºului i-am expus portretul la in -
trare, ca di rec tor întemeietor dupã rãzboi, alãturi
de portretul profesorului Vornicu, care a înte -
meiat primul muzeu etnografic al Maramureºului
(1926), iar „sala coloanelor”, unde sunt expuse
elemente de arhitecturã tradiþionalã ºi celebrii
stâl pi de porþi am denumit-o „Sala Francisc Nistor”.
Am dat aceastã denumire, deoarece Francisc Nistor
a cercetat mult „porþile maramureºene”, dând o
lucrare de sintezã pe aceastã temã Poarta mara -
mureºeanã (Editura Sport-Turism, Bucureºti
1977), la care a contribuit cu desene de mare
acurateþe arhitectul Pe ter Dezideriu. 

Anii de dupã Revoluþia din decembrie 1989
ne-au permis tipãrirea anuarului Muzeului Mara -
mureºean cu titlul Acta Musei Maramo ro sien sis.

Dacã primul volum (508 p.) l-am dedicat
„celui care a fost mentorul nostru spir i tual, ma -
gisterul nostru Mihai Pop” la împlinirea a 95 de
ani de la naºtere, volumul al doilea, pe anul 2004,
l-am dedicat „memoriei celui care a fost Francisc
Nistor, di rec tor întemeietor al Muzeului Mara -
mureºean − la 95 de ani de la naºtere”. Volumul
Acta Musei Maramorosiensis pe anul 2008 (524 p.)
„este dedicat memoriei directorului întemeietor al 
Muzeului Maramureºean de dupã Rãzboi,
Francisc Nistor, la împlinirea a 100 de ani de la
naºtere”. 

În ultimul mandat de primar al Doamnei
Eugenia Godja, am propus Consiliului Lo cal
acor darea numelui de Francisc Nistor unei strãzi
din municipiul Sighetul Marmaþiei. În urma pro -
punerii ºi pledoariei noastre, toþi consilierii au
fost de acord, dar încã nu s-a validat propunerea.
Ne-am bucurat cã, totuºi, s-a acceptat. Totodatã,
am fost onorat sã fac cuvântul de laudatio la
acordarea titlului de cetãþean de onoare al muni -
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9 Mihai Dãncuº, 100 de ani de la naºterea lui Francisc Nistor, di rec tor întemeietor al Muzeului Maramureºului, în Acta
Musei Maramorosiensis VII, Sighetul Marmaþiei, 2009, p. 11-16.



cipiului Sighetul Marmaþiei lui Francisc Nistor, la 
3 noiembrie 1995. 

*

Publicã fotografii artistice de mare rafi na -
ment, dovedind o deosebitã sensibilitate ºi un tal -
ent spe cial în toate albumele tipãrite în judeþul
Maramureº, precum ºi în reviste de specialitate ºi
de culturã ºi în presa judeþeanã ºi localã.

În toatã aceastã perioadã, Francisc Nistor,
în drumurile prin zonã a depistat mai multe
obiecte ºi chiar tezaure arheologice, în spe cial din 
epoca bronzului, toate descoperiri întâmplãtoare,
dar de mare valoare. Mai târziu le va publica
împreunã cu dr. Alexandru Vulpe (vezi lista de
lucrãri) ºi la semnalãrile sale se vor face sãpãturi
arheologice (Dealul Cetãþii din Sighet º.a.). De
altfel, Francisc Nistor ne mãrturisea cã a activat în 
domeniul arheologiei, cel puþin tot atât cât în
etnografie.

De-a lungul zecilor de ani, realizeazã o ade -
vãratã arhivã fotograficã, imortalizând perso na -
litãþi din istoria localã, momente istorice pe care
le-a trãit, schimbãrile care s-au produs în satele ºi
oraºele Maramureºului, piese de etnografie. 

Putem conchide cã Francisc Nistor a rea -
lizat o adevãratã enciclopedie fotograficã a Mara -
mureºului. În efortul de a descoperi valorile
etno grafice, a beneficiat de sprijinul ºi îndru ma -
rea amicalã ale unor mari personalitãþi ale do -
meniului care au cercetat zona: Paul Petrescu ºi

Paul H. Stahl, Tancred Bãnãþeanu, Elena Seco ºan,
Boris Zderciuc, Gheorghe Dãncuº, Mihai Pop,
Georgeta Stoica, I. D. ªtefãnescu, Cornel Irimie,
dar ºi ale unor arheologi ºi istorici de prestigiu
(dr. Radu Popa, prof. dr. Alexandru Vulpe, prof.
dr. Kurt Horedt º.a.).

În anul 1976, dupã 48 de ani de muncã, din
care 20 în cadrul Muzeului Maramureºean ca di -
rec tor, Francisc Nistor intrã în pensie (postul de
di rec tor fiind „vânat” de unii activiºti P.C.R.).
Autorul acestor rânduri a fost unul dintre puþinii
apropiaþi ai lui Francisc Nistor, considerându-l ca
un membru al familiei. De aceea l-am însoþit în
toate peregrinãrile prin satele Maramureºului, ani 
la rând mergând pe jos, ºi uneori cu ocazii, de -
pistând, achiziþionând ºi aducând în muzeu sute ºi 
mii de obiecte patrimoniale. Aº face aici o notã
specialã. Maramureºul s-a bucurat, încã dinainte
de Primul Rãzboi ºi apoi în perioada interbelicã,
de un anumit renume. Amintim, în acest sens,
cercetãrile fãcute de Tache Papahagi, Gheorghe
Dãncuº, Alexandru Filipaºcu, Ioan Mihalyi de
Apºa, Petru Lenghel Izanu, dar ºi pãrintele Ion
Bârlea ºi pr. Alexandru Ciplea, Tiberiu Brediceanu,
Bela Bartok, Varodyi Gabor, Szilaghyi Istvan, Tit 
Bud. Dupã Rãzboi, cele mai reprezentative perso -
nalitãþi ale þãrii: universitari, cercetãtori aca de -
mici, muzeografi º.a., pe care i-am amintit mai
sus. Francisc Nistor a fost atent la cercetãrile
acestora. A fost foarte atent mai ales la semna -
lãrile, privind ar hi tectura tradiþionalã a Maramu -

reºului, fãcute de Paul Petrescu, Paul H.
Stahl, Gheorghe Focºa, Boris Zderciuc,
Ghe or ghe Dãncuº.

A urmat indicaþiile ºi sugestiile lui
Gheorghe Dãncuº de la Cluj, privind
necesitatea imperioasã de a achiziþiona
unele case de pe Va lea Cosãului. Pânã
mai ieri, s-a pãstrat în dosarul fostei ºcoli 
confesionale din Bârsana scrisoarea lui
Gheorghe Dãncuº prin care-l îndeamnã
pe Francisc Nistor sã o cumpere pentru
mu zeu, fiind unicat naþional. Scrisoarea
a dispãrut… 

A urmãrit ºi cercetãrile privind in -
sta laþiile tehnice þãrãneºti întreprinse în
zonã de cãtre dr. Cornel Irimie ºi echipa
sa, la care s-a implicat ºi Mihai Dãncuº
din partea Muzeului din Sighet. Desigur
cã rezultatele cercetãrilor aces tora dar ºi
cercetãrile noastre (în spe cial) au consti -
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În casa Ilea din Muzeul Satului: Francisc Nistor (primul din stânga), I.
H. Ciubotaru, prof. dr. Mihai Pop, dr. Vasile Latiº. Foto Mãnãstireanu



tuit mo bilul ºi îndemnul de a nu fi pasivi în pri -
vinþa profundelor ºi rapidelor transformãri care se 
pe treceau în satul maramureºean. Toate acestea
au impus acþiuni de aprofundare a cer cetãrilor ur -
mate de achiziþii, care apoi s-au fina lizat cu reali -
zarea muzeelor etnografice ale Ma ra mureºului:
Muzeul etnografic pavilionar (26 decembrie 1971)
ºi Muzeul Satului Maramureºean (30 mai 1981).

Francisc Nistor a fost un om cu mare sen -
sibilitate sufleteascã. ªi-a iubit soþia cu veneraþie
pânã în ultimele clipe ale vieþii ºi aceeaºi dra goste 
ºi-a revãrsat-o asupra copilului Sergiu, pe care l-a

crescut ºi educat în spiritul dragostei de Þarã ºi de
Neam, ajungând la adânci bãtrâneþi sã se bucure de
realizãrile ºi împlinirile acestuia, (doc tor în fizicã
nuclearã, cercetãtor la Institutul de la Mã gurele), cu
recunoaºtere internaþionalã în U.S.A, Belgia º.a.

A avut multe proiecte interesante care, în
marea lor majoritate, vizau domeniul cel mai
apro piat ºi cel mai drag – arta fotograficã. Arhiva
fotograficã a lui Francisc Nistor poate oferi ex -
cepþionale expoziþii ºi albume care întregesc ar -
monios imaginea muzealã despre Maramureº. Pot 
deveni adevãrate monografii în imagini.

Listã de lucrãri publicate: 

. Francisc Nistor, Sculptura ºi arhitectura popularã din zona etnograficã Maramureº. Ornamentaþii în lemn, al -
bum foto. Cuvânt-înainte ºi note de Mircea Braga, Casa Creaþiei Populare a Judeþului Maramureº, Baia
Mare,1969.

. Francisc Nistor, Mãºtile populare ºi jocurile cu mãºti din Maramureº, al bum foto, text de Mihai Dãncuº ºi
Nicoarã Timiº, Casa Creaþiei Populare a Judeþului Maramureº, Baia Mare, 1977.

. Francisc Nistor, Creaþii ºi creatori populari din zona etnograficã Maramureº, al bum foto. Cuvânt-înainte ºi texte
de Laura Sârbu, Dora Pop, Gheorghe Drãgan, Casa Regionalã a Creaþiei Populare, Baia Mare, 1976.

. Francisc Nistor, Poarta maramureºeanã, carte-al bum, Bucureºti 1977.

. Francisc Nistor, Iarna în Maramureº – al bum foto, Editura Sport-Turism, Bucureºti

. Francisc Nistor, Plaiuri maramureºene, al bum foto. Cuvânt-înainte de Vasile Drãguþ, Editura Sport-Turism,
Bucureºti, 1985.

. Francisc Nistor, dr. Al. Vulpe, Bronzuri inedite din Maramureº în colecþia prof. Francisc Nistor din Sighetul
Marmaþiei, în SCIV, 2, tom 20, 1969, p.181. 
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. Berinde, Ion, Etnograful Francisc Nistor, manuscris, 1978.

. Bilþiu, Pamfil, Memoria peliculei fotografice. Oameni ºi pasiuni (Francisc Nistor), în „Pentru so cial ism”, nr. 9995,
26 decembrie, 1987.

. Datcu, Iordan, Dicþionarul etnologilor români, Ediþia a III-a revãzutã ºi mult adãugatã, Editura Saeculum I.D.,
Bucureºti, 2006, p. 653.

. Dãncuº, Mihai, 100 de ani de la naºterea lui Francisc Nistor. Di rec tor întemeietor al Muzeului Maramureºului,
vol. Acta Musei Maramorosiensis, Sighetul Marmaþiei, 2009, p. 11-16.

. Dãncuº, Mihai, Francisc Nistor, „Graiul Maramureºului”, 3 noi, 1997.

. Dãncuº, Mihai, Un muzeograf de excepþie Francisc Nistor, „Archeus”, an 1, nr. 3 (17), dec. 1997 p. 40-41.

. Fodor, Octavian, Tezaurul artei populare, în „Tri buna”, XVI, nr. 40, 5 dec., 1972, p. 4.

. Gaftone, Vasile, Elitele Maramureºului istoric. O istorie prin modele pentru generaþiile de azi ºi de mâine,
Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2012, p. 146-148.

. Godea, Ioan, Francisc Nistor, vol. Etnologia românã contemporanã. Lex i con bibliografic ilustrat, Bucureºti,
2002, p. 285. 

. Iuga de Sãliºte, Vasile, Oameni de seamã ai Maramureºului. Dicþionar 1700-2010, Editura Societãþii Culturale
Pro Maramureº „Dragoº-Vodã”, Cluj-Napoca, 2011, p. 810.

. Mãgurã, V. R. (V. R. Ghenceanu), În numele unei nobile idei. Activitatea lui Francisc Nistor pe tãrâm muzeistic, în
„Pentru so cial ism”, Nr. 6418, 3 sept. 1974.

. Mihai Dãncuº, 95 de ani de la naºterea lui Francisc Nistor di rec tor întemeietor al Muzeului Maramureºului, în
Acta Musei Maramorosiensis II, Muzeul Maramureºului Sighetul Marmaþiei, 2004, p. 209-216.

. Petrescu, Paul, Valorificarea localã a artei populare, „Contemporanul”, nr. 20, 14 martie, 1972, p. 7.

. ªtef, Dorin, Istoria folcloristicii maramureºene, p. 60-61.

. Tãtaru, Terezia B., Francisc Nistor, (1908-1997), în volumul Maramureº – mândria ºi durerea noastrã, vol. II,
Editura Gutinul, Baia Mare, 2001, p. 241-242.
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Vasile Kazar
1913-1998

Serviciul bibliografic,
Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”

Eu sunt

o mânã care viseazã desene

ºi

niºte desene visând în muzeu

mâna care le-a pus pe hârtie.

Celebrul grafician Vasile Kazar s-a
nãs cut la Sighetul Marmaþiei, în anul
1913, pe 30 iulie, într-o familie înstã -

ritã de evrei. Studiile liceale le-a fãcut în oraºul
na tal, continuându-le în Baia Mare, Budapesta,
apoi la „Académie de la Grande ChaumiPre” din
Paris.

„Eu când m-am nãscut, mai trãia Franz
Josef, exista ceea ce se cheamã Europa Centralã.
Nu numai pentru mine ºi ai mei, dar ºi pentru
mulþi concetãþeni de-ai noºtri, oraºul unde se du -
cea lumea la medic sau sã cumpere nasturi era
Viena. Pe urmã am apucat sã-l vãd pe regele
Ferdinand, pe Carol al II-lea ºi pe Mihai I. În
decembrie 1989 eu credeam cã o sã fie ca înainte:
o sã aparã, nor mal, PNÞ, PNL, parcã ºi auzeam
cum tropotesc caii birjelor de pe Calea Victoriei.
Credeam cã ne întoarcem la civilizaþie. Dar se
vede cã normalitatea, civilizaþia n-au fost visul
tuturor” – mãrturisea Vasile Kazar într-un inter -
viu acordat jurnalistei Tita Chiper pentru sãptã -
mânalul de tranziþie „Dilema”, nr. 180/21/27 iun.
1996, p. 16.

Între anii 1948-1951 a fost muzeograf la
Muzeul de Artã al României. Timp de un sfert de
secol a fost profesor la Institutul de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” din Bucureºti. În aceastã
posturã, a întreprins documentãri artistice cu stu -
denþii sãi de la clasa de graficã în Maramureº,
pentru a cunoaºte ºi a intra în con tact cu talentul
pop u lar ºi roadele lui la faþa locului. 

Marele desenator Vasile Kazar a fost dis -
tins, în anul 1955, cu Premiul de Stat, în 1965 i s-a 
decernat Premiul Uniunii Artiºtilor Plastici
pentru întreaga activitate, în 1973 a fost laureat cu 
Ordinul Meritul Cul tural, clasa a II-a, iar în anul

1975 i-a fost acordat Premiul „Andreescu” al Aca -
de miei Române.

Artistul emerit Vasile Kazar a colaborat cu
articole ºi desene la revistele „Cuvântul liber”,
„Contemporanul”, „Veac nou”, „Lumea”, „Scân -
teia”, „Stânga”, „Informaþia Bucureºtiului”.
Dupã colaborãrile la periodicele menþionate, a
publicat, în anul 1936, la Oradea, albumul Pita de
mãlai – 12 desene reprezentând scene din viaþa
þãranilor maramureºeni, expuse la acea vreme la
Galeriile Contemporane din Paris.

Bogata sa activitate plasticã este ilustratã
prin expoziþiile personale organizate la Cluj (1932) 
Paris (1938), Budapesta (1942, 1944), Bucureºti
(1945, 1946, 1954, 1958, 1968). A participat la
toate expoziþiile de graficã anuale, come mo ra -
tive, organizate la Bucureºti între anii 1956-1970. 
A fost prezent în cadrul expoziþiilor de artã româ -
neascã organizate în strãinãtate sau în di verse
expoziþii internaþionale: So fia (1953), Bienala de la
Veneþia (1954, 1956, 1958), Budapesta, Bel grad,
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Praga, Bratislava, Atena, Berlin, Riga, Cairo,
Ale xandria, Damasc, Viena, Moscova, Cuba, Sao 
Paolo, Birmania, New Delhi, Roma, Milano,
Linz, Cracovia, San ti ago de Chile, Tu nis, Torino.

În prefaþa catalogului pentru expoziþia din
1968, prof. univ. dr. Raoul ªerban remarca: „Op era
lui Kazar nu poate fi înþeleasã fãrã a-i cunoaºte
geneza. Ea se hrãneºte din spiritualitatea Mara -
mureºului, din tradiþiile lui de revoltã, durere ºi
poezie, din frãmântãrile-i sociale, din miturile lui
misterioase ºi fascinante… Arhivã ºi legendã,
ale gorie ºi realitate, simbol ºi adevãr, snoavã ºi
dramã, arta lui Kazar opereazã o mutaþie de la
nivelul pop u lar la nivelul cult prin dezvoltarea
fireascã a unei vechi viziuni þãrãneºti, receptivã
faþã de existenþa întreagã”.

Se stinge din viaþã la 21 martie 1988.
În anul 2008, la împlinirea a 20 de ani de la

moartea sa, o expoziþie omagialã a fost deschisã
la Institutul Cul tural Român din Bucureºti inti -
tulatã „Di a log cu himera”. De asemenea, pe data

de 4 au gust 2016, la Palatul Parlamentului – Sala
„Brâncuºi” – a avut loc vernisajul expoziþiei „In
Memoriam Vasile Kazar”. Au fost expuse lucrãri
de graficã executate de Vasile Kazar ºi de o parte
dintre elevii lui, din colecþia George ªerban (Ion
State, Octav Grigorescu, Nicolae Sãftoiu, Hary
Guttman, Mãlina Juravle, Ion Panaitescu, George
Pãtru, Petre Pusztai, Vasile Socoliuc, Mircia
Dumi trescu, Done Stan, Dan Erceanu, Adrian
Dumitrache, George Leolea, Cornelia Danet, Ion
Donca, Dan Stanciu, Aurel Bulacu, Constantin
Baciu, Ethel Lukáts Bãiaº, Georgeta Borusz,
Marieta Besu, Casia Csehi, Alma Rusescu, Dodi
Theodorescu Romanaþi, Ana Golici, Denisa
ªerban Maschek, Gabriela Nicolaescu, Johanna
Kovács).

În localitatea Vadul Izei se gãseºte Casa
Muzeu „Vasile Kazar”, o locuinþã tradiþionalã de
lemn, construitã în secolul al XVIII-lea, care a
constituit locul de relaxare ºi meditaþie pentru
marele art ist.

Referinþe critice:

„Realul ºi fantasticul se îngemãneazã ºi se întrepãtrund, creând noi ipostaze ale lucrurilor,
în care niciuna din per spec tive nu se abrogã, nu se neagã, ci se potenþeazã, incluzându-se unele pe
altele ca niºte frunze ºi crengi de copac prinse în vârtejul, brusc încremenit, al vântului. Linia, ca o
sãgeatã plecatã din arc, gata sã se întoarcã la loc, aleargã în toate pãrþile, pe harta unui labirint
imaginar, se opreºte în faþa ta, într-o stare de tensiune ºi pace, de perplexitate (uluire) ºi luciditate,
în acelaºi timp, care nu mai ºtii cui aparþin, þie sau ei”. (Octavian Barbosa)

„Desenele lui Kazar nu incitã vorbirea. Aici rostirile sunt ale liniei, nu ale cuvântului:
figurãrile exprimã fãrã sã povesteascã ºi evocã fãrã sã descrie. Elocvente fãrã a fi dis cur sive, ele se
impun cu tãcerea caracteristicã limbajului plas tic. Mai toate imaginile de azi ale lui Kazar sunt
propriu-zis fantasme, plãsmuiri care nu se înscriu cu adevãrat nici în oniric, nici în fan tas tic, dar
care, aparent, ca exteriorizare concretã, împrumutã ceva din expresia ambelor. Acel «ceva» e dat
de interferenþa elementelor dis pa rate ºi adesea opuse, fie cã se prelungesc unele într-altele, fie cã
sunt învecinate, strânse laolaltã sub imperativul tainic al subconºtientului ºi logicii afective”.
(Radu Bogdan)

„Privind ansamblul operei sale, l-am putea caracteriza drept un poet al satului
maramureºean. Am în faþã suita de desene Pita de mãlai, apãrutã în 1936 la Oradea, în care e
oglinditã viaþa trudnicã a muncitorilor de pãdure, a tãietorilor de lemne, a frânarilor de vagoane în
«Butinarii», sania încãrcatã cu lemne ºi împotmolitã în «Iarna grea», tragismul morþii calului,
acest tovarãº de muncã ºi viaþã grea al þãranului, ritmul vesel al „tropotitei”, desenul cu acelaºi
nume ºi omenescul lipsit de melodramã al unei înmormântãri, când cei care urmeazã carul cu
coºciugul, trec cu hainele suflecate prin vadul apei («Cu prohodul peste vad»). (Ludovic
Bruckstein)

„În desenele lui Kazar simbolul expresiv nu este caracterizat de sobrietate semanticã, ci,
dimpotrivã, de bogãþie, de variabilitate contextualã, de ambiguitate semanticã în orice con text. În
reprezentarea miticã, observã Cassirer, «nu se reflectã forma obiectivã a lucrurilor, ci mai curând
forma operaþiilor umane». Îi este caracteristicã autorului o zonã a impreciziei realitate-visare, ce
presupune ºi intricarea activitãþilor onirice cu memoria, cu plecãri ºi reveniri, cu «dezalcãtuiri»”.
(Mihai Driºcu)
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„Un om care ºi-a depãºit angoasele prin hu mor este un renãscut, un fiu al propriei sale morþi
trãite, un înviat, deci un dublu preþuitor al vieþii, care, ca orice valoare, nu se oferã minþii noastre
drept un preþ, pânã ce nu suntem aproape de a-i simþi inerenta posibilã dispariþie. Kazar are forþã.
Forþa lui vine din credinþa în viaþã, în valorile ei, în vic to ria ei pânã în cele din urmã”. (Ion
Frunzetti)

„Vasile Kazar pãstreazã, constantã în evoluþia anilor, o atitudine de spirit înaltã. Kazar poate 
n-a folosit alte tehnici în graficã decât cea de început: ce scrie propria mânã. Sigur, de aceea
desenele lui Vasile Kazar nu pot fi reproduse în fotografii … Am greºit când am spus cã deseneazã
cu mâna, Vasile Kazar deseneazã cu propria-i inimã”. (Mihai Olos)

„Kazar a descoperit un mod de a povesti grafic deosebit de viabil, care nu alunecã în
anecdotic sau ilustrativ, ci eliminând tot ceea ce în povestire este þesut mort, opereazã doar cu sub -
stan tive ºi verbe. Ambianþa, animalele, oamenii, faptele etc. sunt rec re ate într-un spaþiu in te rior,
apar ºi se înscriu în acesta con form impunerii lor în planul conºtiinþei, care îºi aminteºte, care
descoperã ºi restabileºte metafore, simboluri ºi mituri. Privind aparenta risipire a semnelor grafice
în compoziþie, reconstituim demersurile gândirii artistului, ale acestei împletiri de deliberare ºi
rev erie necontenit irigatã de dragoste”. (Eugen Schileru)

„Subtilã, emoþionatã ºi tandrã cunoaºtere a unei arte bicefale, þinându-ºi un vultur pe
strigãtul ochiului ºi altul în inima mea. M-am simþit integrat într-o spiritualitate mai largã, într-o
reciprocitate pe care viaþa noastrã atomicã ar putea-o denumi valenþã. Op era lui Vasile Kazar nu
poate fi fragmentatã în cãrãmizile ei, ci contemplatã numai în liniile ei de forþã în tendinþa ei de
cupolã”. (Nichita Stãnescu)
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Un alexandrin: Vasile Kazar

Pavel ªUªARÃ

Aºa cum proza re al istã rusã coboarã
din Mantaua lui Gogol, grafica ro -
mâneascã modernã, ca limbaj au to -

nom ºi ca viziune specificã, se naºte ºi se
con so lideazã inconfundabil în ambianþa ºi în des -
cen denþa lui Vasile Kazar. 

Spirit rãzvrãtit, copil legitim al unei istorii
rãzvrãtite la rândul ei, însetat de experienþe cul -
turale, dar ºi victimã a unui timp gen er a tor el
însuºi de experienþe-limitã, Vasile Kazar a cu -
noscut de-a lungul vieþii cam tot ceea ce omeneºte 
se poate imagina: copilãria lipsitã de griji într-o
familie înstãritã de intelectuali evrei din Ma ra -
mureº, o adolescenþã ºi o tinereþe petrecute în
mediile artistice româneºti ºi pariziene, o matu -
ritate plinã de capcane ºi o senectute încãrcatã de
melancolii ºi de izbânzi spirituale.

Victimã a holocaustului, el a trãit di rect
infernul lagãrelor naziste din care a scãpat ca prin

mi nune − singurul, de altfel, din fa milia sa − ºi,
socotind aceastã întâmplare drept miracolul celei
de-a doua naºteri, s-a convertit la creºtinism ºi a
îmbrãþiºat confesiunea greco-catolicã, a crezut,
apoi, pentru o clipã, în pseudomesianismul comu -
nismului in cip i ent pentru ca, nu dupã multã vre -
me, dezamãgit ºi revoltat, sã se retragã în ate lier,
în singura sa lume adevãratã, aceea a închipuirii ºi 
a visului neîntrerupt. 

Între timp a fãcut ºcoalã, a desãvârºit dem -
ni tatea graficii româneºti ca artã autonomã ºi ca
limbaj de sine stãtãtor ºi a lãsat în urmã multe
generaþii de graficieni. Aproape cã nu este un
nume im por tant din grafica noastrã de astãzi care
sã nu se revendice, într-un fel sau altul, de la
ºcoala lui Vasile Kazar, de la gândirea lui plasticã
ori de la universul sãu ar tis tic în care forþa, rafi -
namentul ºi un umanism profund, oricât ar pãrea
de prãfuitã aceastã sintagmã, fuzioneazã incon -
fundabil. Toate aceste episoade, care pentru mulþi 
ar fi rãmas doar evenimente exterioare, cu un
im pact mai mare sau mai mic asupra memoriei
indi viduale, au cãpãtat, în conºtiinþa ºi în sen si bi -
litatea artistului, anvergura ºi profunzimea unor
experienþe ale speciei, ale omului însuºi. Din în -

tâmplãri nãscute înlãuntrul unei istorii înne gurate
ºi dis con tinue, ele au devenit momente ale unui
lanþ strict de necesitãþi ºi etape ale unui la fel de
riguros scenariu de iniþiere. Kazar ºi-a inte riorizat 
necontenit istoria exterioarã, a spi ri tua lizat pânã la
transfigurare faptul nemijlocit ºi a stocat totul într-un
discurs neîntrerupt de imagini, într-o mãr turisire
care avea toate aparenþele (ºi funcþiile) actului vi tal. 

Urmãritã în timp, cititã din aproape în
aproa pe, arta sa este per fect solidarã cu vârsta
biologicã ºi spiritualã a autorului. Lucrãrile din
tinereþe sunt, în cea mai mare parte, univoce, fãrã
contexte perturbatoare ºi fãrã subtexte care sã
relativizeze lectura. În percepþia lui Kazar, din
aceastã perioadã, se poate observa o lãcomie de -
notativã ºi o încredere mãrturisitã discret în na -
tura ireductibilã a faptului concret. Observaþia
este mai puternicã decât interogaþia, dupã cum, în
expresia plasticã, linia fermã, ductul continuu,
haºura energicã ºi, în ultimã instanþã, conturul
sigur ºi puþin arogant nu lasã niciun loc îndoielii,
incertitudinii de orice fel sau doar privirii sceptice 
în faþa lumii materiale inevitabil vulnerabile.

În etapa urmãtoare, siguranþa dispare în -
cetul cu încetul, contururile se frâng, iar haºura se
risipeºte pe spaþii mai mari. De la obiectul de -
terminat ºi de la imaginea sa explicitã se ajunge la 
un obiect vag ºi la o imag ine genericã. Linia nu
mai este instrumentul eficient al unei definiþii, ci
parte din natura intimã a formei. Ea nu mai vine
din ex te rior, nu mai delimiteazã forma în spaþiul
vid care o înconjoarã, pentru cã tocmai a des -
coperit ce imensã forþã generatoare poartã în sine
însãºi. Intre linie ºi imag ine se naºte acum, mai
mult decât o simplã solidaritate, o absolutã iden -
titate. ªi tot acum Vasile Kazar descoperã, com -
poziþional, ceea ce s-ar putea numi imago cen -
trism, adicã acea supremaþie a imaginii în raport
cu neantul din jur ºi cu propria ca pac i tate de a se
autogenera, de a se înmulþi prin înmugurire, ca
drojdia de bere. Iar acest lucru se întâmplã fãrã ca
imaginea ºi compoziþia sã-ºi piardã coeziunea ºi
fãrã ca natura lor centripetã sã fie, în vreun fel,
ameninþatã. 
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În absenþa oricãrei pete de culoare, desenele 
lui Kazar devin, men tal, intens policrome pentru
cã insesizabilele vibraþii ale liniei trans mit cen -
trilor optici sugestii atât de diferite încât în pro -
cesul percepþiei se declanºeazã ºi o subtilã selec þie
ºi identificare tonalã. Prin toate aceste ele mente,
pornind de la organizarea imaginii ºi sfârºind cu
luarea în posesie a privitorului, Kazar se mani -
festã încã asemenea Creatorului, asemenea unei
instanþe care îºi asumã deplin responsabilitatea
propriilor decizii, gesturi ºi acte.

În cea de-a treia etapã, ºi ul tima de altfel,
totul se modificã rad i cal, chiar dacã aparent con -
tinuitatea este neîndoielnicã. Centrul imaginii
dis pare sau, mai bine zis, el poate fi identificat
oriunde, iar o viziune alexandrinã se instaleazã
tacit în relaþia sa cu lumea, nu atât ca o formã de
organizare a imaginii, cât ca o problemã de con -
ºtiinþã ºi de filosofie implicitã. Forþelor centripete 
li se substituie acum cele cen tri fuge, iar universul
imaginii tinde sã treacã ºi dincolo de limitele

stricte ale hârtiei. Melancolic ºi scep tic, artistul
aboleºte ierarhiile, ex clude factorii de putere ºi
anuleazã toate efectele nãscute din conflicte
previzibile. Linia nu se mai naºte nici ea simultan
cu naºterea formei, ci comenteazã mai degrabã
disoluþia aces teia, aneantizarea ei prin pierderea
gravitaþiei, prin explozia elementelor care nu mai
au nicio putere ºi nicio voinþã de coeziune.

Dacã în tinereþe Kazar descria obiecte ºi
jubila mocnit în faþa mãreþiei lor, la senectute el
recupereazã naraþiuni, reconstruieºte simboluri ºi
se adânceºte neîntrerupt în ordinea ascunsã a lu -
mii. Spiritul curþii vieneze ºi autoritarele mituri
imperiale se întâlnesc în imag ine cu viziunile lui
Guenon ºi cu visul austeritãþii franciscane. De
altfel, Vasile Kazar ºi-a petrecut ultimii sãi ani
într-o rasã de cãlugãr fran cis can, vorbind cu sem -
nele sale explicite sau ob scure de pe planºetã aºa
cum Sfântul Francisc însuºi vorbea cu animalele
pã mântului ºi cu pãsãrile cerului.
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Fenomenul Vasile Kazar

Mircea BOCHIª

Fenomenul Vasile Kazar este un a mes -
tec per fect ºi în acelaºi timp fericit
între politicã ºi artã. De tânãr, Vasile

Kazar a fost fascinat de ideile de stânga, la care a
aderat ºi asta a fãcut ca, dupã 1945, când în Ro ma -
nia s-a instaurat republica popularã, Vasile Kazar
sã devinã una dintre persoanele importante care
au activat ºi au susþinut arta acelor vremuri. De
foarte tânãr s-a remarcat ca un foarte bun dese -
nator, iar acest lucru, combinat cu ideile de stân -
ga, a fãcut ca Vasile Kazar sã se remarce printre
artiºtii de seamã care au aderat la curentul prolet -
cultist importat din Uniunea Sovieticã. Þin minte
cum îmi povestea cu  umor de unul dintre con -
gresele cu temã artisticã în care se dezbãtea, la
modul foarte serios, „cum trebuie fãcutã linia de
la pantalonii lui Sta lin”. 

Fiind un extraordinar desenator, a reuºit în
acea perioadã sã creeze capodopere artistice, ev i -
dent pe linia cerutã de curentul proletcultist. Din
pãcate, încã nu se pot dezbate cu detaºare fe -
nomenele care au existat ºi s-au dezvoltat în pro -
letcultism, fiind prea aproape revoluþiile din
1989. Curentul proletcultist, la fel ca orice alt
curent ar tis tic, a avut în interiorul lui ge nii care au
creat capodopere ºi, ev i dent, artiºti foarte slabi
care au dispãrut fãrã urmã, la fel ca în oricare
dintre curentele artistice moderne, impresionism,
fau vism etc., etc.

Vasile Kazar face parte dintre acei artiºti,
despre care sunt convins cã, la o analizã serioasã
ºi fãrã patimã a curentului, se va vorbi mult.
Având la dispoziþie puterea conferitã de partidul
comunist ºi geniul de desenator, Vasile Kazar a
avut toate posibilitãþile de dezvoltare artisticã ºi
acces la toate marile expoziþii mondiale, acces pe
care nenumãraþi alþi artiºti din România acelor
vremuri nu l-au avut. În cazul lui, acest noroc l-a
ajutat în creaþia artisticã ºi i-a permis realizarea
unei opere extrem de complexe. Dupã 1970, dez -
a mãgit de linia pe care a luat-o comunismul, ºi-a
schimbat rad i cal sistemul de lucru abandonând
definitiv desenul re al ist, trecând la o maniera
abstractã de exprimare, cu compoziþii în peniþã,

care mergeau într-o zonã a visului, între real ºi
ireal, undeva la graniþa dintre viaþa de aici ºi cea
de dincolo. Apar, în continuare, în desenele lui,
obiecte reale, care, combinate cu elemente
abstracte, fac ca ele sã primeascã ºi alte sensuri
decât cele care le-au fost destinate. 

Fiind profesor universitar la Institutul de
artã Nicolae Grigorescu, a scos multe generaþii de 
artiºti care îºi datoreazã astãzi faima educaþiei
artistice primite de la Vasile Kazar. Practic, în
acea perioadã Vasile Kazar a creat, prin filozofia
desenelor sale, ºcoala de graficã româneascã. Era
pentru prima datã în Ro ma nia acelor vremuri
când gândirea filozoficã mixatã cu talentul a pro -
dus o operã graficã care a influenþat imediat ge -
neraþiile de studenþi. Este, de fapt, momentul de
început al direcþiei de dezvoltare a ºcolii de gra -
ficã româneascã cre ate de Vasile Kazar. Preo -
cupãrile lui Vasile Kazar lasã tot mai mult spaþiu
filozofiei lui Jung, ale cãrui idei îl acapareazã
aproape to tal, dând naºtere fabuloaselor sale
compoziþii în peniþã care, apoi, lasã loc ºi culorii.
Nu cred cã a abandonat vreodatã to tal ideile de
stânga ºi cred cã mixajul acestor idei cu cele
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Vasile Kazar – „Autoportet”,
în albumul Pita de mãlai, 1937



preluate din filozofia lui Jung au creat acea operã
absolut inimitabilã din creaþia româneascã. În
ulti mii ani, Vasile Kazar era din ce în ce mai prins
în plãsmuirile imaginarului ºi avea lungi con -
vorbiri cu soþia mea, medic psihiatru, despre
Jung. Considera stimularea inconºtientã a arhe -
tipului, dezvoltarea ºi amplificarea lui, calea spre
o operã desãvârºitã. Grafica lui Vasile Kazar de -
vine un periplu al inconºtientului în cunoaºtere ºi
transformarea cu sens a vieþii.

Tot în acea perioada, Vasile Kazar se re -
trage pe timpul verii la Vadul Izei, unde îºi
cumpãrã o casã tradiþionalã din lemn ºi verile
încep sã se transforme într-un loc de pelerinaj
pentru mulþi dintre artiºtii ºi criticii de artã ai
acelor vremi. Vadul Izei cred cã este, de fapt,
locul în care s-a nãscut o parte a operei im -
portante a lui Vasile Kazar, fiind un loc mirific
din punct de vedere peisagistic ºi ideal pentru

gândire, locul care permitea sã se întâmple orice
din punctul de vedere al visului. Casa existã ºi
astãzi, lãsatã fiind dupã moarte, Muzeului Sa -
tului Maramureºean din Sighetul Marmaþiei,
dar, din pãcate, starea ei este jalnicã ºi cred cã
este sortitã, nu peste mult timp, dispariþiei în -
gropând, astfel, o istorie culturalã importantã a
României. Astãzi nu mai vorbeºte nimeni nimic
despre Vasile Kazar, va trebui sã treacã ani pânã
când criticii ºi istoricii de artã vor clasifica va -
lorile, pânã se vor clarifica noile direcþii ale artei
contemporane, într-o societate care încã nu ºtie
ex act în ce direcþie se duce...  

În cazul lui Vasile Kazar nu poate sã fie
separat omul de operã, la fel cum nu poþi sã separi
fumul de foc. Cine va face aceastã analizã ºi va
lua responsabilitatea catalogãrii acestui mare art ist
–  este o întrebare la care nu ºtiu sã rãspund, sau
dacã se va face...
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Casa memorialã „Vasile Kazar“ face parte din colecþia Muzeului Maramureºean,
fiind situatã în Vadul Izei, pe uliþa bisericii, într-o micã grãdinã.



Vasile Costin
1938-1999

Vasile COSTIN

Între ierarhii contemporani ai Bisericii

Ortodoxe Române, ridicaþi din þi nu tu -

rile nord-vestice ale þãrii noastre, la loc

de cinste deosebitã este ºi arhiepiscopul dr. Vasile 

Costin, întâiul arhipãstor al nou-înfiinþatei Arhie -

piscopii a Târgoviºtei, strãveche cetate voie voda -

lã a Þãrii Româneºti, dar totodatã ºi centru mitro -

politan vreme de douã veacuri, în Evul Mediu.
Ierarh de înaltã þinutã ºi prestanþã, cu o

solidã pregãtire teologicã, dar totodatã ºi vocaþie
administrativã, personalitate distinctã a vieþii
noastre bisericeºti în cea de a doua jumãtate a
veacului trecut ºi începutului celui prezent, arhi -
episcopul Vasile Costin, nãscut ºi crescut în cre -
dinþa statornicã ºi limpede a maramureºenilor, a
urcat con stant ºi hotãrât treptele formãrii ºi îm -
plinirii depline a staturii sale ecleziastice. În -
zestrat cu distinse calitãþi intelectuale ºi sufleteºti, 
s-a ridicat prin ca pac i tate, perseverenþã ºi eforturi
susþinute, presãrând fiecare etapã a urcuºului sãu
cu realizãri durabile ºi valoroase.

Ca o fãclie care arde intens ºi se mistuie mai 
degrabã tot aºa ºi Înalt Preasfinþia Sa a plecat
devreme dintre noi la slujirea altarului ceresc,
preþuit, iubit ºi regretat de ierarhi, preoþi ºi cre -
dincioºii pe care i-a pãstorit, de colaboratori, de
toþi cei care l-au cunoscut ºi au beneficiat de
binecuvântata ºi rodnica sa lucrare bisericeascã,
de bunãtatea, cãldura sufleteascã ºi sprijinul sãu.

Pe meleagurile Maramureºului, acolo unde
cele cereºti ºi cele pãmânteºti se unesc deplin în
osmoza sufletelor celor ce vieþuiesc aici, purtând
din vechime o bogatã spiritualitate, cu tradiþii
sacre ºi veºnice, în peisajul de vis al locurilor de
negrãit, s-a nãscut în ziua de 7 iulie 1938, Vasile
Costin cel de al cincilea fecior (sau cocon, cum
zic moroºenii) al þãranilor Nicolae ºi Maria
Costin din Satul Nou de Sus, de lângã Baia-Sprie,
din preajma oraºului Baia Mare.

Prima soþie a lui Nicolae Costin a murit de
tânãrã, dupã naºterea fiicei Elvira, iar soþia de-a
doua Maria i-a dãruit ºase copii: Adrian, Gheor ghe

(decedat în anul 2012), Ciprian, Grigore (teolog,
revizor contabil la Episcopia Oradiei, tre cut la cele
veºnice în 1995), Vasile, viitorul ar hi e piscop ºi
Nicolae, medic, profesor universitar al Clinicii de
Obstetricã-Ginecologie „Dominic Stanca”, mem -
bru al Academiei de ªtiinþe Me dicale din Re -
publica Moldova.

Tatãl a plecat ºi el devreme din aceastã lume, 
respectiv în anul 1952, când Vasile avea 14 ani, iar
mezinul Nicolae doar 6 ani, aºa cã fraþii au rãmas ºi 
mai uniþi, ajutându-se ºi purtându-ºi de grijã unii
altora, atât în perioada ºcolii, cât ºi dupã aceea.

Întreaga sa viaþã, Vasile Costin ºi-a iubit
nespus de mult minunatul colþ de rai al copilãriei
sale, vatra pe care ºi-a pus temeliile devenirilor
care au urmat ºi pe care a pãstrat-o mereu cu
deosebit re spect în inima sa.

Primele patru clase le-a urmat în Satul Nou
de Sus, iar clasele V-VII în centrul de comunã
Groºi. A fost de la început un elev sârguincios,
conºtiincios ºi stãruitor la carte, fiind foarte apre -
ciat de cãtre cei doi directori Ioan Rãfan din Satul
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Nou de Sus ºi Gheorghe Lupan de la Groºi, dar ºi
de profesorul de istorie Vasile Albei.

A fost premiat din clasa I pânã în clasa a
VII-a. Aici la Groºi a fost coleg cu marele art ist
Dumitru Fãrcaº.

Atmosfera familiei, educaþia primitã, pre -
cum ºi spiritul satului l-au for mat duhovniceºte cu 
mireasma credinþei ºi evlaviei ºi pe copilul
Vasile, astfel cã în ultimele clase avea între cãrþile 
cele mai dragi: Flori alese din grãdina Sfintei
Scripturi a vrednicului de pomenire episcop Va -
lerian Zaharia, larg rãspânditã în întreg cuprinsul
Eparhiei Oradiei, din care fãcea parte la vremea
respectivã ºi þinutul Maramureºului, în urma des -
fiin þãrii samavolnice a Episcopiei Maramureºului 
de cãtre regimul comunist sta lin ist.

Observând vãdita înclinaþie spre cele bi -
sericeºti, dar ºi spre studiu, fratele cel mare,
Adrian, tutorele familiei dupã moartea tatãlui,
trimite un memoriu Episcopiei Oradiei, cu ru -
gãmintea ca cei doi fraþi Grigore ºi Vasile sã poatã 
fi înscriºi la Seminarul Teologic din Cluj-Napoca, 
având în vedere situaþia cã erau orfani de tatã,
ceea ce s-a ºi împlinit. Vasile a fost premiant ºi la
sem i nar în toþi cei cinci ani, între 1954-1959,
relevându-ºi înclinaþia spre studiu ºi petre cân -
du-ºi cele mai plãcute clipe în universul cãrþilor
din bogata bibliotecã eparhialã ºi universitarã clu -
jeanã. Foºtii sãi colegi mãrturisesc cã era comu -
nicativ ºi apropiat, bun prieten, al tru ist, înzestrat
cu o deosebitã ca pac i tate ºi perspicacitate.

Un nor neguros a venit, însã, sã ameninþe
aceastã treaptã de bun au gur a formãrii celor doi
seminariºti Grigore ºi Vasile. Au fost exma tri -
culaþi atunci când mama lor, Maria, a refuzat sã se 
înscrie în C.A.P., potrivit faimosului decret 116,
aºa încât autoritãþile i-au luat pãmântul. Mama lor 
a fost nevoitã pânã la urmã sã accepte colecti -
vizarea, pentru a nu periclita viitorul fiilor ei.
Fraþii mai mari, Adrian ºi Gheorghe, lucrau ogra da
pãrinteascã pentru a da statului neomenoasele cote
bolºevice de produse agricole ºi ducând la Cluj
alimentele cerute de cantina seminarului pentru cei 
doi elevi, care au fost reprimiþi la cursuri.

Fratele cel mare, Adrian, a suferit cel mai
greu de pe urma acelei înfruntãri la adresa regi -
mului comunist, fiind deportat în sudul þãrii ºi
condamnat la muncã silnicã în mina de la Jieþ
timp de 2 ani.

Dupã absolvirea seminarului de la Cluj,

spriji nit financiar de familie, Vasile a studiat între 
1959-1963 la Institutul Teologic Universitar din
Sibiu, urmaºul prestigioasei Academii Teologice
Andreiene.

Precum bine ºtim, în acea perioadã când
autoritãþile ateiste cãutau sã-L scoatã pe Dumnezeu
din sufletele credincioºilor, învãþãmântul teologic 
a fost restrâns la maxim, fiinþând doar douã in sti -
tute de grad universitar la Bucureºti ºi la Sibiu.
Compensaþia a fost, însã, cã au beneficiat de o
strãlucitã pleiadã de profesori universitari, cei
mai mulþi formaþi la eminenta Facultate de Teo -
logie din Cernãuþi ºi aureolaþi cu doc tor ate solide, 
de mare prestanþã.

Aici la Sibiu, studentul teolog Vasile Costin 
a avut ca dascãli pe renumiþii profesori uni ver -
sitari: ªofron Vlad, Spiridon Cândea, Mi lan
ªesan, Isidor Todoran, Dimitrie Belu, Gheorghe
ªoima, Constantin Voicu ºi Mircea Pãcurariu.

ªi aici s-a remarcat prin acribia pentru stu -
diu, prin tenacitate, gândire creatoare, acumulând
o largã culturã teologicã ºi cunoºtinþe temeinice
în domeniu, formându-ºi o bazã pentru apro fun -
dãrile postuniversitare ce vor urma.

Stãruitor ºi perseverent la carte, însetat de
noi cunoºtinþe, îºi lasã de multe ori deoparte chiar
ºi mâncarea, nopþi întregi studiind cu pasiune.

A absolvit Alma Ma ter de la Sibiu, luân -
du-ºi licenþa în teologie cu tema: Profesori arde -
leni la ºcolile religioase din Þãrile Române, la
data de 30 noiembrie 1963, cu calificativul „ex -
cep þional”, me dia 9,77.

Râvna deosebitã pentru studii l-a cãlãuzit
apoi spre cursurile pentru doctorat în teologie,
secþia teologie practicã, la Institutul Teologic
Uni versitar din Bucureºti, între 1963-1966, spe -
cializându-se în domeniul liturgicã pastoralã ºi
artã creºtinã, magisteriu pe care l-a absolvit cu
rezultate excepþionale sub îndrumarea pãrintelui
prof. dr. Ene Braniºte.

Fiind remarcat pentru aceste merite de cãtre 
patriarhul Jus tin ian Ma rina, acesta i-a aprobat o
bursã de studii postuniversitare în strãinãtate,
având de ales între Grecia ºi Franþa. Patriarhul, cu 
înþelepciune, l-a îndrumat spre Atena, ceea ce
bursierul a ºi acceptat. Bursa a fost oferitã de
Consiliul Ecumenic al Bisericii, astfel cã Vasile
Costin a studiat între anii 1967-1972 la Facultatea 
de Teologie din cadrul Universitãþii Naþionale ºi
Capodistriene din Atena (dupã numele lui Nicolas
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Capodistrias, renumit înnoitor al universitãþii
elene).

A fost aici coleg de studii, printre alþii, ºi cu
Vlasios Phidas, care a devenit mai târziu profesor
la Facultatea de Teologie din Atena ºi ministru
secretar de stat în Ministerul Învãþãmântului ºi
Religiilor din Grecia ºi, în aceastã demnitate, a
pus bazele salarizãrii de cãtre stat a preoþilor din
Grecia, o reformã de seamã la aceea vreme.

La aceastã prestigioasã facultate au studiat
postuniversitar în perioada interbelicã ºi Iustin
Moisescu, viitorul patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, Nicolae Popoviciu cel care va deveni
episcop al Oradiei, cu strãlucita sa activitate,
demnitate ºi jertfã, Dumitru Stãniloaie, precum ºi
Nicolae Neaga, profesorul cel mai de seamã la
Catedra Vechiului Tes ta ment ºi limbii ebraice de
la noi.

Între dascãlii pe care i-a avut Vasile Costin
la Atena au fost Athanasios Hastupis, rectorul
Universitãþii, la Introducerea în Vechiul Tes ta -
ment, liturgicã ºi erminie ºi Kesar Alexopoulos,
decanul facultãþii. În cei patru ani de studii n-a
putut veni acasã niciodatã, fiindcã era pericol ca,
dupã intrarea în þarã, autoritãþile române sã nu îi
mai permitã sã se reîntoarcã la Atena. Era un abuz 
care se practica pe atunci.

În dorinþa de a fructifica ºi mai deplin bursa
primitã ºi cu concursul apreciativ al profesorilor
de la Atena, doctorandul Vasile Costin a mers pe -
ri odic la Cairo, înscriindu-se la Institutul de Arhe -
ologie Coptã, aprofundând studiul cultului
Bise ricii Copte din Egipt, pentru ca în fi nal sã
valorifice cunoºtinþele acumulate în elaborarea
tezei sale de doctorat cu tema: Cultul Bisericii
Copte în comparaþie cu cultul Bisericii Ortodoxe, 
un subiect de pionierat în ortodoxie. Profesorul
coordonator al tezei a fost însuºi rectorul Atha -
nasios Hastupis, iar susþinerea a avut loc la 31
martie 1972 ºi a fost notatã cu calificativul ma -
xim, fiind apoi tipãritã în volum în limba greacã la 
Editura Soukis ºi apreciatã în Biserica Elenã.

Dupã reîntoarcerea în þarã, la data de 7
aprilie 1973, ºi-a susþinut la Bucureºti examenul
aprofundat de admisibilitate doctoralã, iar la 21
martie 1974 a promovat examenul de echivalare a 
titlului de doctorat în teologie obþinut la Fa cul -
tatea de Teologie din Atena.

Pe tot parcursul studiilor sale postuni -
versitare, Vasile Costin a dovedit cu prisosinþã cã

a binemeritat încrederea cu care a fost investit ºi
încã în perioada specializãrii la Atena ºi Cairo, la
1 iunie 1969, a fost numit documentarist I la
Serviciul relaþii externe bisericeºti al Patriarhiei
Române. În aceºti ani a publicat multe articole ºi
studii de specialitate în revistele bisericeºti.

În virtutea binecunoscutului sãu spirit vi -
zionar, patriarhul Jus tin ian socoteºte cã este vre -
mea propulsãrii lui Vasile Costin în administraþia
bisericeascã ºi l-a recomandat episcopului Vasile
Coman al Oradiei pentru a fi angajat în 1972 ca
secretar eparhial în postul devenit va cant prin
transferul la parohia Ioºia a pãrintelui Ioan Popa,
fost secretar eparhial încã de pe vremea episco -
pului Va lerian Zaharia. Posibil cã ºi Episcopul
Vasile Coman sã fi fãcut demersuri pentru a-l
aduce, cãci ºi fratele sãu Grigore era revizor con -
tabil la Centrul eparhial arãdean.

A fost cât se poate de bine primit la Oradea,
iar colaborarea cu vlãdica Vasile i-a prilejuit no -
vicelui binevenita împãrtãºire prin impresionanta
experienþã pastoralã, misionarã ºi administrativã
a vrednicului ºi înþeleptului ierarh. A fost o ºcoalã 
practicã, de viaþã bisericeascã, mai ales cã acum
se petrece evenimentul cru cial de intrare a sa în
cinul preoþesc ºi nu oricum, ci prin dãruirea inte -
gralã a celibatului. La 9 iulie 1972 a fost hirotonit
diacon, necãsãtorit, în istorica Bisericã cu Lunã
de cãtre episcopii Vasile al Oradiei ºi Antim
Târgoviºteanul, vicar patriarhal. Dupã mai bine
de o lunã, la 15 au gust, primeºte harul preoþiei la
Mânãstirea Izbuc, de praznicul Adormirii Maicii
Domnului, hramul aºezãmântului, prin punerea
mâinilor ierarhului sãu, care l-a rânduit sã slu -
jeascã la altarul Bisericii cu Lunã, ca preot cu
jumãtate de normã.

Îndeplinindu-ºi cu conºtiinciozitate ºi mul -
tã competenþã îndatoririle, tânãrul secretar a
câºti gat repede încrederea chiriarhului, care era
foarte bun cunoscãtor de caractere ºi care l-a
promovat curând în cea mai înaltã funcþie admi -
nistrativã, vicar eparhial, în urma pensionãrii
arhi mandritului dr. Paul Augustin.

În acest fel a devenit cel mai apropiat cola -
borator al vlãdicului Vasile, vãdindu-se com pati -
bilitatea structurilor sufleteºti, a viziunii asupra
modurilor de administraþie eclezialã, a hotãrârilor 
care se luau pentru bunul mers al treburilor bise -
riceºti în cele trei judeþe peste care se întindea
atunci eparhia: Bihor, Satu Mare ºi Sãlaj. Poate
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nu întâmplãtor purtau acelaºi nume ºi aveau acelaºi
ocrotitor ceresc, Sfântul Ierarh Vasile cel Mare. 

Aprecierile pe care i le-a arãtat ierarhul
arãdean s-au vãdit ºi prin distincþiile acordate,
care la vremea respectivã erau foarte mari: ico -
nom, hirotesit la 25 noiembrie 1973, cu prilejul
sfinþirii capelei din reºedinþa episcopalã, apoi ico -
nom stavrofor ºi crucea patriarhalã.

În perioada cât a activat la Oradea, a cores -
pondat regulat cu revista „Ecclisia” din Grecia,
unde a publicat studii ºi articole de actualitate
privind relaþiile interortodoxe ale Bisericilor
surori.

Un mo ment de mare semnificaþie în viaþa
pãrintelui Vasile Costin a fost acela în care a luat
hotãrârea de a intra în cinul monahal. Drept ur -
mare, episcopul Vasile Coman înainteazã, la 23
mai 1974, Sfintei Patriarhii recomandarea pentru
tunderea în monahism a lui Vasile Costin, odatã
cu propunerea de a i se acorda rangul de arhi -
mandrit, cel mai înalt în cãlugãrie. 

În motivarea acestor demersuri, vlãdicul
adu cea, între altele, mãrturii ce prefigurau chipul
luminos al ucenicului ºi colaboratorului pe care
l-a preþuit mult: „În funcþiile ce i s-au încredinþat a 
dovedit supunere faþã de autoritatea superioarã,
disciplinã, competenþã, tact ºi înþelepciune, res -
pectarea învãþãturii ºi împlinirea rânduielilor
bi se riceºti, evlavie în sãvârºirea slujbelor re li -
gioase, desãvârºitã curãþie a vieþii, orientare ºi
înþelegere faþã de realitãþile contemporane, ataºa -
ment faþã de Patrie. Studiile fãcute în þarã ºi peste
hotare i-au creat o bazã solidã în pregãtirea sa
teologicã ºi ne-am fãcut convingerea cã este un
el e ment de valoare pentru Biserica noastrã”1. 

Aceste aprecieri elogioase dobândeau o
grea pondere ºi din prisma personalitãþii celui
care le-a fãcut ºi care a rãmas în conºtiinþa tuturor
celor care l-au cunoscut un adevãrat etalon de
slujire preoþeascã ºi iubire pãrinteascã.

Tunderea în monarhism a pãrintelui Vasile
Costin s-a fãcut la Mãnãstirea Izbuc, cu închi -
noviere la Mãnãstirea Cernica din Arhiepiscopia
Bucureºtilor, ceea ce strãvedea prefigurarea noi -
lor drumuri ce aveau sã i se deschidã.

Periplul orãdean al pãrintelui Vasile Costin, 
deºi a fost scurt, a reprezentat o etapã importantã

a devenirii sale. Aici a primit ºi a deprins po -
vãþuiri ºi cãlãuziri le gate di rect de viaþa Bisericii,
a avut experienþe relevante despre lucrarea pas -
toralã a preoþilor în parohii, aici ºi-a început slu -
jirea sacerdotalã ºi de îndrumãtor misionar, aici
ºi-a luat jugul cãlugãriei. Toate îi vor fi de mare
folos, cãci la 1 martie 1975 arhimandritul Vasile a 
fost numit, prin hotãrârea Sfântului Sinod, la
propunerea Patriarhului Iustinian, în func þia de
su pe rior al Aºezãmintelor Româneºti din
Ierusalim ºi Iordan ºi reprezentant al Patriar hiei
Române pe lângã Patriarhia Ierusalimului.

Deºi departe de þarã, dar pãstrând per ma -
nent legãtura spiritualã ºi instituþionalã cu Bise -
rica Mamã, ºi în Þara Sfântã s-a dovedit a fi un
slujitor devotat ºi ataºat sufleteºte al românilor
ortodocºi statorniciþi în Is rael ºi, mai ales, al celor ce 
veneau în pelerinaj la Sfântul Mormânt ºi Lo curile
Sfinte. Totodatã a fost un priceput ad min is tra tor ºi
chivernisitor al Aºezãmintelor Ro mâ neºti din
Þara Sfântã. Se interesa îndeaproape când apã -
reau probleme mai deosebite ale pelerinilor ºi
rãspundea cu cãldurã ºi promptitudine celor care
apelau la sprijinul sãu. Totodatã, s-a remarcat ºi
prin strãdaniile pe care le-a depus pentru editarea
publicaþiei româneºti a Aºezãmântului intitulatã
„Învierea”, în paginile cãreia a cãutat, ca re dac tor, 
sã sãdeascã în sufletele credincioºilor români de
acolo ataºamentul faþã de Biserica strãmoºeascã
ºi neamul românesc, pãstrând legãtura cu fraþii de
acelaºi sânge din þarã ºi sã promoveze bunul nu -
me ºi virtuþile specifice poporului român, trãind
în pace, bunã înþelegere ºi conlucrare cu cei de
alte etnii ºi credinþe.

Bun cunoscãtor ºi vorbitor al limbilor grea -
cã, francezã ºi englezã, arhimandritul Vasile
Costin a întreþinut bune raporturi mai ales cu
Patriarhia din Ierusalim, pentru întãrirea soli -
daritãþii de acþiune a Bisericii Ortodoxe, cât ºi cu
reprezentanþii diferitelor culte religioase de aco -
lo, faþã de care a promovat bune relaþii de apro -
piere ºi prietenie, a fost deschis ºi a cooperat la
diferite acþiuni ori iniþiative comune în scopuri
con struc tive, culturale ºi umanitare. Spiritul sãu
de bunãvoinþã ºi cooperare, de cãldurã ºi apro -
piere, de diplomaþie ºi de promovare a lucrurilor
pozitive ºi con struc tive a adus un bun nume orto -
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doxiei româneºti de la Locurile Sfinte. Toate
acestea le-a împletit cu legãturile personale pe
care le-a întreþinut cu ierarhii greci, cu alþi repre -
zentanþi ai cultelor sau cu diferite persoane de
seamã din aceastã þarã a neamurilor ºi credinþelor.

În perioada ºederii la Ierusalim, între anii
1975-1979, a rãspuns unor invitaþii ºi a þinut con -
ferinþe, cursuri ºi comunicãri pe diferite teme ºi a
participat la întruniri ecumenice. Pentru com pe -
tenþa, spiritul irenic ºi seriozitatea pe care le ma -
nifestã a fost o perioadã secretar gen eral al
Comitetului Consiliului Mondial al Bisericilor ºi
membru în Comisia teologicã a acestui consiliu2.

Pentru întregul ºir al realizãrilor ºi vred -
niciilor pe care le-a arãtat, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, la recomandarea ºi
propunerea Patriarhului Iustin Moisescu de a-l
aºeza într-o slujire mai înaltã, a gãsit de cuviinþã
sã-l aleagã, la data de 10 decembrie 1979, pe
arhimandritul dr. Vasile Costin în funcþia de epis -
cop-vicar patriarhal, postul devenind va cant prin
alegerea episcopului Antonie Plãmãdealã în frun -
tea Episcopiei Buzãului.

În noul post su pe rior din cadrul Admi nistra -
þiei Patriarhale a primit titlul de „Târgoviºteanul”, 
Pronia divinã prefigurând astfel în chip minunat
cã cel chemat acum la înalta treaptã a arhieriei
avea menirea sã ajungã întâistãtãtor al Arhie -
piscopiei Târgoviºtei, ce avea sã ia fiinþã doispre -
zece ani mai târziu.

Hirotonia întru arhiereu s-a sãvârºit du mi -
nicã, 20 ianuarie 1980, la Catedrala Patriarhalã
din Bucureºti. În ajun, dupã slujba vecerniei, a
avut loc cercetarea canonicã ºi mãrturisirea de
credinþã a celui chemat sã urce pe cea mai înaltã
treaptã de slujire sacerdotalã, potrivit rânduielilor 
tipiconale ortodoxe. 

Sfânta Tainã a Hirotoniei a avut loc în ca -
drul Sfintei Liturghii Arhiereºti cel e brate de
patriarhul Iustin Moisescu, arhiepiscopul Antim
Nica al Tomisului ºi Dunãrii de Jos ºi episcopul
Roman Ialomiþeanul, vicar al Arhiepiscopiei Bu -
cu reºtilor, în fruntea unui sobor de preoþi ºi
diaconi de la Catedrala Patriarhalã. 

Cu acel prilej, patriarhul Iustin, înmâ nân -

du-i cârja arhipãstoreascã, a spus între altele:
„Lu crarea pe care o veþi avea de îndeplinit de
acum înainte pentru mântuirea credincioºilor o
veþi face împreunã cu Dumnezeu Tatãl, sfinþirea
împreunã cu Sfântul Duh ºi propovãduirea învã -
þãturii împreunã cu Domnul nostru Iisus Hristos”.

Vãdit miºcat sufleteºte, noul ierarh a mãr -
turisit: 

În acest mo ment sol emn din viaþa mea, cu
sufletul plin de bucurie sfântã, supunându-mã
voinþei celui Atotputernic, spun ºi eu împreunã cu 
Sfântul Chiril. Astfel a binevoit cu mine Dãtãtorul 
a toate. Mã plec cu smerenie înaintea voinþei
Domnului ºi împreunã cu Sfântul Apostol Pavel
spun: «Iatã-mã vin sã fac voia Ta, Dumnezeule». 

În slujirea nouã la care aþi binevoit sã mã
chemaþi azi, vã rog sã-mi permiteþi sã vã încre -
dinþez cã voi rãspunde cu tot devotamentul ºi cu
puterea mea de muncã în a îndeplini sarcinile pe
care mi le veþi încredinþa. 

ªtiu cã sunt multe ºi mari îndatoririle mele
de acum înainte, dar nãdãjduiesc în ajutorul lui
Dumnezeu ºi îndrumarea pãrinteascã a Prea -
fericirii Voastre. Tuturor exprim astãzi hotãrârea 
fermã de a primi cu recunoºtinþã orice sfat ºi
orice îndrumare pentru a sluji cât mai bine ºi cu
cât mai mare folos Biserica strãmoºeascã ºi nea -
mul românesc. 

La începutul activitãþii mele am fost înca drat
ca secretar eparhial ºi apoi vicar admi nistrativ al
Episcopiei Oradiei, în acest colþ de þarã, iar în
ultimii 5 ani, în calitate de su pe rior al Aºezã min -
telor Româneºti din Ierusalim, am fost o punte de
legãturã pentru pãstrarea credinþei ºi unitãþii de
simþire ºi de gândire a românilor de pretutindeni.

În acest mo ment sfânt, se cuvine un gând de
recunoºtinþã pentru memoria pãrinþilor mei care
m-au crescut în dragoste de Dumnezeu ºi în cinste 
faþã de aproapele ºi care se odihnesc sub glia
strãmoºeascã de pe meleagurile natale mara mu -
reºene, pentru dascãlii ºi pentru toþi binefãcãtorii 
ºi îndrumãtorii mei, rugând pe Bunul Dumnezeu
sã le rãsplãteascã osteneala ºi jertfele ºi sã-i
înscrie în cartea vieþii3. 

În noua demnitate de episcop-vicar pa triar hal, 
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2 Alegerea ºi instalarea Î.P.S. dr. Vasile Costin ca Arhiepiscop al Târgoviºtei, în „Biserica Ortodoxã Românã”, nr. 7-9 /
1991, p. 41, 42. 

3 Alegerea, recunoaºterea ºi hirotonia întru arhiereu al noului Episcop Vicar Patriarhal, arhimandritul dr. Vasile
Târgoviºteanul, în „Glasul Bisericii”, nr. 1-2 / 1980, p. 17-19. 



Vasile Costin a îndeplinit cu responsabilitate ºi
dãruire noi ºi însemnate sarcini bicericeºti.

A fost secretar al Sfântului Sinod al Bise -
ricii Ortodoxe Române ºi preºedinte al Comisiei
de picturã, rec tor al Institutului Teologic Uni -
versitar din Bucureºti în perioada 1980-1984, res -
ponsabil al Departamentului de relaþii externe al
Patriarhiei Române, precum ºi di rec tor al Editurii
Institutului Biblic ºi de Misiune al Biserici Orto -
doxe Române.

A desfãºurat ºi o susþinutã activitatea ecu -
menicã ca reprezentant al Bisericii Ortodoxe
Române la diferite adunãri, congrese ºi conferinþe 
ale organizaþiilor intercreºtine mondiale ºi a fãcut
parte din importante delegaþii bisericeºti care au
promovat ºi au intensificat relaþiile cu alte Bise -
rici, având un aport apreciabil în cadrul unor
comisii de di a log teologic, interconfesional ºi in -
te rreligios, fãcând cunoscutã poziþia ºi preocu -
pãrile Bisericii noastre în probleme de doctrinã

teologicã sau în probleme sociale, mo rale sau
umanitare ale omenirii contemporane. 

ªi-a adus un aport substanþial la zidirea unei 
noi biserici impunãtoare în localitatea natalã,
Satul Nou de Sus, sprijinind demersurile pentru
obþinerea aprobãrilor necesare greu accesibile la
vremea respectivã ºi ajutând per sonal cu sume
însemnate de bani.

Biserica a fost sfinþitã în anul 1986 de trei
ierarhi: arhiepiscopul Teofil Herineanul al Cluju -
lui, Vasile Costin, episcop-vicar patriarhal ºi Jus -
tin ian Chira, episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Clujului.

La 28 decembrie 1987, Vasile Costin s-a
reîntors la Oradea, de aceastã datã în calitate de
reprezentant al patriarhului Teoctist la festivitatea 
sãrbãtoririi episcopului Vasile Coman cu prilejul
împlinirii frumoasei vârste de 75 de ani. A rostit
atunci o miºcãtoare cuvântare de omagiere a celui 
care a fost cel dintâi ierarh, cãruia i-a fost cola -
borator di rect ºi ucenic ºi a transmis mesajul per -
sonal al patriarhului cu acel prilej. 

Pe lângã activitatea pas to ral-misionarã,
ecu menicã ºi administrativã, s-a afirmat ºi ca un
valoros teolog. A elaborat ºi a tipãrit în þarã ºi
peste hotare multe studii ºi articole, în care a tratat 
probleme teologice de culturã ºi spiritualitate
dintre cele mai variate. În cabinetul sãu de lucru,
dar ºi la reºedinþa ºi locuinþa din curtea Mânãstirii 
Antim din Bucureºti, primea cu inimã largã ºi
afecþiune pe toþi cei care veneau la dânsul cu
probleme oficiale sau particulare ºi, cu multã
bunãtate, cãuta sã îi ajute, sã-i sprijine ºi sã-i
rezolve pe fiecare.

De o atenþie privilegiatã se bucurau cei din
pãrþile Maramureºului ºi Bihorului, mulþi dintre
ei fiind invitaþi în casa ºi chiar la masa sa, ierarhul
bucurându-se sã afle veºti noi ºi sã se întreþinã
cor dial cu ei.

Dupã actul istoric din decembrie 1989, care
a descãtuºat mult dorita libertate ºi Bisericii Orto -
doxe Române, între noile cerinþe de intensificare
a lucrãrii sale misionare, s-a impus, între altele,
restatornicirea vechilor scaune episcopale, uzur -
pate de-a lungul vremii de puteri politice potriv nice
ºi în conjuncturi istorice nefavorabile pro pã ºirii cre -
dinþei neamului, ca un act de reparaþie fiinþialã ºi
de cinstire a memoriei ºi strãdaniilor înaintaºilor
pentru credinþã ºi unitate româneascã.

În acest con text, se impunea ºi rectitorirea
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Biserica din Satul Nou de Sus, Maramureº. În anul
1999, Înaltpreasfinþia Sa Vasile Costin, Arhiepiscopul
Târgoviºtei, fiu al satului, a donat bisericii o raclã care
conþine moaºtele Sfinþilor Mucenici Prov, Tarah ºi
Andronic, pomeniþi în ca lendarul ortodox pe data de
12 octombrie ºi ale Sfântului Cuvios Sava cel Sfinþit,
pomenit pe data de 5 octombrie.



centrului vlãdicesc care a fiinþat cândva la Târgo -
viºte, capitala de altãdatã a Þãrii Româneºti, în
care, aºa cum se cunoaºte, în anul 1517 bine -
credinciosul voievod Neagoe Basarab a strãmutat 
scaunul mitropolitan de la Curtea de Argeº ºi a
clãdit aici, din temelie, între anii 1518-1520, o
frumoasã catedralã, care a polarizat în jurul ei
viaþa religioasã ºi culturalã a þãrii.

Reºedinþa mitropolitanã a Târgoviºtei a dãi -
nuit aproape douã veacuri, fiind lãcaº ºi martor
multor fapte ºi realizãri de seamã din trecutul
românesc ale unor luminaþi ierarhi, dimpreunã cu
alþi vrednici bãrbaþi ai vremii.

Cel dintâi mitropolit care a slujit ºi la sfin -
þirea bisericii catedrale a fost Macarie (1513- 1521),
care a imprimat primele cãrþi în þara noastrã în
tiparniþa nou-înfiinþatã la Mãnãstirea Dealu din
apropierea Târgoviºtei. A urmat Varlaam (1535-
1544), în timpul cãruia s-a zu grãvit sfântul lãcaº,
iar tipografia a funcþionat chiar în chiliile Mitro -
poliei târgoviºtene.

Mitropolitul Anania (1545-1558) a fost
spri ji nitorul vestitului diacon Coresi, Serafim
(1576-1586) a þinut strânse legãturi cu mitro po -
litul transilvãnean Ghenadie.

A urmat Eftimie (1594-1603), sfetnic apro -
piat al lui Mihai Viteazul, care a mers în solii ºi
chiar a semnat tratate în numele domnitorului. La
fel a fost mitropolitul Luca (1603-1629), dip lo -
mat iscusit în slujba Viteazului ºi care a hirotonit
arhierei ºi preoþi pentru românii de peste munþi,
din Transilvania ºi Moldova.

Apoi au urmat, cu vredniciile lor, Teofil
(1636-1648), ªtefan ºi Teodosie, dar, mai ales,
Antim Ivireanul, care a reînfiinþat, în clãdirile mi -
tro poliei, vechea tiparniþã domneascã, unde s-au
plãmãdit vestitele sale cãrþi cu slovã, credinþã ºi
simþire româneascã. Aici au fost hirotoniþi mul þi
arhierei dreptmãritori, între care: Ghenadie
(1579), Ioan de la Prislop (1585), Sfinþii Ilie
Iorest (1640) ºi Sava Brancovici (1656), precum
ºi eruditul Simion ªtefan (1643). 

În anul 1716 reºedinþa mitropolitanã s-a
mutat definitiv la Bucureºti care a devenit centrul
pol i tic ºi so cial al Þãrii Româneºti.

Pe lângã aceste temeiuri istorice, reîn fiin -
þarea Arhiepiscopiei Târgoviºtei în vremea
noastrã se impunea tot atât de imperios ºi din mo -
tive ad min is tra tive ºi bisericeºti.

Sfântul Sinod, în ºedinþa de lucru din 4

aprilie 1990, la propunerea Comisiei cano nico-ju -
ridice a hotãrât reînfiinþarea Eparhiei Târgoviºtei
cu titlul de Arhiepiscopie, având reºedinþa în mu -
nicipiul Târgoviºte ºi sufraganã Mitropoliei
Ungro vlahiei. 

Dupã adoptarea mãsurilor organizatorice
pentru alegerea organelor de lib er a tive ºi ex ec u -
tive ale noii eparhii, a fost convocat Colegiul
elec toral bisericesc pentru alegerea prin vot se cret 
a titularului noului scaun arhiepiscopesc. În urma
numãrãrii voturilor s-a constatat cã majoritatea
acestora, 65 la numãr, au fost întrunite de epis -
copul-vicar patriarhal dr. Vasile Costin Târgo -
viºteanul.

Patriarhul Teoctist a proclamat oficial ale -
ge rea noului arhiepiscop, iar dupã ce s-au înfãp tuit
condiþiile necesare funcþionãrii Arhi e piscopiei,
adicã reºedinþã, catedralã, per sonal, mobilier ºi
celelalte, la 22 septembrie 1991, Întâistãtãtorul
Bisericii a reînnodat firul existenþei istorice a
acestei eparhii ºi l-a instalat pe Î.P.S. Vasile dupã
toate rânduielile canonice în strãvechiul scaun
vlãdicesc. La aceastã memorabilã ceremonie,
între cei zece ierarhi prezenþi s-a numãrat ºi epis -
copul Va lerian Zaharia al Oradiei, venerabil pen -
sionar, de 86 de ani, scos din scaun de autoritãþile
comuniste încã din anul 1969.

Aici, la Târgoviºte, pe arhiepiscopul Vasile
Costin îl aºtepta un nou început de drum. Eparhia
trebuia rânduitã, structuratã, organizatã ºi dotatã
cu toate aºezãmintele necesare bunei sale fiinþãri.
Cu mult spirit de iniþiativã, cu per severenþã ºi
înþelepciune, a reuºit sã realizeze aici înfãptuiri
însemnate: Centrul Eparhial, Facultatea de
Teologie cu trei secþii – Pastoralã, Litere, Asis -
tenþã socialã, Seminarul Teologic, ªcoala de Cân -
tãreþi Bisericeºti. Cu neobositã purtare de grijã a
refãcut mãnãstirile existente ºi a înfiinþat altele
noi, a susþinut zidirea de noi biserici ºi case paro -
hiale, a înfiinþat aºezãminte cul tural-religioase,
filantropice ºi sociale.

Ca un bun ºi experimentat pãstor de suflete,
a þinut vie flacãra Evangheliei Mântuitorului Iisus 
Hristos în întreaga eparhie prin vizite canonice,
sfinþiri ºi binecuvântãri de biserici, reorganizarea
cercurilor pas to rale, publicaþii religios-mo rale,
le gãtura vie cu clerul ºi credincioºii. 

A înfiinþat la Centrul Eparhial Sectorul
„Biserica ºi Societatea”, a intensificat legãturile
ºi acþiunile cu instituþii sociale ºi culturale, a ex -
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tins organizaþii ºi acþiuni filantropice ºi de spri -
jinire a celor cu probleme sociale ori dizabilitãþi.

Fiii duhovniceºti, preoþi ºi mireni, au aflat
mereu în persoana sa un bun sfãtuitor ºi îndru -
mãtor, un sprijin ºi ajutor devotat, cãci bunãtatea,
dragostea pãrinteascã ºi apropierea sufleteascã au 
fost trãsãturi definitorii ale arhiepiscopului Vasile 
Costin. Era perseverent ºi îi plãcea sã ducã lu -
crurile pânã la capãt. A fost un ierarh blând,
iertãtor, îngãduitor, cu multã cãldurã sufleteascã,
inspirând încredere, colaborare ºi acþiuni con -
struc tive. Îi plãcea sã fie oricând punc tual la sfin -
tele slujbe, dar ºi în orice împrejurare, ºi aºtepta
acelaºi lucru ºi de la cei din jur.

Dupã o perioadã de suferinþã, întâiul arhi -
pãstor al reînviatei Arhiepiscopii a Târgoviºtei
s-a mutat la cele veºnice, la data de 29 octombrie
1999, orele 21.15, regretat de toatã suflarea celor
care l-au cunoscut ºi l-au preþuit.

Sicriul cu trupul neînsufleþit a fost depus o
orã în Catedrala Patriarhalã din Bucureºti, unde
s-a oficiat o slujbã de cãtre Preasfinþitul Teodosie, 
episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureºtilor, iar
patriarhul Teoctist a rostit o cuvântare în amin -
tirea celui care a fost colaborator apropiat al pa -
triar hilor Jus tin ian, Iustin ºi al sãu. 

Apoi a fost dus la Mãnãstirea Antim, unde a
slujit, a lucrat ºi a locuit ca episcop-vicar pa triarhal. 

Sâmbãtã, 30 octombrie 1999, cel care a fost
iubitul arhipãstor a fost întâmpinat la întoarcerea
în oraºul Târgoviºte de o mare mulþime de preoþi
ºi credincioºi, parcurgând un ultim drum pe la mai 
multe biserici cãrora le-a purtat de grijã, fiind
depus, apoi, în Paraclisul Epis co pal, iar a doua zi
în Catedrala Arhiepiscopalã. 

Slujba de prohodire a fost sãvârºitã de un
mare sobor de ierarhi ºi preoþi, în frunte cu pa -
triar hul Teoctist. Au fost de faþã membrii Sfân -
tului Sinod, oficialitãþi, fa milia sa, prieteni ºi
apro piaþi ºi mii de credincioºi.

S-au rostit cuvântãri miºcãtoare, care au
arãtat o afecþiune profundã faþã de arhiepiscopul
Vasile Costin ºi s-au transmis nenumãrate mesaje
de condoleanþe. 

La împlinirea celor 40 de zile de la trecerea
în veºnicie, la 12 decembrie 1999, s-au sãvârºit
parastase în multe biserici din Arhiepiscopie ºi
din þarã, în satul na tal, precum ºi la Atena, acolo
unde ºi-a luat doctoratul în teologie. 

Arhiepiscopul dr. Vasile Costin rãmâne în
memoria contemporanilor ca o personalitate lu -
minoasã ºi vrednicã, un ierarh care s-a distins prin 
vocaþia slujirii cu devotament a Bisericii noastre,
un teolog valoros ºi un pãrinte duhovnicesc cald
ºi apropiat, care a cãlãuzit cu destoinicie ºi dã -
ruire clerul ºi credincioºii pe care i-a pãstorit.

468

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE



Lu cia Mihalyi de Apºa
1903-1999

Mihai DÃNCUª

23 iunie 1999 – Bucureºti – Preºedinþia României

„…Lu cia Mihalyi a fãcut parte din stirpea celor aleºi, care au iubit mai presus de orice

adevãrul, dreptatea ºi binele ºi i-au ajutat ºi pe alþii sã le înþeleagã ºi sã le deprindã întregul ºi

adevãratul lor sens. A fost … un reper moral, o conºtiinþã vie a acestui veac tulburat, marcat de

rãzboaie ºi inimaginabile atrocitãþi, dar ºi de sacrificiul glorios al celor ce s-au jertfit pentru

rosturile ºi temeiurile noastre naþionale. Lu cia Mihalyi de Apºa lasã celor din jur mesajul unei

vieþi exemplare, trãite în folosul þãrii ºi al semenilor…”.
Emil Constantinescu, Preºedintele României (1996-2000)

De ce Lu cia Mihalyi de Apºa îºi gã -
seºte locul în acest volum? La 22
mai 1998, deci cu 20 de ani în urmã,

Domniºoara Lu cia avea 95 de ani ºi era în mare
vervã.

A fost singurul par tic i pant activ în viaþã – la 
Adunarea de Constituire a Consiliului Naþional
Român Comitatens de la Sighetul Marmaþiei ce a
avut loc la 22 noiembrie 1918.

De fapt ce s-a întâmplat la 22 noiembrie
1918?! Cu câteva zile înainte, la 11 noiembrie
1918, la Sighetul Marmaþiei se constituie Sfatul
Naþional Român Provizor al Comitatului Mara -
mureº, care, imediat s-a afiliat la Sfatul Naþional
Român Cen tral din Arad. Cu aceastã ocazie,
S.N.R. lo cal tipãreºte un Apel prin care sunt pro -
vocate toate comunele Maramureºului „sã aleagã
ºi sã trimitã o delegaþie de cel puþin 3 membri, la
adunarea de constituire ce se va þine în ziua de
Vineri 22 Novembrie a.c. în Sighet în localul
bãncii „Maramurãºana” cu urmãtorul pro gram:

„Constituirea Sfatului Naþional Român de -
finitiv al Comitatului Maramureº;

Deciz cu privire la organizarea secþiilor ru -
rale a Sfatului Naþional Român a Comitatului
Maramureº ºi a gardei naþionale române, pentru
susþinerea ordinei ºi ajutorare reciprocã”.

În continuarea Apelului se stipuleazã ca
aceia pe care se bazeazã în realizarea acestui mare 
deziderat sunt: „inteligenþa românã”; mai ales
pre oþii ºi învãþãtorii români maramureºeni care
„sã-ºi þinã de datorinþã patrioticã, a corespunde
chemãrii lor…”. Apelul se încheie cu îndemnul
Sã ne arãtãm vrednici de mãrimea vremurilor ce

trãim! ºi este semnat de cei care ºi-au asumat
acest uriaº risc: Ioan Balya de Jód, Simion Balya
de Jod, Ion Biltz Dãncuº, Florentin Biltz Dãncuº,
dr. Grigore Bota, Vasile Cziple, Augustin Dara -
banth, Nicolae Doroº, dr. Titu Doroº, Demetre
Kiss, Georgiu Németh, Dimitrie Ponoran, dr.
Iosif Pop, Iuliu Rednic, Mihai Sabadâº, Emil
Stoica, Vasile Timiº Filipan. Semnãturile pe Apel
ale acestor mari bãrbaþi români ai Maramureºului
au fost un act de mare curaj ºi bãrbãþie, un act de
demnitate naþionalã. La acea datã, 11 noiembrie
1918, Maramureºul era încã sub ocupaþia celor
care ne-au stãpânit aproape un mileniu.

La data ºi ora fixatã Sighetul se umple de
oameni din tot Maramureºul, veniþi pentru a parti -
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cipa la mãreþul act istoric. Cu aceastã ocazie se
întocmeºte ºi un doc u ment, primul act al CNRC
Maramureº, respectiv „Pro to col nr. 1/1918”,
adicã „Pro to col al Consiliului Naþional Român
Comitatens din Maramureº”1 „luat în adunarea de 
constituire a Consiliului Naþional Român din
Maramureº, þinutã în Sighetul Marmaþiei în 22
noiembrie 1918 orele 11. Prezenþi: ca re pre zen -
tanþi ai comunelor ad min is tra tive Viºeu, Iza,
ªugatag ºi Sighet 300 fruntaºi ºi conducãtori ºi
popor în numãr de 5000”, prin care se con sem -
neazã constituirea acestuia, alegerea preºe din te -
lui în persoana dr. Vasile Chindriº ºi a 34 de
membri dintre care Dl. Vasile Filipciuc, ca notar
al acestei întruniri.

Pãrintele Simion Balea deschide marea adu -
nare cu cuvinte alese ºi de mare simþire ro mâneascã: 
„Preºedintele dr. Vasile Kindriº ºi mem brii prezenþi
ai Sfatului Naþional presteazã în faþa adunãrii pe
steagul naþional român jurã mân tul prescris”.

Aici, în acest mo ment vorbim de prezenþa ºi 
ce a însemnat ºi ce a fãcut Domniºoara Lu cia
Mihalyi de Apºa în acest act de istorie naþionalã,
în acest mo ment hotãrâtor pentru Maramureº. 

Domniºoara Lu cia Mihalyi de Apºa este
una dintre cele opt fete ºi patru bãieþi, din cei 12
copii, pe care i-a avut academicianul Ioan
Mihalyi de Apºa cu soþia sa, doamna Iustina. 

„Povestea” drapelului tri color pe care au
depus jurãmântul dr. Vasile Kindriº preºedintele
Consiliului Naþional Român Comitatens ºi cei 34
de membri, jurãmânt luat de preotul protopop gr.
catolic Simion Balea din Sãpânþa, ne-a fost re -
latatã cu multã mândrie patrioticã ºi demnitate
naþionalã de cãtre Domniºoara Lu cia, nouã per -
sonal ºi nu numai (M.D.):

„Drapelul naþional a fost trimis de la Cluj de 
cãtre Iuliu Maniu, la Sighet, la Casa Mihalyi, prin
Longin Mihalyi, fiul lui Ioan Mihalyi de Apºa,
care era stu dent la Drept. Surorile Mihalyi (cele
opt), în noaptea de 21/22 noiembrie l-au brodat cu 
însemnele naþionale, cu cele mai fine fi bre de

mãtase coloratã. A doua zi, la ora zece ºi ju -
mãtate, Lu cia Mihalyi de Apºa care avea în jur de
15 ani, l-a ascuns în sân ºi l-a dus în piaþa centralã
a oraºului, penetrând printre cordoanele de poliþie 
cu pene de cocoº, pânã la locul unde urma sã se
depunã jurãmântul. S-a mizat pe faptul cã domni -
ºoara Lu cia fiind mai micã de staturã, tinericã ºi
firavã, nu va fi suspectatã ºi controlatã. A riscat
enorm, dar a reuºit. Drapelul tri color a ajuns pe
masa unde pãrintele protopop Balea Simion tre -
buia sã ia jurãmântul preºedintelui ºi membrilor
CNR aleºi, fapt care s-a ºi petrecut. Dupã termi -
narea ceremoniei, drapelul tri color a fost dus la
Casa Mihalyi ºi arborat în balcon. În aceeaºi zi,
du pã-masã, mai spre searã, fa milia Mihalyi a pri -
mit o scrisoare anonimã prin care fa milia era ame -
ninþatã cã tricolorul românesc va fi sfârtecat în opt 
fâºii cu care vor fi spânzurate de balcon cele opt
fete care au brodat tricolorul”2. 

În lumea intelectualilor sigheteni, mai ales
venetici, se comenteazã ºi astãzi, cã marile familii 
româneºti Mihalyi ºi Iurca nu s-au implicat, ba
s-au eschivat de la evenimentele politice care au
dus la Marea Unire. Nu este aºa. Din cei 34 de
membri ai CNR Maramureº aleºi ºi care ºi-au
fãcut din plin datoria au fãcut parte ºi Longin
Mihalyi ºi Bazil Iurca riscându-ºi viaþa, libertatea
ºi averea pentru cauza nobilã a Marii Uniri!

 *

Un alt episod din viaþa familiei Mihalyi de
care-ºi aducea aminte cu plãcere domniºoara Lu -
cia ºi-l povestea cu patimã ºi persuasiune este
„povestea” bunicului sãu Gãvrilã Mihalyi de
Apºa (n. 1808 în satul Ieud – m. 3 IX 1873 în
Sarasãu). A studiat dreptul la Pojon (Bratislava) a
fost prim-pretor, deputat, comite (1848), comisar
regesc la Curtea Supremã a Ungariei pânã la
moarte, în 1873. În anul 1848 a fost numit co -
misar regesc pentru 13 comitate de cãtre palatinul
Ungariei, arhiducele ªtefan, cu scopul de a liniºti
pe rãsculaþii români ºi ruteni, fapt care i-a adus
condamnarea la moarte ºi confiscarea averii de
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1 Protocolul a fost prezentat prima datã de cãtre M. Dãncuº la „Sesiunea jubiliarã – 65 de ani de la Unire, Baia Mare,
23-24 noiembrie s.t.n 1918”, publicat apoi în volumul Unirea Maramureºului cu Þara. Mãrturii do cumentare
1918-1919, Sighetul Marmaþiei, 1 Decembrie 1918, p. 40, volum de Mihai Dãncuº ºi Gheorghe Todincã.

2 Nu s-a întâmplat aceasta. Se pare cã persoana care a transmis ameninþarea provenea dintr-o familie de polonezi
maghiarizaþi care au devenit fanatici. Începând cu data de 11 mai 1984, data inaugurãrii Casei-Muzeu „Ion Mihalyi de
Apºa” din dispoziþia directorului de atunci, muzeograful Mihai Dãncuº, pe balconul casei, zilnic, varã, iarnã va flutura
în continuare tricolorul românesc. Fluturã ºi astãzi în amintirea Luciei Mihalyi de Apºa ºi a familiei sale de mari
patrioþi. 



cãtre Curtea Marþialã, fiind considerat re vo lu -
þionar. Episodul este relatat ºi de colonelul Jean
Gradu în „Memorialul” familiei de Mihalyi. Con -
tinuãm cu relatarea domniºoarei Lu cia.

„Mama lui Ioan Mihalyi de Apºa, Iuliana
Man de ªieu, respectiv soþia lui Gãvrilã Mihalyi,
era fiica lui Vasile Man de ªieu vicecomitele
Maramureºului la 1845 ºi a Ileanei Iurca de Cã -
lineºti. Dintre cei opt copii ai lui Vasile Man, au
rãmas în viaþã un bãiat ºi douã fete: bãiatul Iosif
Man, care devine Comite suprem al Mara mu -
reºului, Suzana, mãritatã dupã Ioan Iurca de Cãli -
neºti, vicecomitele Maramureºului ºi Iuliana mãri -
tatã cu Gãvrilã Mihalyi, deputat în douã legislaturi.

Iuliana, soþia lui Gãvrilã Mihalyi, care de -
vine comisar regesc, aºa cum am vãzut mai sus,
îºi ajutã soþul cu devotament în scopul de a liniºti
revoluþionarii din cele treisprezece comitate, res -
pectiv pe români, unguri, ruteni. Dupã înfrân -
gerea Revoluþiei din 1848, Curtea Marþialã îl
condamnã la moarte pe soþul Iulianei, respectiv pe 
Gãvrilã Mihalyi, ºi pe fratele sãu, respectiv pe
Iosif Man, ºi li se confiscã averile. Atât Gãvrilã
Mihalyi, cât ºi Iosif Man au fost închiºi în cetatea
Muncaciului, fiindcã au pactizat cu revoluþionarii 
(fiind consideraþi trãdãtori)”.

Lu cia Mihalyi îºi aminteºte cum Iuliana
Man, bunica sa, soþia lui Gãvrilã Mihalyi, singurã,
îºi îngrijeºte cei opt copii minori, dându-le edu -
caþia necesarã, specificã epocii ºi familiilor de
ranguri înalte. Se zbate ºi pentru eliberarea so -
þului ei. Recurge ºi la ajutorul bisericii. Face re -
cur suri la împãrãþia de la Viena etc., etc.

Francisc Iosif I, imediat dupã înfrângerea
Revo luþiei, face o cãlãtorie în Ungaria ºi Ardeal
trecând ºi prin Maramureº prin pasul Gutâi. Aici,
în vârful Gutâiului, ne povesteºte Lu cia Mihalyi, îl
aºteaptã pe împãrat un „banderiu” for mat din 150
de cãlãreþi, toþi feciori voinici ºi frumoºi din Mara -
mureº în costumele lor specifice, conduºi de Ioan
Iurca de Cãlineºti. Aceºtia îl însoþesc pe împãrat ºi
suita acestuia prin Ocna-ªugatag pânã la Sighet. 

Aici, la Sighet, capitala comitatului, con -
ducãtorii acestuia îi fac împãratului o primire
fastuoasã, pe mãsura rangului. La Prefecturã, sa -
loanele palatului sunt înfrumuseþate, iar sala fes -
tivã este împodobitã cu cele mai frumoase din

celebrele covoare maramureºene care deja erau
cunoscute în imperiu. 

În cinstea împãratului ºi a suitei sale con -
ducerea comitatului a organizat ºi „un con duct
etnografic”, adicã au pus în scenã o nuntã þãrã -
neascã specificã zonei, prezentând datinile ºi obi -
ceiurile ce caracterizeazã nunta maramureºeanã,
totul culminând cu portul pop u lar ce-l îmbrãcau
aceºtia de o mare frumuseþe ºi explozie cromaticã. 

Domniºoara Lu cia Mihalyi, când ne relata
acest episod, fiind la o vârstã înaintatã (peste 90
de ani), fie cã avea un lapsus memoriae, fie cã
intenþionat, pentru a mãri efectul povestirii ºi in -
vestirea eroinei Iulia Mihalyi (bunica sa) cu fapte
„eroice”, muta evenimentul audienþei la Francisc
Iosif I la Viena, narând greutãþile întâmplate la
cererea pentru obþinerea audienþei imperiale etc.,
etc. Im por tant este cã evenimentul s-a produs.
Adicã audienþa a avut loc la Sighetul Marmaþiei
cât timp împãratul se gãsea aici. Colonelul Jean
Gradu3 relateazã evenimentul astfel: „Se spune cã 
mai întâi nu voi (împãratul Francisc Iosif I – n.n.)
sã-i împlineascã cererea de a graþia pe bãr batul
sãu zicându-i în nemþeºte: 

«Mit mein besten Willen ist es mir ganz
unmoglich dass ich ihr Wunsch nach hommen
soll» («Mi-e cu totul imposibil sã-þi împlinesc
dorinþa»), la care Doamna rãspunde:

«Wie ist es den moglich dass der Keiser so
etvas nicht nach kommen kann, was er vünsch?»
(«Se poate sã existe un aºa lucru pe care Împãratul 
voind sã nu-l poatã îndeplini?»).

Domniºoara Lu cia în relatarea pe care ne-a
fãcut-o de mai multe ori, spunea cã Iulia Mihalyi
(bunica ei) s-a adresat împãratului la refuzul
acestuia ºi la motivaþia cã: «I-aº graþia, dar nu pot
din cauza lor ºi a arãtat spre ei, a ungurilor, care
s-ar supãra ºi s-ar simþi jigniþi!». Menþionãm cã
atunci imperiul era «bicefal» – «austro-maghiar». 
Rep lica doamnei Iulia a fost: «Ce fel de împãrat
eºti, dacã supuºii nu te ascultã?!!» Rãspunsul
împãratului a fost cat e goric…graþiindu-i pe cei
doi, respectiv pe Gãvrilã Mihalyi, soþul Iuliei, dar
ºi pe Iosif Man de ªieu, fratele ei. Astfel, cei doi
se vor întoarce de la închisoarea din Muncaci ºi-ºi 
vor recâºtiga ºi averile con fis cate. Ei fãceau parte
din marea aristocraþie românã a Maramureºului.

În anul 1861, Gãvrilã Mihalyi a fost numit
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3 Jean Gradu, Evocarea D-rului Ioan Mihalyi de Apºa ºi Familiei Sale: Mihãlenii – Muºatini (text dactilografiat ºi
compactat, pe care noi l-am denumit Memorialul Mihalyi) p. 21.



consilier în Locotenenþa Regeascã Ungarã ºi se
mutã la Budapesta, iar în anul 1869 este judecãtor
la Curtea Regeascã (de Casaþie ºi Justiþie). La 3
septembrie moare marele Gãvrilã Mihalyi. Soþia
sa Iulia se retrage la moºia de la Sarasãu, unde îºi
va da sfârºitul la 16 iulie 1881, fiind înmor mân -
tatã în cimitirul lo cal. Aceºtia au fost pãrinþii
ilustrului Ioan Mihalyi de Apºa ºi a fraþilor sãi la
fel de renumiþi: dr. Petru Mihalyi, deputat dietal,
preºedintele Asociaþiunii pentru Cultura Po po -
rului Român din Maramureº; dr. Vic tor Mihalyi
de Apºa, arhiepiscop greco-catolic ºi mi tro polit
de Alba Iulia ºi Fãgãraº, asistent la tronul pon tif i -
cal, conte de Roma, membru al Academiei
Române, dr. Ioan Mihalyi de Apºa, membru co re -
spon dent al Academiei Române, protofisc co mi -
tatens, fondator al Societãþii ASTRA, avocat
ce le bru, membru activ al Asociaþiunii pentru
Cultura Poporului Român din Maramureº, notar,
deputat, istoriograf; premiat al Academiei Ro -
mâne pentru celebra lucrare cu titlul complet:
Istoria Comitatului Maramureº. Tomul I, Diplome
Maramureºene din secolul XIV ºi XV, Mara -
mureº, Sziget, Tipografia lui Mayer ºi Berger,
1900; col o nel de husari Iuliu Mihalyi de Apºa –
aghiotant im pe rial la Curtea de la Viena, care a
influenþat ca instruirea militarã a românilor sã se
facã în limba maternã. 

Aceºtia au fost doar patru dintre fiii lui
Gãvrilã Mihalyi de Apºa ºi din marele neam nobil 
al Mihailenilor care se revendicau din dinastia
muºatinilor, fiind nãscuþi din stirpea voievozilor
Dragoº ºi Bogdan, întemeietori de Þarã în Europa 
Medievalã!

Articolul Teresiei B. Tãtaru cu titlul Lu cia
Mihalyi (1903-1999)4 începe prin a re pro duce
tex tual întâmplãri din viaþa Luciei Mihalyi, po -
vestite în anul 1997, acesteia, astfel: „Noi, copiii
ºi cu mama am rãmas la Blaj pânã în octombrie
1915. «Unchiul Vic tor» (ÎPSS) mitropolitul –
n.n.) nu ne-a lãsat sã ne întoarcem mai devreme la
Sighet. La Blaj am locuit în castelul Mitropliei, la
etajul II. La etajul I era mitropolitul, iar la parter
bucãtãria ºi preoþii necãsãtoriþi. Mitropolia avea o 
gospodãrie mare. Domnul Nicolae Costea, gos -

podarul Mitropoliei, care a învãþat de preot, dar ºi
de avocat, era foarte harnic. Locuia deasupra pitã -
riei (brutãriei). El fãcea ca în fiecare sâmbãtã
fiecare elev sau stu dent sã ducã acasã câte o pâine
de 2 kg din grâul de la gospodãria Mitropoliei.
Bãtrânul maior gospodãrea via. Exista o pivniþã
mare cu vinuri vechi”.

Consemnãm aici ºi relatãrile Luciei Mihalyi,
fãcute nouã (M. D.). Astfel, de fiecare datã când
amintea de perioada de la Blaj, elogia figura „Un -
chiului Vic tor”, mitropolitul greco-catolic al
Tran silvaniei, care era de o mare generozitate faþã 
de studenþi, de preoþi ºi în spe cial, faþã de tineri.
Ne vorbea de înclinaþia mitropolitului pentru stu -
diu. Detalii deosebite, ce nu-ºi au locul aici, ne
povestea Domniºoara Lu cia despre „ritualul” me -
sei la mitropolie, când acesta de fiecare datã ser -
vea masa cu „copiii” lui Ioan, faþã de care a avut
un mare re spect. Îºi amintea cu lux de amãnunte
despre grãdinile episcopiei, despre oamenii devo -
taþi mitropolitului, despre „orele” de istorie ºi
limba românã ºi, în spe cial, de geografie pe care le
fãcea mitropolitul cu copiii care ºi-au gãsit refugiul 
la „Unchiul Vic tor”, episcopul mitropolit.

În data de 28 ºi 29 au gust 1921 la Sighetul
Marmaþiei are loc adunarea generalã a Aso cia -
þiunii pentru Literatura Românã ºi Cultura Popo -
rului Român”. Cu aceastã ocazie doamna Iustina
Mihalyi, împreunã cu fetele ºi câteva doamne
române, se implicã activ în organizarea unei ex -
po ziþii etnografice în saloanele Palatului Cul tural
„Principele Carol”. La reuºita expoziþiei a con -
tribuit esenþial ºi Domniºoara Lu cia.

Colonelul Jean Gradu (înaintat la gradul de
gen eral dupã 1989) care era ginerele lui Ioan
Mihalyi, fiind cãsãtorit cu Maria-Theodora, la 1
au gust 1968 trimite la Lu cia, care era gazda casei
Mihalyi, un manuscris broºat, dactilografiat,
conþinând 74 pagini, plus 8 planºe cu fotografii,
un „me mo rial” dedicat istoriei familiei nobile de
Mihalyi. La paginile 25/I, 25/II5 face o prezentare
a celor 12 copii astfel: 

„Sub îngrijirea mult apreciaþilor lor pãrinþi,
copiii au primit o serioasã instruire ºi o aleasã
educaþie. 
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4 Teresia B. Tãtaru, Maramureº. Mândria ºi durerea noastrã, vol. II, Culegere de studii ºi comentarii despre realitãþi,
fapte ºi documente mai puþin cunoscute, Ediþie coordonatã de prof. Teresia B. Tãtaru, Editura Gutinul, Baia Mare,
2001, p. 231-240.

5 Redãm in te gral acest text, deoarece nu vom mai gãsi nicãieri informaþii atât de complet prezentate, sintetic ºi ex act.
Colonelul Jean Gradu a luptat ani la rând redactând memorii ºi scrisori la toate forurile publice ºi ac a demic pentru a
aºeza cum se cuvine memoria acad. Ioan Mihalyi de Apºa.



Li s-au infiltrat în mod deosebit bunele ma -
niere, modestia ºi sentimentele naþionale ºi în
acelaºi timp, ºi cele umaniste.Talentele nãscute
le-au fost cul ti vate cu meti culozitate.

Toþi cunoºteau limbile universale ºi aveau
cunoºtinþe bogate despre artele frumoase.

Astfel, fiicele aveau mai pronunþat însuºirile:
Iulia, dotatã cu voce de operã. A cântat cu multã
competenþã solo în catedrala din Blaj; Iustina s-a
ocupat intensiv cu ºtiinþa ºi literatura; Irina, cu
pictura; Camelia, cu pictura ºi pi anul; Valeria, cu
politica; Maria-Theodora, cu canto, pictura, piro -
gra vura ºi lucrul ar tis tic de mânã; Lu cia, mul ti lat eral
pregãtitã, dar mai ales nãscutã de a fi ex pe ditivã ºi 
cunoscãtoare în can to, literaturã, picturã, grã di -
nãrie, florãrie, pomi culturã, arta culinarã, co fe -
tãrie etc. Era denumitã Je sais tout (ªtiu totul);
Adriana, virtuoasã pianistã ºi în lucrãri în go -
blenuri. A participat la toate concertele de bine -
facere sau la cele la care a fost invitatã; în
Maramureº, Bucovina ºi în Cehoslovacia, unde a
fost mult apreciatã;

Vic tor, dr. în drept; Longin, dr. în drept.
Cunoscãtori perfecþi în administraþia judeþului.
Silviu, licenþiat în înalte ºtiinþe comerciale ºi eco -
nomie politicã; Laurenþiu, decedat pe când urma
liceul.

Fiecare dintre copii avea câte o atribuþiune
specializatã în gospodãrie, bibliotecã, muzeu, pri -
mirea oaspeþilor etc”.

Pentru contribuþia doamnei Mihalyi ºi a
fiicelor sale, conducerea ASTRA de la Sibiu adu -
ce mulþumiri printr-o scrisoare ºi-i acordã o diplo -
mã de recunoºtinþã pentru frumoasele „obiecte
expuse în expoziþia aranjatã cu ocazia numitei
adunãri gen er ale”. Scrisoarea se încheie astfel:
„Comitetul nostru cen tral a crezut cã e de da toria
sa sã Vã exprime, ºi pe aceastã cale, mul þumirile
sale pentru însemnata contribuþie ce aþi prestat în
scopul reuºitei peste aºteptare a expo ziþiei din
Sighet”. Scrisoarea este semnatã de pre ºedintele
ASTRA – A. Bârseanu ºi secretar Romul Simu. 

O scrisoare în aceiaºi termeni ºi pentru
aceeaºi expoziþie primeºte doamna Iustina
Mihalyi din partea conducerii Asociaþiunii pentru 
Cultura Poporului Român din Maramureº (datatã
25 oct.1921).

Amintim aici ºi acþiunea doamnei Iustina
Mihalyi, care s-a implicat în încurajarea þãranilor
români din Maramureº cu privire la va loarea
artis ticã ºi intrinsecã a covoarelor mara mureºene
de mare frumuseþe (recunoscute în fos tul im -
periu). Implicarea doamnei ºi a fiicelor ei, în spe -
cial a Luciei în pregãtirea expoziþiei din 1921 ºi în 
confecþionarea unui covor spe cial pentru Cate -
drala Bisericii Greco-Catolice de la Blaj, covor pe 
care se aºezau viitorii preoþi în timpul cere mo -
nialului de sfinþire ca preoþi (hirotonisirii), dar ºi
covorul trimis la Vat i can pentru Sala Tronului.
Toate aceste covoare au fost lucrate în rãzboaie de 
þesut spe cial confecþionate, datoritã dimen siu ni -
lor mari pe care le aveau. Unul dintre aces tea a fost
construit de marele meºter Hotico Herenta cel
Bãtrân din Ieud. „Între þesãturile româneºti din
Maramureº toatã lumea a admirat splendidul co -
vor cu vulturul care zboarã deasupra Sionului,
desenat de pictorul Smighelschi ºi þesut de þãrãn -
cile noastre din Sarasãu sub supravegherea fa -
miliei Mihalyi. Astãzi acel covor este pro prietatea 
Mitropoliei Unite din Blaj”6. 

Lu cia Mihalyi, care urmase opt clase la
ºcoala cãlugãriþelor vincentine din Sighet, mai
studiazã, la îndrumarea ºi cu sprijinul „Unchiului
Vic tor, Mitropolitul” ºcolile româneºti de la Lu -
goj. O gãsim apoi funcþionarã la o bancã, unde
avea asigurat un mod est venit cu care-ºi întreþinea 
ºi mama. Fiind datã afarã de aici, va lucra la
Aprozar în perioada anilor ’50 ca apoi sã fie
încadratã 15 ani ca ºi casierã la Depozitul de
lemne de pe malul Tisei ce aparþinea de Ocolul
Silvic. 

Dacã înainte de rãzboi parterul casei a fost
închiriat Societãþii Americane de Telefoane, în
timpul ocupaþiei maghiare (1940-1944) aici a
func þionat Cooperativa „Hangya” (Furnica).
Dupã rãzboi casa a fost naþionalizatã, iar la parter
a funcþionat Biblioteca Municipalã, iar dupã mu -
tarea ei în Palatul Cul tural, spaþiul a fost preluat
de Policlinica Dentarã, pânã când casa a intrat în
patrimoniul muzeului. Era deja într-un înaintat
proces de degradare. 

Spaþiul de la etaj a aparþinut ºi a fost folosit
in te gral de fa milia Mihalyi (Iustina ºi Ioan Mihalyi
cu cei 12 copii – opt fete ºi patru bãieþi). Dupã
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6 Ioana Dãncuº, Comori de artã popularã în colecþiile Muzeului etnografic al Maramureºului din Sighetul Marmaþiei –
Covorul maramureºean, Editura Dacia XXI Cluj-Napoca, 2011, p. 26-27.



naþionalizare au rãmas aici chiriaºe, domniºoara
Lu cia cu sora ei Maria – Madi, ce fusese cãsãtoritã 
cu maiorul ger man Rink cu care a avut un bãiat,
devenit ºi el ofiþer în armata ger manã, care a murit
în timpul rãzboiului, în 1940. 

La intervenþia scriitorului Alexandru Ivasiuc,
care a întocmit un memoriu, Madi a primit o
pensie specialã de 2000 de mãrci de la statul ger -
man (circa 150.000 lei, care erau bani mulþi
atunci). Cu banii aceºtia, pe lângã cheltuielile
casei, s-au aranjat mormintele de la Blaj (care
erau pãrãsite) ale mitropolitului Vic tor, Petre,
Elena ºi Iuliu, fostul ofiþer de la Palatul Im pe rial
de la Viena. De altfel, Lu cia ne-a mãrturisit cã la
Blaj plãtea anual, pânã la decesul acesteia, un om
care îngrijea mormintele. Tot din aceºti bani ºi cu
alte ajutoare primite de la familii din oraº, a reuºit
sã facã deshumarea dr. Ioan Mihalyi de Apºa,
care fusese îngropat la Gherla în refugiul din 1914 
ºi sã-l aducã la Sighet ºi sã amenajeze mormântul
familiei din Cimitirul Cen tral al oraºului. Dupã
doi ani sora Madi a murit ºi Lu cia nu a mai
beneficiat de pensia acesteia din Germania. 

Dupã preluarea casei de cãtre muzeu, s-au
fãcut reparaþii capitale. La parter s-a organizat
galeria de artã. În trei încãperi s-au fãcut depozite
muzeale. La etaj, dupã scoaterea chiriaºilor, s-a
fãcut o expoziþie de istoria culturii ºi memo ria -
listicã, reuºind ca patru camere, prin re con sti tuire, 
sã redevinã aºa cum au fost cândva: cam era de
lucru a academicianului, salonul doamnei Iustina
Mihalyi, unde joia primea oaspeþi, sufrageria ºi
dormitorul dom ni ºoarei Lu cia. S-a reconstituit ºi
încãperea în care se þineau întru nirile Societãþii de 
Lecturã Dra goºiana (1867), s-a ame najat biblioteca 
întoc mai, cu masa rotundã etc. etc.

Conducerea muzeului a scutit-o pe Lu cia

Mihalyi sã mai plã teascã chirie pentru spaþiul în
care locuia ºi, chiar mai mult, la vârsta de peste 80 
de ani, cu mari riscuri, a angajat-o ca ºi custode al
casei pânã la moarte (96 de ani). În aceastã nouã
calitate, Lu cia Mihayi de Apºa va „primi
oaspeþi”, va patrona expoziþii, simpozioane de
istoria culturii, totul pentru memoria tatãlui sãu ºi
MEMORIA NEA MULUI ROMÂNESC.

 *

Preºedinþii României, Ion Iliescu ºi Emil
Constantinescu, au cinstit memoria Casei Mihalyi 
ºi pe ultimul vlãstar al acestei nobile familii, Lu -
cia Mihalyi.

Într-o zi, dimineaþa la ora 7:30 sunã tele -
fonul…

— Domniºoara Mihalyi
— Ce s-a întâmplat?!.
— Un domn tânãr este jos ºi doreºte sã urce. 

A sosit cu trenul de la Bucureºti ºi zice cã mi-a
adus un mesaj de la Dl. Preºedinte Iliescu…Vã
rog, sã veniþi repede! 

Am mers repede la casa Mihalyi unde un
domn tânãr de circa 30 de ani, înalt, atletic, îm -
brãcat el e gant, cu o geantã în mânã, aºtepta la
poarta de intrare a Casei Mihalyi. Dupã ce m-am
prezentat am urcat împreunã la domniºoara Lu cia
care ne aºtepta. A primit mesajul… s-a bucurat
nespus de mult ºi a spus urmãtoarele: (pe care le-a 
repetat ºi la Televiziunea Românã prezentã în
acea zi): „Spuneþi-i Domnului Preºedinte Iliescu
cã-i mulþumesc mult. Cã nici înainte de rãzboi,
nici dupã, nimeni nu s-a purtat aºa cu mine ºi cu
fa milia. Îi mulþumesc… Dar…Vã rog sã-i mai
spuneþi cã nu pot sã-l iert, deoarece a minþit de
douã ori: prima datã când a fost în vizitã la
Rozavlea ºi la întrebarea unui re porter privitor la 
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religia sa a spus: «dupã mamã sunt gre co-ca -
tolic, dupã tatã ortodox… dar eu sunt liber cu -
getãtor». A mai spus cã «nu sunt greco-catolici în 
Maramureº». ªi a doua minciunã, când «s-a an -
gajat sã refacã judeþul Maramureº cu capitala la
Sighetul Marmaþiei… ºi n-a fãcut nimic»”. 

Cazul a fost intens mediatizat. A scris presa
localã ºi centralã. S-a dat ºi la televiziunea na -
þionalã. 

Preºedintele Emil Constantinescu, la afla -
rea veºtii decesului domniºoarei Lu cia Mihalyi de 
Apºa, a trimis un vi brant mesaj „In memoriam
Lu cia Mihalyi de Apºa”. Pentru adevãrurile isto -
rice, pentru sinceritatea sentimentelor transmise
ºi pentru a rãmâne pentru istorie acest seg ment
atât de im por tant, ce pune în evidenþã perso na -
litatea de talie naþionalã a acestei fiinþe nobile
care a fost Lu cia Mihalyi de Apºa.

*

Am fost martor ºi am asistat la ceremonia
de înmormântare a surorii sale Adriana. Sicriul cu 
defuncta a fost depus în salonul ro coco, unde
vegheau per ma nent douã cãlugãriþe catolice ºi
colegele profesoarei de muzicã de la ªcoala
Popularã de Artã unde a funcþionat ca profesoarã

de pian. S-au rostit rugãciuni sim ple în limba
românã. Deoarece Biserica Greco-Catolicã era
interzisã, iar preotul romano-catolic nu a acceptat
sã facã serviciul religios decât în limba maghiarã,
domniºoara Lu cia a hotãrât sã-ºi înmormân teze
singurã sora. Am participat la ceremonie. În ci -
mitir domniºoara Lu cia a rostit singurã rugã ciu -
nea Tatãl nostru cu o voce extrem de pu ter nicã.
S-a cutremurat cimitirul ºi asistenþa. Sicriul a fost
înhumat în locul destinat familiei. N-am putut
vorbi câteva min ute. 

Dupã Adriana, a murit Madi, al cãrei soþ a
fost colonelul ger man Rink.

*

În septembrie 1999, la 96 de ani ne pã -
rãseºte ºi Lucica. Am avut grijã ca totul sã se
petreacã cu sobrietate, în spiritul ºi tradiþia fa -
miliei. Catafalcul cu sicriul au fost instalate în
„Salonul Doamnelor”. Aici s-a fãcut priveghiul ºi
serviciul religios spe cific, apoi s-a coborât sicriul
în curtea casei ºi s-a oficiat prohodul de cãtre pr.
preot canonic Grigore Balea ºi pr. prot. Filip
Onisim. Ad-hoc am rostit un cuvânt de omagiu ºi
de despãrþire. Careva dintre colegi a notat ideile
cuvântãrii pe care le reproducem în continuare:

Domniºoara Lu cia Mihalyi este fiica ilustrului sa vant istoric ºi luptãtor pentru cauza
românilor din Transilvania, Ioan Mihalyi de Apºa, penultimul din cei doisprezece copii ai
acestuia. S-a nãscut la 22 mai 1903 la Sighetul Marmaþiei.

A crescut ºi a fost educatã în fa milia Mihãlenilor, în care spiritul dragostei faþã de neamul
românesc, pentru cauza cãruia Ioan Mihalyi, membru co re spon dent al Academiei Române, Vic tor
Mihalyi mitropolitul unit al Transilvaniei, membru de onoare al Academiei Române, fratele
acestuia, ca ºi Petru Mihalyi, fost preºedinte al Asociaþiei 26 de ani, deputat în Parlamentul din
Budapesta ºi Bucureºti, au luptat toatã viaþa.

Înaltele sentimente patriotice insuflate încã din copilãrie au influenþat conduita întregii vieþi
a Domniºoarei Lu cia, care în momentele de rãscruce a dat dovadã de mare demnitate. 

In toamna anului 1918 la sfârºitul Primului Rãzboi Mondial, când românii maramureºeni au 
hotãrât unirea cu România, domniºoara Lu cia Mihalyi, împreunã cu cele ºapte surori, a brodat
primul drapel tri color românesc arborat în Maramureº. Drapelul a fost trimis de Iuliu Maniu prin
Longin Mihalyi, fratele domniºoarei Lu cia, care era stu dent la Cluj. În ziua de 22 noiembrie 1918
când a avut loc Marea Adunare Naþionalã de la Sighetul Marmaþiei, pe acest drapel s-a luat
jurãmântul preºedintelui ºi membrilor Sfatului Naþional Român al Maramureºului. Acest drapel a
fost purtat la Alba Iulia de cãtre delegaþii Maramureºului, la 1 Decembrie 1918. 

Meritul suprem al domniºoarei Lu cia Mihalyi de Apºa este cã, în vremurile grele de dupã
rãzboi, a suportat cu sto icism ºi spirit de sacrificiu privaþiunile la care a fost supusã fa milia, în
urma naþionalizãrii rãmânând fãrã nicio sursã de existenþã, fiind chiriaºã în propria-i casã,
muncind din greu în condiþii incredibile. A pãstrat cu sfinþenie vestigiile trecutului nostru istoric,
adunate cu pasiune ºi competenþã de tatãl sãu, care s-au constituit în primul muzeu al Maramureºului. 

Dacã astãzi avem în oraºul nostru Casa muzeu „Dr. Ioan Mihalyi de Apºa”, în cea mai mare
mãsurã o datorãm domniºoarei Lu cia Mihalyi, care, prin mãrinimie ºi demnitate, a fãcut gestul de
restituþie, redând românilor din Maramureº ºi þãrii ceea ce i-a aparþinut de milenii.
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Cu ocazia decernãrii, de cãtre Consiliul Mu nic i pal Sighetul Marmaþiei, a titlului de Cetã -
þean de onoare spuneam: «Suntem mândri cã sunteþi printre noi, D-voastrã domniºoarã Lu cia, care
aþi supravieþuit actului Marii Uniri, pentru care au luptat pãrinþii D-voastrã ºi la care per sonal V-aþi 
adus contribuþia, suportând mari riscuri. Ca un omagiu al nostru, Vã rugãm sã primiþi titlul de
Cetãþean de onoare al municipiului nostru».

Aþi primit acest titlu cu demnitate ºi onoare. Este adevãrat cã a venit târziu, dar a venit.
Iatã cã astãzi ne pãrãsiþi. Nu vã vom uita cum, cu multã hotãrâre ºi energie, cu vocea plinã de 

emoþie, dar puternicã, în fiecare an de Ziua Naþionala 1 Decembrie, la simpozioanele pe care le
organiza muzeul nostru cu mulþi ani înainte de decembrie 1989, ne prezentaþi cu cuvinte înflã -
cãrate momentele pe care le-aþi trãit, entuziasmul ºi curajul generaþiei de aur care a fãcut Marea
Unire ºi România modernã.

Patriotismul înflãcãrat, dragostea de Maramureº ºi de Neamul românesc au fost deziderate
ce au devenit idealuri. 

Din pãcate, iatã, ne pãrãsiþi fãrã sã se împlineascã dorinþa Dumneavoastrã fierbinte ca
Maramureºul sã-ºi redobândeascã drepturile istorice, atât de mârºav furate ºi punerea în drepturi a
Bisericii Unite, care prin reprezentanþii ei a avut o contribuþie esenþialã la realizarea Marii Uniri,
pentru care aþi interpelat cu demnitate pe preºedinþii Ion Iliescu ºi Emil Constantinescu, dar ºi pe
regele Mihai ºi re gina Ana. Vã mulþumim ºi pe aceastã cale (noi cei din Maramureº), iar Þara Vã
mulþumeºte pentru cã la 28 aprilie 1919, când se consfinþea încorporarea Maramureºului în
România Mare, am putut ºi noi maramureºenii spune: «Suntem români, fii ai României libere ºi
independente».

Nu Vã vom uita, domniºoarã Lu cia, nu vom uita sã udãm florile din balconul casei care a
arborat primul tri color românesc... Dormiþi în pace!”.

Am dorit sã trecem cu cortegiul funerar prin 
centrul oraºului ºi sã facem un popas în locul în
care, la 1 Decembrie 1918, domniºoara Lu cia
Mihalyi de Apºa, riscându-ºi viaþa ºi libertatea, a
dus drapelul tri color pentru luarea jurãmântului.
Ne-a fost blocatã trecerea de un trac tor cu
remorcã. Am trecut prin capãtul parcului, prin

faþa Bisericii Romano-Catolice, str. Plevnei spre
cimitir. De la ieºirea din curte ºi pânã la cimitir,
cineva trebuia sã meargã în faþa cortegiului cu
crucea, în urmã cei cu praporii, apoi preoþii ºi
sicriul, fa milia ºi apropiaþii. Nu a vrut nimeni sã
ducã crucea. Nici de la muzeu. „Le era ruºine”.
Am dus-o eu (M. Dãncuº, directorul muzeului).

 *

Am cunoscut-o încã din anii 1950, când
aveam în jur de 9-10 ani ºi în vacanþele de varã
lucram la APROZAR pe Strada Deportaþilor
(Jido ucá), unde se pãstra per fect încã fondul de
clãdiri cu un etaj co re spon dent cu cele de pe
strada paralelã (Bogdan-Vodã) ºi în pivniþa mare
a unei asemenea clãdiri un evreu amenajase un
ate lier de confecþionat lãdiþe din scânduri de lemn 
de fag pentru le gume ºi fructe. Erau douã tipuri de 
asemenea lãdiþe, de dimensiuni diferite pe douã
stasuri. Scândurelele erau gata confecþionate din
deºeuri care se valorificau în asemenea mod. Aici
am cunoscut-o pe domniºoara Luci, care era la o
vârstã maturã, având circa 50 de ani. Nu ºtiam
cine este ºi chiar dacã aº fi ºtiut, îndrãzneam sã-i
spun cã pentru a trãi trebuie sã lucrãm. Cine eram
eu?… Un copil ºcolar (la ªcoala Pedagogicã din
oraº), pe care unii colegi îl zeflemiseau pentru cã
avea pantalonii ºi ghetele peticite, dar purta ba -

tistuþã albã la buzunarul de sus al costumului.
Poate cã era un semn, o marcã identitarã, pe care
mama simþea nevoia sã ne-o etaleze. De fapt, tata
era protopopul Maramureºului, dar cu salariul de
180 de lei, nu putea sã ne asigure o viaþã pe
mãsura statutului familiei din care proveneam.
Domniºoara ºtia toate acestea, deoarece o cu -
noºtea pe mama care era din stirpea neamului
iurcenilor, bunicul meu fiind preotul George
Iurka, „moºier” ºi „membru fondator” al P.N.L.
Maramureº ºi de aceea era în închisoare ºi toate
acestea le ºtia domniºoara Lu cia ºi îl ºtia ºi pe
preotul Dãncuº, dar ºi pe fraþii acestuia, Gheorghe 
ºi pe ofiþerul ªtefan Dãncuº care a ajutat-o într-un
mo ment greu (de fapt Mipa-Elena, soþia acestuia
era veriºoarã cu Lu cia) ºi poate ºi pentru acestea
s-a apropiat de mine pro tec tor… Atunci am cu -
noscut-o… Dar au trecut anii… În 1969 eram deja 
muzeograf la Muzeul Maramureºului din lo ca -
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litate. Ne-am redescoperit. Dupã doi, trei ani
ne-am adus aminte de episodul „Aprozar” ºi glu -
mind ne-am propus sã cerem sã ni se treacã în
„cartea de muncã” acea lunã ºi jumãtate cât am
lucrat „la lãzi”. A fost beneficã aceastã întâm -
plare. Domniºoara Lu cia mi-a câºtigat încrederea
ºi în felul acesta în scurt timp „Casa Mihalyi de
Apºa” a ajuns în administraþia Muzeului, reuºind
sã amenajãm aici „un me mo rial” care sã punã în
evidenþã crearea „primului muzeu al Mara mu -
reºului” ºi care sã prezinte ºi ce a însemnat marele 
neam al Mihãlenilor în istoria localã ºi naþionalã
ºi, desigur, principalele mo mente istorice ale zo -
nei. De altfel, astãzi „Casa Mihalyi” este, în fapt,
un mic muzeu de istorie a Maramureºului.

Aºa a plecat din casa pãrinteascã ultimul
reprezentant di rect al marelui sa vant pa triot Ioan
Mihalyi de Apºa. Ce ne-a lãsat?!?

Ne-a lãsat Casa-Muzeu „Ioan Mihalyi de
Apºa” din Sighetul Marmaþiei.

Este primul muzeu al Maramureºului edi -
ficat, în a doua parte a secolului al XIX-lea, de
cãtre unul din exponenþii de marcã al ilustrei
familii Mihalyi de Apºa.

Daca ne referim la cei patru fii ai lui Gavrilã 
Mihalyi de Apºa (cel Bãtrân), deputat în Parla -
mentul de la Budapesta, iar dupã Revoluþia din
1848 – comisar regesc peste 13 comitate, con -
dam nat la moarte ºi graþiat de Francisc Iosif I,
luptãtor pentru drepturile românilor din Mara -
mureº ºi Tran silvania, trebuie sa evidenþiem inte -
li genþa aces tora dublatã de studii serioase la
ma rile uni versitãþi europene, aleasa educaþie în
familie în spiritul moralei creºtine ºi al dragostei
faþã de neamul românesc cãruia îi aparþin. Toþi
vor rãzbi în funcþii înalte, de unde, cu pricepere ºi
înþe lepciune, vor contribui esenþial la trezirea
con ºti in þei naþionale a românilor de pe aceste me -
leaguri, vor lupta pentru emanciparea ºi pro pã -
ºirea acestora.

Sã amintim succint cã Petru Mihalyi ajunge
deputat dietal timp de peste 40 de ani (în Dieta de
la Budapesta, unde îi reprezintã pe români), dar ºi
preºedinte al Asociaþiunii pentru Cultura Po po -
rului Român din Maramureº, Iuliu Mihalyi, col o -
nel ºi comandant al Gãrzii Imperiale la Curtea de
la Viena; Vic tor Mihalyi de Apºa, îm brãþiºând
cariera eclezialã ajunge episcop de Lu goj ºi apoi
mitropolit unit al Transilvaniei cu reºedinþa la
Blaj. Pentru meritele sale în propãºire prin culturã 

a românilor din Transilvania, Ac a de mia Românã îi 
acordã titlul de membru de onoare. În sfârºit, Ioan
Mihalyi de Apºa, care pentru þã ranii din Mara -
mureº era „Iancu al nostru” , ajunge pro tofisc al
comitatului – calitate în care va de veni apãrãtorul
drepturilor românilor din Mara mureº. Pentru acti -
vitatea sa ºtiinþificã con cretizatã în :

• crearea primului muzeu al Maramureºului
în casa sa; 

• cercetarea ºi adunarea vestigiilor arhe -
ologice ale zonei;

• cercetarea, colectarea ºi publicarea do -
cumentelor medievale ale românilor din Mara -
mureº în celebra lucrare Diplome maramureºene
din secolele XIV-XV ºi alte contribuþii ºtiinþifice,
pentru care este ales membru co re spon dent al
Academiei ºi primeºte premiul Academiei Româ -
ne pe anul 1901, în concurenþã cu I.L. Caragiale.

Iatã rãspunsul succint la întrebarea fireascã
a generaþiei de azi din Maramureº ºi din þarã –
„Cine au fost Mihãlenii?”.

Mihãlenii, în gen eral, dar Ioan în spe cial,
(apãrãtorul în justiþie a cauzelor þãranilor din Ma -
ra mureº), doc tor în drept al Universitãþii din
Budapesta, cu cursuri speciale de limba ºi lite -
raturã românã, cursuri pri vate de arheologie, nu -
mismaticã ºi paleografie, istorie. Bun cunoscãtor
al limbilor clasice – latina, greaca, slava veche,
ebraica –, dar ºi al limbilor moderne – româna,
germana, franceza, italiana, maghiara ºi ucrai -
neana, ºi-a legat numele de toate instituþiile cultu -
rale româneºti de la sfârºitul secolului al XIX-lea
din aceastã parte a Þãrii.

Casa sa, primul muzeu al Maramureºului, a
adãpostit ºi ºedinþele Asociaþiunii pentru Cultura
Poporului Român din Maramureº (înfiinþatã la 13
decembrie 1860), al cãrei membru ºi sprijinitor a
fost toatã viaþa, a patronat ºedinþele Societãþii de
Lecturã „Dragoºiana”, întemeiatã în anul 1867,
care îºi va avea sediul tot în casa sa. 

A susþinut ºi îndrumat Preparandia (primul
institut ped a gogic românesc); a fost un mecena
pentru artiºti, fiind susþinãtorul, inclusiv ma te rial, 
al lui Simon Hollósyi, întemeietorul ªcolii de
Picturã bãimãrene ºi al elevilor sãi, dar ºi cre ator
de ºcoalã la München. 

S-a implicat cu toatã fiinþa ºi priceperea în
viaþa culturalã ºi socialã a românilor din Ma ra -
mureº, punându-ºi gaj averea pentru edificarea
insti tuþiilor amintite ºi pentru construcþia primei ºi
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singurei biserici româneºti în vremea aceea din
Sighet (Biserica Greco-Catolicã), în jurul cãreia
s-a cristalizat ºi viaþa culturalã româneascã a Mara -
mureºului.

Spirit vizionar, Ioan Mihalyi, în adunarea
Asociaþiunii din 11 aprilie 1878, afirma: „Trãim
într-o epocã de transformare ºi acel popor care va
ieºi din dânsa fãrã o clasã cultã va fi condamnat la
o soartã mai tristã ca toate acelea care ne-au
încercat în secolii trecuþi; fãrã culturã nu este nici
avuþie, nici viaþã socialã, nici libertate”.

Cuvintele sale sunt de mare actualitate ºi astãzi.
Toatã viaþa ºi-a consacrat-o pentru binele

celor mulþi ºi nedreptãþiþi de istorie ºi soartã.
În casa aceasta ºi-a crescut cei 12 copii,

patru bãieþi ºi opt fete, care, la rândul lor, fiecare a 
fãcut câte ceva pentru neamul românesc. 

Aici au fost primite înainte ºi dupã 1918
personalitãþi ale culturii române precum Iosif
Vul can, Nicolae Iorga, Ion Bianu, dar ºi Liviu
Rebreanu, Cincinat Pavelescu, I. Al. Bassara bes cu,
Al fred Moºoiu, Camil Petrescu, Gustav Weigand
ºi Dimitrie Gusti, Constantin Brãiloiu ºi alþi sa -
vanþi români ºi strãini. 

Aici, astãzi, prin donaþia familiei, este orga -
nizat un muzeu, care, în patru încãperi, re con sti -
tuie interioare de epocã cu mobilier orig i nal,

bi blioteca academicianului, un bogat fond de ta -
blo uri ºi documente. În alte trei încãperi mari de
la etaj este organizatã o expoziþie documentarã de
istoria culturii care culmineazã cu contribuþia
Ma ra mureºului la Marea Unire. 

La parter, în ºase sãli mari, sunt expuse
tablouri din op era pictorului maramureºean
Traian Bilþiu Dãncuº, precum ºi ale lui Gheorghe
Chivu, graficã de Vasile Kazar, o colecþie de artã
donatã de profesorul medic, savantul Alexandru
Ciplea ºi o galerie de portrete ale foºtilor comiþi ai 
Maramureºului, înalþi demnitari din Transilvania, 
inclusiv portretele regilor Carol al II-lea ºi Mihai I.

Sighetul în vechiul imperiu era capitala ce -
lui de al treilea comitat ca mãrime ºi importanþã.
Aici trãia o populaþie cosmopolitã, cu funcþionari
superiori imperiali ºi regali, de etnii ºi credinþe
diferite. Ioan Mihalyi de Apºa, prin erudiþia sa ºi
prin înþelepciune sa, precum ºi prin rangurile no -
biliare, dobândite încã din secolul al XIV-lea, a
reuºit sã se impunã ºi sã se facã ascultat.

Casa-Muzeu „Mihalyi de Apºa” ºi astãzi
este un loc de întâlnire a intelectualilor din Mara -
mureº ºi din þarã, ºi un loc de popas în istoria
acestor meleaguri. Acest lucru, în mare mãsurã, îl
datorãm celei care a fost Domniºoara Lu cia
Mihalyi de Apºa, cãreia îi dedicãm aceste rânduri.
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Domniºoara Lucia la un vernisaj, alãturi de artiºti ºi oameni de culturã
maramureºeni, printre care Mihai Olos ºi Mircea Petrehuº (în dreapta imaginii)



Ioan Alexandru
1941-2000

George ACHIM

. Se naºte în noaptea de Crãciun, la 25 decembrie 1941,
în satul Topa Micã (actuala comunã Sânpaul, din judeþul
Cluj). 

. Numele avut la naºtere: Ioan ªandor.

. Pãrinþii: Ioan ºi Valeria ªandor (nãscutã Cozar),
agricultori.

. Cãsãtorit din anul 1964 cu Ulvine (nãscutã Spitz),
sãsoaicã din Râºnov, absolventã de Filologie, cu care are
cinci copii: ªtefan, Maria, Ioachim, Rut Elena, Ioan
Constantin.

. Studiile primare le face în satul na tal, iar pe cele gimna -
ziale în Sânmihaiu Almaºului, unde îl are ca dascãl de limba
românã pe Ilie Butoi cãruia poetul îi va pãstra o bunã amintire.

. Studiile liceale le urmeazã, între anii 1958-1962, la
Liceul „George Bariþiu” din Cluj. 

. În toamna anului 1962 începe studiile universitare la
Institutul Ped a gogic de 3 Ani din Cluj, dar în decembrie se
transferã la Facultatea de Filologie a Universitãþii „Ba -
beº-Bolyai”, cu aprobarea profesorului Constantin Daico -
viciu, rectorul din aceea vreme al Universitãþii.

. La sfârºitul anului I de studiu (1962-1963) este
exmatriculat de cãtre conducerea Facultãþii de Filologie
(dec an Mircea Zaciu), pentru „neîndeplinirea sarcinilor de
studiu”.  În toamna lui 1963 este reprimit în anul I de studiu.
În anul 1964 se transferã la Facultatea de Filologie a Uni -
versitãþii Bucureºti pe care o absolvã în anul 1968. În anul
1973 va deveni doc tor al aceleiaºi Universitãþi, cu teza
intitulatã Pat ria la Pindar ºi Eminescu, lucrare alcãtuitã sub 
îndrumarea prof. univ. dr. Zoe Dumitrescu Buºulenga. Este
reþinut ca asistent la Catedra Eminescu. Între anii
1968-1972 obþine o bursã Humbold, din partea statului ger -
man. În aceastã perioadã a urmat cursuri de filosofie, filo -
logie clasicã (limbile greacã ºi ebraicã) ori istoria artei, la
Universitãþile Freiburg (va participa la cursurile lui Mar tin
Heidegger ºi Hugo Friedrich), Aachen, München, Basel.
Întreprinde cãlãtorii de studii la Roma, Con stan tinopol ºi
Ierusalim.

. Din 25 decembrie 1989 devine membru al PNÞCD,
partid reînfiinþat dupã Revoluþie. La alegerile par lamentare
din 20 mai 1990, devine deputat de Hunedoara al acestui
partid. În septembrie 1992 va fi ales sen a tor de Arad, în
Parlamentul României. La 13 iunie 1994, parti cipând la o
adunare reli gioa sã ecumenicã la Arad, suferã un ac ci dent
vas cu lar ce re bral chiar în timp ce îºi rostea discursul pe
scenã. Este transportat pentru îngrijiri în Germania, la Bonn,
unde va rãmâne pânã la moartea sa, survenitã pe 16 septem -
brie 2000. Este înmormântat la mãnãstirea Nicula, din judeþul 
Cluj, prin grija mitropolitului Clujului Bartolomeu Anania.

Activitatea literarã:

. În anul 1960 debuteazã (semnând Ioan Alexandru,
elev) în revista „Tri buna” din Cluj, nr.14/7 aprilie, cu poe -

zia Floarea mea. Debutul ed i to rial se pro duce în 1964, cu
volumul Cum sã vã spun, apãrut la Editura pentru Literaturã 
Bucureºti, cu prefaþa lui Mihai Beniuc. În 1966 face parte
din primul colegiu de redacþie al Revistei „Amfiteatru”. 

OPERA

Versuri:

8 Cum sã vã spun, Editura pentru Literaturã, Bucureºti,
1964 8 Viaþa deocamdatã, Editura Tineretului, Bucureºti,
1965 8 Infernul discutabil, Editura Tineretului, Bucureºti, 1966
8 Vãmile pustiei, Editura Tineretului, Bucureºti, 1969 8
Imnele bucuriei, Editura Cartea Româneascã, 1973 8 Im ne le
Transilvaniei, Editura Cartea Româneascã, 1976 8 Imne le
Moldovei, Editura Albatros, Bucureºti, 1980 8 Imnele Þãrii 
Româneºti, Editurã Cartea Româneascã, 1981 8 Pã mânt
transfigurat, Editura Mi nerva, 1982 8 Imnele iubirii, Edi -
tura Cartea Româneascã, 1983 8 Imnele Putnei, Editura
Cartea Româneascã, 19858 Imnele Maramureºului, Editura 
Cartea Româneascã, 1988.

Eseuri, memorialisticã

8 Iubirea de patrie, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1978 8
Bat clopotele în Ardeal, Editura Fãt-Frumos, 1992 8 Ade vãrul
despre Revoluþie, Editura Agapia, 1993 8 Renaºterea Ro -
mâ niei, Editura Renaºterea, 1993 8 Cu Biblia în Amer ica,
Editura Ihor Martiron, 1973 8 Luchian Zugravul. Mo no -
grafie, Editura Meridiane, Bucureºti, 1978.

Traduceri

8 R. M. Rilke, Scrisori cãtre un tânãr poet (traducere în
colaborare cu Ulvine Alexandru), Editura Facla, Timiºoara, 
1977 8 Pindar, Ode,  vol I-III, Editura Univers, 1976-1979 8
Cântarea Cântãrilor, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1977.
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Printre congenerii sãi ºaizeciºti, situat
într-o generaþie explozivã, desfãºuratã 
prodigios pe o paletã ideaticã largã ºi

cu o cromaticã expresivã ce dinamita intemperant 
toate canoanele ºi cliºeele epocii, Ioan Alexandru
a fãcut, încã de la începutul scrisului sãu, figurã
aparte. Ea a devenit repede inconfundabilã ºi in -
dimenticabilã, într-un peisaj cul tural-literar mobil 
ºi în plinã reconfigurare ºi reaºezare valoricã, la
mijlocul deceniului ºapte al secolului XX. Fapt cu 
atât mai remarcabil, cu cât scena literarã era mar -
catã în epocã de câteva repere de altitudine este -
ticã ferme, consacrate consecvent, de altfel, de
cãtre critica tânãrã a momentului. În  proximitatea 
acestora era îndeajuns de dificil sã produci proba
convingãtoare a diferenþei specifice, în materie de 
formulã creatoare proprie. Tânãrul ardelean reu -
ºeºte, însã, încã de la început, sã fie convingãtor ºi 
per fect distinctibil, într-o fotografie de grup din
care nu lipsesc solarul Nichita, ingeniosul So rescu, 
intelectivul Cezar Baltag ori vulcanicul Pãunescu,
laolaltã cu vocile poetice fem i nine atât de par tic u lar
timbrate ale Anei Blandiana, Ga brie lei Melinescu
ori a Ilenei Mãlãncioiu. Bine înþeles, nu lipseºte din
fundal, ca o incontestabilã umbrã tutelarã, nici pre -
zenþa etericã, pãstrându-ºi încã puterea fascinantã
de seducþie, cu neputinþã de a fi trecutã cu vederea, a 
lui Nicolae Labiº. El, rebelul genialoid, tragicul
spirit al adâncurilor, con tinua sã fie în ochii tuturor
congenerilor înain temergãtorul insumisibil, spãr -
gã torul gheþii dog matice, avangarda imanentã a
acestei generaþii de re-stabilizatori ºi re-edi fi catori
ai canonului liric românesc.

Încã de la debutul sãu din 1964, cu volumul
Cum sã vã spun, Ioan (pe atunci Ion) Alexandru,
deºi se va arãta a fi or ganic încadrat în falanga
esteticã ºaizecistã, împãrtãºind în esenþã spiritul
programatic ºi for mula creatoare de grup, îºi va
revendica orgolios o solidã ºi trainicã ascendenþã
spiritualã transilvanã pe care o cultivã pasionat,
pânã la exacerbare uneori, pe parcursul întregii
sale creaþii. 

Aºadar, pe de o parte, avem ca fundal cate -
hismul estetico-literar al unei pleiade creatoare
tinere pentru care deºertul ideo logic al anilor ‘50
rãmãsese deja în urmã, odatã cu toate poncifele ºi
sterilul cliºeizard al realismului so cial ist. La vâr sta
primei juneþi, nou-sosiþii pe scena literaturii adu -
ceau o privire proaspãtã, auroralã, asupra rea -
lului, atrãgãtoare sugestii ale etericului ori ale
inefabilului, categorii cu desãvârºire prohibite în

anii lungi de opacitate ideologicã. Propuneau en -
tu ziast în schimb reabilitarea emoþiei ºi sondarea
frisonantã a interioritãþii proprii, iar pentru aceas -
ta procedau la orchestrarea unor ceremonii fastu -
oase ale eului introspectiv ºi interogativ, scru tat
pânã la noncomplezenþã, în spirit lu dic-fan tezist
ori avântat vizionar. La capãtul atât de des invo -
catului deceniu obsedant, lãsând în urmã ari di -
tatea þepoasã a dogmatismului oficial, lumea se
înfãþiºa din nou, în ochii acestor tineri, drapatã în
faldurile mirabilului ºi ale auroralului, iar viaþa,
cu toate avatarurile ei, pãrea din nou cã meritã a fi
trãitã cu frenezie ºi asumatã în toatã ele men -
taritatea sa. Primele oaze ale unei mult dorite
normalitãþi culturale, abandonate la instaurarea
comunismului, prin rapt ideo logic agresiv, se arã -
tau din ce în ce mai clare ºi mai ademenitoare,
indicând intrarea într-o epocã istoricã ºi într-un
climat cul tural mai respirabil. Desigur, dogma nu
dispãruse complet vreodatã, cãci ea þinea de însã ºi
esenþa constitutivã a comunismului, dar devenise
suficient de conturnabilã ºi de strãvezie, pentru ca 
valuri creatoare puternice de scriitori cu vãdit tal -
ent genuin sã-ºi poatã contura cu pregnanþã
fizionomia literarã ºi sã-ºi particularizeze, pânã la 
înãlþimea stilului propriu, inflexiunile vocii poe -
tice. Ceea ce lui Ioan Alexandru, asemeni multora 
dintre comorienþii sãi de generaþie, îi reuºeºte la
nivel cert de excelenþã.

În acest punct, însã, intervine decisiv ºi
complinitor cealaltã faþã, aceea care îi conferã
omului o individualitate distinctã, iar vocii sale
lirice îi imprimã un timbru par tic u lar, incon fun -
dabil, care vine din asumarea profundã, organicã,
a unei întregi tradiþii etice ºi intelectuale arde -
leneºti. E linia unei filiaþii culturale directe care îl
aºazã pe poet într-o paradigmã liricã transilvanã,
parte a unei arhitecturi spirituale mai am ple, din
care nu pot lipsi Goga, Blaga, Cotruº, ba nici
chiar, pe ici, pe colo, Mihai Beniuc, prefaþatorul
primului sãu volum de versuri.

Acesta era personajul Ioan Alexandru, la
momentul debutului sãu, consonând cu ideologia
esteticã a contextului literar, dar având evidente
elemente de particularitate care se vor transforma
curând în diferenþe specifice. De altfel, ca o marcã 
de pregnantã originalitate, de-a lungul timpului,
poetul va fi mereu deopotrivã în acord ºi în rãspãr
cu congenerii sãi ºaizeciºti.

În plan per sonal, peste legenda rebelului ºi
a neconformistului care are la activ, de timpuriu,
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câteva spectaculoase avataruri biografice, se su -
prapune or ganic efigia convingãtoare, preluatã în
timp de conºtiinþa publicã ori de criticã ºi suprau -
zitatã uneori de cãtre aceasta, a poetului inspirat,
hãruit, cu acces nemijlocit la înalte impon de -
rabile metafizice ori cu prizã directã la repertoarul 
imagistic naþional ºi religios. Din acesta va face,
uzând de o formulã vetustã pentru unii, un amplu
Pan theon simbolic naþional, de figuri, locuri ºi
momente istorice exemplare. Frondeurul înce pu -
turilor, cel cu „viaþã încâlcitã” ºi cuþitul „împlân -
tat între pahare”, ipostaza uºor demonicã ºi
rã vãºitã a adolescentului care „mai trebuie sã
creas cã”, va fi uitat repede, înlocuit ºi complinit
impetuos ºi stãruitor, cu o convingãtoare na tu -
raleþe totuºi, de insul deopotrivã smerit ºi cu -
cernic ori torenþial ºi profetic, trãindu-ºi (ºi
pro clamându-ºi!) cu fervoare ºi elan mesianic
crezul profund, adicã ethosul per sonal, nimbat de
reve laþie. În cazul sãu, privilegierea celei de a
doua ipostaze a eului, aceea a spiritualizãrii fiinþei 
ºi a iluminãrii metafizice, þine de o metanoia per -
sonalã profundã, esenþial transfiguratoare, pre -
cum ºi de accesul – rezervat doar celor aleºi –
cãtre o stare de eusebie, de vieþuire în pietate ºi în
celebrarea sacrului, adicã a seminþei di vine din lume.

Fãrã îndoialã, toate aceste „iluminãri” þin,
dincolo de anume contexte sau turmente bio gra -
fice pre cise (accesul poetului în mediul cul tural ºi
religios bucureºtean al anilor ’60 ori contactul cu
lumea Apusului ºi cu fervoarea ideaticã a filo -
sofiei heideggeriene), nu ar fi putut funcþiona în
absenþa unei înrãdãcinãri spirituale profunde a
scriitorului în solul na tal, fãrã orgolioasa lui re -
ven dicare dintr-un impresionant ºi tragic ca te -
hism transilvan, pa tri otic, religios ºi etico-moral,
nutrit ºi forjat prin capilare ancestrale de cãtre o
sãnãtoasã tradiþie, deopotrivã ruralã ºi cãrtu rã -
reascã, a respectului pentru neam, istorie ºi lege
strãmoºeascã.  

Satul transilvan, cu toatã austeritatea lui,
este o permanenþã a scrisului meu, afirma poetul
într-un interviu1, iar aceastã mãrturisire este mai
mult decât simpla sugestie a unei posibile arte
poetice. Ea þine, de fapt, de definirea filigranului
spir i tual, de desenul intim al fizionomiei sale
crea toare, care derivã dintr-un cor pus etico-moral 

strâns împletit cu tradiþia ardeleneascã, pre pon -
der ant oralã ºi ruralã, pe care am evocat-o. Din
aceastã lume protoromâneascã a obârºiilor, a unor 
esenþe spirituale puternice, rafinatã de perma nen -
þa suferinþei ºi a imperativului scoaterii la luminã
a lamurii naþionale, a afirmãrii fiinþei etnice, se va
alcãtui celula spiritualã constitutivã a poetului, pe 
care se întemeiazã viziunea sa despre un univers
coerent ºi armonic, învãluit de sacru, pe care
Logosul cre ator l-a aºezat într-o naturalã rân -
duialã. Personalitatea creatoare a lui Alexandru
rezoneazã intim de la un anume mo ment – putem
credita mãrturiile sale despre de ci sive iluminãri
ori hierofanii – cu acest univers genuin a cãrui
ordine nu poate fi tulburatã prin rãzvrãtiri ori
turmente sufleteºti. Pentru poet, acestea au rãmas
definitiv în urmã, þinând exclusiv de rãtãcirile
tinereþii. Sentimentul apartenenþei integratoare la
universul creaþiei sacre devine normã pentru înþe -
legerea, judecarea ºi, în cele din urmã, acceptarea
ºi asumarea lumii, prin revelaþia frumuseþii ei
inefabile: Sunt solidar cu firea zidirii (s.n.) de mic 
prunc. Simt cã e moºtenirea mea cea mai de preþ
ºi asta m-a salvat în momente mai grele de viaþã,
pânã acum (…). ªtiu de mic toatã rânduiala na -
turii (…). Din aceste pricini, scrisul meu este
sãnãtos, or ganic. ªtiu cã eu nu sunt numai eu, ci
ºi oaia, fluturii, pãdurea, vulturii, oamenii, clo -
potele ºi morþii, þara ºi graiul acesta ce mi-a intrat 
în sânge, odatã cu zãmislirea mea în univers2. 

Pentru Alexandru, satul (ardelenesc, în spe -
þã) este, rând pe rând, matrice originarã, ompha -
los cos mic, centrum mundi, spaþiu arcadic ori
Eden per sonal sufletesc, cu neputinþã de a fi vreo -
datã abandonat: Când am plecat de acolo, am
avut sentimentul cã am plecat din rai ºi aºa a fost.
Pânã când am înjghebat fa milia în care am gãsit
acel rai, într-o altã formã, satul a rãmas nucleul
existenþei mele3.  

Satul, de atâtea ori evocat de poet, se înfã -
þiseazã ca o lume congruentã, stabilã ºi în per ma -
nent echilibru, o consubstanþialitate armonicã
între om ºi Dumnezeu, între pãmânt ºi cer, cu legi
ºi datini ferme, se vere uneori în limpiditatea lor
strãveche, o patrie micã, în mãsurã a da omului
un ireductibil sen ti ment al apartenenþei la un spa -
þiu de fiinþare predestinat ºi la ritmurile vieþuirii
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1 Interviu cu Ioan Alexandru, realizat de Grigore Ilisei, în revista „Convorbiri literare”, Iaºi, nr. 3/1978.
2 Ioan Alexandru, A fi poet înseamnã a lua în grija ta totul, tot ce fiinþeazã într-o patrie – Interviu realizat de Aurel Sasu,

apãrut în revista „Tri buna”, nr. 5/1976.
3 Idem, Interviu, „Convorbiri literare”…



cosmice. Într-un anume sens, este vorba de acea
heideggerianã (împãrtãºitã de poet di rect de la
sursã) locuire în Fiinþã, de existenþa dusã în pro -
ximitatea sacrului ºi în acord cu vibraþiile sempi -
terne ale Logosului ordonator, izvoditor de cre aþie:
Aici m-am cununat ºi eu, aici mi-am botezat în -
tâiul copil ºi acum satul este temeiul scrisului
meu, satul ca tãrâm cos mic (s.n.) ca Patrie, cu
ceea ce a fost ºi este mai autentic pentru Transil -
vania, adicã marea lui curãþie ºi civilizaþie ma -
jorã ce poate sta alãturi de orice mare civilizaþie
a lumii, întrucât este plenarã. Clopotul ºi cimi -
tirul, sanctuarul la mijloc ºi viaþa bine rânduitã
împreunã4.

Organicitatea vieþuirii omului cu cosmosul, 
a profanului cu sacrul, con cept care la Alexandru
apare funcþional ºi modelator, proiecþia eteratã a
unei lumi arhaice, esenþial echilibrate, fie ºi prin
forja abrazivã a suferinþei, constituie temelia ºi
temeiurile, arcul cen tral de susþinere a viziunii
ontologice ºi – de la un anume mo ment – chiar a
formulei expresive a poetului. Ev i dent, luând în
considerare ºi escathologia intrinsecã a acestei
viziuni. Mãrturisirile poetului sunt în aceastã pri -
vinþã elocvente ºi, deºi se înfãþiºeazã adesea în
veºtminte ele giac-patetice, ele nu pot fi sus pec -
tate de exces de literaturizare. Scriitorul ºi-a în -
cor porat constitutiv trãirea realã, ferventã ºi gravã 
a transilvanitãþii, asumatã, deopotrivã, în cheie
de înþelegere tradiþional þãrãneascã ºi mil i tant cãr -
turãreascã, fãcând din aceasta o celulã activã ºi
regeneratoare a organismului sãu cre ator. Totul,
în siajul unui exerciþiu de echilibru, de devoþiune
ºi de dedicaþie personalã ori colectivã absolutã
pentru cauza neamului, mergând pânã la fina -
litatea jertfei, cea atât de prezentã ºi de productivã 
în imaginarul cul tural ºi în iconica spiritualã tran -
sil vãneanã: Întreaga mea copilãrie este le gã natã
de tradiþia teribilã a Transilvaniei, a unui sat, aº
putea spune an ces tral, de dealuri ce pre merg
Munþii Apuseni, cu oameni viguroºi, pãs trãtori de 
tradiþie ºi de rânduieli (…). Am vãzut toate
datinile de la nunþile din Ardeal ce apar ºi în
poeziile mele, toate împodobirile satului. La o
nuntã, tot satul arde de frumuseþe. (…). Toate
acestea, când mã gândesc cum le-am trãit, mã fac 
mereu fericit. Sunt niºte impulsuri ce-mi vin de
acolo per ma nent, o anume domolire a frazei poe -

tice ºi o bucurie. (s.n.) Eu vãd acolo nu o nuntã
obiºnuitã, ci una escathologicã, nunta din viitor5.

Acest sat pri mor dial care vieþuieºte în
zariºte cosmicã este mai întotdeauna evocat ºi
invocat de cãtre Alexandru ca reprezentând ori -
zontul esenþial în care s-a for mat conºtiinþa sa
moralã ºi s-a conturat fizionomia sa creatoare. E o 
glastrã de cleºtar, cum ar spune cunoscutul pro -
zator, de o severã puritate, cu strãlimpezimi meta -
fizice ºi imuabile coduri etice, þinând de o rura litate
strãveche, arhetipalã, profund religioasã, care are
un simþãmânt par tic u lar al mersului ºi rosturilor
fireºti ale lumii, pe care le înþelege ca fiind întot -
deauna in te grate în ritmurile infrasensibile ale
universului. Pentru poet, toatã aceastã alcãtuire se 
înfãþiºeazã ca un spaþiu germinativ, amniotic, de
formare a sensibilitãþii ºi a ethosului propriu, te -
meiul unui Bildung per sonal, de sorginte þãrã -
neascã, asumat de cãtre acesta ca o marcã de
nobleþe, de protonaþionalism esenþial, întot deau -
na evocat cu înfioratã emoþie. Uneori, fluxul re -
trospectiv de rememorãri emoþionant patetice se
încarcã de o undã elegiacã vibrantã, precum
amin tirile din Bat clopotele în Ardeal, hronicul
sãu despre un inefabil cântec al vârstelor, dar,
mai ales, despre anii de real miracol ai primei
copilãrii petrecute într-un oarecare sat ardelean,
devenit un nissus formativus cap i tal: Acolo, în
cãsuþa noastrã, de prunc am vãzut toatã faþa
sãrbãtoreascã ºi cucernicã a satului, venitã la noi 
ºi plecând mai departe, colindând la fereºti cân -
tãri ancestrale, pe care de-ar fi o mie de vieþi date
omului, nu le-ar putea epuiza splendoarea, adân -
cimea ºi dumnezeiasca, tainica frumuseþe. Intrau
în casã cu toþii, iar cãsuþa noastrã neîncãpãtoare
devenea iesle ºi palat, basilicã de împãrãþie (…).
Venea la noi la fereastrã ºi în casã, în acea
noapte slãvitã, toatã frumuseþea cosmosului, cãci 
toþi oamenii, tinerii, fetele în floare, bãtrâni îm -
brã caþi cu ce aveau ei mai frumos glãsuiau
transfi guraþi cele mai adânci texte ale omenirii.
Erau, sunt, cum spune Heidegger, în slujire divi -
nã. ªi asta-i totul. O asemenea dezlãnþuire a
Sacrului a trãit-o copilul an de an, din anii rãz -
boiului, pânã ce a pãrãsit satul, ad o les cent. Re -
pe tatã, aprofundatã6.

Spaþiul ocrotitor ºi per fect con gru ent al sa -
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tului ardelenesc arhaic este unul pe care poetul
mãrturiseºte cã a avut ºansa sã-l mai intâlneascã
în copilãria sa, pentru cã, odatã cu instaurarea
comunismului, a început tragica ºi ireductibila sa
destructurare, continuatã galopant de haoticul lib -
er al ism al zilelor noastre. E vorba despre o lume
esenþialmente curatã ºi nesofisticatã care vie þu -
ieºte în spiritul naturii ºi în rigoarea legilor mo -
rale ale Creaþiei. Lume de un franciscanism
pri mar, imanent, în care þãranul iubeºte ºi
respectã pãmântul ºi animalele, plantele ºi apele,
cerul ºi pietrele coamelor de deal, pentru cã ele
þin, cu toatele, de lucrarea aceluiaºi suflu divin ºi
dau seama de armonia Firii ºi a Zidirii. De aceea,
ele nu pot fi strãmutate ori dis lo cate din montura
lor originarã, decât cu grave consecinþe ontolo -
gice. Credinþa ºi legea strãveche le coaguleazã pe
toate ºi le asigurã coerenþa, integrându-le în
ordinea indestructibilã a naturii. De aceea, caii ºi
mânjii, oile ºi mieii, vitele ori bivolii, cu viþeii lor
proas pãt fãtaþi, pãsãrile cu tot cu puii lor din cuib,
vatra casei ºi ocolul dobitoacelor, þarina proaspãt
aratã cu boii ori holda gata de secerat devin, atât
în secvenþele ret ro spec tive, dar ºi în lirica poetu -
lui, tot atâtea elemente sacralizate, apofatice,
atinse de un abur divin ori de un suflu întemeietor
de viaþã, ordine ºi sens. E un peisaj spiritualizat,
în racord cos mic ºi în rânduialã transcendentã, so -
fia nicã, am zice, care nu admite angoasa, dis -
perarea ori dezordinea interioarã, decât în
îm pre jurãri limitã. Când se produc, acestea sunt
de naturã a perturba decisiv imanenþa fiinþialã din
lume, dãtãtoare de echilibru ºi mãsurã. Pentru cã,
altminteri, ordinea naturalã presupune pacea in -
terioarã, împãcarea omului cu sine, comuniunea
misticã, în ardoarea rugãciunii, cu divinul, iposta -
ze in vo cate ades de cãtre poet: Din orice de zastru
– scrie el, la finalul pe nedrept ignoratului Bil -
dungs roman confesiv despre anii sãi tineri –
existã o scãpare, o ieºire, iar infernul este dis -
cutabil, rãul n-are statut ontologic, este numai o
abatere de la bine, o lipsã a binelui… Totul intrã
iarãºi în nor mal, pentru cã este în firea crea -
turilor de a urma drumul acelor legi de tainã, cea
a Iubirii ce miºcã sori ºi stele, care, mai presus,
nu îngãduie rãtãcirea îndelungã, cea a Logo -
sului, întrupat în tot ce existã, pe jertfe de sine din

iubire, ce a resurecþionat ºi dã viaþã lumii, fie -
cãrei fãpturi ce-i primeºte în inimã oceanul de har7.

Acest tip de confesiune, avântat liric ºi uºor
patetic, foarte spe cific, de altfel, pentru o naturã
creatoare înflãcãratã, mereu în ebuliþie, precum
cea a poetului, poate fi privit, la rigoare, ºi ca o ars 
po eti ca subiacentã. Sensul mai larg de viziune
asupra lumii ºi de îmbrãþiºare empaticã a realului
de cãtre eul cre ator va modela, în bunã mãsurã, în
scrierile de început ºi decisiv mai apoi, for mula
scrip tural-esteticã a scriitorului, conferindu-i, cu
inerente plusuri ºi minusuri, particularitãþi indi -
vidualizante de necontestat. 

Cum am mai amintit, comuniunea simpa -
teticã a eului cu un cos mos esenþialmente armo -
nic, privit ca hierofanie ºi potir mistic, de
co mu nicare ºi cuminecare cu harul divin, þine de
o viziune amintind, pe drept cuvânt, de fervoarea
spiritualã ºi misticã a gândiriºtilor, mai degrabã
decât de ascezele dilematice ºi preponderent pro -
fane ale poeziei moderne. Ea va face ca, sub -
secvent, poetului sã-i rãmânã de la o vreme
strãi ne categoriile negativitãþii, atât de prizate de
cãtre moderni. Acestea sunt înlocuite nat u ral de o
pletorã de determinanþi eminamente pozitivi: bu -
curie, luminã, extazã misticã, revelaþie, co mu -
niune cu sacrul, speranþã, mântuire, resurecþie,
în fapt, un întreg cor pus mistico-escathologic ºi
soteriologic care a antrenat ºi mutaþii ale scrii -
turii, modelând catalitic fraza poeticã. A do mo -
lit-o ºi a despodobit-o întrucâtva de energia
te lu ricã ºi de vigoarea asprã, împinsã pânã la
frondã ºi la spulberarea drasticã a convenþiilor,
din primele cãrþi ale poetului. Noua sa viziune,
anunþatã de volumul Vãmile pustiei, va privilegia 
esenþial un alt corolar de valori, þinând de con -
siderarea lumii în accepþia sa de revelaþie euha -
risticã ºi de dez-ocul tare mirabilã a sacrului. De
unde izvo rãºte starea de iluminare a sinelui, de
extazã ºi de plenaritate interioarã pe care o ºi
teoretizeazã de altfel: Nu cred în poezia fãrã
inimã, fãrã focul existenþial. Sufletul meu a fost
ajuns ºi el, în neliniºtile, durerile ºi bucuriile sale
de Lu mina Logosului resurecþional, pãtruns în
Istorie sã în se nineze ºi sã izbãveascã lumea
pentru eternitate. Am fost ºi eu atins de aceastã
uriaºã bucurie, ca un clopot cotropit de ninsoare,
ce începe sã cânte cu o limbã din altã lume8. 

483

100 DE PERSONALITÃÞI MARAMUREªENE CARE AU FÃCUT ISTORIE

7 Ibi dem, p. 85.
8 Idem, Interviu, „Convorbiri literare”…



Aceeaºi concepþie a sensului înalt al vieþii ºi 
a asumãrii unui destin spir i tual al neamului, vãzut 
cu necesitate ca naþional ºi creºtin, va contura
ferm douã teritorii de semnificaþie care puteau cu
uºurinþã deveni glisante ori ameninþate de spec -
trul confiscãrii ideologice, Credinþa ºi Pat ria
(nea pãrat scrise cu ma jus cule!). Sunt douã topo -
suri literare ambigue în epocã, pe care Alexandru
ºi le revendicã cu o impetuozitate ºi o determinare 
care ar fi putut pãrea în ochii unora (ºi a pãrut, fãrã 
îndoialã) provocate ori interesate, dacã ele nu ar fi 
avut o forþã ºi o naturaleþe ataºantã ºi seducãtoare
pe care numai ideile peremptorii devenite crez, le
pot imprima, prin evidenþa organicitãþii lor, dis -
cursului pub lic ori literar. Aceasta, chiar cu riscul
de a putea fi uneori suspectat cã se situeazã în
siajul oficial, agitatorico-pro pa gan dis tic, al regi -
mului. De aceea, într-o vreme în care sentimentul
naþional era deturnat ideo logic ºi desemnificat
prin abuz ºi suprauzitare, poetul evitã, în gen eral
cu succes, sterilizarea discursului liric prin trans -
formarea lui în recitativ patriotard. Fãrã îndoialã,
incontestabilul sãu tal ent, viguros ºi nepervertit, îl 
face sã evite, dacã nu excesul (cãci i s-ar putea
imputa supralicitarea unor teme, tradusã într-o
abundenþã liricã uneori redundantã), atunci cu
siguranþã primejdia artificiozitãþii ori a pla ti tu -
dinii cu pretenþii de ºtaif. Chiar supraabundentã
uneori, producþia imnicã a poetului (cãci despre
aceasta este vorba) nu coboarã sub nivelul ono -
rabilitãþii, deºi cantitatea considerabilã a acesteia
conþine im plicit riscul banalizãrii ºi al locului
comun, salvându-se prin pregnanþã imagisticã ori
prin vibraþia ºi tensiunea vocii poetice. 

În cazul lui Ioan Alexandru, opþiunea pentru
poezia aºa-numit patrioticã, adicã un discurs liric
focalizat pe realitatea autohtonã ori concentrat pe
subiecte cu spe cific naþional, tratate la modul
înalt, precum ºi asumarea formulei imnice ca mo -
dalitate de expresie poeticã, þin de o fermã
alcãtuire interioarã, genuin þãrãneascã, peste care
s-a suprapus un model intelectual bine structurat,
forjat ºi rafinat prin contactul temeinic ºi di rect cu 
filosofia ºi poezia europeanã, germanã îndeosebi.
Oricum, pare cã sensul asumãrii ºi acceptãrii
naþio nalului ca model spir i tual ºi pat tern cre ator
vine, în cazul sãu, B rebours, tocmai dinspre uni -
ver sal, adicã de la un mediu de culturã, trecut în
cursul ultimului secol prin experienþe dramatice

ºi traumatice. E o stare de fapt care l-a obligat sã
exerseze îndelung redefinirea de sine, prin dia -
logul cu alte spaþii ori epoci culturale. Ardeleanul
grav ºi cumpãtat a gãsit, în acest temei de acþiune
spiritualã, impulsul kairotic de restatuare a unor
valori naþionale ºi tradiþionale proprii, con si de -
rându-le ºi integrându-le într-un con cert spir i tual
mai amplu: În strãinãtate, în chilioara din Pã -
durea Neagrã, la Freiburg, îndrãgostit de sim -
plitatea ºi înþelepciunea lui Heidegger a irumpt
ataºamentul sufletesc adânc faþã de valorile
spirituale ale neamului meu, faþã de istoria ºi fãp -
tuirile jertfitoare ale neamului nostru9. 

Pentru aceste temeiuri de alcãtuire in te ri -
oarã ºi de asimilare osmoticã a tradiþiei româ -
neºti, ardelene îndeosebi, structurate pe pilonii
fundamentali ai credinþei ºi ai valorilor naþionale,
Dumnezeu ºi Neam adicã, chintesenþã foarte pu -
ter nicã, aproape miticã, funcþionând la nivelul
spiritului colectiv, al familiei ºi al obºtii.
Alexandru recurge deseori, în dezacordul ori
chiar oprobriul multor confraþi de generaþie, la
for mula poeziei aºa-zis patriotice, adicã aceea
care reflectã realitãþi naþionale exprese. Gen oare -
cum debilizat în epocã (suntem la sfârºitul anilor
‘60 ai secolului trecut) prin excesele ºi artifi -
cialitatea pastiºelor ideologico-propagandistice
ale regimului comunist, scriiturã stigmatizatã ire -
mediabil în ochii elitei intelectuale subþiri, prin
acuza de inautenticitate ºi fãcãturã. Mai mult, se
întâmpla adeseori sã se insinueze bãnuiala cã au -
torul unei astfel de poezii ar fi putut tranzacþiona
subteran cu puterea, pecetluind astfel, în ceea ce-l
privea, o posibilã demisie moralã, cu desãvârºire
inacceptabilã. Astfel de situaþii se întâlniserã de
nenumãrate ori în anii realismului so cial ist. În
cazul nostru, însã, poetul are meritul ca, fãrã sã
facã anume concesii stânjenitoare care vizau, în -
deosebi, zona pro pa gan dis tic-sulfuroasã a cul tu -
lui personalitãþii conducãtorului ºi fãrã sã se
co boare la condiþia jalnicã de ienicer ideo logic ori 
de kulturnic oficial, a izbutit, slujit fãrã îndoialã ºi 
de vigurosul sãu tal ent, sã rãmânã în zona frec -
ventabilã a discursului de tip patriotico-naþional
salubru. Ori   chiar sã reabiliteze convingãtor un
tip de discurs, pândit ºi ameninþat mai întot dea -
una de impulsuri ori de raþiuni de judecatã non -
estetice. Fapt firesc în ceea ce-l priveºte, dacã ne
gândim cã nu era nici pe departe un pro pa gan dist
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ºi nici un poet de vitrinã al regimului com mu nist.
Totuºi, poetul îºi ia anumite precauþii, conºtient
de posibilele turmente ale spaþiului dilematic pe
care pãºeºte: Cel mai greu este sã scrii poezie
patrioticã. Poezia fiind cunoaºterea prin sen ti -
ment, implicã din capul locului lumea în care
trãieºti, natura ºi oamenii, piatra ºi pãmântul,
viaþa ºi moartea, graiul ºi obiceiurile statornicite
în timp pe un anume topos al planetei.  (…)
Poezia este expresia fericirii omului în co mu -
nitatea celorlalþi. Poezia patrioticã, tocmai acest
dat fun da men tal îl presupune: vieþuirea lao laltã.
În comunitate cu ceilalþi10.

Un astfel de poet ar trebui sã reprezinte, aºa
cum scrie autorul în altã parte, referindu-se la
Eminescu, simbolul ºi chintesenþa fiinþei istorice
ale neamului sãu, lamura sa moralã, triumful de
destin al sufletului colectiv11.

Expresia poeticã particularã pe care Alexandru 
o alege pentru temerara sa intreprindere crea -
toare, situatã net în con tra vectorului de gust pub -
lic al epocii ºi împotriva mai tuturor canoanelor
estetice funcþionale, aceea de a universaliza na -
þionalul ºi de a ridica particularitãþile tradiþiei
istorice ori spirituale româneºti la demnitatea de
epurã noþionalã este, în linia mai vechilor sale
preocupãri pentru decelarea unor temeiuri heide -
ggeriene, specia imnului. În cãutarea sacralitãþii
limbii ºi im plicit a expresiei poetice, a con sub -
stanþialitãþii acesteia cu Fiinþa, în înþelegerea pro -
fundã a izvoarelor ºi a tiparelor originare ale
sa crului în ultimã instanþã, poetul purcede – co -
boarã, în sens so cratic, de nekya – într-o tul -
burãtoare cãlãtorie onticã, de cãutare a rosturilor
ºi a statutului sãu în raport cu lu mina haricã reve -
latã. Este vorba de o uriaºã aventurã a inte -
lectului ºi a spiritului care avea sã-l împlineascã
ºi nu atât sã-l modifice, dupã cum apreciazã
profesoara Zoe Dumitrescu-Buºulenga12, cea care,
de-a lungul anilor, l-a îndrumat ºi ocrotit mereu,
având o imensã dragoste ºi înþelegere pentru om
ºi cre ator. 

Devenirea spiritualã a poetului ne apare,

însã, a fi mai mult decât o aventurã, fie ea amplã ºi 
spectaculoasã, ci mai degrabã un traseu iniþiatic,
desfãºurat într-un teritoriu al unei geografii sacre, 
primordiale, mar cate de câþiva centri de energie
spiritualã de neocolit: Ierusalim, Elada, Bizanþul
sau Roma. Ceea ce devine foarte interesant ºi cu
adevãrat remarcabil este faptul cã acestor repere
fundamentale de geografie sacrã le este alãturat,
ca un adaos complinitor, ca un nod sacru la fel de
im por tant, tocmai satul na tal, toposul magic al
ethosului decisiv structurant pentru fiinþã ºi al
experienþelor spirituale întemeietoare: Expe ri en -
þa cãrturãreascã, întâlnirea cu Elada ºi Occi -
dentul pe care l-am strãbãtut în ceea ce con sider
esenþial mie, egaleazã întrucâtva experienþa co -
pi lãriei mele sãnãtoase ºi minunate din sat. Am
avut mari bucurii descoperind izvoarele naturale
ale omenirii ºi aceste bucurii pentru un poet nu
pot fi înlocuite cu nimic. Ele sunt o necesitate
absolutã13. 

Aºadar, concepþia sa conjugã esenþial satul
ºi o anume dimensiune româneascã a existenþei,
cu marea tradiþie spiritualã, iudaicã ºi elinã a
Levantului, a Eladei ºi a Bizanþului, spaþiu arhe -
tipal eu ro pean care îl va influenþa hotãrâtor în
preluarea formulei imnologice. 

Mai întâi, se cuvine a fi amintitã întâlnirea
sa cu poezia pindaricã. De altfel, poetul elin de -
vine subiectul tezei sale de doctorat, intitulate
Pat ria la Pindar ºi Eminescu, iar mai apoi, în
perioada în care apãreau deja Imnele bucuriei,
Alexandru îi va „rãsãdi” în româneºte odele olym -
pia nice, pythianice, isthmianice ori nemeene14. 

Descoperirea poeziei hieratice a aedului grec 
ºi a imnului, spe cie cu strãvechi obârºii orien tale,
desfãºurat în recitativ ori în acompaniamentul
melosului doric, cânt euritmic cu profunde co -
notaþii apollinice, sacre ºi mantice, este profund
înrâuritoare pentru concepþia despre poezie a lui
Alexandru. De aici, poate, aserþiunea poetului,
din acelaºi excelent interviu, publicat la vârsta
maturitãþii sale creatoare în Convorbiri literare,
despre poezie ca stare de graþie, de transfigurare
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metanoicã, de vibraþie ºi reverberaþie muzicalã,
de avânt ºi plutire mirabilã: Asearã, zburam încã
rostindu-mi imnele, poate mâine voi împietri. Dar 
nãdãjdui sã mai pot zbura între câteva cãrþi.
Melosul, poezia este ritm (s.n.) mãsurã, bãtaia
inimii. Nu cred în poezia fãrã inimã, fãrã fiorul
existenþial15. 

Ori, în altã parte: Poezia, fiind expresia
vieþuirii unui loc, cu toatã infinita ei frumuseþe, nu
poate lipsi din viaþa zilnicã a unui popor, condiþia
fiinþãrii ei fiind legatã de mãsura în care poetul este
o transparenþã, se lasã pãtruns întoc mai de slava ºi
realitatea acelui loc, nemu ti lând-o ºi nepustiind
acea realitate, ci fi del tran sfor mând-o16.

Odele pindarice sau imnele epinicii, ded i -
cate învingãtorilor întrecerilor olimpianice, cu un
tipar compoziþional propriu, producþii celebrante, 
având o oarecare dozã de encomion, dar ºi un
suflu orfic ori o tonalitate iniþiaticã, au devenit,
într-o anumitã mãsurã, surse mãrturisite de inspi -
raþie pentru poet. Sunt scrieri poematice ºi melice
care celebreazã harul inspirator, ordinea care alun gã 
haosul ºi, în linie apollinicã, lu mina care chinte -
senþiazã etherul sacru. Într-o atare linie, Imne le
bucuriei sau ale iubirii nu sunt nici ele altceva. 

Putem, însã, afirma cu temei cã adevãrata
tradiþie imnologicã poetul a descoperit-o în Bi -
zanþ. Tocmai întâlnirea cu fastuoasa spiritualitate
religioasã rãsãriteanã, cu marea muzicã ºi poezie
sacrã constantinopolitanã ºi descoperirea isihiei
bizantine, echilibrante ºi aducãtoare de liniºte ºi
armonie interioarã, ori a tainicei jubilaþii li tur gice, 
acompaniate de un tulburãtor oratoriu imnic, l-au
determinat ireductibil pe poet sã-ºi asume con -
diþia de imnograf. O resimte nu numai ca pe un
pro gram estetic, ci ºi ca pe unul on tologic, de
trãire în bucurie a lumii, de înþelegere a ei în sens
revelatoriu, ca pe o manifestare in dicibilã în mun -
dan a Logosului  atoatecreator: ªi apoi în firea
mea m-am descoperit a fi un imno graf. Asta socot
eu cã sunt, nu un poet, ci un imnograf. Imnografii
sunt oameni sãnãtoºi or ganic, fii ai luminii (s.n.)
care slãvesc ºi admirã cu compasiune Zidirea,
mai degrabã decât o in terpreteazã17.

Pânã la a deveni el însuºi imnograf, de -
concertându-ºi în bunã mãsurã contemporanii,
Alexandru uceniceºte cu sârg ºi real folos, pu -
nând în luminã feþele mul ti ple ale bogatei sale
înzestrãri interioare, la ºcoala prodigioasã a ma -
rilor poeþi ºi cântãreþi imnici bizantini, de la Niceta
de Remesiana (cu al sãu, atât de prezent, Te lau -
da mus, Domine), pânã la – mai ales! – Ro man
Melodul, pãrintele condacelor, „melodul me lo -
zilor” sau „Dante al neogrecilor”, cum a  fost
numit de-a lungul vremii neîntrecutul cântãreþ ºi
imnograf de la Sfânta So fia18. Este interesant de
remarcat cã, la rândul sãu, un alt mare poet al
lumii, precum Odisseas Elytis, este fascinat de
virtuþile poetice ale cântãrilor romaneice, iar pe
sacerdotul din Emesa îl numeºte magul elino-sir,
deoarece a fermecat prin limba sa greacã poeticã
întregul Constantinopol19. Odatã cu intrarea în
scenã, în primele decenii ale se colului al VI-lea, a
imnografului desãvârºit al ortodoxiei, se petrece
un fenomen estetic re mar cabil care face ca dis -
cursul teologic, exercitat liturgic, sã se ridice la
demnitatea de mare poezie ºi sã demonstreze strã lucit 
cã teologia cea mai înaltã þine de natura poeziei;
ca sã existe, se foloseºte de mãreþia poeticã20.

Modelul estetico-teologal al aºa-numitului
condac romaneic, dramatismul ºi fervoarea imne -
lor hristologice ale cântãreþului, soteriologia ima -
nentã a cântãrilor, revelaþiile epifanice, toate
acestea invocã spiritul care lui Alexandru nu îi
este deloc strãin, al unei relaþii sinergice, vii,
creatoare, dintre divin ºi profan, dintre om ºi
Hristos, mirele mistic al lumii, atât de des invocat
de poetul nostru. Este, în accepþia sa plinã de
evlavie ºi smerenie, o adevãratã piatrã de unghi a
lumii rãscumpãrate prin jertfã, temei desãvârºit al
istoriei ºi expresie supremã a Logosului întrupat.
De aceea, în aserþiunile sale teoretice ori în ipos -
tazierile sale lirice, poetul îºi exprimã net pre -
ferinþa ºi încrederea în virtuþile poeziei sacre,
purtãtoare de revelaþie ºi de sens mistic: Aºa ceva
rãmâne peste veacuri, sunt sigur. Pentru cã iubi -
rea Logosului integrat în istorie este eternã,
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15 Idem, Interviu, „Convorbiri literare”…
16 Idem, Ioan Alexandru, Iubirea de patrie…, p.158.
17 Idem, Interviu, „Tri buna”…
18 Cf. Sfântul Ro man Melodul, Imne Teologice, Ediþie de Alexandru Prelipcean ºi Alexandru Iorga, Editura Doxologia,

Iaºi, 2012, pas sim. 
19 Ibi dem, p. 34.
20 Ibi dem, p. 17, apud. K. Haralampidis



eternã va fi ºi poezia adevãratã, scrisã în Duhul
sãu. Cred asta21.

Nu doar tradiþia misticã rãsãriteanã poate fi, 
însã, invocatã când vine vorba de geneza imnelor
lui Alexandru. A fost convocat, în sprijinul înþe -
legerii acesteia ºi un gânditor oc ci den tal, ad ept al
neotomismului, ca Jacques Maritain. O face, cu o
admiraþie fãrã rezerve pentru poetul imnic, tra -
ducãtorul în româneºte al filosofului francez,
preotul ºi fostul profesor de la Blaj, Ioan Miclea.
Pentru el, esenþa misticã a poeziei, teoretizatã de
gânditorul francez, rezoneazã deplin cu demersul
cre ator al lui Ioan Alexandru: Poezia este rodul
unui con tact al spiritului cu realitatea în ea însãºi 
inefabilã ºi cu sursa sa care noi credem a fi însuºi
Dumnezeu, în elanul iubirii sale care-l mânã sã
creeze imagini ale frumuseþii sale22. Aidoma pro -
cedeazã ºi imnograful nostru, invocând Lo gosul
care se întrupeazã în istorie ºi în feþele lumii,
pentru cã El este actul pur prin excelenþã, precum
acel Suum esse subsistens al tomiºtilor, pentru
care tot ceea ce este în afara esenþei di vine poate fi 
considerat doar potenþã ºi act, precum în intuiþia
poetului: Deasupra stinsului pãmânt/ Lu minã linã,
Lo gos Sfânt. De aceea este pe de plin convins teolo -
gul blãjean cã Imnele (ale bu curiei, în speþã),
þâºnesc tocmai din acele pro funzimi unde meta -
fizica, teologia, mistica creºtinã ºi mo dul tipic de
existenþã a românului transilvãnean sunt
înveº mân tate în hlamida unei creaþii poetice de
mare anvergurã (…), o întrupare a unei înalte
spiritua litãþi de esenþã creºtinã ºi simultan ro -
mâneascã23.

Treptele experienþei mistice a poetului, de -
venite faþete lirice, þin de concepte precum as -
ceza, purificarea, suferinþa ºi mortificarea ori
exal tarea ºi extaza, prin identificarea cu patimile
Mântuitorului, precum la Sfântul Ioan al Crucii.
Nu este în intenþia noastrã de a le detalia. Rãmâne
doar faptul, cu totul remarcabil, al înþelegerii ºi
apropierii exegetice de poezia lui Alexandru,
venind dinspre o altã dimensiune cardinalã, aceea 
a filosofiei religioase ºi a gândirii mistice occi -
dentale, demers nu lipsit de spectaculozitate ºi de
finalitãþi purtãtoare de noi semnificaþii. Ambii
plãmâni ai religiozitãþii creºtine europene, cel rã -
sãritean ºi cel apusean, respirã deopotrivã, în rit -
muri per fect identificabile ºi complinitoare, în

poezia sa imnicã. Fapt care nu ar trebui sã ne mire, 
dacã luãm în considerare parcursul formãrii ºi al
devenirii intelectuale ºi spirituale a poetului. 

*

Dupã Vãmile pustiei, volumul sãu de poe -
zie din 1969, care anunþa, în fond, un iminent
stadiu de prefacere ori de schimbare la faþã, Ioan
Alexandru îºi transformã rad i cal for mula liricã,
printr-o netã spitualizare ºi asumare a religiosului
(pe care îl trãia deja, de o vreme, ca pe o di -
mensiune interioarã fundamentalã), ca ºi prin le -
garea indestructibilã, în spiritul unei alãturãri
na turale ºi organice, a credinþei de dimensiunea
naþionalã ºi de tradiþia moral-istoricã româneascã, 
îndeosebi a celei de sorginte ruralã.

Poezie, credinþã ºi sen ti ment pa tri otic ma n -
i fest, intrinsec, necenzurat de rezervele con tem -
poranilor ori de intruziunile propagandei, toate
acestea vor reprezenta de acum înainte, pentru
poezia lui Alexandru, o triadã esenþialã. Într-un
loc chiar, poetul evocã entuziast figura, em ble -
maticã în cuprinsul spir i tual al românitãþii, a dia -
conului mãnãstiresc de altãdatã, personaj
în de obºte smerit ºi umil, dar care se dovedeºte a fi 
un adevãrat poet anonim care întreþine cu abne -
gaþie ºi spirit de jertfã focul sacru al iubirii ºi
dedicaþiei ab so lute, deopotrivã pentru limba nea -
mului, ca ºi pentru credinþa lui, turnatã în
imuabile tipare rãsãritene.

Alexandru a devenit, spre sfârºitul anilor
‘60, dupã îndelungi cãutãri ºi rãtãciri pe cãrãri
tenebroase, un om profund religios, fãcând din
revelaþia harului christic, nu un simplu exerciþiu
de devoþiune, ci, mai ales, un mod de existenþã, de 
statuare ontologicã proprie ºi de trãire metafizicã
în spiritul moralei ºi preceptelor creºtine. Aceasta,
nu numai în spiritul, ci ºi în litera cu vântului
sacru. Ceea ce îl con duce la trãirea de plano a
acestei noi condiþii, la un model de conduitã de o
severitate ascetico-monahalã, cu înflãcãrãri ilu -
minante ºi inflexiuni biblice ale tonului. E vorba
în cazul sãu de o alcãtuire polarizantã foarte
originalã, nu prea des întâlnitã – cu atât mai puþin, 
în comunism! – de mirean-sacerdot, de om de
lume înveºmântat în straie preoþeºti, de poet
iluminat de reflexiile harului, care îºi face
semenii pãrtaºi la propriile-i revelaþii. O face cu
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21 Idem, Interviu, „Convorbiri literare”…
22 Cf. Ioan Miclea, Despre poezia religioasã a lui Ioan Alexandru, Editura Solstiþiu, 2012, p.15-20, pas sim.
23 Ibi dem



glas tunãtor, reverberat în vo lute profetice sau
vaticinare, dar dând impresia de a fi întotdeauna
inspirat, în ade vãratul sens mistic, atins
ireversibil de aripa se raficã a trezviei.

Nu altfel, decât pe un ton in tran si gent ºi
definitiv i se adreseazã tânãrul Alexandru lui
Cioran, în câteva scrisori trimise din Germania, la 
începutul anilor ‘70, cu trufia – remarcatã de
filosof – a omului care crede cu o fervoare în stare
sã risipeascã îndoielile ºi sã zdruncine, prin isca rea
de interogaþii, chiar zidul solid dubitativ, pie tri ficat
în fronde ºi repetate apostazii, al scep ti cului:

Ioan Alexandru, dupã ce mi-a citit cartea,
îmi scrie cã se roagã pentru mine ºi cã suferã cã
sufletul unui transilvãnean poate coborî în aºa
fioroase tenebre. Nu mã deranjeazã mila ce lor -
lalþi, iar Ioan Alexandru a dovedit in stinct reac -
þionând aºa. Fiind profund religios, a simþit mai
bine decât alþii cât de pãrãsit sunt de Dum ne zeu24.

Aºadar, îl gãsim pe Alexandru îndrãznind
sã creadã cu fervoare, la sfârºitul anilor ‘60,
fãcând aceasta într-o lume secularizatã ºi rãvãºitã
de militantismul ateist – cãci suntem aproape de
spiritul anarhic al lui Mai ‘68, la Paris – ori
bântuitã de spaime milenariste ºi de perfide utopii 
internaþionaliste. O face cu o intensitate ºi cu o
putere de iradiere atât de mari, încât ascultându-l,
Heidegger însuºi pare sincer convins cã poporului 
român îi stã în faþã, fãrã de nicio tãgadã, un viitor
religios indeniabil.

În acest con text spaþio-tem po ral se petrece
metanoia profundã a lui Alexandru, iluminarea sa 
interioarã, regãsirea lui Hristos ºi a Logosului
întemeietor de lumi, ºi deschiderea totalã a si -
nelui, precum un mirabil receptacol, înspre încor -
porarea lor misticã. E un mo ment cu adevãrat
transfigurator pentru morfotipoza sa spiritualã,
per fect decelabil ºi în planul creaþiei. Momentul
de bornã spiritualã îl adevereºte ºi poate cã, într-o
oarecare mãsurã, chiar îl provoacã unul dintre
prietenii statornici ºi, în acelaºi timp duhovnic al
sãu, fostul stareþ de la Rohia, Iustinian Chira, pe
care trebuie sã-l creditãm cu absolutã încredere cã 
ºtie ce spune. El mãrturiseºte cã a existat o cale
cãtre Emaus, în cazul poetului: Adolescenþa ºi
prima parte a existenþei sale erau o existenþã a

disperãrii, aºa cum este existenþa multor tineri ce
trec printr-o atmosferã crepuscularã, lipsitã de
viaþã spiritualã.  Dar când l-a gãsit pe Hristos,
cuvântul sãu a  devenit un strigãt de bucurie, aºa
cum a fost cuvântul marelui Saul din Tars, dupã
ce s-a prãbuºit în drum spre Damasc25.

Actul profund transformator, prilejuit de re -
ve laþia haricã a Divinului, esenþialã pentru homo
religiosus, se însoþeºte necesarmente la poet, de
prezenþa ideii de Patrie, de loc matrice hãrãzit de
destin, odatã cu inserarea fiinþei într-o tradiþie,
adicã de integrare a insului, în acea paradigmã
culturalã, cataliticã, în stare sã-l formeze ori sã-l
forjeze decisiv ca fiinþã socialã. Este o aºezare a
insului în ordinea fiinþei unui popor, în spiritul
meditaþiei heideggeriene târzii, apropriatã in -
stinc tiv ºi reluatã apoi, ca temei pentru sine, de
cãtre poet: Dupã omeneasca mea experienþã ºi
istorie, din câte sunt eu orientat, ºtiu cã toate cele
esenþiale ºi mari, numai de aceea au putut sã se
nascã, pentru cã omul avea o patrie ºi era înrã -
dãcinat într-o tradiþie26.

De altfel, poetul îºi aduce aminte deseori de
vorbele reputatului filosof de la Freiburg, despre
plantele care trebuie sã aibã rãdãcinile bine în -
fipte în pãmânt (într-un anume pãmânt!) pentru a
se putea înãlþa în ether ºi a da roade: Gândirea sa
era a unui om al locului – scrie Alexandru, la
moartea filosofului – un om ancorat în tradiþia
unui loc, a unui þãran trecut prin cultura lumii,
rãmas acelaºi, cu aceeaºi simplitate, bunãtate ºi
hãrnicie a omului adevãrat cãruia îi place sã
vorbeascã despre sine în locul lui, lucrarea sa,
înfãptuitã spre înnobilarea tuturor27.

Pentru poet, acesta este un model posibil de
înþelegere ºi de interiorizare a conceptului de
Patrie – de atâtea ori ºi pentru atâþia alþii rãmas o
purã exterioritate, anemiatã de artificiu ºi de inau -
tenticitate – un tipar de valorizare superioarã a
tradiþiei naþionale, în accepþia sa de zestre ori de
merinde spiritualã, or ganic asimilabilã.

Momentul metanoic al poetului, când lim -
bile de foc ale revelaþiei devin atât de fecunde în
planul conºtiinþei de sine, se petrece la cumpãna
deceniilor 6-7 ale secolului al XX-lea, când în
societate alienarea individualã ºi colectivã pro -
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26 Cf. Nicolae Tone, La lu mina candelei, în revista „Grai”…, p. 194.
27 Ioan Alexandru, Cugetãtor al Poeziei, în Iubirea de patrie…, p. 318-319.



duce ravagii, iar lumea este atinsã de suflul otrãvit 
al necredinþei ºi al sterilitãþii. Descoperit stã uni -
versul orb/ întors cu spatele cãtre Fiinþã, aflãm
din fiºa de temperaturã spiritualã a veacului, ofe -
ritã de Vãmile pustiei.

Tocmai atunci poetul va fi învãluit ºi zgu -
duit de energia înaltã a fulgerului mistic ilu mi -
nator, prins într-un trem olo fiinþial acaparator ºi
frisonant care a produs o radicalã mutaþie, atât în
fibra sa moralã ºi religioasã, cât ºi în conºtiinþa sa
creatoare, realizând adevãrata mutare în spirit,
precum în poezia sa Pãmânt transigurat:

Transfigurare ajungerea-n cuvânt/ Mu ta -
rea-n spirit foc în nevedere/ Giulgiurile golului
mormânt/ Pe rãni hrãnesc pãmânt de înviere.

For mula imnicã pe care poetul o adoptã
pentru noua înfãþiºare, cvasiliturgicã, a poeziei
sale (discutatã de noi deja) îl aºazã într-o filiaþie a
poeziei de rostire, înaltã, solemnã, cum o nu meºte 
N. Steinhardt28, care remarcã la Alexandru tocmai 
sensul generos al încercãrii ºi sforþãrii de a reda
solemnitatea ºi sacralitatea lumii descom puse în
simpli corpusculi de concreteþe29.

Viitorul monah de la Rohia îl vede pe poet
aºezat în galeria unor mari oficianþi moderni ai
solemnitãþii, precum Peguy, Claudel, Stefan
George sau Patrice de la Tour du Pin, pleiadã la
care numele unor Rilke sau Pi erre Em man uel se
pot adãuga instantaneu. Ca sã nu mai vorbim de
cei mai vechi, deja pomeniþi: Hölderlin, Ro man
Melodul sau Pindar. Solemnitatea lor imnicã se
însoþeºte, rând pe rând, de extazã misticã, vizio -
narism, cadenþã orficã, revelaþie, epurã liricã ori o 
tonalitate vibrantã a lirismului, capabilã sã expri -
me prezenþa harului în Cos mos. Imnele lui Ioan
Alexandru se integreazã nat u ral acestei para dig me,
cu anumite nuanþe totuºi, þinând de impre sionanta 
lor cantitate ºi de un marcat profil parti cularizant,
autohtonist ºi naþional. 

Seria imnicã, deschisã de foarte bine re -
ceptatele Imne ale bucuriei (1973), a fost con -
tinuatã în ritm alert, cu o bogatã producþie liricã,
nu lipsitã de redundanþã ºi primejdia manie ris -
mului tex tual, care a impresionat, totuºi, prin can -
titate ºi prin amplitudinea proiectului de so lem -
nizare liricã ºi de spiritualizare miticã a unei ple iade
de figuri ºi toposuri naþionale semnificative, tran s -
for mate în pregnante miteme lirice. Un adevãrat

Empireu sacru al neamului, a fost configurat de
catenele lirice ale unei geografii spirituale sacre:
imne ded i cate provinciilor româneºti, aºezãrilor
monastice importante ºi locurilor cu marcatã
sem nificaþie istoricã pentru memoria naþionalã. 

Imnele bucuriei nu reprezentau, aºa cum
critica a remarcat în timp, doar o simplã expe -
rienþã poeticã, o stare creatoare de mo ment, ci, în
spiritul transfigurãrii interioare de care am vorbit, 
ele inaugurau o formulã proprie de creaþie ineditã, 
proteicã, viguroasã, consonând intim cu alcã tui -
rea sufleteascã a poetului, în cristalizarea ei cea
mai apropiatã momentului. S-a spus, încã dupã
primele vol ume ale seriei, cã Alexandru se înfã -
þiºa drept cel mai mare poet imnic din întreaga
istorie a literaturii noastre, deoarece orice vers
cuprinde o semnificaþie în formã parabolicã, me -
reu dirijatã as cen dent, pânã la suprema asumare
a Logosului (…). Întreaga culegere este o grin -
dinã de luminã30. 

Putem vorbi, e adevãrat, de o întreagã ima -
gerie a luminii în Imne, îndeosebi în cele ale
Bucuriei sau ale Iubirii, pentru cã ambele no -
þiuni, devenite reprezentãri lirice, se transla mi -
neazã în epurã spiritualã, de o puternicã
semni ficaþie, care dobândeºte nimbul luminii ha -
rice, al flãcãrii mistice, al divinului transubstan -
þiat, în fapt a strãlucirii christice. Starea interioarã
lu minoasã (imnografii sunt fii ai luminii), de con -
siderare pozitivã a statusului per sonal, de exal tare 
permanentã în faþa percepþiei intime, nemediate a
divinului ºi a lucrãrii harului în lume, întregea
valoarea teologalã, iniþiaticã, a unor ast fel de re -
prezentãri lirice. Veridicitatea ºi auten ticitatea lor 
erau val i date, odatã în plus, prin datul biografic al
poetului, prin actele ºi trãirile sale con crete, de
realã devoþiune, care mãrturisesc fã rã putinþã de
tãgadã o asumare personalã deplinã a credinþei.

Tocmai în acest spirit, poetul însceneazã
liric un spectacol grandios al naºterii mirifice a
lumilor, sub puterea Logosului divin: Luminã
linã, lini lumini/ Rãsar din codri mari de crini./
(…) De dincolo de lumi venind,/ ªi niciodatã
poposind. (Luminã linã)

Lu mina, astfel definitã, e perceputã ca ful -
ger al revelaþiei ºi atom sacru, prezent în þesãtura
oricãrei alcãtuiri mun dane: Seminþe strãvezii cât
munþii cresc/ În glii de limpede luminã/ Nu se mai
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poate tãinui nimic/ cãci totul e o tainã de lu -
minã.// Pãmântul nu-i decât lumini/ Aprins la
sânul tãu luminã/ Oasele noastre luminând/ În
noaptea oarbã de luminã. (Luminã neapro piatã)

O inefabilã ºi eteratã viziune misticã pro -
iecteazã eul po etic în mirabila aventurã a iden -
tificãrii totale cu divinul, a unei adevãrate rãpiri
în duh, o ipostazã a ascensionalitãþii luminoase, a
înãlþãrii prin zbor inefabil înspre sublimul lumilor 
superioare, acolo unde se aflã sediul armoniei ab -
so lute ºi al puritãþii primordiale. 

Alexandru are fiorul vizionar ºi tremoloul
patetic al marilor mistici atunci când sugereazã,
cu vibraþie extaticã, înãlþarea spiritului, prin fer -
voare a credinþei, prin rugãciune sau ascezã, spre
superioare zone serafice, supracategoriale, unde
singurii determinanþi ai armoniei ab so lute sunt
bucuria ºi lu mina. În fond, avem în faþã, imaginat
în veºtminte lirice de mare frumuseþe, deºi oare cum
monocord, un scenariu escathologic ºi sote riologic
coerent, precum acelea din viziunile frisonante, pre -
zente în scrierile unor mari mistici, precum Sfântul
Ioan al Crucii sau Sfânta Tereza de Avilla:  Treptat
luminile s-au stins/ ªi noaptea rãsãri fierbinte/
ªi-am fost din nou rãpit ºi dus/ Pe aripi tinere ºi
sfinte. (Zborul curat)

Faþã de astfel de revãrsãri de angelitate ne -
pervertitã ºi de anamorfoze christice, au rãmas cu
totul în urmã viziunile mai tenebroase ale poe -
tului din Vãmile pustiei, acelea care descriau cã -
lã torii cu îngeri-vehicule destul de profani, deºi
între cele douã viziuni sunt doar câþiva ani
distanþã. Pe atunci, ni se înfãþiºau doar evaziuni
dramatice ale unui eu saturat ori chiar sufocat de
real, înspre un tãrâm obscur al unei elementaritãþi
primordiale, esenþialmente neprietenoase, ba
chiar ostile. Poetul, aflat pe atunci într-un acut
mo ment scep tic dubitativ, marcat de un puternic
neoexpresionism al formulei lirice, încã nu fusese 
atins de fulgerul revelaþiei.

Precum sacerdotul, poetul devine la rându-i 
marele preot al sfintelor cuvinte, puterea artei
sale þine de revelaþie ºi de iluminare, ceea ce
înseamnã, în fapt, racordul profund al eului cu
sacrul. Pentru el, divinul, Logosul întrupat în isto -
rie, se înfãþiºeazã sub expresiile sale concret ca -
tegoriale, adevãrul, binele, frumosul, armonia, în
timp ce iubirea ºi bucuria sunt finalitatea ºi con -
secuþia fastã a asumãrii pe plan per sonal a
acestora. Poezia, prin forþã sugestiv revelatorie
devine în cazul poetului nostru, deºi faptul e dis -

cutabil ºi comportã numeroase nuanþe de inter -
pretare, o geamãnã mai graþioasã ºi mai liberã a
teologiei, întru totul demnã sã se apropie de esen -
þa sacrului pentru a dez-oculta ori adesea pentru a
adânci misterul. Ea, însã, se dovedeºte în stare, la
rându-i, în momentele faste, sã sugereze mira -
colul realizat de Verbum Dei, sã se apropie de
modelul arhetipal al creaþiei care izvorãºte din întru -
parea Logosului, a Ideii devenite prototip cos mic.

Poezia imnic religioasã a lui Ioan Alexandru
se va apropia, prin liricizarea intuiþiei metafizice,
de misterele revelaþiei di vine, ca ºi de categoriile
prin care acestea se exprimã: aseitatea Crea to -
rului, Christ redemptorul, Mirele mistic al lumii ºi 
Mielul care se oferã ca ofrandã de jertfã rãscum -
pãrãtoare, Triada unitãþii di vine sau trisaghionul,
esenþa mesianicã a Mântuitorului etc. Toate
acestea devin pentru poet finalitate misticã ºi, im -
plicit, pro gram estetic subiacent: Cu graiul meu
înmiresmat/ Lu mina veºnicei triade/ Aicea pururi 
voi rãmâne/ Un nevãzut din miriade. (…)/ Vibrez
într-una veºnic zbor/ O strãvezime-nlãcrimatã/
Prin care îngerii se vãd/ cu ochi de mir ºi aripe de 
fatã. (Imn)

Nunta misticã ºi imersiunea deplinã în Spi -
rit îi procurã poetului trãiri extatice, ocazionând
un spectacol fascinant în puritatea sa esenþialã, de
un rad i cal ism care poate isca uneori semne de în -
trebare privind calibrarea trãirii religioase.
Din colo de toate, rãmâne, însã, foarte pregnantã
cele brarea spectacolului uniunii mistice, transfi -
gura toare ºi regeneratoare, dintre divin ºi profan,
prin Iisus, mirele inefabil al lumii. Poezia lui
Alexandru dobândeºte un ton liturgic grav, ca -
denþat psaltic, uneori parcã tãmâios cãdelniþat,
dar pãstreazã sublimãri de viziune ºi expresivitãþi
ima gistice de mare profunzime ºi frumuseþe. Este
orches trat un spectacol cos mic grandios, de tran -
sfi gurare ºi reordonare a lumii prin puterea în te -
meietoare ºi configuratoare a cuvântului sacru:

Mã umplu de miresme ºi de har/ Pri vin -
du-te întâia mea minune/ Sunt rãstignit în mine în
extaz/ Pãtruns de-un imn fãrã de nume. (Extaz)

Din aceste sublimãri de viziune misti co-te -
o logalã ºi de translaminare a lor în proiecþie poe -
ticã eteratã, vor rãsãri acele popoare mari de
Imne, in vo cate de cãtre poetul Mirelui, de votul
fer vent ºi necondiþionat al Pantocratorului. Existã 
la Alexandru o teofanie expresã, repre zentatã li -
ric cu multã fervoare, înfãþisând imagini
christologice. E vorba de un întreg imaginar
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christo fanic, desenat cu o peniþã subþire, urmând
linia asceticã a iconografiei bizantine, un smerit
miserere nobis, ºoptit în cadenþã de litanie. Din
cuprinsul acestuia nu vor lipsi elemente ca „lu -
mina cea neascunsã”, „mirele serafic” sau „mielul 
jertfit pentru pãcatele lumii”: Poetul Mirelui ie -
ºind/ Icoanã-n Miel întru întâmpinare/ S-aºterne
viaþa lui covor/ Împãrãteºtilor picioare. (Poetul
ºi can dela)

Motivul sac ri fi cial al mielului, atât de pre -
zent, ca ag nus dei, în cultura europeanã de inspi -
raþie creºtinã, simbolul consacrat al puritãþii
rãs cum pãrãtoare, devine o constantã în lirica lui
Alexandru. Este vorba, desigur, de o anamorfozã
a Mântuitorului, strâns legatã, însã, la nivelul
reprezentãrii, de sat ºi de universul lui, adicã de
un tip de civilizaþie pas to ral-arhaicã, despre care
convorbeºte cu discipolii sãi ºi N. Steinhardt31,
socotind-o ca forma de civilizaþie poate cea mai
blândã, mai umanã. Oaia, ca mijloc de circulaþie
mai blând decât corabia, calul, cãmila. Civili -
zaþia româneascã, în esenþele ei cele mai bune, e
pastoralã. Tot ce este mai bun, mai blând, mai
îmbietor, mai rafinat la români, e de obârºie
pastoralã. 

Spiritualitatea rãsãriteanã (ªi mii de clo pote
se bãnuiesc/ cu Rãsãritul sfânt în casa noastrã) pãs -
treazã ca pe un misterium tremendum iden tifi -
carea misticã de care am vorbit (Lo gos, Pãstor,
Miel, Luceafãr de Searã, Fiu al Omului), iar ipos -
tazele ei devin la poet prilej de jubilaþie în faþa
desãvârºirii celeste, a voluptãþii întâlnirii cu sa -
crul ºi a înþelegerii marilor geneze cosmice. În
fapt, a transcenderii prin euharistie a tuturor
constrân gerilor contingente. 

*

Nu ºtim dacã, în linia nostalgiei evocatoare
uºor înceþoºate a lui Serghei Esenin, Ioan
Alexandru este ultimul poet român cu satu-n glas. 
Fãrã îndoialã, însã, cã îl putem considera, într-o
paradigmã culturalã majorã, ultimul mare poet
transilvan. Ar putea fi vorba de ultimul rapsod al
Transilvaniei, cum îl numeºte criticul Ion Pop32

ori, poate, de marele aed mod ern pe care l-a dat
lirica româneascã. 

Transilvania ºi transilvanitatea, ca o chin -

tesenþiere de valori moral-spirituale fun da men -
tale, sunt douã repere constante în lirica ºi ese is -
tica sa. De la patetismul avântului liric, (Pentru cã 
dealul tãu miroase/ A pâine ºi a vin îm pã rãtesc/
ªi-n casa ta-i o can dela de veghe/ Tran silvanie
sfântã, te iubesc!), pânã la aser þiunile eseistice
mai cumpãtate ori la consi de raþiile isto -
rico-filosofice avizate, scriitorul me diteazã în de -
lung ºi gloseazã spornic pe marginea filiaþiei
indestructibile, de certã naturã onto lo gicã, ce-l
leagã, prin predestinare ºi finalitate me tafizicã, de 
spaþiul ardelean al naºterii sale: Tran silvania este
pentru mine – scrie el – am spus-o de atâtea ori, o
lume de o adâncime meta fizicã ºi spiritualã
deosebitã. Transilvania a dat graiul sacru
românesc. (…) Oamenii Transil va niei au avut ne -
voie vitalã sã exprime aceste ade vãruri ale iu -
birii, jertfele resurecþiei logosului limbii române.
N-au putut trãi fãrã aceste adân cimi33.

Transilvanitatea înseamnã în acelaºi timp
pentru Alexandru o patrie originarã de cuvinte,
revendicarea unei matrici spirituale profund mo -
delatoare. Este un creuzet etic ºi cul tural, cu mare
putere germinatoare ºi ordonatoare, totodatã,
care-l aºazã pe ins în rosturile firii ºi locuire sub
aºtri. Toate acestea înseamnã regãsirea unor strã -
vechi tipare de vieþuire româneascã, întemeiate pe 
credinþã, iubire de neam, spirit de jertfã, asumarea 
unui sens înalt al istoriei ºi al trãirii sacrului în
spirit christic.

Într-un anume fel, Transilvania miticã ºi
sãrbãtoreascã a lui Alexandru, ancestralã ºi aus -
terã în puritatea tiparelor sale, un tãrâm peste care
se lasã strãvezie um bra sofianicã a transcen den -
tului care coboarã, continuã în tuºe mai blând
rafinate imaginea dramaticã a Ardealului edenic
ºi înlãcrimat, al tar de jertfã ºi credinþã, din poezia
mesianicã a lui Octavian Goga. În plus, e o lume
de eoni, monade ºi arhei, de obârºii ºi viforoase
chemãri atavice, de veºnicie cristalizatã în mici
universuri þãrãneºti, precum în lirica lui Lucian
Blaga, celãlalt mare model transilvan al poetului.
Transilvanitatea þine, în mod fun da men tal de
esenþã ºi arhetip, de fibra liminarã a fiinþei etnice,
de ethos moral ºi limpiditatea trãirii aproape poe -
matice a relaþiei cu divinul. De altfel, privirea
poetului asupra þinutului naºterii sale antreneazã
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o salbã de metafore care converg în cadenþe orfice 
ºi în sublimãri admirativ patetice: Slãvit pãmânt,
mâna dreaptã a sufletului meu, þarã strãveche,
cununa de pe capul Mirelui, cuib de eroi ºi mar -
tiri, toatã împrejmuitã de munþii cei veºnici, cu
creºtetele încãrcate de zãpadã. La poalele lor au
înflorit merii ºi prunii ºi mieii abia se mai vãd din
iarbã, iar pe creºtet scânteie în soare albul ima -
culat al zãpezilor, matca izvoarelor34.

În varianta ei mundanã nesacralizatã, con -
þinându-ºi hieratismul ca pe o imanenþã, lumea
poemelor lui Alexandru este de certã alcãtuire
ruralã, de þãrani ºi dieci, de plugari ºi zugravi de
biserici, de ciobani ºi cernite vãdane cucernice.
Chiar ºi cãrturarii devotaþi ai neamului au agãþatã
pe umãr straiþa vârstatã de lânã în care-ºi duc
laolaltã cartea de învãþãturã pentru obºtescul fo -
los ºi merindea sãracã. E o lume care stã sub
imperativul expres al istoriei, întotdeauna în crizã 
ºi în neaºezare, care cere jertfã, suferinþã ºi conºti -
inþa unui sens înalt al devenirii de neam, pe care-l
dau figurile eroice ale unei galerii naþionale em -
blematice: Pe dealul Hulii cu Iancu Avraam/
Privesc Câmpia Libertãþii sfântã/ ªi-aud oceanul
de þãrani iobagi/ Sub cerul tri color cum se frã -
mântã // (...)  Unde se strâng în cuget la un loc/
Câteva mii de suflete din þarã/ Pe lim bi de foc din
stele mai presus/ Duhul iubirii veºnice coboarã.
(Câmpia libertãþii)

Zvâcnetul mesianic pe care-l percepe poe -
tul ca vibraþie spiritualã esenþialã a spaþiului tran -
silvan se însoþeºte, în expresia sa liricã, de un ton
orac u lar cu aluzii profetice ori vaticinare, de in -
fle xiuni imnice, de ºoapta litanicã ori de exordiul
generos pa tri otic.

Este vorba, în fond, de o imersiune a eului
într-un timp istoric tumultuos ºi imperativ, din
care va ieºi decorticat prin spiritualizare ºi le -
pãdare de sine, ca lamurã sapienþialã a unui profil
naþional strãvechi, regândit ºi reasumat în sens
christianic: Transilvanie, clopot îngheþat/ În azur
icnind fãrã de limbã/ Smulge-mã de-aici, de pe
pãmânt/ ªi-n bãtaie sacrã mã preschimbã.

Când vorbeºte despre transilvanitate, ma -
terialitatea grea, densã din poemele lui Alexandru 
se rarefiazã ºi se spiritualizeazã prin stabilirea
unei relaþii de comunicare directã, intimã cu tran -
sendenþa. Precum la Blaga, lutul dobândeºte

slavã ºi sens, tocmai prin prezenþa nemijlocitã a
lui Dumnezeu-Fiul, a Mielului mistic în lume. E
un amplu proces de kenozã pe care poezia sa îl
surprinde nuanþat: sacrul se antropomorfizeazã,
iar realul, vãzut neapãrat în tiparele ºi rosturile
sale originare, se înfãºoarã într-o indicibilã aura.
Obârºii, temeiuri, izvoare, sat, patrie, toate stau
sub faldurile acestei horbote de luminã, a re vãr -
sãrii de sacru în Univers, ca expresie a Logosului
întrupat. Transilvania lui Alexandru este tocmai
epura acestei stãri de fapt. O predestinare mile -
narã, întotdeauna dramaticã, dar având sensul
înalt al jertfei rãscumpãrãtoare, îl uneºte prin in -
vizibile, dar indestructibile liane, pe om cu cerul,
materia cu corolarul ei de spirit ºi vieþuirea cu
destinul istoric: Pe dealul Transilvaniei sãrac/
Pãrinþii mei cãrunþi mi se aratã/ Ca douã stele
umblã pe pãmânt/ Sub cerul blând de toamnã
luminatã. (Pãrinþii)35

Fãrã îndoialã, e vorba de o semioticã pu -
ternicã a unei emblematice încatenãri transilvane,
personale ºi colective, istorice ºi mistice, deo potrivã.

*

Legãtura lui Ioan Alexandru cu Ma ra mu -
reºul, atât de fecundã în planul creaþiei sale ºi
jalonatã biografic de importante repere, este o
întâlnire de vârstã maturã, datatã cu precizie de
cãtre poet: anul 1966, adicã la vârsta de 25 de ani.
Atunci, în vara acelui an, însoþit de un prieten, în
tovãrãºia cãruia se îndrepta spre Moldova, poetul
se abate pe la Mãnãstirea Rohia ºi are o întâlnire
profund înrâuritoare pentru devenirea sa
spiritualã cu stareþul de atunci al sfântului lãcaº,
vii torul înalt ierarh Iustinian Chira, devenit peste
ani episcop al Maramureºului ºi Sãtmarului. În -
tâl nirea cu monahul poate fi consideratã ca fiind
una de destin pentru poet, având profunde
reverberaþii în sufletele ambilor protagoniºti. Din
acel mo ment, îi va lega o strânsã ºi caldã
prietenie, ne dezminþitã vreodatã, deºi a avut
meandrele ºi os ci laþiile ei de comunicare: Pe Ion
Alexandru l-am cunoscut într-un amurg – îºi
aminteºte Arhiereul – când, însoþit de un prieten,
a trecut ºi pe la pragul chiliei mele de la
Mãnãstirea Rohia. La despãrþire i-am spus un
singur cuvânt. Cuvânt care l-a fãcut sã tresarã ºi
sã se facã alb la faþã. Dimineaþa a plecat spre
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Moldova, fãrã sã ne mai întâlnim. De unde, peste
câteva zile, mi-a trimis o scrisoare în care
spunea: nu mã mai intereseazã Moldova, mã
întorc la Rohia. Ceea ce s-a ºi întâmplat ºi acesta
a fost un început de drum ce nu s-a mai sfârºit
pentru mine niciodatã, pentru cã am rãmas
pentru totdeauna faþã de acest om cu aceleaºi
sentimente pe care le-am avut în primele clipe în
care l-am cunoscut. De la început am vãzut în el
un om deosebit, un fiu al Transilvaniei, un copil al 
satului ardelean, dar marcat de o lume ce se ivea
la orizont, ostilã spiritului sacru al satului
românesc36. 

Relaþia este mai întâi una ceremonios res -
pectuoasã, ca între un duhovnic ºi un fiu spir i tual,
cu adresãri cuvioase din partea poetului: Iubite
Pãrinte, Mult Prea Iubite Pãrinte Arhi man drit,
pentru ca, în scurt timp, ea sã devinã una strâns
frãþeascã, de caldã comuniune spiritualã: Iubite
Frate, Scump Frate Iustinian, Iubite Frate Scump. 

Ne aflãm la sfârºitul anilor `60, în ultimii
ani de studii universitare ale poetului, înaintea
plecãrii acestuia în periplul sãu de formare cul -
turalã, care l-a purtat pe la mai multe universitãþi
europene. Alexandru se aflã în cãutarea unui
drum spir i tual, întemeiat pe înþelegerea sensurilor 
profunde ale lumii ºi poate înaintea asumãrii unei
noi formule de creaþie poeticã. Are întrebãri ºi
aºteaptã de undeva rãspunsuri. Duhovnicul, cu o
seraficã rãbdare ºi o mare dozã de com pre hen -
siune, vine în întâmpinarea acestor aºteptãri cu
rãspunsurile care-i stau la îndemânã, acelea ale
credinþei ºi ale practicii spirituale ortodoxe.
Pentru cre ator, sacerdotul devine un in ter loc u tor
empatic, un reper moral, un lampadofor care, cu
fãclia sa de luminã, poate alunga tenebrele. Pe
vremea aceea, um bra ºi îndoiala încã nu-l pãrã -
siserã de tot pe poet: Vã am etern alãturi de
sufletul meu – scrie acesta (…) – cât de ex act ºi cu
câtã nostalgie m-am gândit la Muntele Taborului
ce mi l-aþi evocat ºi care, drag sufletului meu, m-a 
gãsit departe de a putea urca în aceastã iarnã
(…). Poeþii rãmân copii, oricât s-ar strãdui sã
devinã oameni în toatã firea. ªi ce iubesc eu în
Dumneavoastrã este o copilãrie limpede, rãmasã
neatinsã ºi fermecãtoare, rarã la oamenii mai în
vârstã. De aceea poate ne ºi dorim, nu noi, ci
copiii din noi, sã se uimeascã unul de altul. E

searã ºi lunã plinã, pe razele ei reci ºi serafice, vã 
trimit îmbrãþiºarea mea, stima ºi nos tal gia.
Etern, al Dumneavoastrã, Alexandru37.   

Într-o altã scrisoare, trimisã în anul 1968,
de la Freiburg, poetul îºi reafirmã frãþietatea, în
spiritul ascezei ºi credinþei regãsite, cu monahul
de la Rohia: Frate drag, e trecut de miezul nopþii
de mult, pacea nopþii mi te-a adus înainte ºi-þi
trimit iubirea mea adânc legatã de Rohia ºi de
sufletul tãu mare ºi ales. Dacã eu voi reuºi, pânã la
urmã sã fiu tot atât de bun poet, precum eºti tu
Duhovnic, mi-am îndeplinit rostul aici pe pã mânt.

Odatã cu consolidarea relaþiei spirituale
dintre cei doi protagoniºti, Mãnãstirea Rohia de -
vine, pentru poet, un spaþiu privilegiat, un liman
al liniºtii ºi al reculegerii, spre care tânjeºte cu
mare fervoare, dupã îndelungi tribulaþii exis ten -
þiale ori împovãrãtoare frãmântãri sufleteºti:
Acolo la tine ºtiu cã am mereu o chilie care mã
aºteaptã, o chilie unde sã pot pleca spre odihnã
capul pustiit ºi unde osul sã-ºi revinã, am un cuib
la Rohia, la Fratele Iustinian. Acel cuib mã aºteap -
tã. În pãdure, departe de lumea vremelniciilor ºi
aproape de Dumnezeu.

Din depãrtãri germanice, autorul Infer nu -
lui discutabil evocã înfiorat spaþiul mirabil ºi
aerul de bunã ºi înãlþãtoare mireasmã duhov ni -
ceascã al Rohiei. El devine impetuos liric, patetic
ºi nos tal gic, revãrsând un ºuvoi imnic de ad mi -
raþie pentru ceea ce a devenit între timp un reper
car di nal în existenþa sa, un soi de paradis mundan, 
un lo cus mirabilis al unor înalte energii spirituale. 
Tonul ºi frazarea metricã amintesc de curgerea ºi
expresia textelor sacre, de prospeþimea jubilaþiei
ºi de patetismul incantatoriu din Cântarea cân -
tãrilor: Rohia sfântã, sângerã-n gânduri, sfin þin -
du-se pe zi ce trece; cu fiecare bãtaie a clo po tului,
pãmântul cimitirelor devine din ce în ce mai uºor
în univers. Dupã fiecare liturghie sun tem tot mai
departe de moarte ºi tot mai aproape de zorii
învierii. Rohia trage drum adânc ºi ea spre zilele
acelea luminoase. Ea stã acolo, mi reasã în
pãduri.  (…) Rohia, raiul, râul sacru prin marile
pãduri de început, cât te iubesc, iubita mea
Rohia. Cât te iubesc nimeni nu poate ºti, cãci tu
iubita mea iubire, cea de pe urmã ºi întâi, cãci tu,
mireasã eºti a singurului mire ºi eu, nevrednic
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cãlãtor, gãsitu-te-am în straie de mireasã ºi
veºni cã mireasã ai rãmas. 

Fãrã îndoialã, magma poeticã a ceea ce va
deveni nucleul tematic din care se vor naºte mai
târziu poemele închinate Rohiei începe încã de pe
acum sã pulseze con stant, ajungând repede la
temperaturi înalte. Se va orândui curând în ti -
parele orfismului hieratic ºi ale patosului imnic: 
Acolo veacul nu-ºi aratã pasul ºi veºnicia ºi-a
zidit sãlaº/ Iubita mea Rohia este Sfântã ºi cine-o
poate oare preaiubi.

Pentru poet, Rohia devine cu adevãrat un
spaþiu magic, un racord la sacru (Rohia este un
Cuvânt ce-mi deºteaptã în suflet ºi grai mereu o
tresãrire inexplicabilã), un nexus cos mic de care
se simte legat definitiv, cu o bucurie ata ºantã:
Centrul spir i tual al Imnelor mele ce mã încumet
a le cânta este pacea de acolo, iubitul meu frate.
Nicio laudã nu este prea mare, nicio admiraþie nu 
este de prisos, niciun determinativ nu este prea
somptuos pentru exerciþiul admirativ ori chiar
pentru extaza poetului în faþa nodului cos mic
sacru care i se pare a fi aºezarea monahalã din
Þara Lãpuºului: Rohia este semn sacru, de
departe înscris în inima pãdurilor. Ea este ca o
cumpãnã divinã între aici ºi dincolo, o monadã
însã deschisã, precum Ierusalimul ceresc veºnic,
fãrã uºi de intrare ºi de ieºire. 

Al tar de celebrare profundã a sacrului, spa -
þiul mo nas tic maramureºean dobândeºte în ochii
poetului o simbolisticã naþional-identitarã înaltã,
su per la tive, pânã la a deveni sinonim cu o lamurã
a fiinþei etnice româneºti: Rohia este pentru mi ne, 
ceea ce, pentru moldoveni, este Putna lui ªtefan.
(…) Rohia este clopotul de tainã ce-l auzim venind
din viitor, peste colinele transilvane, sã vesteascã
þãrânii sã se întorcã în slava lui Dum ne zeu.

Devoþiunea lui Alexandru pentru Rohia
este totalã ºi necontrafãcutã, atât de ardentã, încât
îºi doreºte o identificare deplinã cu spaþiul mã -
nãstirii, în sensul dobândirii aici a unui loc pro -
priu de vieþuire. ªi-ar dori o casã sau mãcar o
chilie în curþile Rohiei. De aceea, încã din primii
ani ai prieteniei sale spirituale cu stareþul Iusti -
nian, îi propune acestuia sã accepte mutarea sa,
fie ºi temporarã, în cuprinsul aºezãrii monahale.
Gândul acesta îl însoþeºte ºi în peregrinãrile ger -
mane ºi este atât de stãruitor, încât la 9 mai 1970,
de pe malurile Rhinului, de la Aachen, îi scrie
„iubitului frate Iustinian”, în mintea cãruia în -
colþise pentru prima oarã ideea, despre actu -

alitatea acestui gând ºi ardoarea dorinþei sale de
a-l duce la îndeplinire. Îi oferã cu generozitate, ca
prinos al determinãrii ºi al tãriei de cuget în
ducerea la capãt a acestei „ispite”, un con sis tent
sprijin ma te rial (ceea ce se va ºi întâmpla de
altfel, câþiva ani mai târziu), pentru realizarea
construcþiei plãnuite: Iubit frate, mã gândesc cum 
voi veni la Rohia sã lucrez luni în ºir. Mã gândesc
foarte mult la gândul tãu de a face o casã lângã
mãnãstire. În casa nouã ce o faci, sã-mi faci mie o 
chilie, o chilie spre pãdure, unde sã-mi aduc cãrþi
ºi câteva lumini ºi care sã fie chilia mea. Acolo
voi veni când voi prinde vreme, mereu, sã scriu ºi
sã plâng, sã te vãd pe tine ºi sã ascult clopotele.
Mã gândesc cã ar trebui sã facem rost ºi de un
clopot mai mare, un clopot care sã grãiascã mai
greu ºi mai adânc, un clopot în care sã încapã tot
Maramureºul.

În dumbrãvile sacre ale Rohiei, cum le nu -
meºte arhimandritul, Alexandru petrece rãstim -
puri fecunde pentru creaþia sa, îndeosebi verile pe
care le evocã mai apoi cu o nostalgie aproape
elegiacã: Îmi iau rãmas bun, cu lacrimi în suflet,
de la sfintele dealuri ale Rohiei. Nu pot sã spun ce 
a însemnat ºi aceastã varã petrecutã aici pentru
mine. În fiecare zi ceasul m-a sculat la ora 5 ºi am 
lucrat. Am scris Imne pentru sufletul acestui po -
por. (…) Am putut sta aici o lunã de zile, în
Lighet, zi cu zi ºi bucuriile muncii mele numai
Dumnezeu le poate ºti. Aceste dealuri transilvane 
domoale, împãdurite, cerul acesta senin ºi îngã -
duitor, vânturile ºi florile mi-au mângâiat sufletul 
ºi viaþa, împreunã cu oamenii ce sunt aici, slu -
jindu-l pe tatãl ceresc ºi pat ria pãmânteanã, spre
cea de veci. 

Cum am vãzut deja, poetul ºi-ar fi dorit un
spaþiu numai al sãu în cuprinsul mãnãstirii. Pentru 
aceasta, a contribuit cu o parte din drepturile sale
de autor pentru volumul Imnele Transilvaniei ºi,
ul te rior pentru traducerea Cântãrii cântãrilor, la
ridicarea construcþiei care mai târziu va primi
numele de Casa Poetului. Acesta, însã, din pri cini 
nedesluºite încã pe deplin, se va depãrta tot mai
mult, cãtre sfârºitul anilor ‘70, de locul fas cinant
ºi inspirator al Rohiei, Taborul Transil vaniei,
cum o numeºte într-un loc. Este foarte posibil ca
aceastã înstrãinare sã fi fost ocazionatã ºi de ple -
carea de la Rohia, înspre înalte demnitãþi ecle -
ziastice, a stareþului Iustinian. Poetul rãmâne cu
încredinþarea, nu lipsitã de un gram de orgoliu, cã
edificiul din incinta mãnãstirii, la care a con tribuit 
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ma te rial ºi l-a înnobilat cu prezenþa sa, „este
întâia casã din Transilvania, ridicatã de un poet
român, nu pentru a locui în ea, el, ci Cu vântul,
Mirele cel Sfânt, Cântecul, Verbul, Hristos”.

Este încã o dovadã a identificãrii depline a
spiritului poetului cu spiritul locului ºi cu sa -
cralitatea acestuia. O comunicare ºi o cu mi ne -
care, cu eidosul, cu energia sacrã a acestui reper
spir i tual car di nal. Fapt remarcat de altfel ºi de
arhiereu, spre finalul corespondenþei celor doi:
Mã bucur cã urmele tale vor rãmânea imprimate
acolo ºi mulþi, mult timp, le vor cãuta pe cãrãrile
din aceste dumbrãvi sacre. Numele lui Ioan
Alexandru se logodeºte cu vatra maramu reºea nã.

Din pãcate, profunda, organica legãturã a
poetului cu Rohia, locul înalt privilegiat ºi topos
predilect al multora dintre imnele sale, nu a fost
pecetluitã ºi prin des invocata întoarcere a þã rânii 
în þãrânã, prin statornicirea odihnei sale de veci
în cuprinsul mãnãstirii mult îndrãgite. La moartea 
sa, la cumpãna dintre milenii, în luna septembrie a 
anului 2000, poetul îºi gãseºte li niºtea eternã,
într-un alt spaþiu sacru transilvan, cimitirul Mã -
nãstirii Nicula, ctitorie pe care o re gãsim, de ase -
menea, celebratã în imnele sale. Pe foarte mulþi
i-a contrariat locul îngropãrii sale. Pentru mulþi
dintre prietenii poetului a rãmas de neînþeles de ce 
acesta nu a fost aºezat la capãtul de cale, în drum
spre vãmile vãzduhului, într-una din poienile
însorite ºi pline de farmec celest ale lã caºului de
spirit pe care l-a purtat cu atâta frenezie în suflet.
Alãturi de mulþi dintre apropiaþi, prie tenul sãu de
o viaþã, fostul stareþ de altãdatã al Rohiei, epis -
copul Iustinian Chira, apreciazã la rându-i ale -
gerea locului de înmormântare a poe tului, ca pe o
regretabilã ºi de neiertat eroare: Era dorul lui (de
a fi înmormântat la Rohia, n.n.). Înmormântarea
lui a fost un ac ci dent, o gravã greºealã a acestei
generaþii (s.n.). Nicio datã nu mi-a vorbit despre
Nicula38. 

În cãutarea înþelegerii acestui neaºteptat
dez nodãmânt, au fost ºi voci care au susþinut cã
treptata îndepãrtare a poetului de aºezãmântul
monahal lãpuºean s-ar fi datorat ºi prezenþei tot
mai pregnante aici a unui alt mare cãrturar ºi om
de spirit, Pãrintele Nicolae, adicã scriitorul N.
Steinhardt. Nu am putea stabili cât temei ºi câtã
dozã de speculaþie existã în astfel de afirmaþii.

Cert este cã rafinatul eseist ºi critic care a fost
autorul Jurnalului fericirii avea o preþuire înaltã,
exprimatã pub lic în mai multe scrieri sau inter -
venþii, faþã de forþa ºi altitudinea creatoare a lui
Alexandru pe care îl aprecia ca fiind pe cale de a
deveni aproape o instituþie: E neîndoielnic, un
mare or a tor, un pred i ca tor de clasã superioarã,
un dascãl de facturã naeionescianã. Poeziile sale
imnice nu-s de dispreþuit, deºi fireºte sunt de gen.
Sã nu uitãm, însã, cã ºi Claudel a scris ode39. 

În altã parte, monahul Nicolae deplânge,
chiar în mod di rect, îndelungata absenþã de la
Rohia a poetului, ceea ce, în opinia sa, di mi -
nueazã ºansa acestui loc mirific, înnobilat de
înalte energii spirituale, de a deveni un al doilea
Pãltiniº: Ioan Alexandru ar fi putut da Rohiei
faimã. Nu a mai venit aici de multã vreme. Pãcat.
Alãturi de el, puteam fi ºi eu de folos40. 

Smerenia scriitorului monah, fratele
Nicolae, celãlalt spirit tu te lar al Rohiei, închide în 
ea regretul confratern al absenþei creatorului, din
cuprinsul înduhovnicit al  lãcaºului de cande -
le-cuvinte. A încã unui spirit cre ator. Alexandru
însã, cu toatã absenþa sa fizicã, nu a plecat nicio -
datã de tot din cuibul de flacãrã al Rohiei, acolo
unde fiinþa sa umanã ºi creatoare a suferit mutaþii
esenþiale, transfiguratoare, cunoscând revelaþia ºi
revãrsarea de har. De aceea, vom considera pe
drept cuvânt, cã Rohia, ca omphallos sacru, rã -
mâne un filigran spir i tual preg nant, imposibil de
dezlipit de fizionomia creatoare a poetului, pre cum
în aceastã vibrantã chintesenþiere liricã: Între pãduri 
de fag ºi de stejar,/ În Maramureºul de sãrbãtoare/
Cu faþa întoarsã cãtre Rãsãrit/ Rohia este maicã
nãscãtoare. (Rohia – Imnele Transilvaniei)

Pe lângã relaþia sa particularã cu Rohia,
Alexandru are ºi o statornicã ºi neascunsã ad -
miraþie pentru întregul þinut al Maramureºului din 
anii ‘60-‘70 ai secolului trecut, pãstrãtor încã la
acea vreme a unor valori gen u ine, arhetipale,
funcþi onând încã nealterate. Poetul, care îi dedicã
o întreagã carte de imne, vede spaþiul ca pe o
expresie pregnantã a unei primordiale civilizaþii a
lemnului ºi a unei puritãþi de grai ºi de credinþã
feritã de stricãciune ºi de ispitele modernitãþii
deturnante. Era acum o jumãtate de veac: Am
ajuns de Schimbarea la Faþã în aceastã republicã 
uriaºã a Maramureºului, acest sat cos mic (s.n.),
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îmbrãcat în portul sãu dumnezeiesc. Am intrat în
case ºi am vãzut bãtrâni pe patul de moarte,
împãcaþi cu lumea ºi cu Dumnezeu. Am vãzut
rãzboaie de þesut, am vãzut fete ce se gatã de
mãritat, am auzit sfârâind cratiþele pe cuptoare în 
vetre strãmoºeºti, am auzit prunci plângând, am
vãzut o lume fãrã seamãn pe faþa pãmântului.

Peste un desen de vieþuire fun da men tal ar -
haic, se suprapune un model etico-religios, de o
puritate ºi de o curãþenie înduioºãtoare: Civi -
lizaþia Maramureºului este una a cuvântului, a
întrupãrii acestuia în sanctuare de stejar. Ei au
rostit întâia oarã (…) întâiele fraze cântãtoare
ale sufletului nostru românesc, plecând de la Sta -
v ropighia Sfântul Mihail din Peri, cea mai veche
lavrã româneascã, cu ancora neatârnãrii zvârlitã 
peste munþi, di rect în inima Bizanþului, când
acesta era în floare. (…) Sufletul prea plin al
acestei realitãþi voievodale este o constantã a
istoriei poporului nostru41. 

În alt loc, spaþiul este privit ca un topos
sinergic de convergenþe, deopotrivã intim ºi exo -
tim, închizându-se în sine pentru a-ºi prezerva
fizionomia inconfundabilã ºi deschizându-se în
acelaºi timp cãtre lume, pentru ca prin capilarele
sale sã circule esenþã vitalã ºi pulsiuni conectate
cu mersul ºi ritmurile timpului: Aºa este Mara -
mureºul, o veºnicã ieºire într-un drum ce pleacã,
alãturi de altul ce vine. O þarã pânã nu demult în
sine, dar în veºnicã trezie ºi cãlãtorie. Cele peste
douãzeci de mãnãstiri ce îmbrãcau acest þinut ºi
cele peste treizeci de biserici, capodopere în
lemn, erau locul înspre care se cãlãtorea. Cãci
veneau sãrbãtorile ºi drumul chema ºi pe cântec
începeau intrãrile ºi ieºirile ºi înnoirile spi ri -
tuale. Nicãieri poate, în þarã, nu ai sentimentul
acesta de statornicie arhaicã, de când e lumea,
îmbinat cu celãlalt, al veºnicului gata de drum.
Portul ºi sãrbãtorile au toate acest sen ti ment al
cãlãtorului, al marii cãlãtorii. Este cãlãtorie,
pentru cã mutaþiile sunt pe plan spir i tual, de
ordin cos mic ºi nemiºcarea spaþialã uneori în -
seamnã aluviune cosmicã42.

Imnele pe care poetul le consacrã acestui
mare sat cos mic ori republicii lemnului au aceeaºi 
perspectivã a privirii admirative de facturã neo -
romanticã, încãrcate de pietate ºi patos evocator
pentru un tãrâm pri mor dial, cvasifabulos, un loc
augural fast, al cãrui nume trimite irevocabil la
zorii limbii române, prin evocarea textelor rota -

cizante de la Mãnãstirea Peri, sau la întemeierea
istoricã româneascã, prin descãlecatul peste mun -
þi al lui Dragoº ºi Bogdan.

Maramureºul din poemele lui Alexandru
este în acelaºi timp un spaþiu al conservãrii cre -
dinþei ºi tradiþiei, al bogãþiei de expresie închise în 
formulele arhaice ale limbii, un univers moral
organizat riguros de un ethos an ces tral ºi de o
naturalã vieþuire în ritmurile firii ºi ale  cos mo sului:
Asta-i sfinþenia voastrã, Maramureºenilor/ Astea
vã sunt comorile/ Naºtere de prunci, trude din
greu/ Þinute sãrbãtorile/ ªase zile ponos la coasã
sau în adâncul/ Pãmântului/ A ºaptea în genunchi
sobor la al tar/ Sub flãcãrile Cu vân tului. (Maramureº)

Spaþiul are rostul sãu patriarhal îndãtinat,
acela de a ridica, în manierã genuin þãrãneascã,
particularul la uni ver sal ºi de a-l încãrca de înþe -
lesuri fundamentale grave, sapienþiale ori me ta -
fizice. El se constituie ca un semnificant orig i nal,
dintr-o vastã semioticã a lumii, adeverind ºi mãr -
turisind despre trainice rãdãcini creºtine proto -
româneºti, despre profunde semnificaþii es ca tho -
logice ori despre sensul ºi devenirea istoricã a
neamului. Evocând Maramureºul, poetul scrie
despre descãlecãri mitice (Culcuºul cald din care
tocmai zimbrul plecat-a), despre neperisabilul
nimb eroic baladesc al haiducului, (Când Pintea
muri, Maramureºul pentru o clipã s-a întunecat/
Era cu rãstignitul în legãturã), despre toga preo -
þeascã de reînviatã virtute romanã a lui Lucaciu,
despre Buteanu ºi martirii Sighetului, oase din
oasele patriarhilor, fii ai fãgãduinþei, despre Ieud 
ºi Moisei, despre Mãnãstirea Perilor, cea izvo -
ditoare de grai in au gu ral românesc, despre nuntã
ºi moarte – ceremonialuri imuabile, despre mis -
tica rugãciunii ori despre arcul spir i tual in te gra tor 
al credinþei strãmoºeºti: Din Munþii Ma ra mu re -
ºului pe vreme bunã/ Se vãd în Bizanþ cu polele
sfintei So fia/ La Stavropighia Peri/ Mo nahii da -
co-romani/ tãlmãcesc pe limba lor/ Evan gheliile ºi
Liturghia (…)/ Pe Iza ºi Mara mo nahii poartã pe
cai/ Sfântul mir, jertfã nesân geroasã. (Mara mureº)

În sensul viziunii teofanice asupra lumii,
Maramureºul rãmâne definitiv pentru Alexandru
expresia satului pri mor dial, a leagãnului de
veºni cie ºi de cuvioºenie care mutã raiu-n fie care
casã. El se constituie într-o esenþã apri oricã,
imuabilã ºi eternã pânã la sfârºitul eoa nelor ºi al
transfigurãrii ultime, dupã cum evocã versul sãu.
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Mihai Pop
1907-2000

Rucsandra POP

 Lumea aceea în care s-a for mat, cei 7 ani de acasã, ºcoala, lumea aceasta multiculturalã a
zonei, cu unguri, ucrainieni, slovaci – cred ca erau ºi nemþi în zonã – asta e prima explicaþie pentu
poliglotism ºi pentru capacitatea lui teribilã pentru a asimila o limbã strãinã ºi pentru a schimba
limba de conversaþie. De regulã, când era în cercuri cu mai mulþi strãini, din zone lingvistice
diferite, [Mihai Pop] îi vorbea fiecãruia în limba lui, schimbând foarte rapid ºi firesc registrul. El
s-a nãscut în Imperiul Austro-ungar care reunea lim bi diferite, culturi diferite. 

(Interviu cu Silviu Angelescu, realizat de Rucsandra Pop, Bucureºti, 2009)

Nãscut în satul Glod de pe Valea Izei,
dar crescut în Apºa de Jos, localitate
aflatã pe malul drept al râului Tisa,

ºi pendulând între cele douã pãrþi de Maramureº
despãrþite de o graniþã dupã Primul Rãzboi Mon -
dial, Mihai Pop a fost influenþat de multi cul tu -
ralismul zonei. Transcarpatia se aflã pe o placã
turnantã – între România, Ungaria, Slovacia,
Polonia ºi Ucraina de astãzi, cãreia, de altfel, îi
aparþine în prezent. În copilãria lui Pop, acea parte 
de lume fãcea parte din statul cehoslovac.

Tatãl sãu, ªtefan Pop, era fiul preotului
Mihai Pop din Apºa ºi al Anisiei Maria Anderco
din Medieºul Aurit. Fiind ordinat preot în 1905,
ªtefan s-a cãsãtorit cu Iulia Lazãr. Iulia era sora
mai mare a fruntaºului naþional þãrãnist Ilie Lazãr
ºi provenea dintr-o veche familie de nobili ma -
ramureºeni. Pe aceastã parte „ambii pãrinþi pro -
veneau din famimlii nobiliare, mama aparþinând
familiei Ivaºcu din Apºa de Jos, din dreapta Tisei,
iar tatãl fiind de scen dent al familiei Lazãr din
Purcãreþ, un sat din zona Chioarului, unde tot al
doilea om este Lazãr”1 .

În 1907, tânãrul preot Pop a preluat parohia
din Glod, un sãtuc uitat de lume, la care ºi astãzi
se ajunge greu, drumul nefiind în întregime asfal -
tat. La doar câteva luni dupã ce ªtefan ºi Iulia s-au 
instalat la Glod, au început sã vinã pe lume copiii.
Nãscut în 18 noiembrie, Mihai a fost cel mai mare 
dintre cei 8 copii ai familiei, din care doar 6 au
atins maturitatea.

În 1911, mai mulþi intelectuali mara mu -
reºeni, printre care ºi preotul ªtefan Pop, au

înfiin þat un despãrþãmânt al societãþii culturale
„Astra” pentru comunele româneºti de pe vãile
Viºeu ºi Iza. În fiecare duminicã ºi sãrbãtoare,
preotul ªtefan mergea în diferite sate pentru a þine 
conferinþe in struc tive þãranilor. 

În toamna anului 1913, fa milia Pop s-a mu -
tat în dreapta Tisei, în Apºa de Jos, unde ªtefan a
fost numit preot ºi ad min is tra tor în beneficiul su -
pe rior din satul sãu de origine.

Izbucnirea Primului Rãzboi Mondial a în -
semnat pentru mulþi maramureºeni convocarea în
armata austro-ungarã, „unde erau nevoiþi sã lupte
pentru o cauzã strãinã idealurilor naþionale”2.
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Pre o tul ªtefan Pop nu a fost concentrat, însã cum -
natul sãu, Ilie Lazãr, a fost trimis, în 1916, în
prima linie a frontului bucovinean, pentru a lupta
cu trupele ruseºti. Din acest mo ment, destinul sãu
se va îndrepta pe o traiectorie politicã, care va
influenþa mai târziu ºi destinul tânãrului Mihai
Pop.

Astfel, „în septembrie 1918, convins cã Pu -
terile Centrale au pierdut rãzboiul, Ilie Lazãr a
dezertat din armata autro-ungarã”3. El a fãcut
parte din delegaþia de maramureºeni care a parti -
cipat la Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia
din 1 decembrie 1918, precum ºi din delegaþia
românilor transilvãneni care a prezentat gu ver -
nului de la Bucureºti Rezoluþia de Unire a Tran -
silvaniei cu România, obþinând chiar o audienþã la 
primul-ministru Ionel Brãtianu4. Cariera politicã
a lui Ilie Lazãr ºi implicarea lui în toate acþiunile
Partidului Naþional au luat avânt, ocupând o po -
ziþie de frunte în partid, ca om de încredere al lui
Iuliu Maniu.

În 9 decembrie 1919, senatorii ºi deputaþii
din Maramureº, Ugocea ºi Sãtmar adreseazã un
memoriu guvernului român în legãturã cu fixarea
graniþei de nord, care ar fi dat României întreg
Maramureºul istoric. În urma tratatelor de pace
încheiate în anii 1919-1920, Maramureºul de la
nord de Tisa a intrat, însã, în componenþa Ceho -
slovaciei, peste 11.000 de români rãmânând în
afara graniþelor þãrii. Preotul ªtefan Pop a cerut
episcopului Hossu parohia vacantã din Sat-ªuga -
tag ºi Hãrniceºti, pe motiv cã parohia lui era în
Cehoslovacia. Acest lucru, însã, nu s-a întâmplat.
Pentru a pãstra legãtura cu þara, preotul a înfiinþat
prima societate culturalã numitã „Sfiinþii Arhan -
gheli Mihail ºi Gavril”, care „organiza ma ni fes -
tãri culturale pentru românii din localitãþile
româneºti de la nord de Tisa”5. 

În 1921, Mihai Pop a început sã frecventeze 
cursurile Liceului „Dragoº-Vodã” din Sighet,
fiind nevoit sã treacã graniþa pentru a merge la
ºcoalã. De altfel, astãzi podul care leagã Sighetul
de localitatea ucraineanã Solotvino poartã nu -
mele lui Mihai Pop. În anii liceului, datoritã
relaþiei apropiate cu unchiul sãu Ilie Lazãr, care

avea o viaþã politicã foarte activã, Mihai Pop a
fãcut parte din organizaþia de tineret a Partidului
Naþi onal. Spre deosebire de fratele sãu Nicoarã,
Mihai a decis sã nu îmbrãþiºeze cariera politicã,
însã angajamentul sãu pol i tic s-a reflectat în
publi cistica lui din perioada interbelicã.

În toamna lui 1923, Ilie Lazãr s-a mutat la
Bucureºti, profesând ca avocat. Într-o scrisoare
adresatã mamei lui, îºi aratã dragostea ºi grija
pentru cei rãmaºi acasã, în spe cial pentru nepoþi:
„Iubiþilor mei fraþi ºi sorã ºi cumnat le doresc tot
binele ºi îi rog sã grijeascã de Dta. Va veni timpul
ºi nu e departe când eu voi fi în stare sã ajut pe
toþi. Nepoþilor mã voi îngriji sã capete învãþãtura
cea mai bunã, deoarece ei sunt mai norocoºi ca ºi
noi6. Prezenþa unchiului sãu în capitala Româ niei
ºi proaspãta unire au contribuit la decizia lui
Mihai Pop de a urma facultatea la Bucureºti ºi nu
la Cluj, la Budapesta sau la Viena, ca majoritatea
maramureºenilor. În 1925, Mihai Pop a venit sã se 
înscrie la Facultatea de Litere din Bucureºti, ca
bursier al statului cehoslovac. Ironia face ca 4 ani
mai târziu, dupã ce îºi terminase facultatea ºi
devenise deja cetãþean român, Mihai Pop sã pri -
meascã de la statut român o bursã de continuare a
studiilor în Cehoslovacia.

Rolul de „fiul cel mare”, dar ºi contextul
isto ric în care a crescut, i-au conferit lui Mihai
Pop o poziþie privilegiatã. El a beneficiat de cele
mai bune condiþii de educaþie, dovedind, însã, ºi
un interes, ºi o evidentã aplecare spre cunoaºtere.
Interesant este de notat ºi faptul cã, fiind fiul
preotului, el s-a poziþionat de la bun început în
rolul de observator, fiind în acelaºi timp ºi in sider, 
ºi out sider al comunitãþii din care venea. O anec -
dotã pe care Mihai Pop i-o relateazã sociologului
Zoltán Rostás este relevantã pentru aceastã „pri -
vire antropologicã” pe care viitorul cercetãtor ºi-a 
dezvoltat-o de foarte devreme: Când m-am dus eu 
prima oarã în Maramureº sã culeg, când eram
încã stu dent ºi m-am dus la joc sã culeg cântece,
nu? ºi aveam feciori prieteni în sat, cã tot ai
prieteni în sat, ºi la un mo ment dat ei au început
sã se taie cu cuþitele, cã aºa se întâmpla acolo la
joc, pentru fete se tãiau cu cuþitele, ºi atunci unul
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dintre prietenii mei a venit la mine ºi mi-a spus:
Domniºor, ieºi afarã cã noi avem de lucru aici. ªi
m-a rugat sã ies afarã, ºi ei s-au tãiat ºi când au
terminat, m-au chemat înapoi. Dar ei mã pro -
tejau, ºi mã considerau domniºor, cã eram bãia -
tul popii7. 

În perioada respectivã, interesul pentru fol -
clorul acelei zone era ridicat. Existau deja mai
multe culegeri ale unor intelectuali locali ca
Alexandru Þiplea, Ion Bârlea ºi vicarul Tit Bud.
În 1911 „a cutreierat satele maramureºene
Tiberiu Brediceanu, care ca delegat al Academiei
Române ºi cu sprijinul Astrei a adunat folclorul
muzical þãrãnesc”8. La doi ani dupã Brediceanu,
compozitorul maghiar Bartók Béla a fãcut o cam -
panie de cercetare în Maramureº, în urma cãreia a
cules peste 300 piese, publicate într-un volum
dedicat acestei zone. Între anii 1920-1924, Tache
Papahagi a fãcut cercetãri în aproape toate satele
maramureºene, în urma cãrora a rezultat lucrarea
Graiul ºi folklorul Maramureºului, apãrutã în
1925. Lucrarea este exhaustivã propunându-ºi sã
suprindã spiritul Maramureºului, adicã graiul,
fol clorul în manifestarea lui artisticã, etnografia,
starea economicã, biserica, ocupaþiile, portul ºi
tipul, caracterul locuitorilor, aºezãrile, tradiþiile,
credinþele. Bogatul capitol de texte folclorice
(569 de piese) cuprinde doine, strigãturi, oraþii de
nuntã, bocete, colinde, rugãciuni, balade (cate -
gorie po etic-muzicalã cu o prezenþã mai slabã în
zona maramureºeanã), descântece, cimilituri, jo -
curi de copii, tradiþii ºi legende, datini, superstiþii, 
basme, în fine, muzica unor texte. 

De altfel, Papahagi aduce în discuþie ºi dra -
ma pierderii nordului Maramureºului, pe care o
analizeazã din punct de vedere eco nomic. „Prin -
cipala ocupaþiune a Maramureºenilor o formeazã
creºterea de vite care e determinatã de confi -
guraþia terenului. Singura resursã pe care con -
teazã aceastã þarã întru îndestularea nevoilor
zil nice rezidã în pãstorit ºi vite mari. În aceastã
privinþã, prin noua delimitare a graniþelor ro mâ -
no-cehoslovace, Maramureºul de cade mult,
pentru cã peste 100 de munþi din nordul ca ºi din
sudul Tisei, pe cari înainte de 1914 îi întrebuinþa
pentru pãºunatul de varã, astãzi îi pierde, aºa cã
cele mai multe turme de oi ale Maramureºului, ca

ºi vitele mari sunt silite sã vãreze în puþini munþi
din jurul Borºei rãmaºi României, întucât lanþul
muntos sud-vestic – Þibleº-Gutâi – ca ºi hotarul
Sãpânþei nu pot îndestula turme mari ºi nume -
roase”9.

Se poate spune cã o datã cu plecarea la
facultate la Bucureºti, Mihai Pop se rupe de fa -
milie, devenind un „Pop rãtãcitor”. Însã influenþa
familiei ºi a locului în care s-a for mat l-a urmãrit
de-a lungul vieþii. Într-un interviu acordat revistei 
„For mula AS”, la vârsta de 90 de ani, Mihai Pop
spunea: Asta-i viaþa, primeºti influenþe dintr-o
parte ºi alta cât trãieºti ºi le pãstrezi pe cele care
consoneazã cu tine. Nu-i nimica rãu în asta. Im -
por tant este sã nu uiþi cine eºti ºi de unde ai
plecat.

Mihai Pop a vorbit în nenumãrate rânduri
despre faptul cã locul de origine ºi rudele apro -
piate i-au influenþat subtil, dar hotãrâtor, multe
dintre preocupãrile ºi alegerile de viaþã. Pe de o
parte, interesul lui Pop pentru slavisticã are le -
gãturã cu profesia tatãlui, care era preot. Aºa cum
îi povestea lui Zoltán Rostás câþiva ani mai târziu, 
preo þii din satul vecin fuseserã cei care îl iniþia -
serã în vechea slavã, arãtându-i ºi legãturile cu
literatura noastrã veche. Tânãrul cercetãtor era
convins cã, pentru a lãmuri problema istoriei ma -
ra mureºene, cunoºtinþele de slavisticã îi erau abso lut
necesare. Pe de altã parte, multe dintre articolele
publicate de Mihai Pop între anii 1937 ºi 1940 în
„Lumea româneascã” ºi „Azi” – publicaþii con -
duse de Zaharia Stancu – au teme le gate de politi -
ca mara mureºeanã sau de acþiunile Partidului Naþio -
nal Þãrãnist, unde activa unchiul sãu, Ilie Lazãr. 

Încã de la terminarea facultãþii, Mihai Pop
participa în fiecare varã la cercetãrile sociologice
organizate de Gusti în di verse sate din România.
În campaniile de la Fundul Moldovei (1928),
Drãguº (1929), Runcu (1930) ºi Cornova (1931)
culesese folclor muzical împreunã cu muzi co -
logul Constantin Brãiloiu ºi cu Harry Brauner, cu
care ajunsese sã aibã relaþii extrem de apropiate.
Echipele ªcolii Gusti erau foarte di verse ºi, din -
colo de cercetare, munca în echipã le asigura
monografiºtilor ºi o viaþã socialã foarte intensã.

De altfel, Mihai Pop a cunoscut-o pe viitoa -
rea lui soþie în cam pania de cercetare pe care a
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condus-o, în 1939, împreunã cu Anton
Golopenþia în plasa Dâmbovnicului. Irina Sturza,
proaspãtã absolventã a Facultãþii de Agronomie,
se afla la Piteºti ca membrã a echipelor studenþeºti 
din cadrul Serviciului So cial, care trebuiau sã
contribuie la modernizarea satelor româneºti.
Mihai Pop, în calitatea sa de membru în echipele
lui Gusti ºi în cea de subdirector la Direcþia pu bli -
caþiilor din cadrul Institutului de Cercetãri So -
ciale al României, a participat la instruirea acestor 
echipe, înainte de a începe cercetarea de la
Dâmbovnic. Întâmplarea face cã în echipã era
nevoie de un spe cial ist în agronomie ºi Pop a
recrutat-o în echipa de cercetare pe cea care avea
sã-i devinã soþie. Într-o scrisoare pe care Mihai
Pop i-o trimite lui Anton Golopenþia la începutul
lui au gust 1939 de pe teren, îi spune acestuia cã a
gãsit un inginer agronom foarte bun, fãrã sã facã
alte precizãri. Într-o altã scrisoare, câteva zile mai 
târziu, îi menþioneazã ºi numele tinerei agro noa -
me ºi într-o mai largã dare de seamã trimisã la
sfârºitul lunii au gust precizeazã cã vrea sã o
scoatã din echipa Serviciului So cial ºi sã o treacã
în echipa de monografiºti, pentru a se ocupa de
problemele reformei agrare. Datoritã mobilizãrii
gen er ale, echipa de cercetare a fost nevoitã sã-ºi
întrerupã terenul la Dâmbovnic la începutul lui
septembrie 1939. Mihai Pop ºi Irina Sturdza s-au
cãsãtorit cãteva luni mai târziu. Între 1939 ºi
1947, Mihai Pop a fost angajat al Ministerului
Propa gandei, de unde în 1940 a fost delegat la
Ministerul Afacerilor Externe ca secretar de presã 
la Legaþia României din Bratislava, capitalã a
noului înfiinþat stat slovac. 

Cãsãtoria maramureºeanului cu tânãra aris -
to cratã este interesantã ºi din perspectiva faptului
cã, în acea perioadã, cãsniciile între reprezentanþi
ai familiilor boiereºti din Regat ºi din Moldova ºi
tineri din Transilvania erau o raritate. Deºi Mihai
Pop se trãgea dintr-o veche familie de nobili
mara mureºeni, acest lucru nu avea mare greutate
în angajarea unei cãsãtorii cu o boieroaicã, care
era Sturza prin tatã ºi Câmpineanu prin mamã.
Într-un interviu pe care mi l-a acordat în 2007,
istoricul Neagu Djuvara, apropiat al Irinei Sturza,
surprindea cu eleganþã felul în care a fost primit
tânãrul Pop de noua sa familie ºi de anturajul

acesteia: „Când se aude cã Irina, pe care noi o
chemam Fof, se logodeºte cu un ardelean pe care
îl cheamã Pop, deci un nume foarte curent, aºa…
era un fel de mirare, era un lucru destul de rar încã
în epoca aia”10. Amãnuntul pe care Neagu Djuva ra
nu l-a precizat în interviu, dar care apare într-un
articol dedicat cãsãtoriilor dintre ardeleni ºi
dom niºoare de origine nobilã din Regat, este cã
fa milia soþiei nu l-a primit neapãrat cu braþele
des chise. „Vã pot spune (confidenþial!) cã mai -
cã-sa, coana Irina, nãscutã Câmpineanu, a cam
strâmbat din nas la început, la gândul unei cãsã -
torii a fetei în afara gãºtii protipendadei vala -
ho-moldovene. Nu mai spun, la începutul erei
comuniste, când cu vânãtoarea celor cu origine
socialã nesãnãtoasã, satisfacþia lui Fof de a avea
la ºcoalã copii care se numeau Pop, ºi nu Brânco -
veanu sau Ghica sau Cantacuzino”11 .

Dincolo de valoarea de anecdotã, aceste
aspecte le gate de mariajul lui Mihai Pop cu Irina
Sturza, sunt relevante dacã sunt puse în con text
istoric ºi în contextul turnurii pe care a luat-o
cariera lui Pop în urma acestei cãsãtorii. Comen -
tariile istoricului Djuvara, ºi el reprezentant al
unei familii aristocratice, aratã cã, deºi fa milia lui
Mihai Pop avea pretenþia de a coborî din Bogdã -
neºtii din Maramureº (Djuvara interviu, 2007),
acest lucru nu conta pentru clasa suprapusã din
Regat ºi Moldova. Istoricul, însã, face aceastã pu -
nere în con text: „asta într-adevãr fãcea ca un fel
de aristocraþie de altã naturã, care se îmbina cu o
boieroaicã din cea mai înaltã categorie ºi þine sã
precizeze cã Pop a fãcut imediat o figurã fru -
moasã ºi cã era deja un domn cu o oarecare
reputaþie de sa vant”12. Cert este cã prin aceastã
legãturã, Mihai Pop intra într-o elitã bucu reºtea -
nã, la care avea deja acces parþial prin înrudirea cu 
Ilie Lazãr ºi prin faptul cã acesta era apropiatul lui 
Iuliu Maniu, dar ºi prin legãtura cu sociologul
Dimitrie Gusti ºi cu muzicologul Constantin
Brãiloiu.

 Mihai Pop a fãcut parte din generaþia de
intelectuali care s-a afirmat între cele douã rãz -
boaie mondiale ºi este unul dintre interbelicii rã -
mãºi, pe nedrept, în umbrã. Deºi cursul de folclor
literar, scris împreunã cu Pavel Ruxãndoiu ºi pu -
blicat în 1976, ocupã încã un loc cen tral în biblio -
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grafia obligatorie a studenþilor de la facultãþile de
litere din întreagã þara, Pop rãmâne încã o perso -
nalitate cunoscutã doar de specialiºtii în ºtiinþele
socioumane. Se poate spune, însã, cã ºi aceºtia au
o viziune parþialã a rolurilor pe care le-a înde -
plinit Mihai Pop în sfera culturalã, atât ca pro -
fesor universitar ºi conducãtor de cenacluri, cât ºi
cercetãtor, cre ator de instituþii, man ager ºi dip lo -
mat cul tural. În acest mo ment, existã prea puþi ne
abordãri ale studiul vieþii ºi operei lui Mihai Pop
care sã vinã cu aceastã viziune holisticã.

Nãscut în 1907, Mihai Pop ºi-a început acti -
vitatea într-o epocã în care apãreau noi curente ºi
în care disciplinele se legitimau ca domenii de
sine stãtãtoare, ºi a contribuit din plin la acest
pionierat. Parcursul lui de la lingvistica purã pânã
la antropologia culturalã, cu prolifice detururi în
zona sociologiei, a teoriei literare ºi a semioticii ºi 
cu un rol im por tant în dezvoltarea folcloristicii
moderne, îl fac un continuator al tradiþiei inte -
lectualilor ardeleni cu formare enciclopedicã.
Exis tã ºi o dimensiune a carierei lui Mihai Pop
care este foarte puþin exploratã, mai ex act acti -
vitatea sa de ziarist ºi de dip lo mat din anii ‘30 ºi
‘40, care aratã cã, dincolo de cariera ºtiinþificã,
acesta a fost ancorat foarte bine în realitatea poli -
ticã a epocii sale.

În a doua parte a vieþii sale, Mihai Pop a
devenit un purtãtor de cuvânt al culturilor din
Europa Centralã ºi de Est, pe care le-a admirat ºi
le-a cunoscut în profunzime. Mai mult, Pop a unit
estul cu vestul, reuºind sã traducã într-un limbaj
ac a demic oc ci den tal specificul culturilor din
aceastã parte a Europei. Pop cunoºtea peste zece
lim bi ºi prin intermediul limbilor reuºea sã des -
cifreze culturile re spec tive ºi sã le facã sã co -
munice între ele. În lungul interviu acordat
sociologului Zoltán Rostás în anii ‘80 ºi publicat
în Sala Luminoasã, Pop vorbeºte despre cursurile
despre cultura popularã cen tral-europeanã susþi -
nute la mai multe universitãþi din Amer ica: Fiind cã
eu, având o bazã de culturã româneascã, cunos -
când bine cultura maghiarã, cunoscând bine ce ha, 
poloneza, rusa ºi limbile balcanice, ºi fiind în
permanentã legãturã cu colegii de acolo, eu eram
bine informat. Adicã eu pot sã vorbesc despre
cântecul epic la toate popoarele astea, sau despre 
obiceiuri. (…) Întâi ca sã te duci acolo trebuie sã
cunoºti nu numai limba englezã, ci ºi limba lor

ºtiinþificã. Adicã sã nu le vorbeºti în grai mara -
mureºean despre antropologia cultu ralã13. 

Pentru cercetãtorul avizat, orice plonjeu în
biografia lui Mihai Pop este un act de curaj.
Aceastã viaþã este atât de plinã de aventuri inte -
lectuale, de personalitãþi culturale ºi politice ºi de
evenimente istorice pe care Mihai Pop le-a trãit
din plin ºi, parþial, le-a ºi documentat, încât poate
fi consideratã o biografie exemplarã a unui inte -
lectual al secolului XX. Viaþa lui, textele lui,
mãrturiile colaboratorilor sãi ºi documentele care
au rãmas în urma lui îi servesc pe tavã celui care se
apleacã cu interes ºtiinþific asupra lor enorme
satisfacþii. Mihai Pop a avut o existenþã inte resantã
– lungã ºi plinã de miez – prin intermediul cãreia se 
poate reconstitui istoria secolului trecut ºi a disci -
plinelor pe care le-a servit de-a lungul vieþii.

 Pentru mine, a mã uita critic la viaþa buni -
cului meu este o continuã provocare. Cercetez
destinul lui Pop de peste 10 ani ºi nu pot spune cã
îi percep toate nuanþele ºi subtilitãþile. Mai mult,
în tot acest timp am fost într-un continuu
du-te-vino între subiectivitatea fireascã a poziþiei
mele de membru al familiei ºi obiectivitatea pe
care o presupune orice demers ºtiinþific. Am por -
nit în 2005 cu ambiþia de a face un film docu -
mentar despre viaþa lui, având convingerea cã
filmul poa te reda cel mai fi del complexitatea
acestei perso nalitãþi socratice. În vederea rea li -
zãrii filmului, am mers pe urmele bunicului, am
refãcut terenuri de cercetare unde participase sau
pe care le con dusese în urmã cu zeci de ani ºi am
fãcut interviuri cu foºti colaboratori ºi colegi. În
acest proces, am descoperit cã biografia lui Pop
îmi oferea acces la istoria ºtiinþelor sociale în
secolul XX. În prezent lucrez la biografia inte -
lectualã a lui Mihai Pop ºi vãd acest demers ca pe
o cercetare inter dis ci plinarã, în care mã folosesc
de di verse metode din ºtiinþele sociale.

În ultimii ani, mi-am axat cercetarea pe
inter viuri de istorie oralã cu foºti colaboratori ai
lui Mihai Pop ºi apropiaþi ai familiei, pe con -
sultarea literaturii de specialitate ºi pe cercetarea
arhivei de documente rãmase de pe urma acestuia. 
Pânã în prezent, am realizat peste 40 de interviuri
cu oameni care l-au cunoscut pe bunicul meu. În
interviurile realizate cu colaboratorii, m-am axat
nu doar pe aflarea informaþiilor care þineau de
stricta interacþiune cu Pop, ci am încercat sã obþin
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ºi informaþii le gate de contextul so cial ºi pol i tic ºi
de istoria disciplinelor, fie cã a fost vorba de
folclor, antropologie, sociologie sau semioticã, de 
aspecte care þineau de mediul universitar sau de
cercetarea propriu-zisã. În interviurile cu apro -
piaþi sau membri ai familiei, am încercat, de ase -
menea, sã reconstitui contextul pol i tic ºi so cial,
dar ºi sã recuperez informaþii cãrora apoi am
cãutat sã le gãsesc o sursã care sã le valideze în di -
verse arhive. 

În momentul de faþã, arhiva personalã a lui
Mihai Pop este într-un proces de structurare ºi
ordonare. Aceasta conþine numeroase documente
care vin sã confirme ºi sã completeze informaþii
pe care le-am obþinut în urma interviurilor. Arhi -
va conþine documente personale ale lui Mihai
Pop, o parte din bogata corespondenþã profe sio -
nalã a acestuia, o parte din cursurile pre date de
acesta la Facultatea de Litere, în manuscris sau în
varianta dactilografiatã, notiþe de teren ºi do cu -
mente ad min is tra tive din cercetãrile pe care le-a
realizat în cadrul ªcolii Gusti sau la Institutul de
Folclor ºi materiale scrise, care documenteazã
par ti ciparea lui la congrese internaþionale, pre -
cum ºi poziþia lui de membru în di verse orga -
nizaþii profesionale. De altfel, existã un fond

Mihai Pop la Arhiva de Imag ine a Muzeului Þã -
ranului Român, unde aceste documente pot fi
consultate. Prelucrarea ºi valorificarea acestui
fond va scoate la luminã noi aspecte ale perso -
nalitãþii lui Mihai Pop, care pânã acum au fost
ignorate sau puse într-un con de umbrã de acti -
vitatea lui de folclorist. Biografia lui Pop nu este
altceva decât un cub Rubik, ale cãrui piese pot fi
aranjate în mai multe combinaþii, care la fi nal
relevã o structurã. De altfel, o prezentare cro -
nologicã a evenimentelor din viaþa lui Mihai Pop
sãrãceºte demersul de reconstituire a perso na -
litãþii lui: Pop a activat întotdeauna pe mai multe
fronturi, fiind în permanenþã un punct de legãturã
între cercetãtorii români ºi strãini, între folcloriºti
ºi sociologi sau între folcloriºti ºi lingviºti, între
zona universitarã, in sti tute de cercetare ºi muzee.
A avut capacitatea de a se conecta la idei ino -
vatoare ºi de a facilita integrarea acestora în câm -
pul practicii, adaptându-le întotdeauna la con text. 
Matematicianul Sol o mon Marcus, pe care l-am
intervievat în calitatea sa de partener al lui Pop în
aventura semioticã, spunea despre acesta cã a
avut „o inteligenþã extraordinarã a înþelegerii
idei lor care prindeau naºtere sub ochii lui”14.
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Laurenþiu Ulici
1943-2000

 George ACHIM

. Se naºte în data de 6 mai 1943, la Buzãu.

. Se stinge din viaþã în ziua de 15 noiembrie 2000, în
comuna Pãrãu, de lângã Fãgãraº, în urma unei intoxicaþii cu
monoxid de car bon, emanat de o centralã termicã defectã. 
. Pãrinþii: Petru ºi Elisabeta (nãscutã Canetti). Tatãl a

fost lucrãtor la CFR ºi ºef de garã, ocupaþia lui determinând
stabilirea familiei în mai multe localitãþi din þarã. Este ori -
ginar din localitatea Rona de Jos, judeþul Maramureº, ceea
ce explicã ataºamentul criticului pentru spiritul ºi cultura
acestui þinut. 
. Religie: greco-catolicã.
. Cãsãtorit cu Aurelia, profesoarã, cercetãtoare. Are un

fiu, Alexandru, astãzi reputat medic chirurg. 
. Începe ºcoala primarã la Sighetul Marmaþiei (1949),

dar îºi va urma anii de învãþãturã în mai multe oraºe din þarã.
. Absolvent al Liceului „I. L. Caragiale”, (fost „Sfinþii

Petru ºi Pavel”) din Ploieºti, în anul 1960.
. Studii universitare: Facultatea de Filologie a Uni -

versitãþii din Bucureºti, pe care o absolvã în 1966 ºi Facul -
tatea de Filosofie a aceleiaºi Universitãþi (absolvitã în 1970).
. La terminarea studiilor filologice, este angajat ca re -

dac tor la revista „Contemporanul”, funcþie îndeplinitã timp
de 23 de ani (1966-1989).
. În anul 1990 devine di rec tor al seriei noi a revistei

„Luceafãrul”, pe care o va con duce pânã la moartea sa, în
anul 2000. 
. În anul 1992 este ales vicepreºedinte, iar în anul 1995

Preºedinte al Uniunii Scriitorilor din România, funcþie în -
deplinitã pânã la sfârºitul vieþii. 
. Ca preºedinte al Uniunii Scriitorilor din România, a

avut numeroase iniþiative ben e fice pentru breasla scrii to -
riceascã: printre altele, înfiinþarea la Ipoteºti a Bibliotecii
Naþionale de Poezie „Mihai Eminescu” ºi a Muzeului
„Mihai Eminescu”. Este iniþiatorul Colocviilor de literaturã
de la Neptun. 
. În câmp pol i tic, activeazã în Alianþa Civicã ºi, din

1991, în Partidul Alianþei Civice.
. Este membru fondator al Partidului Alternativa

României (1995), alãturi de Varujan Vosganian, Adrian
Iorgulescu ºi Paul Ghiþiu. Partidul este acceptat în anul
1996 în cadrul Convenþiei Democratice din România
(CDR).
. Între anii 1996-2000 este membru al Parlamentului

României, ca sen a tor CDR de Brãila.
. În anul 1999 fondeazã, alãturi de colegii deja amintiþi,

Uniunea Forþelor de Dreapta (UFD).
. 1999-2000 este preºedintele Consiliului Naþional al

UFD.

Activitatea literarã

. Debuteazã cu poezie în revista „Luceafãrul”, în anul
1959 ºi cu articole de criticã literarã în revista „Contem -
poranul”, în anul 1965.
. Timp de aproape 35 de ani, deþine rubrici permanente

(succesive ºi, uneori, concomitente), în diferite publicaþii:

„Contemporanul”, „România literarã”, „Luceafãrul”,
„Am fi teatru”, „Ateneu”, „Tomis”, „Vatra”, „Cronica”,
„Con vorbiri literare”, „Astra”, „Privirea”, „Curentul”, „Cro -
nica Românã” ºi (pentru o mai scurtã perioadã) „Dilema”. 

Opera 

Criticã literarã ºi eseuri

8 Re curs, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 19718
Prima verba I (1973-1974), Editura Albatros, 1975 8 Prima 
verba II, Editura Albatros, 1978 8Prima verba III, Editura
de Vest, Timiºoara, 1992 8 Prima verba IV, Editura Mu -
zeului Literaturii Române, Bucureºti, 2004 8 Puþin, dupã
ex or cism – eseuri politice, Editura ELF, Bucureºti, 1991 8
Biblioteca Ba bel, Editura Cartea Româneascã, 1978 (Pre -
miul Uniunii Scriitorilor) 8 Confort Procust, Editura Eminescu,
1983 (Premiul Uniunii Scriitorilor) 8 Literatura românã
contemporanã I – promoþia 70, Editura Eminescu, 1995 8
Dubla imposturã – eseuri, Editura Cartea Româneascã,
1995 8 Miticã ºi Hyperion, Editura DU Style, 2000.

Prefaþare ºi îngrijire de antologii

8 Nouã poeþi, prezentare de Laurenþiu Ulici, Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1975 8 Antologia
poeþilor tineri 1978-1982, Editura Muzeului Literaturii Ro -
mâne, Bucureºti, 2005 8 No bel con tra No bel – pro puneri,
prezentãri ºi antologie, Editura Cartea Româneascã, 1998 8
1001 de poezii româneºti (zece vol ume), Editura DU Style, 1997.

Volume critice ºi memorialistice consacrate lui

8 Gheorghe Pârja, Echim Vancea ºi Ioana Petreuº, Por -
tret de grup cu Laurenþiu Ulici, Editura Dacia, Cluj-Na -
poca, 2002 8 Echim Vancea (coordonator), Laurenþiu Ulici
– 10 ani de posteritate, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2010.
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Deºi are parte de o posteritate criticã
mai degrabã ingratã, la limita re cep -
tãrii cel mult complezente, frag -

mentare ori strict specializate (prin apel di rect,
mai ales la contextul istorico-literar al vreunui de -
but), Laurenþiu Ulici a fost, incontestabil, mai
bine de trei decenii, una dintre vocile exegetice
cele mai autorizate ºi mai prizate din critica ro mâ -
neascã. Faptul cã nu a ajuns la statutul de instanþã
criticã inconturnabilã în epocã þine, mai degrabã,
de un def i cit con tex tual biografic: lipsa posturii
universitare, dãtãtoare de autoritate ºi ver dict im -
perativ ori absenþa sintezei er u dite ºi compli ni -
toare, în stare sã fixeze ori sã modeleze canonic
fizionomia unei epoci. 

Cel puþin aceasta era situaþia în momentul
tragicei sale dispariþii în plinã maturitate ºi putere
creatoare. Pentru cã, fãrã îndoialã, putem sã-l
creditãm pe critic, cu deplin temei, ca având aper -
tura intelectualã, ºtiinþa ºi înþelegerea nuanþatã a
fenomenului literar românesc contemporan, încât
perspectiva unor întreprinderi istorico-literare ºi
exegetice de amploare sã fie, în ceea ce-l priveºte, 
mai mult decât plauzibilã. Notorietatea publicã la
care ajunsese era cu adevãrat excepþionalã: sen a -
tor în Parlamentul României ºi om pol i tic angajat
într-un partid de dreapta, preºedinte în funcþie al
Uniunii Scriitorilor ºi di rec tor de revistã literarã,
prezenþã de im pact în spaþiul pub lic de dezbatere
ideaticã, unde îmbina fermitatea atitudinii poli -
tice ºi afinitãþile elec tive culturale ºi literare cu
dezinvoltura agreabilã ori cu recunoscutul ºarm
per sonal cu nelipsite nuanþe ludice.

Omului îi erau proprii un tip de inteligenþã
speculativã, capabilã sã înnoade nesfârºite aporii
ºi paradoxuri, ca ºi o mobilitate intelectualã foarte 
activã care-i dãdea dinamism ºi adeseori o con -
tagioasã dispoziþie iconoclastã. Amoenitatea sa
structuralã, trãdatã de un blând surâs scep ti co-iro -
nic, îi condiþiona, însã, necesara mãsurã ºi îi mo -
dela în chip fericit tonul, astfel încât excesele ori
trivialitatea sã nu fie posibile. Ca toate naturile
calde ºi ataºante, avea o empaticã afabilitate,
þinând de un îndelung exersat l’usage du monde ºi 
un nedezminþit cult al prieteniei ºi al relaþiilor
interpersonale, pe care-l practica cu o bonomie
neconcesivã totuºi, din care nu lipseau ironia sub -
þire ori critica fin voalatã.

Unii dintre cei aflaþi în siajul atenþiei ori
afecþiunii sale (precum grupul de tineri – pe

atunci – scriitori sigheteni pe care i-a girat în anii
‘80 ai veacului trecut, în afirmarea personalã ori
în organizarea unor manifestãri lo cale festivaliere 
ori cenacliere) au rãspuns acestei generozitãþi
con fraterne cu o loialitate ºi o devoþiune nedez -
minþite în timp, amplificate pânã la dimensiunile
unui mic cult be nign, în anii de dupã moartea
scriitorului. De altfel, gratitudinea faþã de între -
prinderea laborioasã ºi de efortul susþinut al celui
care a practicat timp de aproape trei decenii cel
mai amplu ºi mai avizat exerciþiu critic ºi de
întâmpinare a debuturilor literare s-a dovedit în
timp a fi cvasiunanimã în breaslã. Multe nume
scriitoriceºti (de ordinul a câtorva sute, dacã vom
consulta cu minuþie cele patru vol ume de cronici
adunate în timp, din faimoasa rubricã Prima
Verba) au ieºit din anonimat (e adevãrat, uneori
doar pentru a reintra repede în el!) datoritã gene -
roasei ºi neobositei disponibilitãþi de receptare ºi
de recenzare a criticului. 

Ca naturã interioarã psihopersonalã, Ulici
pãrea a fi un jucãtor înnãscut, un gam bler, cum
am spune astãzi, servit de o prodigioasã artã com -
binatorie ori probabilisticã, probatã con stant de
redutabilul ºahist ori de jucãtorul de bridge. În
fapt, totul se subsuma irepresibilului sãu spirit
ludic, de îndatã remarcat de cãtre toþi cei cu care
venea în con tact, pentru cã obiºnuia sã inventeze
ingenioase jocuri ale spiritului pe care le practica
pasionat ºi implicat. Aceste calitãþi de com pet i tor
genuin l-au servit cu prisosinþã ºi în funcþiile
publice ori în poziþiile profesionale pe care le-a
ocupat, fãcându-l eficient ºi inovativ. Pânã ºi li -
teratura ori interpretarea criticã au fost adesea
con sid er ate de el ca feþe ºi expresii ale jocului, ale
celui intelectual, fireºte. Cum altfel ar putea fi
privitã ingenioasa sa antologie No bel con tra No -
bel, decât ca un demers contrafactual care ilus -
treazã o posibilã teorie a probabilitãþilor ºi a ha -
zardului? A-i contrapune pe laureaþi „perdanþilor”
ºi a demonstra convingãtor cã laurii ar fi putut sta
cu egalã îndreptãþire (dacã nu cu mai multã
chiar!) ºi asupra acestora din urmã, nu este, în
esenþa sa, decât un su pe rior joc al spiritului ºi o
probã de fantezie interpretativã care antreneazã
discursul critic, dincolo de acad e mism, ariditate
ori belferism intelectual.  

 Generos, jo vial, spir i tual ºi ataºant, Ulici
avea o ingenuitate ºi o calinitate structuralã a
fiinþei sale care trãdau, mai ales pentru avizaþi,
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faþa abil camuflatã ºi doar rareori dezocultatã cu
bunã ºtiinþã, a poetului. Remarcabilul Portret,
dedicat lui Romulus Vulpescu, ca prefaþã la unul
dintre volumele de poezie ale acestuia, în ediþie
bibliofilã, rãmâne o schiþã de virtuozitate, un
splen did crochiu al fizionomiei artistului, repede
trecãtor prin vârstele sale biologice ºi cre a toare.
Ea stã mãrturie peremptorie pentru natura inte -
rioarã, de mare profunzime a criticului, esenþial -
mente vibratilã ºi nos tal gic-cogitativã, în stare sã
producã uneori, în momente sale faste (chiar dacã
s-a ignorat în cea mai mare parte a timpului) emoþie
liricã superioarã ºi credibile tremolouri elegiace: 

Mai sedus de glorii care n-au sã vinã;
Mai trãdându-mi clipa pentr-un ceas fictiv;
Mai stingând lu mina tâmplelor alpinã;
Mai cerând ninsorii tainicul motiv;

Mai purtând pe umeri mantii iluzorii;
Mai glumind cu mine ca sã nu mã dor;
Mai cãzând din ºaua certã a rigorii;
Mai cutremurat de un frig in te rior

Mai minþind de dragul unui alt dor – sudic 
Mai visând la um bra morilor de vânt
Mai pândind amurgul simþurilor ludic
Mai crezând în rima plânsã de cuvânt...

De altfel, scriitorul a debutat ca poet la
începutul anilor ‘60, fãrã a se lua (sau a fi luat),
însã, foarte în serios ºi a recidivat de câteva ori
mai apoi, în im promptu-uri lirice care semãnau,
mai degrabã, cu exerciþii de virtuozitate poeticã
sau de comedie a limbajului. 

Ca multe dintre împrejurãrile de muchie ale
biografiei sale, legãtura criticului cu Mara mu -
reºul este ºi ea, într-un fel, dilematicã. Cu ex -
cepþia unui episod cu totul pasager, plasat la
vârsta ºcolaritãþii mici, Ulici nu ºi-a consolidat
decât târziu legãturile afective cu spaþiul de ori -
gine al tatãlui sãu. Altminteri, scriitorul s-a
nãscut, ºi-a fãcut studiile ºi a trãit toatã viaþa în
spaþiul Vechiului Regat, iar un anume muntenism, 
þinând de colocvialitate, inventivitate lingvisticã
ºi apetit ludic, îl fãcea sã fie per fect asimilabil
acestui spaþiu. Pe de altã parte, câteva trãsãturi
dis tinc tive de fizionomie spiritualã – un cert fason 

aulic ºi ceremonios (chiar dacã era impregnat de o 
solemnitate jucatã) ori frisonul nos tal gic pe care îl 
lãsã sã rãzbatã uneori la suprafaþã – le-am putea
privi în prelungirea rãdãcinii sale sep ten trionale,
mai aus tere ºi mai neguroase. Într-un fel, precum
românul sãu ge neric, „rãstignit” între Mi ticã ºi
Hyperion, pendulând între douã ipostaze
ontologice esenþiale, Ulici a îmbinat ºi el, dicho -
tomic, în propria-i fiinþã, o miscelanee româ neas -
cã, etnicã, spiritualã ºi temperamentalã care i-a
forjat ºi nuanþat, în chip par tic u lar ºi incon fun -
dabil, personalitatea. Sau, aºa cum, în ipostaza
poeticã a primei sale vârste creatoare, intuieºte
scriitorul însuºi: În tot ce ne atinge suntem câte
puþin/ In iernile din pietre, în viscolul din vin/ În
apa care, însetaþi o bem/ În lâna deºiratã dintr-un 
ghem/ Din care facem ziduri chinezeºti/ Sã ne
apãrãm de frig ºi de poveºti. (...) În oameni ºi în
lucruri, în nor sau în senin/ În toate ne gãsim câte
puþin1.

*

Dacã ar trebui sã alegem o direcþie fun -
damentalã a criticii lui Laurenþiu Ulici – ceea ce
ar echivala, în acelaºi timp, cu decelarea unei
qualité maîtresse a scrisului sãu – aceasta ar fi
fãrã îndoialã, critica de întâmpinare. Timp de
aproape douã decenii, criticul a fost principalul
„naº” literar al mai tuturor debutanþilor din
aceastã perioadã, indiferent de genul literar pe
care aceºtia îl abordau. Fãrã a avea nivelul de
autoritate criticã a unui Manolescu, de pildã, în
stare sã impunã, printr-o cronicã favorabilã, un
nume de scriitor încã de la ivirea acestuia pe scena 
literaturii, Ulici a dovedit deplinã atenþie ºi com -
prehenisune, ba chiar generozitate ºi afecþiune
pentru mulþi dintre cei recenzaþi, fãrã, însã, ca
acest fapt sã-i diminueze cota de exigenþã criticã
sau sã-i îmblânzeascã în vreun fel criteriile
estetice, rãmase întotdeauna ferme. Îndoielile sau
scep ticismul criticului îmbrãcau adesea veºminte
iro nice sau ludico-sarcastice. În fond, Ulici se do -
vedea a fi o naturã criticã empaticã faþã de su -
prafaþa literarã pe care îºi exercita autoritatea
exegeticã, un fond psihointelectual plin de afa -
bilitate, ba chiar de o anume afecþiune faþã de cei
comentaþi ºi adesea giraþi de vocea sa criticã,
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tineri al cãror traseu scriitoricesc îl urmãrea cu
interes ºi amicalã atenþie, mai apoi. 

Poate mai puþin decât un exeget, dar, fãrã
îndoialã, mai mult decât un simplu recenzent,
Ulici s-a dovedit a fi pentru câteva promoþii scrii -
toriceºti (îndeosebi pentru Promoþia ’70 de a cã -
rei statuare literarã s-a ocupat în mod decisiv) un
adevãrat cronicar literar, cu un comentariu critic
rafinat ºi nuanþat care, dacã nu a fost de multe ori
capabil sã impunã ierarhii de fin i tive, a ºtiut, însã,
întotdeauna sã despartã grâul de neghinã ºi sã
aºeze valoarea la locul care i se cuvine. Exerciþiul
se dovedeºte nu întotdeauna facil, când este vorba 
sã comentezi prima carte a unui scriitor, neavând,
de regulã, certitudini cã ea va fi confirmatã de
producþii viitoare. În acest con text, este im por -
tantã mãsura (pe care criticul a avut-o întot dea -
una), aceea care ex clude, atât entuzismele factice, 
cât ºi imputãrile grãbite ori judecãþile intem pe -
rante: În ce mã priveºte, am adoptat ca regulã (cu
excepþii, deci) în comentarea debuturilor un ton
calm, cu rare accente temperamentale, cu grijã
faþã de obiect, urmãrind sublinierea notelor de
personalitate, avertizarea asupra drumurilor
înfundate ºi evitând pe cât s-a putut didacticismul 
ºi naraþiunea2.

Cele patru vol ume de articole de întâm -
pinare, re unite sub genericul Prima verba (titlul
rubricii sale din revista România literarã, ono -
ratã timp de aproape douã decenii) ºi cei peste 700 
de autori tineri recenzaþi stau mãrturie despre
metoda ºi programul sãu critic bine articulat, am -
bele urmãrite cu tenacitate ºi nedezminþitã ri -
goare. În linie cãlinescianã – autorul Istoriei lite -
raturii române de la origini pânã în prezent fiind 
primul care con cede asupra existenþei unei abor -
dãri metodologice diferite în ceea ce priveºte scri -
sul „începãtorilor”, perspectivã pe care o vede ca
pe o întreprindere criticã „su pe rior didacticã”,
constructivã ºi comprehensivã – Laurenþiu Ulici
admite ºi profeseazã, la rându-i, o diferenþã în
atitudinea faþã de scriitorul care bate la porþile
literaturii, care ex clude ab principio, atât su pra -
licitarea debutului, cât ºi minimalizarea lui, jude -
cãþi deopotrivã de nocive pentru evoluþia scriito -
riceascã a celui comentat.

Criticul menþine anvergura valorizãrii sale
exegetice în limitele rezonabilitãþii ºi ale mo -
deraþiei, convins cã, în ciuda conotaþiei par ti cu -
lare a primei cãrþi, aceasta nu este decisivã în ceea 
ce priveºte consacrarea unei formule literare: De -
butul e un mo ment ca oricare altul din biografia
literarã a scriitorului, mai im por tant poate decât
celelalte prin faptul cã e primul. Dar în orice caz,
nu decisiv. Un de but de excepþie nu înseamnã
numaidecât apariþia unui scriitor excepþional, ci
numai o carte de excepþie a cãrei valoare scrii -
torul este liber în restul biografiei sale sã o con -
firme sau, dimpotrivã, sã o infirme. Aºijderea, un
de but mediocru nu de cide el atributul biografiei
care va urma; mai mult, nici chiar în cazul unor
debuturi, ev i dent fãrã niciun fel de valoare, nu se
poate con clude, fãrã procent de risc, absenþa
viitoare. Din fericire, cine ºtie, (…) e în firea
criticului sã-ºi asume, totuºi, riscul3.

Laurenþiu Ulici ºi-a asumat, cu superioarã
conºtiinþã criticã, riscul enunþat, iar pariul sãu
(profesat cu gustul pentru risc al jucãtorului înnãs -
cut!) a vizat un numãr impresionant de scriitori.
Nu lipsesc nici receptãrile în cheie majorã, aºa
numitele afinitãþi elec tive, confirmate în bunã
mã surã, în timp. Vom alege, ca exemplu pentru
intuiþia ºi perspicacitatea cronicarului, diag nos -
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ticul critic foarte ex act, deºi exprimat cu o plas -
ticitate jucãuºã a comentariului, cu care este în -
tâmpinatã apariþia cãrþii Despre purpurã (1974) a 
lui Eugen Uricaru, autor creditat generos de cãtre
critic, unul dintre aceia care au confirmat mai
târziu în plan literar: Subintitulat proze fan tas tice, 
volumul de nuvele cu care debuteazã Eugen Uri -
caru este, de fapt, un ro man perforat în stil
schwei tzer, locul tradiþionalelor gãuri, fiind ocu -
pat de o materie din alt aluat, aºa încât (…) rãul
produs prin perforare sã fie compensat de far -
mecul spe cial ce-l dã, vãzutã de deasupra, arhi -
tectura astfel indecisã. Dovedind cã are în ace -
laºi timp ce spune ºi cum spune, ºi stil ºi
sub stanþã, Eugen Uricaru e pe cale de a-ºi con -
tura un profil de prozator orig i nal. (…) Nutresc
spe ranþa cã debutantul de azi va da romane me -
morabile4. Fãrã îndoialã, pentru debu tant, acest
cec în alb la purtãtor, din partea unui critic de
certã notorietate, avea valoarea unui redutabil pa -
ºaport literar. 

Demne de menþionat sunt comentariile care
vizeazã debutul confraþilor din câmpul critic, unii
dintre aceºtia deveniþi cu adevãrat importanþi în
geografia culturalã naþionalã: Livius Ciocârlie,
Ioana Em. Petrescu, Dan Horia Mazilu, Elena
Tacciu, Cornel Ungureanu, Mar ian Papahagi, Gelu
Ionescu etc. Cele mai multe cronici ale de bu -
turilor le sunt rezervate, cum era, de altfel, de
aºteptat, poeþilor (dintre care unii au confirmat,
alþii nu), dar despre aceºtia va fi vorba ºi într-o
carte cu un destin spe cial, Antologia poeþilor ti -
neri5 (1978-1982), realizatã de cãtre critic la
cum pãna deceniilor opt ºi nouã ale secolului tre -
cut, dar niciodatã publicatã în timpul vieþii sale. 

S-a spus adesea despre Laurenþiu Ulici cã
este criticul prin excelenþã (ºi de serviciu uneori…)
al congenerilor sãi din Promoþia ’70, termen pe
care, în urma unei periodizãri personale, îl im -
pune în limbajul critic românesc. S-a spus chiar,
cu un re proº abia voalat, cã a devenit apologetul ºi 
principalul promotor al generaþionismului în cri -
tica de la noi. Antologia în discuþie dovedeºte cã
autorul Primei verba pune umãrul, cu real folos,
ºi la cristalizarea, respectiv la im pu nerea, optze -
cismului po etic românesc. Grupaþi în falanga unei 

promoþii ori generaþii orgolios re vendicate, con -
sacraþi astãzi pe deplin, iar mulþi dintre ei ajunºi
scriitori de prim raft ai literaturii, optzeciºtii erau,
la sfârºitul anilor ’70, nu mai mult decât niºte
promisiuni ori virtualitãþi. Erau poeþi in statu nas -
cendi, pe care criticul mizeazã in corpore cu un
entuziasm, care în epocã ar putea pãrea hazardat,
dar pe care timpul l-a acoperit în moneda no -
torietãþii ºi a valorii literare unanim re cu noscute,
pentru mulþi dintre cei antologaþi atunci.

Fãrã îndoialã, criticul dã dovadã de perspi -
cacitate ºi incontestabil fler al receptãrii. El se -
sizeazã ºi exprimã foarte net momentul-bornã al
stãrii poeziei româneºti de la sfârºitul anilor ’70.
For mula poeticã impusã de scriitorii ºaizeciºti, a
cãrei fecunditate s-a prelungit peste un deceniu,
începuse sã dea semne clare de obosealã, vizibile
în livrescul tot mai accentuat ºi în manierismul ori 
experimentalismul tot mai pronunþat care ame -
ninþa sã artificializeze ºi sã desemantizeze actul
poetizãrii. Ceea ce luãm drept o diminuare a
sensibilitãþii în laturã psihologicã – scrie criticul
în prefaþa plãnuitei Antologii – se aratã a fi de
multe ori numai o tãinuire prin artificiul stilistic.
Subiectivitatea poetului se travesteºte, aºadar,
pânã la nerecunoaºtere în frazele unei frazeologii 
sa vant ar tic u late, reprezentând în cazurile mai
interesante o stilizare excesivã a unui model cul -
tural po etic6.

Diagnosticul critic vine fãrã menajamente:
sunt simptomele clare ale unui impas, al unui def i -
cit de stare poeticã, un dezacord fla grant între
fizionomia realului ºi percepþia poeticã a aces -
tuia. Un hi a tus irevocabil se naºte între canonul
oficial de gust ºi de receptare al epocii ºi tipul pre -
dom i nant de sensibilitate cul tural-esteticã al au -
torilor acestui nou val po etic. De aici, recru des -
cenþa ironiei, a relativizãrii viziunii poetice,
de buºate într-o atitudine ludic-sarcasticã, uneori
îm pinsã pânã la grotesc. Livrescul se va segmenta 
ºi el masiv, pentru a incorpora ºi a disimula deruta 
eului po etic tânãr în faþa unei lumi din ce în ce mai 
incongruente ori imposibilitatea trãirii autentice
ºi a asumãrii organice a realului de cãtre poet.
Într-un cuvânt, aceastã vizibilã obosealã a for -
melor anunþã, în chip im plicit, glisarea subtilã ori
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alunecarea tumultuoasã înspre o nouã formulã
creatoare. Verdictul criticului este inechivoc:
spre o poezie nouã. Semnele acestei poezii devin
tot mai evidente ºi mai consistente spre sfârºitul
anilor ’70, odatã cu impunerea unei pletore lirice
consistente de poeþi abia ieºiþi din perioada stu -
diilor universitare ori aflaþi încã în perioada lor
estudiantinã. Sunt creatori care vor impune, cu
impetuozitatea ºi fervoarea pe care o aveau ºi
poeþii ºaizeciºti la debutul lor, o nouã formulã
poeticã, nãscutã dintr-o privire diferitã, mai
proas pãtã ºi mai necomplezentã, asupra unui real
din ce în ce mai constrângãtor ºi mai imprevizibil.

Fie cã, în spiritul mai vechilor sale pre -
ocupãri în definirea generaþiilor literare, îi con -
siderã pe optzeciºti ca pe ul tima promoþie a generaþiei
’60, fie cã le acordã creditul de a fi întâia promoþie 
a unei noi generaþii, exegetul remarcã fãrã rezerve 
novum-ul cre ator al acestui desant po etic ºi certa
metamorfozã stilistico-tematicã pe care el o
propune. Înainte ca tabloul sã fie alcãtuit în
întregul sãu, criticul întrevede, cu spirit intuitiv ºi
siguranþã de gust, coerenþa ºi spectaculozitatea
tabloului de generaþie, privind doar componentele 
sale dis pa rate: Generaþie sau promoþie, valul
acesta de poeþi meritã toatã atenþia, în primul
rând pentru cã poezia scrisã înlãuntrul lui are un
dens aer de metamorfozã, deopotrivã în sintaxã ºi 
semanticã, în lexic ºi tehnicã, în viziune ºi stil (...). 
Pe scurt, înnoirea geografiei interioare a poeziei
s-ar putea exprima prin urmãtorul ºir de trans -
formãri: de la universul liric, produs al ima -
ginaþiei, la universul epic, produs al prizei directe 
la real, de la discursul metaforic, la aglomeraþia
obiectualã, de la imaginea obiectului, la obiectul
însuºi (...), de la cultul conotaþiei, la revanºa
denotaþiei, de la lexicul po etic uzat, la lexicul
uzual, de la lirism, la antilirism7.

Tocmai pentru cã oferea o imag ine cu totul
necomplezentã asupra unei lumi din ce în ce mai
cenuºii ºi mai dezarticulate, pe care o vedea prin
lentilele privirii astigmatice moderne, caustice ºi
sarcastice, poezia acestei generaþii, în curs de
constituire (ºi, im plicit, Antologia foarte atent
construitã a lui Ulici), nu erau în niciun fel pe
placul autoritãþilor politice ºi culturale ale epocii,
fapt care a fãcut ca volumul sã nu poatã vedea lu -

mina tiparului la momentul alcãtuirii sale ºi nici
în anii de pânã la cãderea regimului comunist. În
timp, mulþi dintre poeþii antologaþi ºi-au construit
propria notorietate ori au primit deplina validare a 
criticii: Ion Mureºan, Liviu Ioan Stoiciu, Aurel
Pantea, Mircea Cãrtãrescu, Nichita Danilov,
Petru Romoºan, Lucian Vasiliu, Mariana Marin
etc. Alþii au cunoscut consacrarea în alte genuri
literare ori s-au despãrþit de literaturã. Când, în
sfârºit, dupã moartea criticului, Antologia a fost
datã la tipar, la aproape un sfert de veac de la alcã -
tuirea sa, ea a validat pe deplin penetranþa viziunii 
critice pro spec tive a autorului. A devenit ex act
ceea ce criticul ºi-a dorit sã fie: un flash de istorie
literarã contemporanã, un stop-cadru al poeþilor
tineri ºi al poeziei lor, imaginea unui frag ment
din istoria culturii poetice româneºti a cãrui
semni ficaþie pentru evoluþia limbajului po etic se
va vãdi cu toatã claritatea poate abia atunci când
fragmentul nu va mai fi decât o clipã8.

Chiar dacã Laurenþiu Ulici nu a fost prezent 
nemijlocit în tranºeele acerbelor bãtãlii literare
ale anilor ’70-’80 (împotriva intruziunii ideo lo -
gice, a recrudescenþei dogmatismului sau a per -
nicioasei ofensive a protocronismului), statura lui 
de „com bat ant” avizat pe frontul esteticului ºi al
literaturii de calitate primeºte o unanimã re cu -
noaºtere postumã. Opiniile criticilor ori vocile
multora dintre cei prezenþi în volum, deveniþi
între timp nume importante ale literaturii române,
converg în a recunoaºte ºi a elogia fãrã rezerve,
angajamentul estetic ferm ºi necondiþionat ori ati -
tudinea ofensiv combatantã pe care criticul o do -
vedeºte în susþinerea unei generaþii poetice de
forþã care a fãcut apoi epocã în istoria lirismului
românesc. Consistenþa ºi profesionalismul Anto -
logiei, precum ºi tribulaþiile acesteia, nu lipsite de 
riscuri în epocã, o dovedesc cu prisosinþã. 

Vastitatea ºi calitatea diagnozei sale critice
i-au permis lui Laurenþiu Ulici sã configureze cu
exactitate ºi pe deplin avizat un tablou foarte
mobil ºi nuanþat al literaturii scriitorilor români
care au debutat ori ºi-au consolidat op era în anii
’70 ai secolului trecut. Am putea spune cã Ulici a
fost prin excelenþã congenerul ºi criticul lor, i-a
recenzat temeinic ºi riguros, dar cu nelipsitã em -
patie, le-a in tuit valenþele estetice, demon strân -
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du-le prin analize com pre hen sive ºi im promp -
tu-uri critice rafinate, a glosat atent pe marginea
operelor lor ori ºi-a sublimat entuziasmele în rafi -
nate dantelãrii eseistice. Fãrã îndoialã cã, dacã
vreodatã criticul ar fi avut intenþia sã alcãtuiascã o 
istorie a literaturii române contemporane, scrierea 
ei ar fi început, firesc, din punctul nodal atât de
bine explorat critic de cãtre exeget, acela al scri i -
torilor ºaptezeciºti. Pe aceºtia, Ulici îi cunoaºte
cel mai bine, i-a recenzat de la de but, le-a urmãrit
evoluþia literarã, astfel cã tipologiile, asocierile
tematice ori disocierile contextuale sunt mai mult
decât exacte ºi pertinente, reuºind sã ofere spec -
tacolul com plex al configurãrii unei epoci lite -
rare. Criticul o deseneazã convingãtor, prin extra -
gerea ºi analiza unui eºantion reprezentativ de
autori cãrora le fixeazã, cu probitate ºi inteligenþã, 
genul proxim ºi diferenþa specificã, oferind, în
acelaºi timp, o scarã a aºezãrii valorice a acestora.

În cuvântul introductiv la Literatura ro -
mânã contemporanã I – Promoþia ’70, primul
volum dintr-o proiectatã serie de ºase astfel de
cãrþi care s-ar fi vrut o istorie a literaturii române
postbelice, criticul îºi fixeazã câteva criterii me -
to dologice ºi axiologice, menite sã configureze ºi
sã ordoneze demersul sãu investigativ: Pentru
evaluarea justã a locului pe care poeþii, pro -
zatorii, dramaturgii ºi criticii promoþiei ’70 îl
ocupã în peisajul literelor contemporane se cere
gãsit, pe de o parte, modelul axiologic al fiecãrui
gen ºi, pe de alta, specificul discursului auc to rial, 
revelabil pe cale analiticã (...). Pentru fixarea
modelului axiologic, cercetarea ansamblului, a
contextului literar, dintr-o perspectivã teoreticã
limpede ºi unitarã, poate sã fie suficientã, în vre -
me ce, pentru descoperirea specificului auc to rial
este necesarã intuiþia criticã, drept suport al ana -
lizei. Se subînþelege de aici cã informaþia istoricã
ºi informaþia teoreticã sunt egal pretinse de actul
de valorizare care este ori trebuie sã fie orice
istorie a literaturii 9. 

Cu aceste premize teoretice opereazã cri -
ticul în identificarea a cincizeci-ºaizeci de autori
de primã linie valoricã, manifestaþi în diferite
genuri, ex traºi dintr-un raft scriitoricesc de con -
generi, care numãrã 250-300 de nume. Din pã -
cate, tensionatul con text pol i tic postdecembrist ºi

unele împrejurãri biografice, þinând de con sis -
tenta sa implicare în viaþa publicã, nu i-au mai dat
scriitorului rãgazul de a-ºi duce proiectul de isto -
rie literarã la bun sfârºit, astfel cã viziunea ºi
consideraþiile sale despre succesiunea ºi dia lec -
tica istorico-literarã a unor promoþii scriitoriceºti
(proletcultiºtii, ºaizeciºtii, optzeciºtii ori scriitorii 
români din afara graniþelor þãrii) vor române fa -
talmente fragmentare, fãrã putinþa de a fi încas -
trate în montura criticã unitarã pe care Ulici ar fi
avut, fãrã îndoialã, ºtiinþa ºi deplina competenþã
de a o oferi. 

Calitãþile evidente ale criticului, fineþea ºi
sagacitatea, simþul formulei sintetice ºi judecata
ponderatã, inteligenþa iubitoare de par a dox ºi plã -
cerea nedisimulatã a glosei eseistice, rigoarea du -
blatã de obiectivitate sunt cu pregnanþã puse în
valoare în studiile-eseu consacrate literaturii ro -
mâne, din volumul Confort Procust sau în cele
care vizeazã mari creatori ai literaturii universale, 
din Biblioteca Ba bel. 

Confort Procust îi ocazioneazã criticului o
serie de exerciþii de imaginaþie ºi de eseu critic
mai libere ºi mai neconformiste decât presupune
de obicei un capitol de istorie literarã sau de
exegezã riguros ºtiinþificã. Mai mult decât o suitã
de cronici literare consacrate unui autor ºi mai
puþin decât unul de analizã ºi tipologizare, ca -
pitolele consacrate unor scriitori de primã mãrime 
ai literaturii române contemporane (Marin Preda,
D. R. Popescu, Nichita Stãnescu, Adrian Pãunes cu,
ªtefan Augustin Doinaº, Ana Blandiana) ori glo -
sãrile pe marginea cãrþilor unor Geo Bogza,
Eugen Jebeleanu, Ioan Alexandru, Augustin
Buzura sunt întreprinderi critico-eseistice de rafi -
nament ºi virtuozitate în care receptarea empaticã
ºi spiritul penetrant ºi nuanþat al lectorului se
conjugã armonios. Li se adaugã ºtiinþa por tre -
tului, dialogul critic imaginar, entuziasmul ºi
pros pe þimea lecturii impresioniste, spiritul pa ro -
dic ºi umorul subiacent, ba chiar, adeseori, o undã 
de lirism, consubstanþialã autorului. 

Sã scrii despre cãrþi – se confeseazã cri -
ticul, în debutul volumului – despre tot felul de
cãrþi, fãrã sã ºtii ce vor deveni ele – cuib de molii
sau scripturi – doar bãnuind, însã fãrã sã poþi da
viaþã bãnuielii, din pudoare, din prea multã reþi -
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nere, din prea mult entuziasm, din prudenþã, din
lipsã de distanþã, din câte ºi mai câte ori din toate
la un loc; sã scrii despre cãrþi cu speranþa cã vei
gãsi autori; sã ai o mulþime de impresii ºi sã nu
poþi dezvolta niciuna pentru cã vrei sã le dezvolþi
pe toate. ªi n-ai loc ºi nici timp pentru asta. (...)
Sã iubeºti literatura, dar sã nu accepþi ipocrizia
pãrerii cã lectura e pentru tine întotdeauna o
plãcere; sã fii primul comentator al cãrþii ºi, din
pricina apropierii, un fel de personaj al ei; sã te
simþi liber în colþul tãu de paginã ºi sã ai repetate
dovezi cã te înºeli; sã fii critic, istoric literar ºi
ficþionar ºi, cu toate astea, sã nu ºtii ce eºti – iatã
splendidul confort Procust în care trãieºte,
gândeºte ºi viseazã cronicarul literar (...)10.

Aceeaºi lecturã comprehensivã, de ne di si -
mulatã plãcere în faþa textului, dublatã de notaþii
subtile, de mare rafinament ºi uneori de o ne -
aºtep tatã turnurã paradoxalã, moduleazã dis cur -
sul critic din Biblioteca Ba bel (1978). Carte de
lec turi libere, în cheie eseisticã, privindu-i pe unii
dintre marii scriitori ai literaturii universale:
Dosto iev ski, Joyce, Kafka, Pavese, Jarry, Gar cia
Marquez, Dino Buzzati, Mihail Bulgakov etc. 

Lectura lui Jarry, de pildã, în traducerea
mirobolantã a lui Romuluis Vulpescu, îi procurã
criticului nereprimate entuziasme, fun da men tal
sprijinite pe afirmaþia cã un mare con struc tor de
limbaj îºi poate gãsi sursele prodigiozitãþii, nu
numai în grotesc sau ab surd, dar ºi în mimarea
imbecilitãþii inteligente: Al fred Jarry, autorul de
15 ani al lui Ubu Rege, este mai mult poate decât
Rimbaud sau Lautréamont, expresia copilului ge -
nial. Un matur ge nial se duce prin imprevizibilul
gesturilor, prin dinamismul ver ti cal al gândirii,
prin, în fond, aerul trãsnit pe care-l expirã. Ge -
niul matur e nebunia ordonatã. Un copil ge nial e
luat adesea drept un copil imbecil, între ge nia -
litate ºi imbecilitate, copilãria îºi permite cu ino -
cenþã caracteristicã sã lase numai un pas. Un
copil de geniu nu înseamnã precocitate analiticã,
ci posibilitate de a sintetiza experienþa ome neas -
cã, înainte de a o trãi, de a înþelege înainte de a
cunoaºte. Geniul matur viseazã ºi chiar rea li -
zeazã sfera. Copilul de geniu creeazã jucându-se: 
op era lui e imperfectã11.

Cititorul atent al eseurilor lui Ulici are
adesea impresia cã, scriind despre mari creatori
ori comentându-le viziunile scripturale, criticul
îºi lumineazã propria interioritate, tatonându-ºi
propriile idei, obsesii ori angoase. Iatã cum se
reflectã personajul dostoievskian în speculum-ul
cu ingenioase per spec tive de reflectare al unei
vibratile sensibilitãþi critice. Oricât de închis ar fi
un personaj, în armura individualitãþii psihice, va 
exista întotdeauna un mo ment sau o succesiune
de momente în care realitatea exterioarã îl va
contacta, obligându-l sã se exprime în raport cu
datele ei, dupã cum, oricât de intens ar trãi per -
sonajul în lumea din afara lui, vor exista mereu
niºte întâmplãri psihice care sã-l recheme în spa -
þiul in te rior ºi sã-l justifice ca individualitate psi -
hologic inconfundabilã. Apare ideea cã omul este o
lume în lume (...), cã autenticitatea ºi com plexitatea
lumii interioare, individuale, sunt di rect propor -
þionale cu varietatea reacþiilor prin care personajul
rãspunde realitãþii exterioare, sociale12. 

Ca spirit ludic activ, unanim recunoscut,
având o structurã de jucãtor încercat, dintre aceia
care stãpânesc arta combinatorie ºi teoria pro -
babilisticã a jocului, Ulici ºtie (iar „gãselniþa” lui
stã la baza teoriei despre tipologia personajului
dostoievskian) cã, la masa de joc, ca ºi în li -
teraturã, de altfel, rezultatul unei banale înmulþiri
2x2 poate fi 4,5, ambele cifre în acelaºi timp ori
(precum în psihologiile abisale) operaþiunea
poate rãmâne fãrã o soluþie. Din acest par a dox
proba bil is tic, criticul face, cu ingeniozitate ºi in -
teligenþã speculativã, temei de analizã ºi de mons -
traþie practicã. 

Spiritul deosebit de mobil ºi in trepid al lui
Laurenþiu Ulici a imaginat o foarte ingenioasã
construcþie livrescã, de naturã contrafactualã,
pro punând, alãturi de laureaþii efectivi ai Pre miu -
lui No bel, ºi contracandidaþi reali sau prezumptivi
ai acestora, creditaþi cu o îndreptãþire cel puþin
egalã sã fie încununaþi de laurii prestigioºi ai
Academiei Suedeze. No bel con tra No bel, cartea
masivã, imaginatã ºi realizatã de Ulici, este mai
mult decât un exerciþiu de imaginaþie, consti tu -
indu-se într-un portativ ar tis tic dialogic între spi -
rite ºi culturi adeseori complementare ori chiar
afine, demonstrând cã, în materie de ierarhii ori
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recunoaºteri oficiale, subiectivitatea, contextele
politice ori chiar hazardul joacã un mare rol. 

Criticul îºi declarã intenþia de a alcãtui mai
degrabã un panopticum al peisajului literar mar -
cant al secolului XX ºi de a plasa literatura sub
semnul unor conjuncþii spirituale, decât de a
proceda po lemic, cu recurgerea la disjuncþii ºi
antiteze: Titlul ºi organizarea materiei pe ani nu
trebuie sã inducã în eroare: ele sunt mai curând
emanaþia unui de signer, decât a unui polemist.
Intenþia autorului a fost de a pune faþã-n faþã pe
scriitorii care au dobândit laurii Premiului No bel 
ºi pe cei rãmaºi în afara opþiunilor, nu pentru a
dovedi superioritatea celor din urmã, ci pentru a
proba compatibilitatea lor axiologicã. Altfel zis,
existenþa în literatura universalã a acestui veac, a 
unui numãr de scriitori excepþionali, mult mai
mare decât cel care a întrunit sufragiile presti -
giosului juriu13.

Antologia reuneºte, alãturi de scriitorii care
între anii 1901-1987 au cunoscut consacrarea ºi
ºi-au sporit considerabil notorietatea prin obþi -
nerea premiului, pe tot atâþia care, într-un mo -
ment sau altul, ar fi fost îndreptãþiþi sã-l obþinã,
dacã varii contexte (mai ales sfera de circulaþie ºi
de cunoaºtere internaþionalã a limbii în care au
scris) le-ar fi asigurat o mai mare susþinere ºi
vizibilitate. De pildã, ar fi greu de negat cã un cre -
ator precum Lev Tolstoi nu ar fi putut onora, prin
natura sa creatoare, vestitul premiu, în epoca pri -
melor lui ediþii. La fel cum se întâmplã ºi cu
Borges, Ernst Junger, Pavese, Musil, Gar cia
Lorca sau Rebreanu. Dintre români, preferinþele
lui Ulici se opresc, cu îndreptãþire ºi asupra altor
mari creatori, precum Arghezi, Blaga sau Nichita
Stãnescu. În fond, putem aprecia demersul cri -
ticului ca fiind mai mult decât un simplu exerciþiu
intelectual, un joc de virtualitãþi, într-un teritoriu
al lui als ob. Putem vedea în el o încercare legi -
timã, fãcutã avant la lettre, de lãrgire a canonului
oc ci den tal, atât de teoretizat în ultimele decenii.
Pentru acele culturi care sunt servite de lim bi de
circulaþie mai restrânsã, notorietatea largã asi -
guratã de premiul suedez ar fi putut însemna (cum 
s-a întâmplat, în unele cazuri), tocmai intrarea
într-o paradigmã valoricã recunoscutã unanim.
Privitã retrospectiv, cartea lui Ulici face figurã

meritorie, de pionierat românesc, în conturarea
acestui teritoriu.

*

Vizibil în spaþiul cul tural ºi înainte de 1989, 
Laurenþiu Ulici a dobândit rapid o consistentã
noto rietate publicã postdecembristã. Prestigiului
sãu literar, unanim recunoscut printre confraþii de
con dei ºi în medii largi de culturã, i s-au adãugat
demnitãþi instituþionale ºi poziþii civice ori po -
litice importante, dintre acelea care asigurã un
statut cert de personalitate publicã. Omul pãrea a
fi predestinat sã se afle în lu mina reflectoarelor.
Spiritului sãu dinamic ºi mobil i se potrivea de
minune emulaþia intelectualã ºi dezbaterea pu -
blicã, dinamismul ºi energetismul fiinþei sale se
cereau a fi convertite parcã în atitudine ºi acþiune
civicã. Postúrile onorante ºi demnitãþile au venit
repede ºi s-au întins pe întreg spaþiul primului
deceniu de dupã cãderea comunismului: di rec tor
al unei reviste literare de tradiþie, Luceafãrul,
reluate acum într-o nouã formulã editorialã (încã
din ianuarie 1990), vicepreºedinte ºi mai apoi
preºedinte al Uniunii Scriitorilor, funcþie în care
s-a dovedit un man ager destoinic ºi eficient, mil i -
tant civic (membru fondator al Alianþei Civice),
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om pol i tic, lider de partid ºi sen a tor CDR în Parla -
mentul României (1996-2000).

Pregnanþa profilului sãu pub lic a fost de -
cisiv întregitã de intrarea sa energicã în arena
dezbaterii de idei sociopolitice ºi culturale,
într-un peisaj foarte animat în primii ani de re -
dobândire a libertãþii de expresie. Intelectualii ori
scriitorii marcanþi se simþeau chemaþi sã-ºi ex -
punã convingãtor ºi tranºant opiniile despre re -
aºe zarea pe temeiuri democratice a vieþii so cio-
 po litice de la noi. Redescopeream cu toþii fer -
voarea dezbaterilor programatice ori doctrinare,
polemica de idei, incisivitatea anchetei ori spec -
taculosul dezvãluirii unor aspecte de viaþã po -
liticã, mai mult sau mai puþin umbroase. Ulici nu
a dezminþit în niciun fel recunoscutul apetit al
intelectualului de o oarecare notorietate pentru
implicarea în ebuliþia dezbaterii de idei, exer -
citatã cu angajament pasionat ºi combativitate
nereprimatã. Articolele pe teme sociopolitice de
actualitate pe care le-a publicat ca editoriale în
revista Luceafãrul, în primii doi ani ai direc -
toratului sãu, au fost re unite în volumul Puþin,
dupã ex or cism... (1991). 

Temele recurente ale acelei perioade, im -

punerea valorilor democratice, sechelele co mu -
nismului, responsabilitatea moralã pentru de tur -
nãrile ºi falsificarea istoriei, diabolizarea opo -
ziþiei etc. sunt reluate de cãtre comentator în
analize pertinente, clãdite pe stilul scrisului sãu
tãios, lu cid ºi adeseori ironic sau sar cas tic. De
pildã, vorbind cu o anume ironie tristã despre
farmecul discret al imposturii (în articolul cu ace -
laºi titlu), observatorul atent al actualitãþii politice 
are constatãri cu valoare de di ag nos tic moral ºi
so cial, întru totul valabile ºi astãzi: Una dintre
cele mai definitorii virtuþi ale regimului comunist
a fost, la noi ca ºi în toate þãrile care au suportat
un atare regim, osârdia întru imposturã. La toate
nivelurile vieþii sociale ºi în toate domeniile ei.
Lucrul e bine ºtiut, cum bine ºtiutã e ºi sursa
acestei osârdii: ideologia comunistã, ca paleativ
al competenþei. Interesant e cã, dupã revoluþia
din Decembrie, a dispãrut – cel puþin teoretic –
sursa, nu însã ºi impostura care, în mod pa -
radoxal, a proliferat îngrijorãtor, acoperind, ca o 
perdea de fum înecãcios ºi obturant, mai toatã
suprafaþa societãþii noastre. Multe au concurat la 
asta: bâjbâiala, întrucâtva explicabilã, a noului
regim, în edificarea structurilor de tip dem o cra -
tic, tupeul neruºinat al oportuniºtilor de profesie,
timiditatea ºi reticenþa spiritelor verticale, con -
fuzia valorilor, pe fondul unei presante nevoi de
reformulare a competenþelor (...)14.

Pasiunea criticului pentru jocul de bridge
(pe care o avea ºi Corneliu Coposu, de altfel!) îi
prilejuieºte un mãnunchi de foarte interesante ºi
originale eseuri-alegorie, pornind de la regulile
jocului evocat ºi sfârºind inevitabil în apelul la
realitãþile eºichierului pol i tic. Unice în felul lor,
aceste fantezii eseistice con den sate sunt tot atâtea
parabole, uneori cu fi nal to tal neaºteptat, despre
joc în gen eral ºi despre jocul pol i tic în par tic u lar.
Poate conºtient cã aceste exerciþii de stil nu sunt
altceva decât rãspunsul de mo ment în faþa imen -
sului apetit pentru lecturã ºi informaþie de orice
fel al acelor ani, scriitorul nu a mai recidivat în
aceastã direcþie. 

Luãrile de poziþie pe marginea actualitãþii
publice ºi a implicãrii personale, din ce în ce mai
pregnante în arena politicã, vor con tinua ºi în anii
urmãtori, expresia editorialã a acestora fiind vo -
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lu mul de eseuri Dubla imposturã (1995), cu prin -
zând articole din perioada 1991-1995. De re mar -
cat este faptul cã, ignorându-se un timp cu
pre meditare, pentru a face loc comentatorului fre -
netic al realitãþii, criticul va reapãrea, într-o re -
venire orgolioasã, spre sfârºitul acestui in ter val,
iar opiniile sale, constituind citiri sau recitiri ale
unor scriitori cenzuraþi sub comunism (Paul Goma,
Petru Dumitriu, Pavel Chihaia, Bujor Ne delcovici,
Oana Orlea etc.), vor alcãtui o consistentã ad -
denda criticã, intitulatã Întoarcerea în Ithaca ºi
complinind fericit opinia sau comentariul asupra
evenimentului sau actualitãþii imediate. 

Preocuparea pe care titlul o sugereazã,
pentru feþele moralitãþii publice, deopotrivã re -
flectate în politicã ºi în culturã, se condenseazã în
preambulul volumului, intitulat ludico-ironic De
ce sunt un im pos tor?! Sunt câteva pagini glosate
despre adecvarea sau inadecvarea la contextul po -
lit ico-so cial al acelor ani ºi la noua paradigmã
eticã ºi culturalã, în curs de constituire: Asumatã
ºi declaratã – scrie analistul – postura de apolitic
e o perfectã imposturã. Am învãþat asta de-a lun -
gul istoriei pe care am trãit-o. Altfel zis, poþi sã nu 
faci politicã – de partid, de grup etc. – dar e
utopic sã crezi cã poþi fi apolitic. (...) Aºa-zisul in -
de pend ent pol i tic e doar un pseudonim al ne -
hotãrâtului, al ezitantului, când nu chiar al po -
tenþialului duplicitar. Care vasãzicã, sunt ca
apolitic un im pos tor ºi sunt ca in de pend ent, la
fel15. Soluþia idealã, în opinia autorului, þine nu
neapãrat de înrolare partinicã sau de înre gi men -
tare instituþionalã, ci de pãstrarea unei conºtiinþe
ferme ºi rectilinii. 

Recitite astãzi, multe dintre eseurile de
atun ci, par datate ºi uºor na ive, privite din pers -
pectiva evoluþiilor politice ºi sociale a celor 25 de
ani care au urmat. Mult mai adecvate ºi, prin
urmare, mai puþin perisabile, ne apar consi de -
raþiile despre statutul scriitorului român ºi noile
contexte pline de provocãri care se constituiau
pentru acesta în perioada evocatã: implicarea po -
liticã a scriitorului, rezistenþa sau obedienþa ºi
abdicãrile unor confraþi în timpul comunismului,
invazia alarmantã a mediocritãþii, agresiunea pro -
vincialismului, relicvele ºi dinozaurii culturali ai
trecutului, instinctul cul tural naþional, ba chiar –

în tuºe mai ºugubeþe, consideraþiile despre boema
literarã ori despre precaritatea condiþiei sale post -
comuniste. Avem în faþã un comentator din ce în ce
mai ataºat actualitãþii ºi, im plicit, politicului, ceea ce 
face sã putem anticipa implicarea sa efec tivã, la
nivel parlamentar, în viaþa politicã de dupã 1996. 

Scriitorul ultimei perioade (1996-2000) îl
dubleazã ºi îl completeazã îndeaproape pe omul
pol i tic implicat, sen a tor ºi lider de partid. Opiniile 
ºi analizele sale, uneori cu tentã polemicã ºi tri -
mitere directã la situaþii con crete ale vieþii po -
litice româneºti, au fost exprimate în acei ani, în
publicaþii precum Cotidianul, Privirea sau
Curentul, la care scriitorul a deþinut rubrici per -
manente în di verse perioade, ºi au fost re unite în
volumul Miticã ºi Hyperion, apãrut dupã moartea 
sa. For mula paradoxalã ºi oximoronicã a titlului
trimite la ceea ce autorul de fineºte ca fiind cei doi
poli de culturã ºi de sensibilitate ai spiritului ro -
mânesc: Levantul ºi Mitteleuropa, Eminescu ºi
Caragiale, tragicul ºi farsa. Antinomia ono masticã
ºi, în acelaºi timp, dubletul complementar al celor 
douã personaje l-au preocupat pe comentator încã 
de la primele luãri de poziþie din presa post -
decembristã. Astfel, în febricitarea condeiului ºi
în optimismul euforic al începutului de an ’90,
Ulici simþea nevoia sã se refere la cele douã per -
sonaje in vo cate, ca la niºte constituenþi originari
ai spiritului naþional, aflaþi în poziþii reversibile,
cãrora istoria le ocazioneazã, rând pe rând, pree -
minenþa. La câteva sãptãmâni dupã Revoluþie,
criticul era convins cã naþiunea atinsese un mo -
ment hyperionic, rapid diluat de superficialitatea,
frivolitatea sau ignaritatea lui Miticã. La 28 fe -
bruarie 1990, lucrurile se prezentau astfel: în
esenþa ei, cultura românã e de mult europeanã, cu 
sau fãrã voia succesivelor puteri ce i-au stat vre -
melnic deasupra; nu mor caii când vor câinii, iar
toleranþa noastrã nu e pseudonimul stupiditãþii.
Miticã e în noi, dar ºi Hyperion e în noi; avem cu
ce spãla ruºinea unei dictaturi, deci nu mai vrem
sã uitãm ºi vom ºti sã nu uitãm din mo tive pro -
filactice, iar nu vindicative16.

Aºa apãreau lucrurile, privite prin lentilele
unui energetism naþional renãscut, în februarie
1990. Cu trecerea anilor, viziunea criticului ne
apare mai degrabã înduioºãtoare, þinând seama cã
Miticã însuºi pare astãzi situat pe un piedestal de
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dimensiuni considerabile, lãsând loc unor pro -
totipuri literare mult mai gregare: caþavenci, ca -
libani, pãturici ºi alþii ejusdem farinae. De altfel,
scriitorul îºi va nuanþa el însuºi opinia, vorbind
despre o ipoteticã ºi nefericitã stea polarã a eºe -
cului la români: În chip indiscutabil, noi, românii, 
avem o mulþime de defecte: suntem, în primul
rând, meteodependenþi, ne dãm prea lesne dupã
cum bate vântul, ne lãsãm prea uºor pãcãliþi de
aventurieri ºi lichele ºi, deºi avem mereu copaci
maiestuoºi în pãdurea noastrã, ne cam place sã
defilãm cu uscãturile. N-am avut niciodatã dezas -
truosul orgoliu de a uzurpa Timpul ºi pe Dum -
nezeu, chiar dacã am lãsat uneori impresia cã-i
tolerãm pe uzurpatori. (...) Aceastã formidabilã
adaptabilitate la rãu ne-a fãcut nu o datã sã
privim cu infinitã precauþie, dacã nu de-a dreptul
cu neîncredere, ocaziile fericite ºi, în con secinþã,
sã le ratãm. Îndelung antrenaþi în ideea cã
Dumnezeu stã oricum cu spatele la noi, ne mirãm
ori de câte ori constatãm contrariul ºi ne lepãdãm 
repede ca de o fantasmã, de aceastã posibilitate,
pentru a reintra în obiºnuinþã cu rãul”17.

Oximoronul tipologic al celor douã per so -
naje ce le bre se topeºte fatalmente în cadrele mai
largi ale unui tip de oximoron istoric, în care
vieþuirea ca popor devine un nesfârºit exerciþiu de 
supravieþuire. 

Despre Maramureºul rãdãcinilor sale pa -
terne, adoptat între timp de scriitor ca o marcã de
ipoteticã nobleþe spiritualã, Laurenþiu Ulici va
scrie ca despre un simbolic omphalos eu ro pean.
Situarea în Europa, kilometrul zero – cum se
intituleazã unul dintre eseurile sale – reprezintã,
în mod cert, o pecete inconfundabilã de euro -
penism ºi de apartenenþã, nu numai geograficã, la
o vastã oekumenã spiritualã: Undeva, în apro -
piere de Sighetul Marmaþiei, dar într-o altã þarã,
stã înfiptã de vreo opt decenii o bornã care ves -
teºte cãlãtorului cã se aflã în centrul geografic al
Europei. De la aceastã bornã pânã la At lan tic e
tot atâta distanþã câtã e de la ea pânã la Urali. Au
pus-o acolo austriecii, nu noi, dar noi ar trebui
s-o bãgãm în seamã ºi sã þinem cont de realitatea
pe care ea, borna, o exprimã. (...) Poate cã
generaþiile de români, care acum cresc sau vor
creºte, se vor pricepe mai bine decât noi sã ne
reaºeze prin vorbe ºi prin fapte, prin gândire ºi
prin acþiune, în Europa Centralã18.

Concluzia eseistului poate fi o cortinã peste
imaginea zbuciumatã a unei epoci de istorie ro -
mâneascã în care el însuºi s-a regãsit ca ac tor de
prim-plan. Iar constructul sãu ge neric, omul de la
kilometrul zero, adicã românul eu ro pean, echi -
librat ºi temeinic, l-am putea considera ca un
veritabil legat spir i tual.
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Sursa foto: Echim Vancea (coord.), Laurenþiu Ulici. 10 ani de posteritate, Editura Limes, 2010

17  Laurenþiu Ulici, Miticã ºi Hyperion, Editura DU Syle, Bucureºti, 2000, p. 178-179, pas sim.
18  Ibi dem, p. 9.



Dorel Cherecheº
1948-2001

Mariana BERETEAN

„Sã vorbeºti la timpul trecut despre
un om pe care îl iubeºti este unul
dintre cele mai dureroase lucruri”,

mãrturiseºte dr. Viorica Cherecheº. Anii care au
trecut, timpul care se scurge implacabil, nu au
reuºit sã aline durerea, sã estompeze dorul ºi
iubirea familiei pentru cel care va rãmâne în isto ria
lo cului profesor universitar dr. ing. Dorel Cherecheº. 

Despre el îºi aduc aminte necontenit soþia,
dr. Viorica Cherecheº, deputat de Maramureº ºi
fiul dr. Cãtãlin Cherecheº, primarul municipiului
Baia Mare, dar ºi oamenii cãrora le-a fost prieten,
co leg, profesor ori sprijin în momente mai puþin
faste. Ei înþeleg sã îºi manifeste toate aceste sen -
timente prin continuarea activitãþilor în care re -
gretatul Dorel Cherecheº era implicat, onorându-i 
astfel memoria, pãstrând veºnic vie amintirea sa.
Avea uºa deschisã mereu, pentru oricine îl cãuta,
iar asta spune mult despre personalitatea, dar mai
ales despre calitatea sa de om. În pofida re nu -
melui câºtigat în domeniul silvic, unde a activat la 
cel mai înalt nivel, Dorel Cherecheº a rãmas un
om simplu, onest, mereu pregãtit sã apere fa milia, 
pãdurea ºi comunitatea – marile sale iubiri. Asta
ºi din ataºament pentru locul cãruia ºi-a dedicat
viaþa ºi activitatea, din dragoste pentru lucrul bine
fãcut ºi pentru oameni, lecþie pe care a predat-o ºi
fiului sãu, care astãzi îi continuã, printre altele,
misiunea.

Despre iubitul sãu codru afirma, la un mo -
ment dat: Se spune, ºi nu fãrã temei, cã pãdurile
sunt obrazul unei þãri. Aºa tãcute cum sunt ele,
spun adevãruri de duratã, le gate de om ºi de ra -
porturile acestuia faþã de natura ce-l înconjoarã.
Este un lucru arhi cunoscut acela cã pãdurile
exercitã un im por tant rol de producþie precum ºi
un inegalabil rol de pro tecþie, din acest punct de
vedere fiind su pe rioare oricãrui eco sistem1.

Rândurile care urmeazã explicã în amãnunt

de ce fa milia ºi prietenii apropiaþi ºi astãzi, la 17
ani de la trecerea sa în eternitate, cu o determinare 
de invidiat, continuã sã ducã mai departe valorile
ce l-au consacrat, înþelegând sã onoreze astfel
numele ºi memoria sa.

S-a nãscut în 27 iulie 1948, în Ferneziu, un
cartier al Bãii Mari. Pãrinþii sãi erau localnici,
tatãl lucrând la Uzina „1 Mai” din Ferneziu. Nu a
fost primul silvicultor din familie, având un unchi 
inginer la Inspectoratul Silvic din Baia Mare.
Începe cursurile primare în oraºul na tal, studiind
apoi doi ani la Liceul nr. 2 din Baia Mare, în
perioada 1962-1964, ºi continuând cu doi ani de
învãþãmânt tehnic forestier la ªcoala Tehnicã Fo -
restierã din Sighetul Marmaþiei, între anii
1966-1968. Având deja sãditã preocuparea pentru 
pãdure ºi mediul înconjurãtor, a urmat stu diile
superioare la Facultatea de Sil viculturã ºi Ex -
plorãri Forestiere din Braºov (1968-1973). Re -
feritor la alegerea acestei profesii, spunea: E ade -
vãrat, însã, cã niciodatã nu m-am gân dit la altã
pro fesiune, eram cumva ursit pentru aceasta2…
ºi astfel a ajuns sã fie al doilea silvicultor din
familie ºi mai mult chiar, din tot cartierul. A fost
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1 Dorel Cherecheº, Ca sã asigurãm perenitatea pãdurii, trebuie s-o protejãm ºi s-o îngrijim, în „Graiul Mara -
mureºului”, joi, 15 aprilie 1999, p. 9.

2 Aurel I. Brumaru, Sper sã ajung pe plaiuri natale, în „Pentru so cial ism”, joi, 24 februarie 1972, p. 2.



un stu dent intens preocupat de domeniul ales,
afirmându-se prin parti ciparea la di verse cercuri
ºtiinþifice studenþeºti ºi con cursuri de profil. Par -
ti cipând la o specializare în Suedia, a fost premiat
de Organizaþia Naþiunilor Unite pentru Ali men -
taþie ºi Agriculturã pentru lucrarea Consideraþii
cu privire la dezvoltarea învãþãmântului forestier 
în România, prezentatã la Conferinþa Mon dia lã
pentru Educaþie ºi Învãþãmânt Forestier de la Sto -
ck holm, în 1971.

Dupã cum ºi-a dorit încã din timpul stu -
denþiei, a ajuns sã prac tice meseria aleasã pe pla -
iurile natale, imediat dupã terminarea facultãþii,
în 1974 fiind deja inginer stagiar la Ocolul Silvic
Tãuþii-Mãgherãuº. A urcat apoi treptele pro fe -
sionale, lucrând la diferite instituþii de profil din
zonã: ºef serviciu la Inspec toratul Silvic Judeþean
Maramureº, ºef al Ocolului Silvic Baia Mare,
inginer-ºef la Inspectoratul Silvic Maramureº, iar
din 1990 a fost di rec tor al Direcþiei Silvice Ma -
ramureº, având în administrare pãdurile din ju -
deþele Maramureº ºi Satu Mare, cu 21 de ocoale
silvice3. A fost membru al Consiliului de
administraþie al Regiei Naþionale între 1991-1997,
membru al co legiului de redacþie al „Revistei
pãdurilor”, între 1991-1998 ºi preºedinte al Aso -
ciaþiei Judeþene a Vânãtorilor ºi Pescarilor Spor -
tivi Maramureº. Orice funcþie a ocupat, de exe -
cuþie sau de conducere, el a considerat mereu cã
munca trebuie fãcutã cu respon sabilitate, în ce -
pând de la pãdurar ºi terminând cu directorul.

Imediat dupã 1990, ºi-a continuat formarea
pro fesionalã, participând la o serie de cursuri
post u ni ver sitare de specializare în domeniul co -
merþului ex te rior ºi al cooperãrii economice in -
ternaþionale CEPECA4 Bucu reºti: man age ment
fo restier (Franþa, 1991), silvicul turã tropicalã
(Guy ana Francezã ºi Brazilia, 1995).

O încununare a pregãtirii sale ºtiinþifice a
fost obþinerea titlului de doc tor în agronomie,
spe cia li zarea economie forestierã, la Ac a de mia
de ªtiinþe Agricole ºi Silvice „Gheorghe Io nes -
cu- ªi ºeºti” din Bucureºti, în 1997.

Ca urmare a pregãtirii ºi experienþei sale
pro fesionale, a preocupãrilor sale în domeniul

silvi cul turii, a expertizei sale manageriale a par -
ticipat, ade seori, în misiuni economice ºi ºti in- 
þi fice, reprezentând România, în Germania, Aus -
tria, Franþa, Norvegia, Olanda, Elveþia, Malaezia,
Anglia, Is rael, Ungaria.

În 1990 îºi începe activitatea de cadru di -
dac tic, la Universitatea de Nord din Baia Mare. A
colaborat apoi cu Facultatea de Silviculturã a
Uni versitãþii „ªtefan cel Mare” din Suceava (ºef
de lucrãri, 1996-1997) ºi cu Universitatea de Vest 
„Vasile Goldiº”, filiala Baia Mare (conferenþiar
universitar dr. ing., disciplina eco logie). În anul
1999 a fost ales prorector al Uni versitãþii de Vest
„Vasile Goldiº”, filiala Baia Mare, în 2000 –
prorector al Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº”
Arad, iar în 2001, ultimul sãu an de activitate, a
devenit profesor universitar.

În data de 9 noiembrie 2001, firul vieþii lui
Dorel Cherecheº s-a întrerupt fulgerãtor. Vestea
cã s-a stins din viaþã a cãzut necruþãtor peste cei
apropiaþi ºi nu numai, ex act când codrul se des -
frunzea, pregãtindu-se de iarnã, parcã plângând
cu lacrimi de frunze galben-arãmii dupã cel ce l-a
iubit atât. Pe lângã fa milia, pe veºnicie îndoliatã,
a lãsat în urma sa „un nume, o carierã pro fe -
sionalã de invidiat, fãcutã cu pasiune ºi ºtiin þã, o
carierã didacticã de þinutã academicã, lucrãri
ºtiinþifice ºi cãrþi de spe cialitate, multe lucrãri
remarcabile”5. O mare de oa meni, rude, prieteni,
colegi l-au condus pe ultimul drum pe cel care s-a
dedicat familiei sale, s-a contopit cu profesia sa ºi
s-a bucurat din plin de vocaþia prie teniei. Domnul
di rec tor Teodor Ardelean, împre unã cu un grup
de maramureºeni, se întorceau de la Chiºinãu
când a primit vestea morþii lui Dorel Che recheº.
Veste de necrezut… S-au oprit la Voroneþ unde,
pe fundal de un albastru pur, dom nul di rec tor a
spus: „Dumnezeu sã-l odihneascã pe bunul nostru 
prieten Dorel Cherecheº. ªi aºa cum ai spus,
Gheorghe Pârja, nu ºtim dacã toþi vom avea
fericirea de dincolo de fericire sã fim pomeniþi în
acest loc sacru. Nu ºtiu dacã noi ºtim sã ne
preþuim viaþa pe cât meritã, dar trebuie sã-i pre -
þuim pe acei dintre noi care nu mai sunt în viaþã”6.
Acompaniaþi de sunet de toa cã, dangãt de clopote,
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3 Viorica Pârja, Dorim sã înlãturãm mediocritatea ºi sã reabilitãm sectorul în faþa opiniei publice – interviu, în „Graiul
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4 Centrul de perfecþionare a cadrelor de conducere din întreprinderi.
5 Fundaþia Dorel Cherecheº – un proiect pentru viitor, în „Graiul Maramureºului”, miercuri, 9 noiembrie 2005, p. 2.
6 Gheorghe Pârja, O lacrimã la Voroneþ, în „Graiul Maramureºului”, marþi, 13 noiembrie 2001, p. 1.



au vãrsat o lacrimã în me mo ria prie tenului lor, ºi
al pãdurii, Dorel Cherecheº.

*

Op era ºtiinþificã a lui Dorel Cherecheº cu -
prinde mai multe vol ume, o serie de lucrãri în
colaborare cu alþi specialiºti, precum ºi studii ºi
articole de spe cialitate.

În ordine cronologicã, prima lucrare ce se
gãseºte în fondul Bibliotecii Judeþene „Petre
Dulfu” Baia Mare este rezumatul tezei sale de
doctorat, din 1996, cu titlul Cercetãri privind
gestiunea eco nomicã a pãdurilor din Judeþul Ma -
ramureº. Au urmat apoi alte douã lucrãri de spe -
cialitate: Gesti unea durabilã a pãdurilor din Ma -
ramureº, apã rutã în 1999 la Editura Dragoº-Vodã din 
Cluj-Napoca ºi Ecologie generalã, apãrutã la Baia
Mare, în 2000, la Editura Universitãþii de Nord.

A publicat lucrãri de specialitate împreunã
cu Valeriu Enescu, Constantin Bândiu, Paul Decei,
dar colaborarea cea mai fructuoasã a avut-o cu
Ioan Nãdiºan, alãturi de care a semnat patru
lucrãri. Douã dintre acestea au fost editate de
Universitatea „Vasile Goldiº”, în 2000.

 Lucrarea Baia Mare – adevãrul despre po -
luare este o mãrturie ºtiinþificã a fenomenului
care afecteazã oraºul ºi zona în care trãim – po -
luarea, iar „…noutatea lucrãrii rezidã ºi în ex -
punerea sistematicã a materialului, oferind o ima -
g ine de ansamblu a evo luþiei fenomenului în timp
ºi în spaþiu. Se porneºte de la constatarea justã cã
criza ecologicã este nu doar o problemã globalã,
ci ºi una localã,… iar poluarea în zonã îºi are deja
un istoric ºi un palmares care, în sfârºit, a ajuns sã
alarmeze opinia publicã, inclusiv cea mondialã”7.

Volumul Flagelul poluare la Baia Mare
aduce în atenþie evenimentul de la Bozânta ºi
câteva „recorduri bãimãrene sinistre” privind po -
luarea, efec tele asupra plantelor ºi animalelor,
asupra sãnãtãþii omului, realizând chiar ºi un
„istoric” al poluãrii lo cale – primul de acest gen în 
istoria Bãii Mari.

Cãrþilor publicate li se alãturã zecile de arti -
cole, studii, comunicãri ºtiinþifice, referate, in ter -
viuri apã rute în vol ume ºi reviste de spe cia litate:
„Pentru so cial ism”, „Graiul Mara mureºului”, „Re -
vista pã du ri lor”, „Analele Universitãþii din
Suceava. Secþiunea Silviculturã”, „Analele Ba -

natului”, „Helvetica”, „Cro nica maramureºeanã”, 
„Naturalia” din Piteºti, dar ºi în reviste din strãi -
nãtate („Re vue ForestiPre Française”). Subiectele 
tratate în vol ume, studii ºi articole aduc ºi pun în
discuþia specialiºtilor probleme acute, ca: starea
pãdurilor ºi protecþia lor, la nivel naþional ºi eu ro -
pean, gestionarea durabilã, cercetarea ºtiinþificã
în domeniul silviculturii, clonarea unor spe cii,
ecologia, vânãtoarea ºi pescuitul ºi, nu în ultimul
rând, învãþãmântul su pe rior silvic.

Dorel Cherecheº a rãmas în amintirea co -
lectivã ca un spe cial ist em blem atic al silviculturii
mara mu reºene ºi româneºti, precum ºi ca înte -
meietorul învã þãmântului silvic în Maramureº.

În munca sa ºi-a stabilit obiective pre cise:
re generarea pãdurilor, igienizarea ºi curãþirea
fon dului forestier, menþinerea unui regim nor mal
de tãieri, com baterea eroziunii solului, extinderea 
arborilor ºi arbuºtilor fructiferi, valorificarea
fruc telor, ciu per ci lor, plantelor medicinale, dez -
voltarea economiei vâ natului ºi pisciculturii. S-a
ocupat de construcþia de pãstrãvãrii, de îm pã -
durirea terenurilor degradate, de cele cu do bo -
râturi de vânt sau acoperite de halde de steril,
urmãrind, deopotrivã, aspectele economice ºi de
protecþie a mediului înconjurãtor. Dorea crearea
de cât mai multe zone verzi în oraºe, reconstrucþia 
ecologicã a suprafeþelor afectate de poluare. A
fost preocupat de menþinerea ºi dezvoltarea
acestui patrimoniu care este pãdurea, o resursã
mare, dar care nu este inepuizabilã, cãci „fãrã a fi
protejat cu strãºnicie, fondul forestier – cu func -
þiile sale sociale – de protecþie a solului ºi a
mediului înconjurãtor, de menþinere a echilibrului 
eco logic ºi, nu în ultimã instanþã, de agrement –
riscã sã se degradeze ireversibil”8.

Dintre realizãrile sale profesionale, de care
generaþii ºi generaþii se vor bucura, putem enu -
mera: lucrãrile de reconstrucþie ecologicã a pã -
durilor afec tate de poluare din împrejurimile Bãii
Mari; constru irea pãstrãvãriilor Firiza ºi Pistruia;
pepiniera silvicã Igniº; lucrãri de corectare a to -
renþilor pe Valea Ro manã, Berdu, Pistruia, Stur,
Valea Neagrã. A coor donat lucrãri de împãduriri
ºi îngrijire a arboretelor din împrejurimile Bãii
Mari, Valea Firiza cu efect hidrologic, pei sa gis -
tic, estetic deosebit de im por tant. S-a luptat
pentru realizarea în Maramureº a unor in vestiþii
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de duratã, încercând sã protejeze mediul în con -
jurãtor, codrii seculari: „Când îþi baþi joc de pã -
dure, îþi fuge pãmântul de sub picioare. De fri -
ºãrile masive ºi iraþionale reprezintã principala
cauzã a înmul þirii alunecãrilor de teren – susþine
directorul Romsilva Maramureº”9. ªi câtã drep tate
avea! Vedem azi cum efectiv ne fuge pã mântul de
sub picioare, mai nou la orice ploaie mai mare, fie
primãvarã sau toamnã, ba chiar ºi iarna.

Prof. univ. dr. ing. Dorel Cherecheº a fost
cel ce a pus bazele în vãþãmântului silvic în Mara -
mureº, a pus mereu mult suflet ºi s-a dedicat to tal
acti vitãþii didactice ºi stu denþilor sãi, fiind un
reputat dascãl. „El a fost, prin cursurile de ecolo -
gie pe care le-a predat, prin comportamentul sãu
per sonal, prin prestigiul ºtiin þific ºi atitudinea sa
ca om ºi pedagog, o pildã pentru generaþia tânãrã
de învãþãcei, care îi re gretã timpuria ºi nedreapta
dispariþie dintre noi”10. A fost alãturi de studenþii
sãi, din toate punctele de vedere: „Mereu ne-a
sfãtuit sã ne întemeiem o ligã a noastrã, localã,
care sã nu depindã de nimeni ºi chiar a încercat sã
ne ajute în hãþiºurile birocratice din România.
Adesea ne-a îndrumat ºi ne-a vândut câte un pont, 
ne-a ajutat sã intrãm sã ne facem practica în unele
redacþii sau firme ºi, nu în ultimul rând, este cel
care a pus bazele secþiei de silviculturã din filiala
bãi mã reanã a Goldiºului”11.

Încã din facultate, Dorel Cherecheº con -
sidera cã un bun profesionist trebuie sã fie ºi un
par tic i pant activ la viaþa so cial-politicã a co mu -
nitãþii, doar aºa putând sã fie în con tact ºi sã
cunoascã toate pro blemele din di verse domenii.

Având în vedere cunoºtinþele sale pro fe -
sionale, implicarea sa în domeniile conexe sil -
viculturii, acti vitãþile sale de protecþia mediului,
de implicare în activitatea de vânãtoare ºi pescuit, 
a fost ales pre ºedinte al Asociaþiei Judeþene a
Vânãtorilor ºi Pesca rilor Sportivi Maramureº,
membru al Consiliului de Administraþie al Regiei
Naþionale a Pãdurilor, dar a fost ºi membru în
consiliul de redacþie al „Revistei pãdurilor”, re -
vistã la care a colaborat mulþi ani.

În perioada 1992-1996 a fost consilier ju -
deþean, respectiv preºedinte al Comisiei pentru
pro tecþia mediului înconjurãtor, conservarea mo -
nu men telor istorice, de arhitecturã ºi a re zer va þiilor 
ºi monu mentelor naturii a Consiliului Jude þean

Maramureº. S-a implicat în acþiunile de pri va ti -
zare, fãcând parte din Secretariatul Jude þean
Mara mureº pentru Pregãtirea Programului de
Privati zare în Masã (1994). În 1995 a fost membru
în Comisia Administrativã a Prefecturii ºi vicepre -
ºedinte al Fundaþiei „Un viitor pentru România”.

Nu a stat departe nici de activitatea politicã, 
fiind membru al Partidul Democraþiei Sociale din
România (PDSR), în 1995 ocupând deja mai mul -
te funcþii de rãspundere în cadrul partidului:
mem bru în Consiliul Naþional al PDSR, pre ºe -
dinte al Forumului Judeþean Maramureº (al eco -
logiºtilor PDSR), precum ºi vicepreºedinte cu
pro bleme de silviculturã-mediu în Biroul ju de -
þean al PDSR. Sã nu uitãm cã s-a numãrat printre
candidaþii la funcþia de pre fect, dar jocurile pe
tab la de ºah au ales altfel, primind funcþia executivã, 
de di rec tor la Regia Naþionalã a Pãdurilor.

Dorel Cherecheº a fost un personaj activ în
viaþa cetãþii, implicându-se în di verse activitãþi,
susþi nând manifestãrile cul tural-ed u ca tive, spor -
tul, arta. Deºi au trecut 17 ani de la moartea sa, fa -
milia ºi comunitatea nu l-au uitat, dovadã fiind
multitudinea de fapte ce-l þin viu în amintirea
tuturor.

În anul 2002, Biblioteca Judeþeanã „Petre
Dulfu” a primit din partea familiei Cherecheº o
bogatã donaþie de cãrþi ºi periodice din biblioteca
lor per sonalã ºi astfel s-a constituit „Fondul Dorel 
Chere cheº”, la Secþia pentru adulþi a bibliotecii,
fond ce conþine peste 250 de unitãþi de bibliotecã
cu 200 de titluri din domeniile: silviculturã, eco -
logie, paleo eco logie, climatologie, hidrologie,
bio logie, exploatarea lemnului, protecþia me diu -
lui, vânãtoare ºi pescuit, constituind o modalitate
prin care profesionistul de excepþie îºi continuã
oarecum munca de cadru di dac tic, oferind, ani ºi
ani de acum înainte, o valoroasã bibliografie stu -
denþilor, profesorilor, cercetãtorilor, tu turor celor
interesaþi. Dintre titlurile do nate putem aminti:
Dicþionar de ºtiinþa solului, cu termeni co res -
pondenþi în limbile francezã, germanã, englezã,
rusã; Istoria vînãtorii în România: (din cele mai
vechi timpuri pînã la instituirea Legii de vî nã toare
– 1891), de Ion Nania; Moartea bradului – simp -
tom al degradãrii mediului de dr. ing. Ion Barbu. 

Tot în anul 2002, la Editura Limes din
Cluj-Na poca, în Colecþia „Ma gis ter”, a fost editat
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volumul de poezie al autorului Gavril Ciuban,
intitulat simplu Est, însoþit de urmãtoarele cu -
vinte: „Dedic aceastã carte lui Dorel Cherecheº.
In memoriam”, iar apoi îi cu prinde numele în
titlul poeziei Cândva cu Dorel Cherecheº – în
munþi, tradusã ºi în italianã, cu titlul Tempo fa con 
Dorel Cherecheº – in montagna.

În anul 2004, fa milia a pus bazele Fundaþiei
„Dorel Cherecheº” Baia Mare, semn de în veºni -
cire a celui care a fost Dorel Cherecheº. Fundaþia
„îºi pro pune sã dezvolte proiecte ºi programe prin 
care sã creascã suprafaþa ariilor protejate, sã con -
serve bio diversitatea, sã promoveze turismul eco -
logic, în re spect pentru naturã ºi mediul în con -
jurãtor. Altfel spus, sã punã în armonie deplinã
na tura, cultura ºi tradiþiile unice ale Mara mu reºului”,
dar ºi sã susþinã numeroase alte proiecte, manifestãri
cu caracter cul tural, ar tis tic, literar, sportiv ºi so cial.
Iniþiativa s-a dovedit a fi, într-adevãr, un proiect de
viitor, Fundaþia parti cipând, de-a lungul anilor, în
mod activ la viaþa so cial-cul turalã a oraºului ºi
judeþului, fãcând ace leaºi lucruri bune pe care
le-ar fi fãcut Dorel Cherecheº. Vom enumera,
succint, câteva dintre iniþiativele Fundaþiei ºi
activitãþile în care s-a implicat. 

Când se comemorau patru ani de la moartea
lui Dorel Cherecheº, în 9 noiembrie 2005, la Sala
„Mille nium” din Baia Mare, Fundaþia a lansat
iniþiativa de clarãrii Platoului Oaº-Igniº-Gutîi ca
arie protejatã, de interes naþional, pentru ca, în
perspectivã, zona sã devinã parc naþional. Este o
iniþiativã deosebit de importantã, þinând cont cã
Uniunea Europeanã susþine creºterea suprafeþelor 
ariilor protejate, având obiec tive privind pro te -
jarea mediului înconjurãtor.

Tot pentru cinstirea numelui celui care s-a
de dicat, atât meseriei de silvicultor, cât ºi celei de
for mare a cadrelor de specialitate necesare, Fun -
daþia lanseazã un con curs adresat elevilor de li -
ceu, cu tema „Imaginea satului maramureºean
tradiþional din perspectiva dezvoltãrii durabile”.
De-a lungul anilor, activitãþile desfãºurate în ca -
drul acestui con curs au fost urmãrite, apreciate ºi
rãsplãtite cu diplome ºi premii de cãtre Fundaþie. 

Fundaþia s-a implicat ºi în susþinerea, în di -
verse forme, a unor simpozioane ºi activitãþi cul -
turale: Seri le de poezie „Nichita Stãnescu” de la
Deseºti, Festivalul Internaþional de Poezie (Si -

ghe tul Mar maþiei), Tabãra naþionalã de lite ra -
turã ºi arte plastice „Archeus”, Simpozionul
„Tabãra de sculp turã” – lucrãrile rezultate înfru -
museþând oraºul. În 2014, „Ziua Artistului Plas tic 
Bãimãrean” a debutat cu dezvelirea panteonului
ridicat în cinstea artiºtilor care se odihnesc în
cimitirul Horea, întreaga lucrarea fiind finanþatã
de cãtre Fundaþia „Dorel Cherecheº”. 

În semn de neuitare, în anul 2006, Bi blio -
teca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare a ela -
borat, în ca drul seriei de publicaþii „Personalitãþi
maramureºene. Co memorãri”, lucrarea Dorel
Cherecheº: caiet bio bibliografic, realizatã în ca -
drul Serviciului de infor mare bibliograficã ºi do -
cumentarã. Caietul bio bibli o grafic este un oma -
giu adus de oamenii cãrþii acestei personalitãþi
marcante a Maramureºului, a silviculturii româ -
neºti, a învãþãmântului su pe rior din Baia Mare.
Lucrarea are un caracter bibliografic, valo rificând 
potenþialul informativ de care dis pune Biblio teca
Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, consti tu in -
du-se într-un in stru ment de lucru folositor spe -
cialiºtilor ºi doritorilor de cunoaºtere. 

În anul 2018, când Marea Unire „îm pli -
neºte” 100 de ani, Dorel Cherecheº ar fi împlinit
70 de ani. Fa milia a marcat acest mo ment prin
publicarea unui mesaj tulburãtor, care subliniazã,
încã o datã, valorile ce l-au consacrat pe omul ºi
profesionistul Dorel Cherecheº, soþ ºi tatã preþuit,
un excelent profesionist, prieten de nãdejde ºi
neobosit pro tec tor al pãdurii ºi al comunitãþii
pentru care s-a dedicat. Ce înseamnã pentru fa milie 
aceastã zi ne spune Cãtãlin Cherecheº: „Sunt atât
de mulþi ani de când 27 iulie este o zi tristã pentru
noi, o zi a aducerii aminte, în care dorul ºi iubirea
pe care þi le purtãm reuºesc sã spargã, totuºi, ba -
riera ne cruþãtoare a timpului…. Prin tot ceea ce ai
fãcut, prin toþi oamenii cãrora le-ai fost sprijin,
prin fiecare copac plantat ºi bucatã de pãdure pro -
tejatã, te-ai asigurat cã nu vei fi uitat”12.

O chintesenþã a celor prezentate în acest
scurt articol sunt cuvintele directorului  Bi blio -
tecii Judeþene Teodor Ardelean: „Am cunoscut
un OM care avea în acelaºi timp ºi tenacitatea
luptãtorului ºi înclinaþia spre lu cruri durabile.
Cre dea într-o sin gurã istorie adevãratã – istoria
lucru rilor temeinic fãcute…. Acest om purta nu -
mele Dorel Cherecheº”.
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Constantin Opriº
1924-2002

Vasile POP

În lumea sãnãtãþii, instituþiile de spi ta -
lizare au primit nume de botez, fie de la
veneraþi „sfinþi” (Sf. Maria, Sf. Andrei,

Sf. Gheorghe, Sf. Nicolae, Sf. Pantelimon, Sf.
Spiridon, Sf. Luca, Sf. Ioan, Sf. ªtefan, Sf. Stelian 
º.a.), fie de la întemeietori sau de la persoanele cu
cea mai mare excelenþã în domeniu. S-a întâmplat 
astfel ca în nomenclatura spitaliceascã sã intre în
afarã de toponime cunoscute (Colþea, Socola, Co -
lentina) o onomasticã prestigioasã. Spitale sau
clinici au fost botezate sau chiar rebotezate cu
„identitãþi” excepþionale: Carol Davila, Vic tor
Babeº, Ana Aslan, Gh. Marinescu, N. Paulescu,
C.I. Parhon, Ion Cantacuzino, Bagdasar-Arseni,
C.C. Iliescu, Matei Balº, Al. Trestioreanu, Th.
Burghele º.a. 

Stilul acesta de botez a luat amploare mai
ales în Bu cureºti, unde o astfel de pecete
identitarã este fireascã în labirintul unitãþilor de
diagnosticare ºi îngrijire a unor boli tot mai
provocatoare. Feno menul este unul corect, cãci
prin aceste peceþi de identitate se acordã ºi onoare 
postumã marilor medici pe care i-a dat Neamul
Românesc. Mai jos pe scara ierarhicã a spitalelor
româneºti situaþia este mult mai complexã. În
afara spitalelor ju deþene de urgenþe din Baia Mare 
ºi Sfântul Gheorghe, toate celelalte fie n-au gãsit
oportunã o iniþiativã sau alta, fie nici nu au
încercat, din di verse raþiuni, un astfel de botez
administrativ. La nivele inferioare, unele spitale
municipale sau orãºeneºti au fost „împodobite”
cu numele unor medici, cei mai mulþi fiind din
rândul elitei sani tare lo cale. 

Revenind la Spitalul Judeþean de Urgenþã
„Constantin Opriº” din Baia Mare, vom face
precizarea cã în actul de genezã onomasticã a
contat cel mai mult simetria magicã dintre mo -
mentul car di nal al întemeierii (1972, la Baia Mare 
unui spital cu peste 1400 de paturi, atunci al
doilea ca mãrime din România!) ºi omul mo -
mentului. Dr. Constantin Opriº a fost cel care a
putut fi identificat peste ani cu cea mai bunã
memorie întemeietoare. ªi, þinând cont de evo -

luþia în timp a acestei importante unitãþi spi ta -
liceºti din nord- vestul României, putem spune,
fãrã niciun ac cent de „preþiozitate”, cã aºezarea
numelui lui Constantin Opriº ca emblemã a spi -
talului bãi mãrean a consti tuit o inscripþie votivã
prestigioasã, similarã cu picturile de acest fel
pentru întemeietorii mã nã stirilor noastre.

Am fãcut aceastã introducere pentru a justi -
fica stilul de argumentare ce dorim sã-l punem în
exerciþiu spre a lu mina personalitatea doctorului
Opriº, aºezat cu multã veneraþie în lucrarea
noastrã la loc de mare cinste istoricã. Vom evi -
denþia în rândurile urmãtoare scurte opinii sau
amintiri despre Constantin Opriº venite, la pro -
vocarea noastrã din partea unor confraþi medici.
Omul vãzut prin ochii celorlalþi oameni constituie 
în sociologia culturalã o metodã remarcabilã. In -
diferent dacã cei ce se mãrturisesc i-au cunoscut
„faþa”, sau doar „faptul” în sine. Cei vârstnici îºi
amintesc cu nostalgie, cei tineri trãiesc sen ti men -
tul plenar de a munci sub tutela unui nume foarte
onorabil. Cãci Homo ornat lo cum se aplicã ºi la
cazul de faþã.
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Referinþe biografice

Constantin Opriº s-a nãscut la 3 iunie 1924,
la Tãºnad. 

A fãcut liceul la Arad, apoi Facultatea de
Medicinã din Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o în
1951. Între 1951-1952 a fost medic con sul tant pe -
diatru la spitalul din Baia Mare, iar între 1952-
 1953 a fost ºeful Secþiei de pediatrie a spitalului
din Cehul Silvaniei. Din 1953 pânã în 1956 a fost
ºeful Secþiei de pediatrie ºi di rec tor al spitalului din 
Carei. A fost numit medic-ºef al regiunii me dicale
Maramureº (1956-1968), ul te rior devenind di rec tor
al Direcþiei Sanitare Maramureº (1968- 1970). În
1965, în urma susþinerii unui examen, devine medic
primar. I-a revenit înalta onoare de a fi primul di -
rec tor al Spitalului Judeþean Baia Mare, funcþie pe
care a deþinut-o cu cinste 20 de ani (1970-1990).

A fost autorul unor numeroase lucrãri ºtiin -
þifice prezentate sau publicate cu ocazia dife ri -
telor simpozioane sau congrese, dintre care amin -
tim: Eficienþa vaccinãrii profilactice într-un
fo car ep i demic de infecþii stafilococice, Obser -
vaþii asupra unei epidemii cu vi rus Coxackie,
Methemoglobinemie într-o epidemie cu apã de
puþ, Reflecþiuni ºi per spec tive în depistarea can -
cerului pulmonar, Dezvoltarea informaticii medi -
cale în „Spitalul Judeþean Baia Mare”, Deon -
tologia ºi etica medicalã º.a.

A avut rezultate meritorii în edificarea Spi -
talului Judeþean Baia Mare, care a fost inau gurat
în ziua de 11 ianuarie 1972, în prezenþa mi nis -
trului Sãnãtãþii, dr. Dan Enãchescu. Noul edificiu
era între primele patru, ca mãrime, din þarã, alã -
turi de instituþiile similare din Constanþa, Craiova
ºi Galaþi. Aceastã adevãratã „uzinã de sãnãtate”
s-a ridicat în perioada 1967-1972.

Un merit deosebit al conducãtorului spi -
talului judeþean a constat în atragerea unor co -
laboratori valoroºi, o parte dintre ºefii de secþii
fiind foste cadre universitare, care, alãturi de un
per sonal med ico-sanitar bine ales, au înnobilat cu
fiecare clipã statutul acestui spital, ducându-i re -
numele dincolo de graniþele judeþului, fãcându-l
respectat în toatã þara. 

Pentru realizãrile sale deosebite, dr.
Constan tin Opriº a fost distins cu Ordinul Meritul
Sanitar ºi cu Medalia Muncii. A fost, de ase menea,
declarat Cetãþean de Onoare al muni ci piului Baia
Mare.

Dupã o lungã ºi grea suferinþã, s-a stins din
viaþã în ziua de 12 decembrie 2002, lãsând în
amintirea colaboratorilor, colegilor, a tuturor ce -
lor care l-au cunoscut, exemplul unui om al da -
toriei de-o þinutã demnã ºi generoasã.

În semn de omagiu Spitalul Judeþean Baia
Mare îi poartã numele.

Fe lix MARIAN1

Dr. Constantin Opriº, o emblemã a actului med i cal în Maramureº

Personalitate marcantã a vieþii medicale
ma ramureºene, dr. Constantin Opriº ºi-a dedicat
douã decenii din viaþã slujirii Spitalului Judeþean
din Baia Mare. Întreaga sa existenþã a fost pusã,
însã, în slujba oamenilor, a vieþii. Astãzi, cea mai
importantã instituþie sanitarã din judeþul Ma ra -
mureº îi poartã numele, în urma unei adrese emise 
în anul 2004, de cãtre fostul di rec tor gen eral al
spitalului, dr. Constantin Prie, ºi de fostul di rec tor 
med i cal, dr. Sabin Nemeº-Bota, cãtre DSP Mara -
mureº, condusã la acel mo ment de directorul exe -
cutiv, dr. Cãlin Pop. 

În acea adresã, reprezentanþii Spitalului Ju -
de þean Baia Mare au solicitat, sã fie fãcute toate
demersurile necesare la Ministerul Sãnãtãþii pentru 

a fi aprobatã noua titulaturã a unitãþii sa nitare,
care sã poarte numele doctorului Constantin
Opriº, uni tatea medicalã urmând sã devinã Spi -
talul Ju de þean „Dr. Constantin Opriº”. Do cu men -
tul stipula faptul cã dr. Constantin Opriº a fost cel
mai im por tant ctitor al spitalului, nu mele sãu ºi
întreaga activitate fiind indisolubil le gate de
destinele acestei unitãþi. Cetãþean de Onoa re al
Mu ni ci piului Baia Mare din anul 2002, pentru
serviciile aduse comunitãþii, dr. Constantin Opriº
s-a stins din viaþã în luna decembrie a aceluiaºi
an, în spitalul în care ºi-a petrecut mai mult de
jumãtate din viaþã. În ºedinþa comisiei de spe -
cialitate a Consiliului Judeþean din 27 sept 2004,
în urma studierii documentaþiei puse la dispoziþie, 

521

100 DE PERSONALITÃÞI MARAMUREªENE CARE AU FÃCUT ISTORIE

1 Dr. Fe lix Mar ian este medic de medicina muncii, istoriograf ºi pub li cist.



s-a apro bat solicitarea de schimbare a numelui
spi talului. 

Nãscut la 3 iunie 1924, în oraºul Tãºnad din
judeþul Sãlaj (azi judeþul Satu Mare), Constantin
Mircea Opriº a petrecut scurt timp pe uliþele lo -
calitãþii natale. Datoritã meseriei de inginer agro -
nom pe care o avea tatãl sãu, tocmai din nordul
þãrii, unde lo cuiau, fa milia a ajuns pânã în sudul
Dobrogei, în zona care acum aparþine Bulgariei.
Ul te rior, mem brii familiei Opriº s-au stabilit la
Arad, unde Constantin Mircea Opriº a început o
viaþã spor tivã, dedicându-ºi tot mai mult timp
voleiului ºi canotajului. Tot în Arad, viitorul me -
dic ºi cel de al cãrui nume se va lega Spitalul
Judeþean din Baia Mare, o cunoaºte pe viitoare sa
soþie, Vucosava Sablici, campioanã naþionalã la
ca notaj în anul 1947. 

Constantin Mircea Opriº renunþã la o ca -
rierã în sport ºi este admis la Facultatea de Medi -
cina Generalã a Universitãþii din Cluj, uni ver -
sitate care ul te rior îºi mutã sediul la Sibiu, odatã
cu cedarea a 2/5 din teritoriul Transilvaniei cãtre
Ungaria horthistã, în Dictatul de la Viena fiind
inclus ºi oraºul Cluj.

În perioada 1951-1952 este medic con sul -
tant pediatru la Spitalul din Baia Mare, dupã care,
în1952, începe sã profeseze în oraºul Cehul Sil -
vaniei. Un an mai târziu, în 1953, este numit
medic-ºef al Secþiei de pediatrie din oraºul Carei,
dar ascensiunea sa nu se opreºte aici. În scurt timp 
avanseazã pânã în poziþia de di rec tor al Spitalului
Orãºenesc Carei. În urmãtorii 12 ani ºi-a dedicat
toate cunoºtinþele profesionale pentru salvarea de
vieþi omeneºti ºi pentru a aduce alinare bolnavilor 
care au ajuns pentru tratament med i cal la Spitalul
din Carei. A devenit, prin con curs, medic primar
încã în 1965 ºi a fost autorul a numeroase lucrãri
ºtiinþifice de specialitate.

În perioada în care doctorul Constantin
Opriº a profesat în Baia Mare, în Cehul Silvaniei,
iar mai apoi în Carei, România era împãrþitã ad -
ministrativ în raioane ºi regiuni. Astfel, Regiunea
Maramureº cuprindea, atât raionul Carei, cât ºi
raionul Satu Mare ºi o parte din actualul judeþ
Sãlaj. La 14 ani de la prima activitate în câmpul
muncii, ca medic, în anul 1965, doctorul Constantin
Opriº este promovat în funcþia de di rec tor al
Direcþiei Sanitare a Regiunii Maramureº. Odatã
numit pe cea mai înaltã funcþie în Direcþia Sa -
nitarã, acesta începe munca de reorganizare a

reþelei sanitare ºi, în paralel, face demersurile
necesare pentru promovarea ºi proiectarea vii -
torului Spital Judeþean din Baia Mare, unitate
medicalã de care populaþia oraºului, aflatã în con -
ti nuã creºtere, avea mare nevoie.

În anul 1968, dupã ce România a fost îm -
pãrþitã în judeþe, doctorul Constantin Opriº a de -
venit di rec tor al Direcþiei Sanitare din judeþul
Maramureº, funcþie pe care o deþine pânã în 1970. 
Pentru perfecþionare, medicul Opriº a fost trimis
la cursuri de organizare sanitarã la Paris, unde a
impresionat prin cultura enciclopedicã ºi ideile
inovative în privinþa organizãrii sanitare. Ul te rior
a fost chemat la Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
(OMS) de la Geneva, pentru a deveni in spec tor.
Deºi oferta era una extrem de tentantã, a renunþat
pentru a-ºi con tinua proiectele începute în þarã. 

În ciuda tuturor obstacolelor puse de noua
conducere administrativã a Judeþului Satu Mare,
doctorul Constantin Opriº face toate demersurile
necesare pentru ca visul sãu privind construcþia
noului Spital Judeþean din Baia Mare sã devinã
realitate. Motivul pentru care conducerea admi -
nistrativã din Satu Mare a încercat sã punã piedici 
acestui proiect a fost acela cã se urmãrea oprirea
investiþiilor în Baia Mare, pentru ca fondurile
existente sã fie refolosite pentru construcþia unei
unitãþi medicale similare în Satu Mare. La acel
mo ment, însã, Spitalul Judeþean din Baia Mare
era deja pe jumãtate construit. Toata lupta pentru
ca spitalul sã ajungã la finalizare, dusã în mare
parte pe cheltuiala proprie, din care a ieºit, la fi -
nal, învingãtor, este descrisã în lucrarea Spitalul
Judeþean Baia Mare – Începuturi, carte care se
gãseºte în biblioteca spitalului, în mai multe
exem plare. 

Construit în perioada 1967-1972, de cãtre
Trustul de Construcþii Industriale Oradea, ªantier 
Baia Mare (di rec tor ing. Romulus Couþi), dupã un 
proiect unic al arhitectului dr. Mihai Enescu, o
adevãratã „uzinã de sãnãtate” la acea vreme, noul
edificiu spitalicesc era situat între primele patru
ca mãrime din þarã, alãturi de instituþiile similare
din Constanþa, Craiova ºi Galaþi. Primul di rec tor
al acestui spital, încã din perioada de construcþie a 
lui, a fost doctorul Constantin Opriº. Pentru a
omagia personalitatea medicalã de excepþie a ce -
lui care a fost ctitorul acestui spital al mara mu -
reºenilor ºi care ºi-a dedicat douã decenii de viaþã
pentru înãlþarea, buna funcþionare ºi ridicarea ca -

522

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE



li tãþii serviciilor de sãnãtate oferite, spitalul îi
poartã azi numele.

Aºadar, în 1970, Constantin Opriº devine
primul di rec tor al Spitalului Judeþean din Baia
Mare, funcþie care a ocupat-o timp de 20 de ani,
pânã în 1990. În perioada de început, el propune o
serie de proiecte extrem de atrãgãtoare, refe ri -
toare la anumite dotãri de ultimã generaþie pentru
spital, care cuprindeau aparaturi de excepþie, însã
propunerile sale sunt refuzate de regimul obtuz
din acea perioadã. 

În 11 ianuarie 1972 a inaugurat Spitalul
Judeþean Baia Mare, în prezenþa ministrului Sãnã -
tãþii de la acea datã, Dan Enãchescu. A avut un
merit im por tant în atragerea de specialiºti valo roºi,
profesori universitari. Pentru eforturile sale a primit
Ordinul „Meritul Sanitar” ºi „Medalia Muncii”.

Spitalul Judeþean Baia Mare s-a remarcat
prin construcþia modernã pentru acele vremuri,
prin funcþionalitatea, dar, îndeosebi, prin resursa
umanã adusã de doctorul Constantin Opriº din
alte cen tre universitare. Angajaþii Spitalului Ju -
deþean au dat dovadã de devotament ºi pro fe -
sionalism, urmând, atât programe de educaþie me -
dicalã, cât ºi programe de comportament. Pe
lân gã cunoºtinþele medicale, s-au implementat
res pectul, politeþea, decenþa în vorbire ºi atitu -
dinea pozitivã faþã de pacient. Aceste cursuri de
„bun-simþ” erau pre date într-un mod atractiv ºi au 
fost foarte bine primite de angajaþii spitalului. Ul -
te rior, atitudinea „umanã” faþã de bolnav a fost
atent monitorizatã de asistenta-ºefã a cadrelor
me dii, Lucreþia Titircã. Spitalul avea la dispoziþie
peste 1.000 de paturi, bolnavii fiind spitalizaþi pe
cele 14 secþii, în funcþie de afecþiunile lor.

Dintre personalitãþile medicale repre -
zentative pentru începuturile Spitalului Judeþean
din Baia Mare – adevãraþi monºtri sacri ai acelor
vremuri – îi amintim pe dr. Ardeleanu Gheorghe,
dr. Breban Ariton, dr. Galgoþi Cornel, dr. Gun ther 
Schmitt, dr. Fãrcãºanu Mircea, dr. Lupºea Ioan,
dr. Dragomir Liviu, dr. Fekete Alexandru, dr.
Mociran Eugenia, dr. Podeanu Tu dor, dr.
Peristeri Mircea. Datoritã tuturor acestor medici
de excepþie, dar ºi altora, Spitalul Judeþean din
Baia Mare a ajuns de douã ori pe primul loc în
ceea ce priveºte indicatorii de performanþã, însã
mereu s-a clasat pe locurile fruntaºe la nivel na -
þional în anii care au urmat. Un punct extrem de
im por tant l-a reprezentat, de asemenea, dotarea

excepþionalã de care a avut parte Spitalul Jude þean
din partea Centralei Minelor, fapt care a ridicat
calitatea actului med i cal la nivel universitar.

„Când am venit în Baia Mare, în martie
1965, am auzit cã ar fi posibil sã se construiascã
aici un spital gen eral de regiune, de mare ca pac i -
tate. Era într-adevãr foarte necesar, deºi se afla în
faza de construcþie finalã un spital de boli pul -
monare, cu o ca pac i tate de 310 paturi ºi poli -
clinicã, ºi aceasta era pe mãsura morbiditãþii, în
spe cial de tuberculozã, mai ales în Maramureºul
Istoric ºi oraºul Baia Mare. Pentru o imag ine
generalã care a constituit motivaþia, trebuie sã
precizez cã toate secþiile spitalului, cu excepþia
celei de obstetricã-ginecologie, se aflau înghe -
suite într-o fostã clãdire a asigurãrilor sociale de
pe strada Vasile Lucaciu, actualmente Spitalul de
Boli Contagioase, Dermato-Venerice ºi Psi hia -
trie”, a declarat doctorul Constantin Opriº, la îm -
pli nirea a 30 de ani de viaþã a Spitalului Judeþean
din Baia Mare. 

În cele aproape cinci decenii de existenþã,
Spitalul Judeþean de Urgenþã „Dr. Constantin Opriº”
Baia Mare a avut opt directori: dr. Constantin
Opriº (1970-1990), dr. Ivan Pe ter (1990-1992),
dr. Ioan Blãjan (1992-1997, 2009), dr. Ioan Ro -
man (1997-2001), dr. Constantin Prie (2001-
2004), dr. Dãnuþ Mureºanu (2005-2009), conf.
univ. dr. Cãlin Pop (2009-2013), ec. Sorina Pintea 
(2013-prezent). 

Alãturi de aceºtia, la bunul mers al insti -
tuþiei au contribuit numeroºii ºefi de secþie, unii
dintre ei foste cadre didactice universitare, sutele
de medici ºi cadre medii, profesioniºti ai actului
med i cal. Aceºtia au înnobilat în fiecare clipã sta tutul 
spitalului, ducându-i renumele dincolo de graniþele
judeþului, fãcându-l respectat în toatã þara. 

Spitalul Judeþean de Urgenþã „Dr. Constan -
tin Opriº” Baia Mare a beneficiat de numeroase
contacte directe cu organizaþii medicale ºi uma -
nitare, spitale ºi persoane din Anglia, Franþa, Olan -
da, Aus tria, Germania, SUA, Ungaria, Ucraina.
Organizaþiile de ajutor umanitar din An glia, Fran þa,
Olanda, Aus tria, Germania au spri jinit acti vitatea
din Spitalul Judeþean prin numeroase do naþii de
aparaturã medicalã, medicamente ºi materiale sani tare.

Încã de la înfiinþare, Spitalul Judeþean de
Urgenþã „Dr. Constantin Opriº” Baia Mare a pro -
movat ºi susþinut dorinþa de cunoaºtere ºi perfec -
þionare profesionalã a corpului med i cal, iniþiind ºi 
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organizând numeroase manifestãri ºtiinþifice na -
þio nale ºi internaþionale în specialitãþi ca: obste -
tricã-ginecologie, cardiologie, reumatologie, in -
terne, boli de nutriþie ºi diabet, pediatrie, chi rurgie,
stomatologie, man age ment sanitar, informaticã
me dicalã ºi nurs ing. 

Aceastã unitate constituie un im por tant re -
per al vieþii medicale din partea de nord-vest a
þãrii, care onoreazã marile ºcoli de medicinã din
Bucureºti, Cluj, Timiºoara, Târgu-Mureº sau Iaºi, 

unde s-au pregãtit cele câteva generaþii de oameni 
cu suflet care au dat sens existenþei Spitalului
Judeþean de Urgenþã „Dr. Constantin Opriº” Baia
Mare. 

Generaþiile de astãzi au datoria moralã de a
con tinua munca începutã ºi a ridica în permanenþã 
calitatea serviciilor de sãnãtate acordate tuturor
locuitorilor judeþului Maramureº.

Vasile POP

Constantin Opriº, personalitate cu multe valenþe

Personalitatea doctorului Constantin Opriº
este conturatã de multiplele sale calitãþi de medic
ºi di rec tor de spital. 

Perioada în care a profesat ca pediatru a fost 
încãrcatã de succese, mãrturie stând elogiile ºi
mul þu mirile sutelor de pãrinþi, care veneau pentru
consultul copiilor din întreaga zonã a Maramu -
reºului, Sãtmarului ºi Sãlajului ºi, deopotrivã, de
regretul acestora, atunci când, Constantin Opriº a
pãrãsit cariera unde s-a desãvârºit ca medic pe -
diatru, în favoarea postului de di rec tor al spi -
talului din Baia Mare. 

Doctorul Opriº ºi-a dedicat douã decenii
din viaþã pentru înãlþarea, buna funcþionare ºi
ridicarea calitãþii serviciilor medicale oferite. Da -
cã ar fi sã menþionez câteva dintre preocupãrile ºi
realizãrile sale în calitate de di rec tor al unitãþii
sanitare, aº sublinia, în primul rând, importanþa
implicãrii sale în înzestrarea noului spital cu apa -
raturã modernã, pentru etapa respectivã, impor tatã
din Republica Democratã Germanã, Ceho slovacia

ºi Ungaria. De asemenea, a fost pre o cupat sã se -
lecteze ºi sã atragã cele mai per formante ºi ded i -
cate cadre medicale, atât medici, cât ºi asistenþi,
acordând mare grijã ºi atenþie numirii ºefilor de secþii. 
Acest demers a atras dupã sine un mare succes ºi
buna reputaþie a unor secþii din spitalul bãimãrean,
care rivalizau cu clinicile universitare din Ardeal. 

Strãdania ºi eforturile susþinute au fost în -
cu nunate chiar în primii ani de activitate, Spitalul
Judeþean Baia Mare (aºa cum se numea atunci)
fiind distins, de douã ori (1975 ºi 1980), cu locul I
pe þarã, între unitãþile sanitare, pentru serviciile
medicale de calitate.

Pentru activitatea profesionalã asiduã, pentru
perseverenþa ºi calitatea sa umanã, medicul
Constantin Opriº a fost apreciat, atât de con -
temporanii sãi, cât ºi de medicii care au urmat
generaþiei sale. Aceastã apreciere se con cre ti zea -
zã în decizia, ca începând cu anul 2004, spitalul
judeþean sã-i poarte numele.

Ariton BREBAN2

Am cunoscut un OM

Am cunoscut un om! Cât de banalã este
aceastã propoziþie! 

Toþi cunoaºtem în viaþa noastrã oameni. Eu
am cunoscut, într-o anumitã etapã a vieþii, un OM
ADEVÃRAT! Când m-am prezentat pentru pri -
ma oarã în faþa lui (era di rec tor al Spitalului Ju -
deþean), m-a privit nu ca pe un viitor sub al tern, ci
ca pe un prieten doc tor. I-am promis, cã prin
munca mea de medic, voi aduce ºi un mai mare

serviciu oamenilor bolnavi, în slujba cãrora
mi-am pus viaþa. M-a privit liniºtit, a stat un timp
pe gânduri ºi apoi mi-a spus: „În medicinã, ca ºi în 
orice alt domeniu, ca sã ajungi cel mai bun, ai
nevoie de multã dãruire, dar ºi de un tal ent cu care 
numai Dumnezeu te poate înzestra. La acest nou
drum pe care mergi, ai toatã încrederea mea!”.
Aºa mi-a spus omul ºi doctorul Opriº. ªi nu l-am
dezamãgit! Într-o altã zi, întâlnindu-l întâmplãtor
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la Serviciul reanimare, mi-a întins o mânã caldã ºi 
mi-a spus: „Cei pe care i-am întrebat mi-au vorbit
elogios despre tine; vei ºti sã te menþii tot aºa?”.
În sufletul meu, mi-am fãcut un jurãmânt, acela
de a fi aºa cum credea el, dr. Opriº, cã trebuia sã
fiu! Acest jurãmânt (de a fi aºa cum mã vedea dr.
Opriº) m-a însoþit de-a lungul vieþii mele me -
dicale. Doctorul Opriº m-a învãþat cum se con -
duce o instituþie medicalã ºi cum sã rãspund zilnic 
celor suferinzi, care îmi cereau rugãtor: „Aju -
tã-mã, doctore!”.

În încheiere, am sã vã spun ce mi-a zis
într-o zi doctorul Opriº, când l-am întrebat cum

trebuie sã fie un doc tor. Mi-a rãspuns: „Sã nu uiþi
niciodatã, domnule doc tor, ce spunea George
Popa: menirea dintâi a medicului este sã vindece.
Numai astfel medicina îºi va justifica fiinþa” iar
profesorul dr. Vlad Tica spunea: „Medicina va
aparþine medicilor care nu se urcã pe soclu”.

Aºa ne-a vrut doctorul Opriº, pe noi ce care
lucram la Spitalul Judeþean sub conducerea sa:
„bine pregãtiþi profesional, serioºi, dar mai ales… 
OAMENI”. Aºa cum, plin de dãruire faþã de omul 
în suferinþã, era ºi el, OMUL ºi MEDICUL Opriº.

Gheorghe GRÃDINARU3

Constantin Opriº, o personalitate marcantã

Despre dr. Constantin Opriº se pot spune
multe lucruri minunate, fiind unul dintre medicii
reprezentativi ai judeþului Maramureº.

A fost o personalitate cu numeroase valenþe
spirituale, mo rale, organizatorice ºi, nu în ultimul
rând, un medic pediatru cu vocaþie. A ocupat, pe
bunã dreptate, funcþii importante în sistemul or -
ga nizatoric sanitar, fiind directorul Direcþiei
Sanitare Judeþene, apoi, di rec tor al Spitalului Ju -
deþean Baia Mare pe care, cu multã râvnã ºi com -
petenþã l-a construit ºi organizat. A depãºit cu
mult tact ºi pricepere dificultãþile pentru ob þi -
nerea aprobãrilor construcþiei unui spital de di -
mensiunea celui judeþean, ºtiind cum sã convingã
instituþiile competente de necesitatea acestui
com plex spitalicesc cu 1200 paturi. Nu doar cã a
fost un excelent coordonator al construcþiei, dar,
mai ales, a avut în vedere completarea co lec -
tivului med i cal cu medici tineri, bine pregãtiþi,
pentru care a luat referinþe de la reputaþi profesori
universitari din Cluj, Timiºoara, Tg. Mureº. 

Pe de altã parte, colectivul de inspectori cu
care a lucrat, în calitate de medic-ºef al judeþului a 
fost promovat exclusiv pe criterii de pregãtire
profesionalã. Ul te rior, a încurajat perfecþionarea
medicilor prin participãri la cursuri, simpozioane
medicale ºi stagii pentru obþinerea unor com -
petenþe pe di verse specialitãþi medicale, ne to le -
rând mediocritatea. Tot în scopul creºterii va -
lorice, s-a dotat spitalul cu aparaturã medicalã (de 
laborator, radiologie ºi radioizotopi) performantã

la acea vreme. Era mereu preocupat de pregãtirea
personalului din spital, astfel, în premierã pe þarã,
a creat postul de asistent-ºef pe judeþ ºi spital,
desemnând-o pe doamna Lucreþia Titircã, aceasta 
demonstrând o mare ca pac i tate în organizarea ºi
coordonarea muncii asistentelor ºi a personalului
auxiliar, cu un formidabil beneficiu în pregãtirea
medicalã ºi comportamentalã a acestora. Doc -
torul Opriº s-a ocupat per sonal de cadrele medii ºi 
auxiliare, inclusiv liftiere, infirmiere, îngrijitoare
de curãþenie, portari, predându-le cursuri despre
eticã medicalã, maniera comportamentalã ºi adre -
sabilitatea faþã de bolnavi ºi aparþinãtori. În urma
acestora ºi prin munca neobositã a asistentei ºefe,
spitalul nostru a devenit centru de referinþã pentru 
alte spitale din þarã ºi din Bucureºti.

Constantin Opriº a ºtiut sã niveleze di sen -
siunile ºi orgoliile medicilor, prin modul în care a
organizat vizita ºefilor de secþii la terapie in -
tensivã, prin rapoartele de gardã, impunând, ast -
fel, munca în echipã. Activitatea în spital era grea, 
solicitantã ºi cu mare responsabilitate. De multe
ori s-au creat situaþii conflictuale. Domnul di rec -
tor avea un tact deosebit, ºtiind sã înlãture anu -
mite neînþelegeri dintre medicii diferitelor secþii.
Eram într-una din zile în biroul dânsului, când a
venit un medic cu o reclamaþie împotriva altuia.
Ca rãspuns la cele relatate, doctorul Opriº i-a zis:
„Mã mir, domnule doc tor, pentru cã persoana de
care-mi spui a vorbit foarte frumos despre dum -
neata”. ªtia sã stingã conflictele în mod civilizat,
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3 Dr. Gheorghe Grãdinaru este medic primar obstetricã-ginecologie, doc tor în ºtiinþe medicale.



cu mult tact, încât ne-a creat o atmosferã plãcutã,
ca într-o familie unitã.

Am avut multe lucruri de învãþat de la dum -
nealui ºi, în mare parte, implicarea mea în actul
med i cal în calitate de coordonator al secþiilor de

medicinã internã pe judeþ s-a împletit cu munca
dânsului. Mã bucur cã Spitalului Judeþean i s-a
atribuit numele „Dr. Constantin Opriº”.

Ioana MAILATESCU4

Dr. Constantin Opriº, un medic em blem atic

Dr. Constantin Opriº a fost o personalitate
remarcantã a medicinii maramureºene a sfâr ºi -
tului de secol XX.

L-am cunoscut în anii ’50, perioadã în care
era medic pediatru la Spitalul din Carei, oraº în
care eu eram elev. Avea o faimã de medic foarte
bun, dar ºi de bun ad min is tra tor al unitãþii sa nitare.
L-am reîntâlnit în Baia Mare, în anii ’60-’70. A
avut întotdeauna un cuvânt de încurajare pentru
medicii tineri din acea perioadã; avea o diplomaþie
aparte în colaborarea cu personalul med i cal.

A fost ctitorul Spitalului Judeþean ºi s-a
preocupat, în mod deosebit, de câºtigarea presti -
giului med i cal naþional al acestei unitãþi, reputaþie 
recunoscutã de Ministerul Sãnãtãþii, ai cãrui de -
legaþi veneau des la Baia Mare, apreciind acti -
vitatea medicalã, motiv pentru care spitalul a pri -
mit numeroase diplome de recunoºtinþã.

Calitatea deosebitã a medicului Constantin
Opriº a fost conturatã de comportamentul dip lo -
matic în relaþia cu medicii ºi, mai ales, cu me -
dicii-ºefi de secþie, cu care se întâlnea în fiecare
dimineaþã la raportul de gardã. Acest lucru i-a
atras recunoºtinþa tuturor medicilor ºi aprecierea
de a fi con stant în crearea unui colectiv valoros de 
medici-ºefi de secþie buni specialiºti.

A fost recunoscut, de asemenea, pentru
spri jinul moral ºi profesional pe care l-a acordat
medicilor tineri, reuºind sã creeze un colectiv
deosebit, ºtiind cã în buna pregãtire profesionalã
ºi în omenie stã succesul unei practici medicale
aparte, puse în slujba pacienþilor. Aºa s-a conturat 
Spitalul Judeþean Baia Mare, care în acea pe -
rioadã atrãgea pacienþi din Maramureº ºi din ju -
deþele apropiate.

A avut o preocupare deosebitã pentru ridi -
carea nivelului profesional al medicilor ºi al ca -
drelor sanitare medii, organizând, în cadrul spi -
talului, evenimente ºtiinþifice de interes naþional,
unde participau cadre didactice din centrele uni -
versitare, fiind convins cã pregãtirea profesionalã
reprezintã ºansa de succes, chiar ºi în vremuri grele,
de mari nevoi materiale. Cu sfaturi ºi di plomaþie, a
încurajat cadrele medicale sã-ºi facã datoria cu
conºtiinciozitate profesionalã, care sã suplineascã
nevoile materiale, printr-o pregãtire de excepþie.

A fost o personalitate emblematicã, care a
lãsat în urma sa un colectiv med i cal puternic, care 
a dus mai departe o tradiþie medicalã exemplarã
pentru judeþul Maramureº ºi pentru municipiul
Baia Mare.

Coriolan POP5
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Spitalul Judeþean Maramureº în anul 1972

4 Dr. Ioana Mailatescu este medic primar medicinã internã,  spe cial ist în gastroenterologie ºi endoscopie digestivã, doc -
tor în medicinã.

5 Dr. Coriolan Pop este medic primar chirurg, ºef secþie, di rec tor al Direcþiei Sanitare Judeþene, consilier judeþean etc.



Ion Petreuº
1945-2002

Ioniþa MICHIª

„Amestec fermecat de melancolie ºi
bucurie, glas binecuvântat de
Dumnezeu a fost ION”1.

„Nãscut în lumea ancestralã a satului ma -
ramureºean, copilul lui Pãtru ºi Nãstaca din Glod
ºi-a îmbrãcat sufletul ºi lucrarea în folclor, cum
preoþii îºi pun odãjdiile înainte de oficierea ri -
tualurilor sacre. El a fost, este ºi va rãmâne un
punct de reper al folclorului maramureºean ºi
românesc. Studiile care se vor face despre ethosul 
maramureºean vor avea douã epoci: pânã ºi de la
Fraþii Petreuº. Pentru cã ei au adus pe scenã Mara -
mureºul necontrafãcut, nat u ral, pur, an ces tral”2.

Cel de-al doilea copil al familiei, Ion
Petreuº, vine pe lume în 25 au gust 1945, când
fratele lui mai mare, ªtefan, avea deja împliniþi
cinci ani. Îi va mai avea fraþi apoi pe Petru ºi
Ioana. De la pãrinþii lor, copiii moºtenesc apti -
tudinile muzicale: mama avea o voce caldã, plã -
cutã iar tatãl lor, meºter tâmplar, îi învaþã cum se
construiesc instrumentele muzicale din lemn, le
face instrumente pe mãsura lor, îi învaþã primele
acorduri, primele melodii la ceterã, zongurã, flu -
ier, tilincã, îi învaþã sã batã ritmul la dobã. Alãturi
de tatãl lor ºi de alþi cet eraºi glodeni, au început sã 
cânte la petrecerile din sat. Observându-le ta -
lentul, învãþãtoarea ºi preotul din sat îi încu ra -
jeazã ºi îi îndrumã. 

În anul 1964 fraþii ªtefan, Ion ºi Petru Pe -
treuº câºtigã Locul I la ediþia a VII-a a Con -
cursului de Formaþii Instrumentale, organizat la
Sighetul Marmaþiei. Muzica devenise o pasiune
pentru ei ºi se hotãrãsc sã devinã soliºti de muzicã 
popularã. Primul care se angajeazã ca solist
instru mentist la Teatrul se Stat ºi Ansamblul de
Cântece ºi Dansuri, „Maramureºul”, din Baia
Mare este ªtefan Petreuº, în toamna anului 1966.
Un an mai târziu, Ion Petreuº semneazã ºi el

contractul de angajare la aceeaºi instituþie, tot ca
solist instrumentist, la vioarã. Petru, fratele mai
mic va rãmâne acasã, pentru a le fi sprijin pã -
rinþilor în gospodãrie, însã Ioana îi va urma ºi ea
pe fraþii mai mari, cântând alãturi de ei, înce -
pându-ºi cariera de solistã din anul 1973. Aveau
sã devinã, în câþiva ani de experienþã muzicalã
bogatã, soliºti vocali ºi instrumentiºti liber profe -
sioniºti de muzicã popularã, cu gradul profesional I.

La început, cei doi fraþi au cântat amândoi
la vioarã, în orchestrã, însã, punându-se în scenã o 
piesã de teatru inspiratã din viaþa haiducului
Pintea Viteazul, li se propune sã interpreteze câ -
teva hori autentice din Glod, într-o formulã nouã,
la vioarã ºi zongurã. Apreciat de pub lic, acest mo -
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ment ar tis tic devine primul pas într-o carierã mu -
zicalã specialã, a ceea ce unii specialiºti în do -
meniu îl vor numi, peste câþiva ani, „Fenomenul
Fraþii Petreuº”. Consideraþi o legendã a acestui
mirific spaþiu din inima Europei, au fost ºi vor
rãmâne un simbol al Maramureºului. În presa
localã a vremii apar astfel de aprecieri:

„O posibilã definiþie a Maramureºului – va -
labilã pe orice me rid ian – ar suna cam aºa: FRAÞII 

PETREUª. Fiindcã ei se confundã pânã în cele
mai intime fi bre cu acest spaþiu. ªi invers.
Ancestralitatea noastrã prinde repede contur din
fiecare vers al horilor pe care ni le oferã”3.

„Dar ei sunt mereu cu noi, chiar dacã sunt
departe. Sunt cu noi pentru cã poartã în cântecele
lor un colþ al sufletului nostru.... Steaua lor con -
tinuã sã strãluceascã. În primul rând cã sunt talen -
taþi mesageri ai unui folclor de o rarã frumuseþe.
Pentru cã au rãmas ei înºiºi. Au urmat ºi urmeazã
cu consecvenþã linia intimã a folclorului mara -
mureºean autentic.

Modeºti ºi harnici, mereu cu gândul cã mai
au de învãþat, Fraþii Petreuº continuã sã rãmânã
printre interpreþii de frunte ai cântecului pop u lar
românesc. O confirmã aceasta ºi faptul cã, situân -
du-se de patru ori consecutiv pe primul loc în
topul interpreþilor de muzicã popularã, s-au califi -
cat pentru topul topurilor. Spre bucuria ºi mândria 
noastrã. 

Cântã fraþii Petreuº. În noi coboarã zvonul
încolþirii mugurilor, un petec de cer albastru pre -
lins sub pleoape, ecoul Gutâiului ºi Pietrosului,
talanga vestind rãsãritul luceafãrului...

Cântã fraþii Petreuº: Ioana, Ion ºi ªtefan!”4. 
Aºa, dupã cum ei înºiºi au considerat, Dum -

ne zeu i-a înzestrat cu un har aparte, hãrãzindu-le
soarta de a face cunoscut lumii folclorul an ces -
tral, pur ºi viu al moroºenilor, mai puþin cunoscut
pânã atunci. Prin ei s-a fãcut cunoscut adevãratul
Maramureº, sunetele ºi armoniile acestui spaþiu.
Au fermecat lumea cu frumuseþea horilor pline de 
vitalitate, cu ritmul inconfundabil ºi stilul me -
lodic spe cific, prin po eti ca simplã, dar valoroasã,
versurile oglindind o înaltã spiritualitate, senti -
mente profunde ºi pure. Rãsunã în horile lor ecou -
rile vântului prin cetina brazilor, susurul apelor de 
munte, jucãuºe ºi repezi, prospeþimea ºi veselia

florilor udate de rouã, profunzimea munþilor sim -
þitã în adâncimea codrului, stropi din sudoarea
muncii câmpului, dar ºi ai jocului sãlbatic, ri -
tualic, strãvechi, din zilele de sãrbãtoare. Pro -
venind dintr-un sat cu o strãveche, bogatã ºi
valoroasã ladã de zestre, au avut ce arãta lumii. Ei
au învãþat doina adevãratã, tânguitã în spaþiul
sacru al stânii de cãtre pãcurari. Au mai adus cu
ei, din lumea satului în care au crescut, graiul
neamului lor ºi portul pop u lar spe cific de o unicã
frumuseþe. 

Cei doi fraþi ºi-au for mat un repertoriu bo -
gat ºi di vers, cuprinzând hori de joc (fecioreºti,
bãrbãteºti, bãtrâneºti), de voie bunã (de bãut, de
strigat), toate aparþinând unor anumite momente
din obiceiurile strãvechi, cântece ce au devenit
ºlagãre ale locului sau chiar ale þãrii, dar ºi doine
de o rarã frumuseþe, ce exprimã sentimente adânci 
ºi cu rate. Au respectat, în interpretarea melodiilor 
culese, specificul accentelor muzicale proprii fie -
cãrui sat de pe vãile Maramureºului. Din re per -
toriul obiceiurilor, horile de nuntã sunt sugestiv
reprezentate prin câteva piese interpretate ºi înre -
gistrate la Studioul Electrecord: Doinã la cusutul
steagului, Miresucã cu cununã, Cântec de nuntã
din Oaº. Din zona Oaºului, unde Ion Petreuº a ºi
locuit o vreme, la începutul cãsniciei lui, alãturi
de fa milia soþiei, Maria, a interpretat hori dintre
care: Zâi danþu lui Grigoruþ, Io-s oºan fãcut aºe,
Mãrie, oºanca me, Ãsta-i danþu Turþului, Fost-am 
asarã la fete. Unele dintre horile Petreuºilor, pe
care Ion le-a interpretat cu mult tal ent, remar -
cându-se prin vocea lui cu un timbru deosebit, au
ajuns adevãrate ºlagãre, acestea ajungând sã fie
cântate de cãtre toþi românii la petrecerile lor.
Când s-o-mpãrþit norocu, Mãi pretine, eu ºi tu,
Ce rãu am fãcut la lume, Aºa beu oamenii buni,
Pântru mândra din Ieud, Dusu-m-am la mân -
dra-n ºopru, Cine scuturã roua, Cine-o zis do -
rului dor, Uliþã, uliþã latã sunt doar câteva dintre
acestea. Horile din Maramureº ale Fraþilor Petreuº
au devenit ale întregului neam românesc, putând
fi auzite ºi acum interpretate de foarte mulþi soliºti 
renumiþi de muzicã popularã din þarã. Cân tecul,
compus ºi interpretat în stilul lui unic, in -
confundabil, de cãtre Ion Petreuº, Maramureº,
plai cu flori, a devenit imnul neoficial al maramu -
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reºenilor, versurile lui fiind o declaraþie de dra -
goste pentru acest spaþiu strãvechi.

Fraþii au horit la evenimentele românilor, la
nuntã ori la botez, la Vergel, la joc, duminica ori
în zi de sãrbãtoare, la stânã, sub poale de codru, la
clãci ºi la petreceri de familie. Oamenii i-au în -
drãgit pentru frumuseþea ºi simplitatea lor, dar ºi
pentru harul pus în valoare prin multã trudã,
mereu dornici de a fi cei mai buni.

Interpretând piese reprezentative din fol -
clorul muzical tradiþional, au impus modelul trio -
ului moroºenesc – ceterã, zongurã, dobã. S-a lan -
sat prin ei moda fraþilor, aceea a cuplului for mat
din fraþi, în urma lor lãsând un ºir de in terpreþi,
fraþi ºi soþi, care i-au avut mereu model ºi care
i-au imitat, le-au cântat melodiile ajunse ce le bre
ori s-au inspirat din repertoriul lor. 

Tot ei i-au ajutat ºi i-au susþinut pe cei care
au considerat cã posedã un real tal ent ar tis tic,
sprijinindu-i în vederea promovãrii unui folclor
curat, autentic ºi nealterat: Titiana Mihali, Gheorghe
Turda, Ileana Bumbar, Rodica Ivanciuc, Mãrioa -
ra Mureºan, Mihaela Grec, Voichiþa Nemeº ºi
mulþi alþii, realizând înregistrãri cu ei.

Dupã aproape cincisprezece ani de carierã,
Ion Petreuº anunþa, pe scena Casei de Culturã din
Cehul Silvaniei, cã apariþia lor pe scenã mar -
cheazã spectacolul cu numãrul cinci mii. Activi -
tatea artisticã, consemnatã în notele din nume -
roasele lor agende, într-un numãr impresionant,
cuprinde: spectacole pe scene din þarã ºi întreaga
lume, recitaluri, festivaluri, filmãri, înregistrãri,
dar ºi participarea la petreceri ce þin de obiceiurile 

tradiþionale. Înregistreazã la Electrecord nume -
roase piese care devin ºlagãre. Discurile cu Fraþii
Petreuº se vindeau repede. În vremurile de crizã,
se stãtea la cozi uriaºe pentru a putea cumpãra o
pâine, o sticlã de lapte sau un disc nou apãrut cu ei.

Ansamblul Naþional „Transilvania” din
Baia Mare are ºi acum în repertoriul sãu piesele
muzicale de joc, din Maramureº, culese de la cei
doi fraþi. În primãvara anului 2002, directorul de
atunci al acestei instituþii, Mircea Pop, afirma
într-un interviu: „În aproape cei 40 de ani de
activitate, de la Maria Tãnase încoace, nu au fãcut 
alþi cântãreþi cât au fãcut Fraþii Petreuº pentru
românii de pretutindeni”. 

Ion Petreuº ºi fratele sãu, ªtefan, au umblat
prin þarã, fãcând cunoscut românilor folclorul au -
tentic, viu ºi nealterat de pe vãile maramureºene,
multe spectacole organizându-se spe cial pentru
ei. Românii din toatã þara au avut astfel prilej de
întâlnire cu atmosfera, viaþa ºi trãirile de pe uliþele 
satului moroºenesc. Au legat prietenii pe viaþã cu
români din interiorul graniþelor þãrii, dar ºi cu cei
din satele româneºti de dincolo de Tisa, cu româ -
nii din Banatul Sârbesc ori cu cei din Chiºinãu sau 
alte localitãþi din Moldova de peste Prut, unde au
participat la numeroase spectacole ºi festivaluri.
Au colaborat cu Ansamblul „Joc” ºi cu Filar -
monica din Chiºinãu, au participat la mai multe
spectacole organizate cu or ches tra „Lãutarii”, con -
dusã de maestrul Nicolae Botgros, fiind bine
primiþi la instituþiile cu care au colaborat acolo:
„Ne-am gãsit mulþi prieteni, oameni de suflet,
care ne-au primit cu multã cãldurã ºi dragoste, lideri 

Fotografia de pe primul disc ºi Fraþii Petreuº
împreunã cu copiii lor (foto stânga).



din Parlamentul þãrii, oameni de ºtiinþã, medici,
scrii tori, poeþi, compozitori, artiºti valoroºi, diri -
jori, maeºtri coregrafi, foarte mulþi...” mãrtu ri -
seºte, într-un interviu, ªtefan Petreuº. S-au nãscut 
legã turi de suflet care s-au adâncit prin trãirea în
comun a folclorului românesc, indiferent de zona
de provenienþã. 

Au colindat lumea, adunând în minte ºi-n
suflet fel de fel de amintiri din zone mai apropiate
sau mai îndepãrtate ale globului. În Franþa, Italia,
Germania, Spania, Olanda, Belgia ºi alte þãri ale
Europei au întâlnit numeroºi români, au fost mo -
mente emoþionante ºi pentru unii ºi pentru alþii,
toþi reuºind sã trãiascã, acolo, departe de þarã,
sentimentul sfânt al dragostei de neam ºi de glia
strãbunã. De fiecare datã au reuºit sã smulgã
aplau zele, înecate în lacrimi, ale românilor ce
trãiau departe de þarã, emoþii, sentimente, trãiri de 
dor ºi românism.

Nenumãrate au fost ocaziile de întâlnire cu
românii din di as pora româneascã pentru Petreuºi.
Au trecut Atlanticul de mai multe ori ºi au cãlã -
torit prin multe state americane ºi în Can ada. Au
ajuns acolo ºi atunci când regimul din þarã nu
permitea emigrarea în alte þãri. Mulþi dintre cei
plecaþi duceau dorul de casã, dorul de familie. O

parte dintre ei aveau, din România, discurile ºi
casetele cu ei. Românii din Statele Unite ale
Ame ricii ºi Can ada le cunoºteau cântecele. Foarte 
mulþi români s-au putut întâlni cu Fraþii Petreuº în 
anul 1987. A fost unul dintre cele mai obositoare
turnee strãbãtând peste 20 de state americane,
timp de trei luni. Scopul turneului era de a uni di -
as pora româ neascã de acolo. Pentru aceºti oa -
meni, indiferent de locul de naºtere din România,
horile Petreu ºilor au fost un bal sam. Este emo -
þionantã mãrturi sirea unui marinar, român de ori -
gine, ajuns cetã þean amer i can. Ascultându-i pe
fraþi cântând, le-a mãrturisit cã muzica lor i-a
creat emoþii adânci ºi cã, pentru o clipã, s-a revã -
zut în pridvorul casei unde s-a nãscut, amintin -
du-ºi cum se vedea de-acolo rãsãritul soarelui.
Dupã spectacol, dupã cum mãrturisea ªtefan
Petreuº, într-un interviu televizat realizat la Botiza, 
i-a rugat: „Fraþilor, eu sunt prea bãtrân sã mai
ajung vremurile sã pot merge acasã, în România.
N-am sã mai apuc sã calc vreodatã pragul casei
mele. Vã rog, când ajungeþi acasã, sãrutaþi pã -
mântul þãrii noastre din partea mea”. Din am -
basadori neoficiali ai Româ niei pe mapamond au
ajuns ambasadori ai sufle telor cu dor. 

Pentru talentul lor, pentru calitãþile vocale
ºi simplitatea lor fireascã, oameni din multe þãri
i-au îndrãgit, unii, mai ales prieteni din Franþa,
ajungând sã vinã în Maramureº din ce în ce mai
des. Nu puþini au fost cei care au mãrturisit cã
le-ar fi plãcut mult sã se nascã în Maramureºul
Fraþilor Petreuº. S-au organizat stagii de dansuri,

530

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

Alãturi de prieteni români din S.U.A. 

În Franþa, þara care i-a chemat ºi i-a dorit cel mai mult,
unde au avut cei mai  numeroºi prieteni, cele mai multe

concerte, colaborãri cu instituþii de culturã ºi universitãþi,
singurul stat din lume care le-a oferit o importantã

distincþie ca semn de recunoaºtere a valorii lor, prin
Ministerul Culturii, la  24 mai 1984, 

Cavaleri ai Ordinului Artelor ºi Literelor.



strãinii învãþând dansuri populare din Maramureº
pe horile cântate de Petreuºi, cum e cazul Ansam -
blului Studenþesc „Cãprioara” din Paris. 

Ajungând pe mai multe continente, purtând
costumele, cet era, vioara ºi doba, au fost apreciaþi 
în diferite emisiuni televizate din lume, mai ales
în Europa, dar ºi în Asia, S.U.A. ºi Can ada, fiind
înregistraþi pentru numeroase emisiuni radio fo -
nice. Mulþi strãini s-au arãtat cu rioºi ºi dornici sã
afle cât mai multe despre România ºi Maramureº
dupã ce i-au auzit horind.

Reprezentând România cu mult succes la
nenumãrate festivaluri internaþionale de folclor,
au obþinut importante premii. Au încântat, prin
muzica lor, delegaþii de strãini care au vizitat þara
ºi judeþul: ambasadori, miniºtri, preºedinþi de sta te
ºi au contribuit la ridicarea prestigiului þãrii prin
participarea la târguri de turism în þarã ºi
strãinãtate, la di verse activitãþi culturale interna -
þionale. 

Fãcând un scurt sumar al activitãþii lor, Ion
Petreuº mãrturisea într-un interviu: „În Af rica am
dat concerte în Su dan ºi Egipt. În S.U.A. am
concertat în 20 de state. Am dat spectacole ºi în
fosta U.R.S.S. Cu folclorul, noi, maramureºenii,
am cucerit oameni ºi locuri din întreaga lume. În
anii ’80, cu ocazia Festivalului de Muzicã Tradi -
þionalã din Franþa, am fost invitaþi pentru înre -
gistrãri la Ra dio France. Acolo am fost audiaþi de
muzicologi, etnologi, instrumentiºti din or ches tra 
ra dio. S-a dat un dineu în cinstea noastrã. Atunci
am primit di ploma «Cavaleri în Ordinul Artelor ºi 
Literelor», înalta distincþie a statului francez, care 
ne-a fost decernatã chiar de Jack Lang, ministrul
Culturii pe atunci. Când am fost la Târgul In ter na -
tional de Turism de la Ma drid, prinþul Gon za les a
trecut pe lângã standul nostru ºi, dupã ce ne-a
ascultat, ne-a felicitat spunând: «Aceºti oameni
fac cât o orchestrã!». Atunci am fãcut înregistrãri
la Ra dio Latina, Ma drid…”5.

Într-o perioadã în care ºi interpreþilor de
muzicã popularã li se cerea sã cânte piese muzi -
cale în care sã zugrãveascã viaþa nouã a anilor de
„mãreþe realizãri”, ei au reuºit sã-ºi pãstreze un
repertoriu din care sã se reflecte viaþa mara mu -
reºenilor, simplã ºi fireascã, ca o formã de luptã,
de rezistenþã, fãrã compromisuri. Criticaþi în ºe -

dinþe, au fost excluºi din spectacole ºi chiar tri -
miºi acasã din turneu pentru cã ºi-au permis sã
interpreteze, pe scenã, cântece care nu aveau tex -
tul avizat de cãtre tovarãºii responsabili.

Dumnezeu i-a înzestrat cu tal ent ºi multe
calitãþi, dar ºi cu un destin aparte. Au fost iubiþi,
apreciaþi, dar ºi invidiaþi. Timpul discerne ade -
vãratele valori, meritele reale ºi autenticele ta -
lente. Ceea ce au fãcut ei pentru Maramureº, prin
muzicã, prin zestrea de hori interpretate în stilul
lor inconfundabil, îi pot defini pe bunã dreptate ca 
adevãraþi cavaleri ai artei. 

„Nu este cântar în lume sã poatã mãsura cu
exactitate ce au fãcut Fraþii Petreuº pentru Româ -
nia. Ion, ªtefan ºi Ioana au scos la luminã matri -
cea stilisticã ºi identitatea spiritualã a Maramu -
reºului. Dupã ei este un epigonism mai mult sau
mai puþin reuºit. Ei au fost cu adevãrat înainte -
mergãtori, statui veritabile ale spiritualitãþii
mara mureºene”6. 

Primãria Botiza îl numeºte pe Ion Petreuº
Cetãþean de onoare al comunei, în anul 2000.
Distincþiile de Cetãþean de onoare al mu ni ci -
piului Baia Mare ºi Cetãþean de onoare al co -
munei Strâmtura îi vor fi acordate lui Ion Petreuº
post-mor tem, în anul 2002. Cãminul cul tural din
Strâmtura ºi Cãminul cultural din Glod poartã
numele Fraþilor Petreuº. 

În 28 iunie 2002, Ion Petreuº este înmor -
mântat în cimitirul de pe strada Nucului din Baia
Mare, nu departe de locuinþa sa. A murit la doar
56 de ani. A trãit treisprezece ani fãrã soþia lui,
Maria, trecutã la cele veºnice pe neaºteptate ºi cu
care a avut doi copii: pe Maria, nãscutã în toamna
anului 1966 ºi pe Marinel, venit pe lume în 1968.
Când a pãrãsit lumea aceasta, Ion Petreuº avea
deja patru nepoþi, era bunic. A lãsat în urma sa
multã durere ºi întristare, pentru cã cei care îl
preþuiau erau foarte mulþi. Oameni de culturã,
personalitãþi lo cale, jurnaliºti ºi prieteni ºi-au ex -
pri mat atunci regretul, presa localã publicând
gând urile lor pline de tristeþe. 

„Ion Petreuº – un tal ent de excepþie – a
reuºit sã realizeze o sintezã unicã a spiritului
mara mureºean. Am crescut în spir i tual acestui
melos. Ion Petreuº are ºansa nemuririi. El este o
para digmã a acestui etnos, lãsându-ne, înainte de
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a pleca, o zestre nemuritoare”7, afirma prof. univ.
dr. Petru Dunca.

„Fraþii Petreuº au fost poarta care a deschis
Maramureºul cãtre universalitate. Ei s-au con -
fundat cu Maramureºul pe care l-au cinstit cum ar
trebui sã ne cinstim pãrinþii. De aceea sunt aºa de
mari. Sunt ºi vor rãmâne inegalabili”8.

„Ion, din pãcate a trecut la poporul stelar,
nefiresc ºi atât de repede, în adâncimea întu ne -
ricului. Atunci, în iunie 2002, parcã rãsunau flu -
iere, viori ºi tilinci triste. Parcã îi auzeam pe cei
din Strâmtura, comuna Glodului, doinind trist ºi
amorþit, cu ochii închiºi, îndreptaþi spre cer, spre
rugãciune, din falnicele lor trâmbiþe. Din acest
an ces tral ºi mirific sat, cu flori multe pe câmpii,
cu vânturi domoale ºi adieri de zefir – au pornit în
lume FRAÞII PETREUª, monºtri sacri ai melo -
sului pop u lar maramureºean, intraþi de mult în
legendã. Ei rãmân în continuare ambasadori ai

horilor Maramureºului pe mapamond. Nu se
poate desfãºura o cãsãtorie în Maramureº fãrã ei,
nu se poate concepe viaþa aici pe vãile noastre fãrã 
cântecul Fraþilor Petreuº ºi fãrã memoria lor”9.

În memoria lui Ion Petreuº se organizeazã
anual, în Baia Mare, festivalul de muzicã popu -
larã care îi poartã numele.

Ioana Petreuº trece ºi ea la cele veºnice în
data de 5 noiembrie 2013, la vârsta de 60 de ani.

Fraþii Petreuº au fãcut cinste þãrii ºi nea -
mului românesc prin ceea ce au realizat, prin
mun ca lor de-o viaþã, rãmânând ei înºiºi. 

Ion Petreuº este ºi acum un simbol viu al
acestui loc. Acest lucru îl confirmã ºi zon gu -
raºul Bornea, din Glod, care a improvizat în
timpul jocului, într-un spe cific tipar mo ro -
ºenesc, stri gãtura: 

Alþi cet eraºi nu or si/ Cum o fost Petreuºii/
Ca ªtefan, cu cet era/ ªi ca Ion cu zongura...
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Troiþa din Glod, ridicatã în memoria lui Ion Petreuº de cãtre sculptorul Alexandru
Perþa-Cuza, cu mesajul: Ion Petreuº s-a nãscut cu cântecul în suflet ºi a trãit prin cântec ºi pentru 
cântec. El nu e mort, el trãieºte ºi va trãi veºnic în sufletele care iubesc cântecul pop u lar. A fost ºi
va fi ca o fãclie ce lumineazã ºi va lu mina multe generaþii. 

7 Petru Dunca, O nuntã mioriticã pe Dealul Florilor, în „Glasul Maramureºului”, 29 iunie 2002, p. 2.
8 Ion Pop, O nuntã mioriticã pe Dealul Florilor, în „Glasul Maramureºului”, 29 iunie 2002, p. 2.
9 Anton Petruþ, Fraþii Petreuº la de but, în „Graiul Maramureºului”, 3 martie 2003, p. 6.



Myhailo Nebeleac
1949- 2003

Ion PETROVAI

Scriitorul Myhailo Nebeleac s-a nãscut
în frumoasa localitate maramureºeanã 
Rona de Sus, comunã cu populaþie

ma joritar ucraineanã, la 17 ianuarie 19491, fiind al 
doilea copil al familiei Mariei ºi Mihai Nebeleac,
þãrani gospodari mijlocaºi, în casa cãrora au mai
vãzut lu mina zilei trei fraþi ai celui mai luminat
bãrbat din neamul sãu, pe numele lor Ana,
Gheorghe ºi Ioan, oameni rãmaºi doar cu ºcoala
fãcutã în comuna natalã ºi trãitori din rodul efor -
tului fãcut cu braþele.

ªcoala primarã o face în localitatea de
baºti nã, numãrându-se printre absolvenþii ultimei
promoþii cu ºapte clase primare, iar în aceastã
perioadã este marcat de întâlnirea cu Ivan Fedco,
prozatorul care, ca dascãl, a cultivat interesul
pentru lecturã al micuþului Miºa, pe care-l avea
elev la orele de limbã ºi literaturã ucraineanã, fãrã 
a bãnui, cu siguranþã, cã vor fi colegi de condei în
literatura de expresie ucraineanã din România.

Dupã cele ºapte clase de la ªcoala Generalã
din Rona de Sus, a urmat cursurile secþiei ucrai -
nene de la Liceul „Dragoº-Vodã” Sighetul Mar -
maþiei, unde leagã trainice prietenii, verificate
de-a lungul anilor, care au fost vii pânã în ziua de
20 februarie 2003 când Myhailo Nebeleac, pe
neaºteptate, a plecat spre a se odihni în pãmântul
plaiului care l-a zãmislit. La plecarea pe ultimul
drum dincolo de Styx, alãturi de consãtenii veniþi
în frunte cu primarul satului, de dascãlii ºi elevii
ºcolii prezenþi în frunte cu directorul instituþiei,
familiei lui Miºa i s-au alãturat prietenii de suflet
ºi condei, poeþii Pavlo Romaniuc, Gheorghe
Mihai Bârlea, Ion Petrovai, gazetarii Dragomir
Ignat ºi Florentin Nãsui, etnologul Mihai Dãncuº, 
pictorii Aurel Dan ºi Vasile Bârlea, iar cu mintea
ºi sufletul lor au fost de faþã mulþi alþi prieteni
întru frumos ai creatorului.

Dupã anii de ºcoalã, fãcuþi împreunã cu unii 

dintre cei menþionaþi, luându-ºi bacalaureatul în
1967, Myhailo Nebeleac devine stu dent al Fa -
cultãþii de Lim bi Slave din cadrul Universitãþii
din Bucureºti, secþia ucraineanã. Din acei ani
efer vescenþi fostul stu dent îºi amintea de mulþi
colegi dragi, ca Ivan Covaci ºi Mykola Corsiuc ºi
vorbea cu emoþie despre iluºtrii sãi profesori, pre -
cum Matei Cãlinescu, Sorin Alexandrescu, Vera
Cãlin, Gheorghe Mihãilã, I. C. Chiþimia, Nicolae
Pavliuc, care fãceau cinste ºcolii superioare din
Cetatea lui Bucur.

Debutul literar al lui Myhailo Nebeleac da -
teazã din anii studenþiei ºi s-a petrecut la 16 mar -
tie 1968 în paginile ziarului de limbã ucraineanã
„Novyi vik” din Bucureºti, cu „poezii originale”,
cum ne-a precizat autorul în chestionarul ce ni l-a
completat în timpul documentãrii, în urmã cu mai
mulþi ani. 

Dupã absolvirea facultãþii, pânã în anul
1974, poetul a lucrat în cadrul Institutului de
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1 Laura Temian, Otilia Marinescu, Ana-Maria Brezovszki, Autori maramureºeni, Editura Umbria, Baia Mare, 2000,
p. 385. 



Lingvisticã al Academiei Române din capitala
României. Fire puternic interiorizatã, acest ilustru 
fiu al Ronei de Sus a revenit acasã ca profesor de
limbã ºi literaturã ucraineanã, pãrãsind Bu cu reº tiul,
dar rãmânând profund recunoscãtor facultãþii pe
bãncile cãreia s-a for mat ca om ºi scriitor. O
vreme poetul a locuit în Sighetul Marmaþiei, iar
dupã cãsãtorie se sta bileºte definitiv în comuna
natalã, împreunã cu  Doina-Rodica, doamna sa,
care i-a dãruit trei urmaºi, Andrei, Mara-Maria,
Lorana-Otilia. Primii sunt absolvenþi ai Cole gi -
ului Universitar „Babeº-Bolyai” Sighetul Mar -
maþiei, iar mezina este absolventa unui liceu
sighetean. Andrei îºi urmeazã tatãl în ale scrisului 
publicând versuri în presa maramureºeanã. 

Prietenia de decenii, începutã în cenaclurile 
din „capitala” Þãrii Maramureºului, cu care ne-a
onorat Myhailo Nebeleac, ne-a oferit posibilitatea 
sã cunoaºtem pãsurile unui cre ator mara mu re -
ºean, membru al Uniunii Scriitorilor din
România, singura organizaþie din þarã în care a
acceptat sã fie membru dupã debutul ed i to rial din
anul 1972, perioadã de dezgheþ spir i tual dupã a
doua conflagraþie mondialã, cu placheta de ver -
suri apãrutã la Editura Kriterion din Bucureºti
sugestiv ºi po etic intitulatã Krynyþi moih ocei
(Fântânile ochilor mei).

În anul 1974, Myhailo Nebeleac debuteazã
ca prozator cu romanul „Lorana”, prima lucrare
de acest gen din literatura de expresie ucraineanã
din România, apãrutã la aceeaºi tânãrã ºi harnicã
editurã bucureºteanã la care a debutat ed i to rial,
pentru care obþine în 1975 premiul Uniunii Scrii -
torilor din România. Tot la Editura Kriterion din
Bucureºti lui Myhailo Nebeleac îi apare în 1978
al doilea ro man Liubov do blyjniho (Aproapelui
dragoste), care în 1987 cunoaºte ºi o versiune în
limba românã datoratã Lianei Ivan-Ghilia, pre -
faþatã de Stelian Gruia, traducãtorul versurilor
antologate, în anul 1975, în culegerea Balada lo -
cului, apãrutã tot la activa editurã bucureºteanã
Kriterion la care a apãrut ºi traducerea în limba
românã a romanului Aproapelui dragoste. 

Faptul cã scriitorul din Rona de Sus n-a mai
publicat versuri decât spo radic, îl face pe criticul
Myhailo Mihailiuc2 sã afirme în 1983 cã literatura 

ucraineanã din România a câºtigat în Myhailo
Nebeleac un prozator ºi a pierdut un poet ºi încã
unul apãrut într-o perioadã de mare crizã de talente
în lirica de expresie ucraineanã din Ro mânia.

Dupã 1989, scriitorul publicã doar o sin -
gurã carte, placheta de versuri Nespokii vesny
(Ne liniºtea primãverii), apãrutã în 1990 la Krite -
rion. Scãpat din chingile cenzurii, poetul re ves -
teºte, par cã, neliniºtea lumii noastre intrate într-o
pri mãvarã istoricã sau de tranziþie din care se iese
greu, dupã cum constatãm cu toþii, dupã aproape
trei decenii.

Având proiecte3 frumoase ºi manuscrise
pre gãtite pentru tipar, fiindcã „timpul n-a mai
avut rãbdare”, Myhailo Nebeleac s-a stins la ex -
act o lunã dupã ce ºi-a sãrbãtorit împlinirea
vârstei de 54 de ani, în noaptea dintre 17 ºi 18
februarie 2003. 

Miºa era nãscut pentru o altã lume, nu
pentru cea a „capitalismului sãlbatic”, devenit
„de cumetrie”, dupã decenii de la acel Decembrie
1989, care ascunde încã multe enigme oamenilor
de rând. Pentru a se simþi în largul sãu, într-o
normalitate de cre ator, acestui autentic ºi valoros
scriitor îi trebuia foarte puþin, dar ex act ceea ce
avea el nevoie, nu ce îi aruncau, de multe ori, în
scârbã, semenii ce nu-l meritau, fiindcã nu erau ºi
nu vor fi multã vreme în stare sã-l înþeleagã pe
creatorul de valori spirituale. Lipsurile materiale
l-au fãcut sã îndure multe ºi din partea cui nu se
cãdea sã-i dea lecþii profesorului, iar ca sã scape,
pentru mo ment de povara existenþei îºi potolea
amarul în câte un pahar de „poºircã”, cum zicea
cu amã rãciune, monologând, ca orice conºtiinþã
ce se respectã cu adevãrat, atunci când nu avea cu
cine dialoga, ºtiindu-ºi cu precizie locul ºi, mai
ales, rostul în lume. Iatã confesiunea lui Myhailo
Nebeleac într-o astfel de ingratã ipostazã: 

De ce suntem nenorociþi acum,

De ce ne bem poºirca din uiagã

Când noi avem atâtea prune-n sat

ªi-avem atâta brânzã în desagã.

(Monolog)

Versurile de mai sus, purtând un mesaj par -
cã asemãnãtor cu cel al lui Octavian Goga, fac
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2 Cf. Myhailo Mihailiuc, Cuvânt despre cuvânt, Editura Kriterion, 1983. 
3 Augustin Cozmuþa, Profil liric Mihai Nebeleac, în „Graiul Maramureºului”, vineri 26 ianuarie 1996, „în pregãtire

romanul Tristeþea marilor zãpezi ºi volumul de poeme Nepermisele iubiri”. 



parte din grupajul de poezii scrise de Myhailo
Nebeleac în limba românã ºi publicate în presa
maramureºeanã („Graiul Maramureºului”, „Clipa”,
„Jurnalul de Sighet”) ºi alte publicaþii precum
„Tri buna”, „Orizont”, „Curierul ucrainean”.

Între primii care ºi-au exprimat pãrerea
despre creaþia acestui valoros scriitor este criticul
ºi istoricul literar Mar ian Popa4, care, analizând
traducerile lui Stelian Gruia5 din volumul de de -
but Fântânile ochilor mei, vede în creaþia scri -
itorului de naþionalitate ucraineanã toate in un date 
de „poezia unei febre existenþiale prin aglomerãri
nereticente de imagini naturiste ºi erotice, obsesia 
împlinirii destinului per sonal ºi colectiv prin
miºcarea exterioarã violentã ºi ardere interioarã”. 

Stelian Gruia vede în tânãrul debu tant un
„mesager al locurilor natale cu bogate tradiþii
folclorice, cu oameni puternici ºi înzestraþi cu
cele mai nobile trãsãturi spirituale (…). Ciclurile
de poezie eroticã ale lui M. Nebeleac se carac -
terizeazã printr-o înlãnþuire a existenþei omeneºti cu
aceea a regnului veg e tal, ale cãror des tine se conto -
pesc sub greutatea obsesiei timpului ºi spaþiului”6. 

Dupã un deceniu de la apariþie, analizând
acelaºi volum de de but al lui Myhailo Nebeleac,
dar influenþat de cele douã romane ale scrii to -
rului, Lorana ºi Aproapelui dragoste criticul lite -
rar Myhailo Mihailiuc7 este de pãrere cã „câºti -
gându-se în persoana lui Myhailo Nebeleac unul
dintre cei mai mari prozatori din literatura ucrai -
neanã din România s-a pierdut un poet talentat”,
dar recunoaºte cã placheta Fântânile ochilor mei,
„ºi-a fãcut apariþia într-un mo ment de crizã pentru 
literatura ucraineanã din România ocupând un loc 
im por tant în tânãra poezie”8.

Timp de peste un deceniu se lasã tãcerea
asupra omului Myhailo Nebeleac, dar scriitorul
îºi urmeazã traiectul obiºnuit scriind în con ti -
nuare, astfel cã în 1990 publicã un volum având
un titlu tot atât de metaforic ºi frumos ca ºi vo -
lumul de de but Neliniºtea primãverii, dar purtând 
evidentele semne ale maturitãþii autorului deja

experimentat în arta cuvântului dupã trei cãrþi
publicate.

În 1993 criticul maramureºean Augustin
Cozmuþa, scriind într-un mo ment aniversar din
viaþa lui Myhailo Nebeleac, vede în persoana aces -
tuia pe unul dintre „cei mai harnici ºi apreciaþi
scriitori de limbã ucraineanã din România”9. 

Având în vedere valoarea creaþiei poetului
maramureºean de expresie ucraineanã „... câteva
dintre poeziile lui au fost in cluse în antologia de
poezie modernã din di as pora ucraineanã Dincolo
de tradiþii, apãrutã la To ronto, Al berta”10. Pânã sã 
ajungã în Can ada, versurile lui Myhailo Nebeleac 
au cunoscut ºi versiuni în limbile maghiarã, ger -
manã ºi sârbã – semn cã poetul este unul dintre cei 
de excepþie din genul sãu de creatori, mai ales
dacã avem în vedere „baladele” scrise, atât în
ucrai neanã, cât ºi în românã, fapt care ne obligã sã 
vorbim despre el ca despre un scriitor român de
naþionalitate ºi expresie ucraineanã de o deosebitã 
valoare. 

Creaþiile lui Myhailo Nebeleac în limba ro -
mânã aparþin genului liric, fiindcã sunt de un
deosebit rafinament ar tis tic ºi de o mare di ver -
sitate tematicã, dar au ca el e ment comun ceva

spe cial − nevoia poetului de a se confesa stri -
gându-ºi pãsurile vizând conºtiinþa din vremea în
care i-a fost dat sã le trãiascã ºi durerile trupului
efemer care, în cele din urmã, se va contopi cu
natura atât de dragã poetului, precum ciobanului
din Mioriþa. Asemeni creatorului anonim, topin -
du-ºi cu mãiestrie trãirile în cuvinte, Myhailo
Nebeleac a scris frumoase balade, cu titluri mult
prea explicite, ca ºi în lirica popularã, dar foarte
di verse ca problematicã existenþialã: „Baladã pe
un semn de carte”, „Baladã de ziua ta”, „Balada
jerbei cãtre zei”, „Balada timpului de toamnã”,
„Balada ocrotirii” ºi altele. Pe cât de banale ºi
sim ple ni se par titlurile acestor creaþii lirice, ele
nerespectând caracteristicile speciei literare din
care se poate crede cã fac parte, pe atât de pro -
funde ºi miezoase sunt versurile lor.

535

100 DE PERSONALITÃÞI MARAMUREªENE CARE AU FÃCUT ISTORIE

4 Mar ian Popa, Dicþionar de literaturã românã contemporanã, Editura Albatros, Bucureºti, 1977, p. 379. 
5 *** Balada locului. Poezie ucraineanã din România, selecþie ºi traduceri de Stelian Gruia, Editura Kriterion, 1975,

p. 117-145. 
6 Stelian Gruia, op. cit., p.117.
7 Myhailo Mihailiuc, op. cit., p. 43. 
8 Ibi dem, p. 64. 
9 Augustin Cozmuþa, op. cit.
10 Laura Temian, Otilia Marinescu, Ana-Maria Bezovszki, op. cit., p. 324. 



Analizând aceste texte, intitulate de autor
„balade”, ne-am întrebat ºi noi, asemeni criticului 
literar Myhailo Mihailiuc în urmã cu decenii, ce
fibrã are în el scriitorul Myhailo Nebeleac, epicã
sau liricã. Privindu-i sta tis tic op era deja încheiatã, 
trebuie sã recunoaºtem cã acest cre ator este în
egalã mãsurã poet ºi prozator, de vreme ce are
douã vol ume de versuri ºi douã romane, care au
primit botezul tiparului, iar, dupã cum mãrturisea
în 1996, pregãtea un ro man ºi o carte de versuri.
Traducerii în limba românã a romanului Aproapelui 
dragoste în 1987 de Li ana Ivan-Ghilia, ca într-o
opþiune pentru echilibru per fect, poetul îi alãturã
poemele sale în limba românã, dorind, poate, ºi în
plan ar tis tic, o egalitate. Rãmâne în sarcina cer -
cetãtorilor sã stabileascã ce este în esenþã scrii -
torul Myhailo Nebeleac, poet sau prozator. 

În ceea ce ne priveºte, cercetându-i creaþia
realizatã pe parcursul a trei decenii, perioadã în
care autorul a plecat de la poezie spre prozã ºi s-a
întors ar dent la poezie, noi îl gãsim mai „acasã”
pe cre ator în spaþiul liric decât în cel epic. 

Criticul literar Myhailo Mihailiuc a vãzut în 
Myhailo Nebeleac un mai mare prozator decât
poet, fiindcã a avut în vedere doar volumul de
poezie ºi cele douã romane, iar cartea de versuri,
ca orice plachetã de de but, are lipsurile ei pe care
poetul Myhailo Mihailiuc le priveºte cu exageratã 
maliþiozitate care, pusã pe seama criticului literar, 
una ºi aceeaºi persoanã cu poetul, ar putea fi spirit 
critic ex i gent ºi dreaptã judecatã de valoare, dar
nu-s decât invidii omeneºti.

În Fântânile ochilor mei, tânãrul poet nu îºi
ordoneazã creaþiile pe cicluri tematice, cum ar fi
fost indicat, alcãtuind grupaje de liricã patrioticã,
poezii de naturã filosoficã, liricã intimã sau de
creaþii oglindind peisajul plaiurilor natale. Ase -
meni tuturor poeþilor din generaþia ’70, din care
face parte, Myhailo Nebeleac prezintã în cartea
de de but viaþa uºor idilicã, fiind cuprins de stãri
ardente ºi frãmântãri de facturã blagianã, ceea ce
dovedeºte clar netopirea ºi neasimilarea marilor
lecturi, dar, mai ales, nelimpezirea eului liric al
poetului din Þara Maramureºului.

Pozitiv ni se pare faptul cã autorul pune ºi
îºi pune mari ºi uneori chiar dureroase întrebãri,
încercând sã pãtrundã în adâncul existenþei, al
fenomenelor ºi lucrurilor, dorind sã cunoascã pe
cei din jur ºi chiar sã se autocunoascã.

Originalitatea poeziei lui Myhailo Ne be -

leac vine din ineditul simbolurilor alese, cum ar fi
„fântâna” ºi „drumul”, cãrora poetul le dã
semnificaþii noi, fãurindu-ºi, în acelaºi timp, un
autoportret. Ochii sãi, ai poetului, sunt precum
adâncile fântâni care reflectã cerul ºi-n a cãror apã 
se aprind stelele, care simbolizeazã tainele ºi mi -
racolele vieþii pe care omul este dator sã le dez -
lege, dacã doreºte sã fie fericit ºi împlinit. Iatã o
dovadã în acest sens:

Curg râuri de ochi prin trupurile noastre,
scãldate iar în flãcãrile albe
ºi trec mai departe cãtre neºtiut,
tot prefãcându-se-n fântâni,
fântânã de ochi de toate culorile …
iar dorurile noastre când sãpãm fântâni
iar glasuri se prefac, în mii de glasuri…

(Taine)

„Ochii” ca simbol, reprezintã cunoaºterea
ºi autocunoaºterea ce i se recomandã omului, în
gen eral, ºi creatorului, în spe cial. Celui din urmã
nu-i este îngãduit sã rãtãceascã inconºtient ºi nici
sã-ºi punã mãºtile meschine ale oamenilor de
rând, indiferenþi, egoiºti, fãþarnici sau cu multe
alte vicii, unele de tip nou, pe care-i permis sã le
prac tice doar muritorii. Creatorul, aparþinând ori -
cãrei arte, din cele ºapte, trebuie sã fie curat în tot
ºi în toate câte i se cer ca om ºi capabil de su -
premul sacrificiu, precum Manole.

Voi semãna trupul meu 
în þãrâna nearatã
voi da rod fiecãrei mlãdiþe 
ºi fiecãrei frunzuliþe.
Voi cânta la fluier ºi tulnic
la nunta fiecãrui cioban…
 …………………………
Voi rãsãdi râuri în sufletul meu…
…………………………
Voi desena curcubeu cu trupul meu

(Chemare la zbor)

Tânãrul poet crede în necesitatea avân tu -
rilor, atunci când simte blazarea ºi mãrturiseºte
cã în oasele sale „... este prea multã liniºte...”, iar 
neliniºtea sa de cre ator creºte, în tot ceea ce în -
tre prin de, dupã cum el însuºi comunicã citi to -
rilor sãi.

Aproape întotdeauna mã tem
Cã voi pierde o mânã,
………………………
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Aproape întotdeauna mã tem
Cã voi pierde un ochi,
…………………….
Aproape întotdeauna mã tem
Cã voi pierde un pas.

(Aproape întotdeauna…)

Purtãtorul înaltei conºtiinþe, creatorul, se
teme cã-ºi va pierde din capacitãþile sale ºi nu va
fi în stare de a-ºi ajuta semenii, fãurind ceva spre
binele lor, sau nu va avea puterea de a vedea
dincolo de aparenþe, de a merge pe drumuri neum -
blate sau de a fi unic ºi inedit în felul sãu. 

Originalitatea liricii lui Myhailo Nebeleac
stã în puterea poetului de a abstractiza stãri de
viaþã ºi de a le metamorfoza în simboluri, cum ar
fi cel al „drumeþului”, care pare a fi un „al ter ego”
sau o dublurã a poetului în diferite ipostaze cu iz
ro man tic, ca în poemul fãrã de titlu din care citãm:

Drumeþule mut,
Drumeþule surd,
Drumeþule orb,
Spune-mi povestea
Cu caii înaripaþi ºi zâne.
…………………….
ªi pentru cã
Nu te pot opri locului, 

                        mergi mai departe,
Drumeþule orb ,
Drumeþule surd,
Drumeþule mut.

Orb fiind, creatorul trebuie sã vadã, neau -
zind, el trebuie sã ºtie sunete, neputând glãsui
obiºnuit, eul trebuie sã gãseascã soluþii pentru a
transmite mesaje „... cu cai înaripaþi ºi zâne”, fãrã
a pune piedici în calea aspiraþiilor, a viselor ºi
marilor idealuri pe care omul le poate avea ºi ca o
dublurã a dorului de fiinþa dragã inimii care îi
provoacã suferinþã ºi nu dã semne de milã. 

Tu dormi când dimineaþa sunã-n bucium
Cântându-ºi simfoniile de iarbã,
Iar eu lãcaºuri sunt de zbucium 
ªi dorul tãu nu vrea sã mã absoarbã.
…………………………………….
Tristeþea ta nu-i plânsul Cleopatrei,
Durerea mea nu-i încã drum deschis 
Pierdut-am stelele la joc de carte
ªi buzele-mi ºoptesc acelaºi vis.

(Tristeþe pentru somnul tãu)

Comunicarea desãvârºitã a poetului este
cea cu natura. În postura sa de drumeþ care trece
râurile pentru a putea curge asemeni viselor, par -
curge cãi neumblate care trec pe unde nu te
aºtepþi, pentru a-ºi scãlda ochii în nisipuri grele de 
taine, autorul, capabil de actul marii creaþii, se
contopeºte cu natura în modul cel mai firesc cu
putinþã, fiindcã ºi lui „... îi cresc din ochi cãrãri de
iarbã”, iar în acest spaþiu mirific el este dispus sã
se despartã ºi de iubitã. Din versurile care ur -
meazã dintr-un alt reuºit poem, care nu poartã
titlu, pentru a lãsa în voie imaginaþia celui care îl
citeºte, ne putem convinge ca Myhailo Nebeleac
este fascinat de plaiurile natale.

Iubito, eu rãmâne-voi aici,
Între aceºti munþi,
Care gãzduiesc veacurile în granitul lor, 
În aceste vãi,
Care se bucurã când le viziteazã primãvara,
În desiºul acestor pãduri
Care, resemnat, ne reºoptesc
Pe fiecare dintre noi.
 
Iubito, eu rãmâne-voi aici,
Unde sãlciile se îndrãgostesc 

                       de oglinzile lacurilor,
Unde fetele îºi împletesc primãvara în cosiþe,
Aici, unde deasupra leagãnului, 
Mama fredoneazã cântecul de leagãn,
Aici, unde am gãsit îngropat în pãmânt
Pragul pãrintesc.

În sânul fermecãtoarei naturi, poetul nu uitã 
de tot ºi de toate, chiar dacã este tentat a se
contopi pânã la irosire, ci îºi aminteºte de mama
ce-i cânta în chip unic deasupra leagãnului fãcut
din lemn ca ºi pragul pãrintesc. Prin aceste ele -
mente simbolice, autorul creioneazã foarte discret 
spaþiul na tal.

Matur ºi stãpân pe uneltele sale în a doua sa
carte de versuri, Myhailo Nebeleac ºi-a schimbat
scriitura. Poetul nu ºi-a ordonat creaþiile siste -
matic, însã în Neliniºtea primãverii nu se întâl -
nesc încercãri sau piese în tregi realizate dupã
modelele valoroase din toate spaþiile lirice pe care 
le poate frecventa ca simplu cititor sau de care
poate fi ispitit din di verse cau ze. Poetul nu mai
scrie având ca model texte „la mo dã” ca în anii
debutului, când tânãrul absol vent de filologie, ca ºi 
întreaga sa generaþie liricã ’70, era cucerit de
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modelul Blaga. Dacã în Fân tânile ochilor mei,
autorul considerã im por tant actul de creaþie în
sine ºi nu forma sau estetica creaþiilor sale, în
Neliniºtea primãverii ºi în mod spe cial în poeziile 
scrise în plinã libertate, cele scrise dupã 1990,
poetul se foloseºte de toatã ºtiinþa lui de a scrie ºi,
în spe cial, de bogãþia poeticii clasice. 

Creatorul nu îºi face un pro gram estetic
scrie în continuare tot ascultând glasul inimii, dar
într-un stil, ce putem afirma cã îl de fineºte, cu
grijã faþã de rime, ritmuri, tonalitate, iar mesajul
este perceptibil di rect, fãrã niciun intermediar.
Metodele de lucru, destul de greu de definit, ridi -
cã poezia lui Myhailo Nebeleac la înãlþimea mã -
iestriei prin care în arta cuvântului se depãºeºte
prozodia tradiþionalã fixã.

Iubita destul de platonicã din cartea de de -
but, rod al anilor de tinereþe, portretizatã într-o
viziune idilicã în stil declarativ, dar nu ieftin,
fiindcã creatorul este talentat, fiind rezultatul frã -
mântãrilor ce au ca deziderat cunoaºterea lumii
înconjurãtoare ºi autocunoaºterea, neocolindu-se
nici întrebãrile spinoase sau dureroase, devine în
creaþiile de maturitate fiinþã palpabilã, trup din
carne ºi oase cu chip ispititor, aºa cum trebuie sã
fie orice femeie adevãratã pentru un bãrbat veritabil:

Frumoasa mea, vreau mâna ta sã-mi dai, 
Întinde-o-ncet, cu grijã cãtre mine,
Vreau pulsul tãu sã þi-l reglez cu-al meu,
Întinde-o, hai, sã nu-þi fie ruºine.
……………………………………
Frumoasa mea, vreau mâna ta sã-mi dai.
Cu gând înalt de grâu ºi de secarã,
Cu prunci voinici de Anul Nou nãscuþi
În vis frumos de mamã ºi de þarã.

Maturitatea poetului este evidentã, dar, ca
ºi în tinereþe ºi ca mereu, atunci când iubirea nu
este împãrtãºitã, lumea nu îl înþelege pe poet ºi,
temându-se, parcã, de sentimentele ei strâmbe,
bazate pe aparenþe care înºalã, omul care iubeºte
ºi scrie, se resemneazã ºi în acelaºi poem, în fi nal
se adreseazã astfel femeii iubite:

Frumoasa mea, tu iartã-mã acum,
E timpul mâna sã þi-o iei din mânã
Prevãd zãpezi umbrite de mult fum,
Nemernicele vremuri ne amânã…

Peste acest nivel liric ºi estetic nu s-a scris
poezie de dragoste în literatura de expresie ucrai -
neanã din România ºi puþini sunt ºi poeþii din

lirica româneascã care sã fi scris atât de frumos de 
simplu ºi curat despre iubirea pe care o trãiesc
plenar, fie ºi doar în imaginaþie, doar marii crea -
tori, din orice spaþiu al artei ar veni ei.

Fântâna, ca simbol, revine în poezia lui
Myhailo Nebeleac ºi dupã a doua carte de versuri, 
dar acesta este tratat ca de un maestru, nu ca de un
ucenic în ale scrisului.

Mi-e atâta sete, doamnã, cã te vreau
Fântânã-mprejmuitã cu nuiele
În unduirea lacrimei sã beau
Culori adânci din pulberi de lalele.

(Þipãt de teamã)

Dacã în poemul „Monolog”, vorbind cu iu -
bita, poetul gãseºte loc potrivit cuvintelor sfinte
„mamã” ºi „þarã”, fãrã a le diminua sau su prae -
valua încãrcãtura semanticã, ceea ce dovedeºte
mãiestria celui care scrie în poemul „Þipãt de
teamã”, din care am citat mai sus, cu aceeaºi
pricepere ºi atitudine responsabilã este folosit cu -
vântul „poet”. Precum eroul lui Eminescu din
„Luceafãrul”, poetul împovãrat de iubire pen du -
leazã între teluric ºi as tral, calitatea sa de poet
fiind o tainã cunoscutã doar de el ºi iubita sa.

Izvoare-ntregi am sã adun în jur
Cu ciripit de pãsãri laolaltã,
Nepribegind fragilul tãu contur
În zborul meu spre steaua ta înaltã.

Numai adu-mi zâmbetu-napoi
ªi ocroteºte-mi florile-n grãdinã
Cã sunt poet, ºtim asta numai noi,
În firavul descântec de luminã. 

(Þipãt de teamã)

ªirul exemplelor de poezie valoroasã din
creaþia lui Myhailo Nebeleac ar putea con tinua,
dar ne oprim aici considerându-le edificatoare pe
cele prezentate. Lecturându-se ºi supunându-se
analizei ultimele creaþii publicate de autor în ti -
pãrituri din judeþul Maramureº ºi din România, se 
va putea constanta cã avem în faþã op era unui
maestru al cuvântului, atât în limba maternã, cât ºi 
în graiul românesc în care s-a împlinit cãrtu rã -
reºte. Pentru a limpezi lucrurile de care alþii se
îndoiau, cu ferma convingere cã nu ne înºelãm, ne 
vom încumeta în a afirma cã scriitorul Myhailo
Nebeleac este un poet de excepþie, care a scris ºi
prozã de bunã calitate, în stil mod ern, abordând
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problemele dureroase ale omenirii, cum este cea a 
rãzboiului, dar plãcerea de a filosofa ºi tonalitãþile 
elegiace ale trãirilor din romanele sale ne conving 
cã autorul este, în esenþã, un poet care stãpâneºte
bine arta cuvântului atunci când doreºte sã co -
munice un mesaj.

Romanul Lorana (1974), al cãrui statut de
pionierat în literatura ucraineanã din România
este cunoscut, reprezintã povestea unui tânãr
trãind o triplã dramã: a tatãlui care a cunoscut
ororile rãzboiului, a iubirii, în toatã complexitatea 
ei, ºi a unei boli incurabile, leucemia, care îl va
duce cãtre moarte. Povestea este complicatã de
romancier prin mai multe aspecte de viaþã, dar,
mai ales, prin privirea faptelor petrecute din pers -
pec tiva unei fete, a eroinei acestei proze de respi -
raþie liricã largã, cãreia criticul literar Mar ian Popa
îi re proºeazã cã „... unele pasaje cu filozofãri gen e -
ral-umane constituie lungimi nefuncþionale”11. 

Tema rãzboiului revine ºi în a doua carte de
prozã a lui Myhailo Nebeleac, romanul Aproa -
pelui dragoste (1978). Spaþiul în care se des -
fãºoarã acþiunea cãrþii este acelaºi în care autorul
a vãzut lu mina zilei, a trãit ºi a apus înainte de
vreme. Satul din naraþiune este aºezat între dea -
luri acoperite cu pãduri, cu oameni aspriþi de viaþa 
grea pe care o duc, ce îºi câºtigã pâinea cea de
toate zilele muncind din greu, dar efortul nu i-a
mutilat moral ºi spir i tual, rãmânând iubitori de
dreptate, care resping tot ce duce la nedreptate
socialã ºi vrajbã.

În lumea eroilor acestei opere epice dãinuie
um bra unor eroi legendari în spaþiul mara mu -
reºean, care musteºte de balade, legende ºi po -
veºti le gate de oamenii þinutului. Eroii lui Myhailo
Nebeleac sunt de profesii specifice spaþiului na tal
− lucrãtori la pãdure ºi agricultori, însufleþitori ai
unor datini ºi obiceiuri ce diferã foarte puþin de la
o aºezare la alta, chiar dacã satele Þãrii Mara -
mureºului sunt locuite de etnii diferite.

Prefaþatorul cãrþii, Stelian Gruia, pre zen -
tând varianta în limba românã a romanului, este
de pãrere cã „prin densitatea epicã ºi ineditul si -
tuaþilor dramatice, romanul lui Myhailo Nebeleac 
se impune în scrisul ucrainean din þara noastrã ca

o realizare de autenticã valoare. Meritã, de ase -
menea, cuvinte de laudã ºi traducãtoarea volu -
mului, Li ana Ivan-Ghilia, care reuºeºte sã reali zeze
în româneºte un text pe mãsura originalului”12.

Nu ºtim cât de bine erau scrise romanul
Tristeþea marilor zãpezi, anunþat de autor în 1996
ºi volumul de poeme Nepermisele iubiri, în ace -
laºi an, dar cum am mai arãtat, scriitorul a pu -
blicat mai multe texte dintre care, cel intitulat
„Dor” pare a fi scris privind moartea cum s-ar
privi pe sine într-o oglindã. Iatã textul care nu
poate fi scris decât de un autor autentic ºi pe care,
citindu-l, orice lector cade pe gânduri:

Ne legãnãm în dor de ducã
pe prispa visului de ieri,
privind uimiþi spre sticla rece
cum ning petalele de meri.
ªi ne-ntâlnim cu zei de iarbã
lângã clopotniþa din sat
când ne simþim sub tãlpi þãrâna
din cei pe care i-am uitat.
Ne legãnãm în dor de ducã 
pe prispa visului hoinar
apoi plecãm spre nu ºtiu unde
privind spre lunã tot mai rar.
Ne legãnãm în sinea noastrã 
Curmând tãcerea unui joc
ºi ne-ntristãm iubind stejarii
în care crucile se coc. 

(Dor)

Pornind în poezia ºi scrisul sãu de la cu -
noaºterea lumii spre autocunoaºterea sa, Myhailo
Nebeleac scrie punând întrebãri tot mai dure -
roase, di rect proporþionale, ca grad de dificultate,
cu experienþa de viaþã dobânditã de scriitor, iar
întrebãrile au menirea de a-l pune pe cititor în
dileme ºi de a-l face sã înþeleagã cã frumosul, în
oricare ipostazã îl întâlnim, este ceva preþios ºi
folositor.

Textele mustind de mesaje ale lui Myhailo
Nebeleac se impun a fi reeditate ºi difuzate pentru 
ca apoi cercetãtorii sã le facã cuvenita evaluare ºi
necesara decodare. Sã sperãm cã demersul nostru
de faþã este un început.
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Ion Bãlin
1947-2006

Nicolae IUGA

Filosoful Ion Bãlin, Jean pentru prie -
teni, s-a nãscut la 1 ianuarie 1947 în
Cãlineºti (Maramureº). Urmeazã

ªcoa la Generalã în satul na tal, apoi Liceul Ped a -
gogic din Sighetul Marmaþiei, pe care îl absolvã
în 1966. Între 1966-1971 este stu dent la Facul -
tatea de Filosofie a Universitãþii din Bucureºti,
remarcat ca un vârf al generaþiei sale. La absol -
virea facultãþii lucreazã, pentru scurtã vreme (în
1971-1972), la un ziar în Bucureºti, dupã care va
fi profesor de filosofie la Liceul „Dragoº-Vodã”
din Sighet, între 1972-1978. În anul 1978 pleacã,
prin con curs, asistent universitar la Catedra de
logicã a Institutului Politehnic din Bucureºti,
unde va rãmâne tit u lar pânã în anul 2001, când
pleacã la Universitatea „Titu Maiorescu” ºi func -
þi oneazã aici ca profesor universitar pânã la sfâr -
ºitul prematur al vieþii sale1. Doctoratul în
fi lo sofie îl susþine la Universitatea din Bucureºti,
în 1984, cu o tezã referitoare la semiotica dis -
cursului ar tis tic. Dupã 1990, este fondatorul ºi
mentorul celebrului sãptãmânal de satirã politicã,
„Ac a de mia Caþavencu”, majoritatea redactorilor
de aici fiind foºti studenþi ai profesorului Bãlin.
Între anii 1997-2001 a fost ambasador al Româ -
niei în Regatul Marocului, unde a avut o prestaþie
diplomaticã excepþionalã, fiind decorat de cãtre
Regele Marocului cu Ordinul de Mare Comandor
al Casei Re gale. A fost îndrumãtor de doctorat în
filosofie la Universitatea „Babeº-Bolyai” din
Cluj-Na poca, fiind adus aici de cãtre congenerul
sãu Andrei Marga, de care l-a legat o strânsã ºi
îndelungatã prietenie. 

Filosoful Ion Bãlin avea o inteligenþã strã -
lucitã ºi o erudiþie vie, inegalabilã. Ironia sa era
causticã, în maniera lui Vol taire. Când contra -
zicea pe cineva, prelua afirmaþiile preopinentului
ºi le dezvolta, cu voluptate ºi persuasiune
irezistibilã, pânã la cel mai desãvârºit ab surd.
Când se deda la astfel de exerciþii, ludice în fond,

în jurul lui se crea o atmosferã de balamuc. Era ca
un spectacol al puterii spiritului asupra lumii obi -
ec tuale, al spiritului care este capabil sã dizolve
totul. Cunoºtea miraculos limba românã, de la
profunzimile ei arhaice, pânã la performarea ei
savantã ºi neologisticã la extrem. Felul sãu de a
vorbi avea câte ceva din profunzimea lui Noica, din
mãreþia lui Þuþea ºi din versatilitatea lui Cãlinescu. 

Aspectul ex te rior

Cine îl vedea pe stradã, nu putea sã nu îl
remarce în primul rând dupã þinuta exterioarã. La
fel ca mulþi oameni mari, artiºti plastici mai cu
seamã, ºi Jean Bãlin obiºnuia sã se îmbrace într-un
fel în afara normelor comune, individualizat pânã
la excentric. Despre Mihai Olos, de exemplu, se
ºtia cã îºi croia el însuºi cãmãºile pe care le purta,
dupã propria sa fantezie, ºi cã nici una dintre
cãmãºile sale nu semãna cu alta. La fel ºi Jean era
îmbrãcat la fel de orig i nal, numai cã hainele lui nu 
proveneau de la Fondul Plas tic sau din ma ga -
zinele de artizanat, ci erau fãcute anume, în satul
sãu na tal, într-o variantã a portului pop u lar.  
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Prin iarna anului 1981-82, un avocat cele -
bru din Bucureºti urma sã se întâlneascã pentru
prima datã cu Jean, în problema reprezentãrii
într-un proces. Omul ºtia cã este vorba de un
lector universitar de la Catedra de ºtiinþe sociale a
Politehnicii ºi se aºtepta sã vadã un tip tuns scurt,
cam aºa cum se tundeau pe atunci activiºtii de
partid, îmbrãcat cu o cravatã fãrã gust pusã la o
cãmaºã ponositã, cu un costum vechi în culori
ºterse ºi având pe deasupra un pardesiu ba nal. Dar 
când profesorul i-a fost prezentat într-un res tau -
rant se lect din Bucureºti, maestrul avocat Oliviu
Tocaciu, traducãtor de limbã germanã, a rãmas cu 
respiraþia tãiatã. Iatã cum îl descrie el însuºi pe
filosoful nostru: „Era înþolit cu un fel de
nãdragi-cioareci, confecþionaþi din dimie albã de
lânã groasã þesutã la rãzboiul de þesut din casã, iar
de la gât ºi pânã mai sus de genunchi purta un
cãmãºoi lung fãcut dintr-o pânzã asprã ºi albã ca
laptele, fãrã guler, fãrã nasturi ºi cu mâneci largi,
cãmãºoi despicat doar în partea de sus a pieptului
ºi mai mult descheiat decât încheiat la gât cu niºte
ºireturi împletite. Pe umeri purta o gubã surã din
lânã miþoasã, un fel de pelerinã fãcutã din ceva ce
aducea a cergã. În picioare, purta niºte bocãncioi
zdraveni maronii, cred cã din piele de bou, cu
carâmbi înalþi pânã la pulpe ºi legaþi cu nojiþe de
piele, care erau încãlþaþi peste niºte ºosete roº-ne -
gre, croºetate din lânã toarsã groasã ºi care îi
ajungeau pânã sub genunchi”2. Pe vreme de varã,
Jean umbla cu picioarele goale într-un fel de sabo -
þi, purta blugi ºi plete, adicã tot ceva ce era aspru
criticat de cãtre exponenþii moralei comuniste. 

Felul în care se îmbrãca are, desigur, o anu -
mitã relevanþã. Dupã cum se ºtie, stilul este omul,
iar stilul lui trãda nevoia de ieºire din anonimatul
cotidian a omului ge nial, fapt care se corela per -
fect cu eminenþa minþii sale. 

Felul în care era perceput de cãtre alþii

Oamenii mari au orgolii pe mãsurã ºi sunt
puþine cazurile în care aceºtia au aprecieri ex -
clusiv pozitive unii despre alþii. Jean Bãlin consti -
tuia o excepþie, în sensul cã era privit cu o anume
simpatie ºi admiraþie de cãtre marile per sonalitãþi
culturale ºi filosofice cu care era din aceeaºi gene -
raþie, ba chiar ºi de cãtre ofiþerii de Securitate,
care se aflau în permanenþã, cu schim bul, în antu -

rajul sãu de la una ºi aceeaºi cârciumã din zona
Pieþei Romane. 

Iatã cum ºi-l aminteºte acad. Alexandru
Surdu, fost vicepreºedinte al Academiei Române: 
„Pe Jean Bãlin l-am cunoscut când îºi avea sediul, 
ca sã zic aºa, la restaurantul din Piaþa Romanã, de -
venit mai târziu cafenea, ºi abandonat de cãtre toþi 
vizitatorii tradiþionali, de regulã cadre didactice
universitare ºi studenþi, dar ºi scriitori ºi biblio -
tecari, mai ales de la Biblioteca Academiei ºi de la 
Muzeul Literaturii, ºi redactori de la diferite edi -
turi ºi ziare. Cunoscându-i pe majoritatea vizi -
tatorilor ºi fiind deosebit de prietenos, Jean Bãlin
era unul dintre cei mai informaþi intelectuali de pe 
vremea aceea în legãturã cu tot ce se petrecea în
domeniul culturii româneºti. Dotat ºi cu o bunã
memorie, putea, la nevoie, sã facã istoricul ori -
cãrui eveniment, cu premisele de la care a pornit
ºi consecinþele care vor urma. ªi, trebuie s-o spu -
nem, avea dreptate aproape întotdeauna, chiar ºi
în privinþa unor evenimente care îl priveau per -
sonal ºi ar fi trebuit sã fie mai subiectiv. Era
totodatã ºi un foarte bun cunoscãtor de oameni.
Un comportamentist, cum li se spune psihologilor 
care studiazã caracterele dupã comportamentul
persoanelor [...]. 

Tocmai aceastã vioiciune de gândire m-a
atras la Bãlin, care se manifesta uneori sãrbã -
toreºte, ca sã zic aºa, în recitaluri prelungite la
discuþiile noastre balcanico-filosofice, el fiind
unul dintre puþinii interlocutori care gusta cu ade -
vãrat stilul nostru presãrat cu braºoave (de mãre -
þie homericã, le zicea el), care pe alþii îi supãrau
iremediabil. O parte din propria sa mãreþie, i-aº
zice mai degrabã socraticã, din arta ironiei, dar ºi
a umorului sãnãtos, a lãsat-o moºtenire apro pia -
þilor sãi care au ºi ridicat-o la rangul de „aca -
demie”, a lui Caþavencu, ce-i drept, din care rãz -
bãtea, adesea printre rânduri, o parte din învãþãtura
acestui maestru al cuvintelor bine potrivite”3.

Sau cum îl evocã marele profesor clujean
Andrei Marga: „Ne-am întâlnit în momentul
miºcã rilor studenþeºti din jurul lui 1968, ca stu -
denþi în primii ani, Jean Bãlin la Filosofie la
Bucureºti, eu la Filosofie la Cluj. Dupã 1964,
Facultatea de Filosofie atrãgea din nou vârfurile
absolvenþilor de liceu, iar contextul favorabil
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neconformismului unei noi generaþii avea rãs -
frângeri ºi în România. 

Venit dintr-un liceu de bunã tradiþie din
Sighetul Marmaþiei, etalând de fiecare datã talen -
tul sãu ar tis tic ºi speculativ (în sensul bun!), Jean
Bãlin uimea prin inteligenþa lui scãpãrãtoare ºi a
devenit repede un centru de coagulare a comi -
litonilor. Vârfurile studenþilor de la Filosofie din
Bucureºti, Cluj ºi Iaºi se reuneau atunci pe ri odic
în simpozioane pentru a dezbate ce este de fãcut
în societate, iar el se afla printre aceºtia. Mulþi au
intrat atunci în publicistica naþionalã (per sonal,
am debutat cu un text despre Teillhard de Chardin).
Jean Bãlin aparþinea grupurilor mai radicale, fã -
când între timp joncþiunea cu cercurile bucu reºte -
ne de tineri strânºi în jurul intelectualilor perioa -
dei interbelice tocmai eliberaþi din închisori, din
relatãrile cãrora a profitat întãrindu-ºi cultura ºi
criteriile de selecþie a valorilor [...]. 

Toþi cei care l-au cunoscut îndeaproape pe
Jean Bãlin au apreciat anvergura aparte a minþii
sale strãlucite – dotatã cu lecturi de bazã bine
însuºite, capabilã de asocieri surprinzãtoare ºi de
intuiþii ºi idei ce scoteau discuþiile din convenþie
ºi rutinã. Dar au existat destui dintre cei care îl
cunoºteau, care nu agreau neapãrat þinuta sa inco -
rigibil boemã ºi dispoziþia ludicã a unora dintre
exprimãrile lui Jean Bãlin, dar oricine l-a întâlnit,
chiar ºi rivalii, acceptau cã înzestrarea sa era
neobiºnuitã. Datoritã unor aprecieri similare,
Jean Bãlin a fost numit ambasador al României în
Regatul Marocului. Mult timp nu pãruse sã fie
dispus la disciplina protocoalelor ºi sã exercite cu
vreo pasiune un rol care are laturile lui de conven -
þionalism ºi birocratism. Dar a fãcut-o cu pri -
cepere ºi succes, în pofida acestei impresii. Destul 
de devreme, ca urmare a aceleiaºi preþuiri a cultu -
rii ºi a spiritului sãu mobil ºi inventiv, Jean Bãlin
ºi-a câºtigat prieteni în ierarhia puterii de la Ra -
bat, încât a exercitat cu demnitate, dar ºi cu rezul -
tate vizibile, rolul de ambasador al þãrii sale [...]. 

A fost un tânãr înzestrat neobiºnuit, venind
dintr-o familie obiºnuitã (chiar dacã el revendica,
poate pe drept, o ascendenþã în istoria nobiliarã
maramureºanã, ce nu mai avea de fapt decât va -
loare istoricã), care s-a clãdit pe sine cu efort ºi
sub îndrumarea unor dascãli cu vocaþie, într-un

con text promiþãtor, fãrã a fi neapãrat generos. În
tot ceea ce a fost Jean Bãlin, a contat valoarea sa
personalã, pe care nici cei care l-au privit mai
curând critic nu i-au tãgãduit-o4”. 

„[…] Jean Bãlin n-a fost profesor numai la
catedrã (îºi aminteºte prof. univ. dr. ing. ªtefan
Marinca), el era profesor oriunde: la cafenea, în
res tau rant sau în excursie pe munte, iar elevii lui
n-au fost doar cei înscriºi în cat a log, ci cu toþii,
mai tineri ori mai bãtrâni, mai mult sau mai puþin
educaþi. De cum te vedea, þi se pãrea cã-þi furã
frâiele gândirii ºi te con duce în aºa fel, încât ºi tu
erai capabil de adâncimi pânã atunci de nepã -
truns. Era per fect conºtient de valoarea sa, dar nu
l-am auzit niciodatã lãudându-se5”. 

Cre ator de satirã politicã 

Poate cã cea mai importantã publicaþie de
satirã politicã apãrutã în România imediat dupã
decembrie 1989 a fost aceea numitã iniþial scurt:
„Caþavencu”. A fost, de fapt, un adevãrat feno -
men cul tural ºi pol i tic care, sub presiunea guver -
nanþilor, a cunoscut, în timp, o serie de transfor -
mãri. Primul numãr din ziarul numit iniþial
„Ca þavencu” a apãrut în februarie 1990 ºi a rãmas
cu aceastã denumire pânã în octombrie 1991. A
fost ceva cu totul insolit ºi a avut un succes nebun
ºi tiraje de sute de mii de exemplare. Subsemnatul 
am fost colaborator la acest ziar chiar de la în -
ceput, bineînþeles prin intermediul lui Jean, ºi la
modul în care au fost fãcute unele numere am avut 
chiar privilegiul sã asist. Faptul se petrecea la lu -
mina zilei, în celebra cârciumã din Piaþa Romanã.
Era o masã foarte mare, la care se afla un numeros 
grup vesel, zgomotos, iar în mijloc ºedea Pro -
fesorul, adicã Jean Bãlin. De jur-împrejur majo -
ritatea foºti studenþi de-ai lui Jean de la Poli -
tehnicã, îmi aduc aminte doar de unii dintre ei:
Sorin Vulpe, Doru Buºcu, Liviu Mihaiu, Eugen
Istodor, Pat rick An dre de Hillerin, ba chiar ºi un
fost elev de-al lui Jean de la Liceul „Dragoº-Vodã”
din Sighet, celebrul Cornel Ivanciuc ºi, bine în -
þeles, ºi alþii. Pe masã, votcã de cea mai bunã
calitate, whisky ºi bere din belºug. Venea din
când în când câte unul cu ultimele noutãþi politice
ale zilei. Faptul fãcea înconjorul mesei, era po -
vestit ºi repovestit, pânã când Jean îi punea un
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di ag nos tic necruþãtor, într-un registru nemaiîn -
tâlnit de bãºcãlie gravã, ardeleneascã. Izbucneam
cu toþii într-un râs sãnãtos, oamenii îºi notau
poan tele în carneþele, apoi mergeau în redacþie ºi
dã deau textelor forma definitivã. Aºa a luat naºtere 
publicaþia numitã de cãtre Corneliu Coposu „cel
mai serios ziar din România”. Insolenþa satiricã a
respectivului autointitulat „sãptãmânal de mora -
vuri grele” era menitã sã sancþioneze prin zefle -
mea extremã viciile naþiei, exemplificând prin
politicienii sãi mai de seamã. S-a mizat pe un
grotesc coroziv ºi pe hilar, pe bãºcãlie, rãspãr, pe
circ ºi maimuþãrealã, pe o fantezie pamfletarã
spectaculoasã6.

Fenomenul de satirã politicã numit „Caþa -
vencu” a cunoscut o evoluþie sinuoasã. În octom -
brie 1991, sãptãmânalul ºi-a schimbat sigla, dar ºi 
denumirea în „Ac a de mia Caþavencu”. Acest sãp -
tã mânal a avut tot timpul o influenþã politicã con -
siderabilã ºi de aceea factorii de putere politicã au 
încercat în permanenþã sã-l submineze, sã-l cum -
pere sau, dacã nu, mãcar sã-l îmblânzeascã. Pri -
mul care a reuºit sã creeze o disidenþã în rândul
„Academiei Caþavencu” în anul 2006, dupã moar -
tea lui Jean Bãlin, a fost preºedintele de atunci al
României. Disidenþa s-a numit „Ka mi kaze”, era
un sãptãmânal filocotrocenist ºi satiriza numai pe
adversarii politici ai preºedintelui. Dar „Ac a de -
mia Caþavencu” a rezistat ºi a mers înainte, pânã
în anul 2011, când societatea comercialã care
edita sãptãmânalul „Ac a de mia Caþavencu” a în -
ce put sã aibã probleme financiare, cre ate in ten -
þionat de cãtre noua poliþie politicã. Atunci a
apãrut un afacerist dubios care, ca sã scape de
problemele sale penale, a cumpãrat marca înre -
gistratã „Ac a de mia Caþavencu” cu o sumã de
peste un milion de euro ºi a fãcut-o plocon Pala -
tului Cotroceni. Echipa redacþionalã de la „Ac a -
de mia Caþavencu” a refuzat, însã, sã lucreze
pentru noul proprietar al numelui ºi au fondat,
împreunã cu poetul Mircea Dinescu, un nou sãp -

tã mânal numit „Caþavencii”. Acest din urmã sãp -
tã mânal este adevãratul moºtenitor al spiritului de 
independenþã de gândire ºi al stilului de satirã
politicã imprimate odinioarã de cãtre Jean Bãlin.

La vremea ei, însã, apariþia „Academiei
Caþa vencu” a pãrut inexplicabilã ºi a alimentat o
zvonisticã grosolanã. Unul dintre fondatorii
„Aca demiei”, Cornel Ivanciuc îºi aminteºte de
feluritele zvonuri care circulau atunci pe seama
lor. „S-a zis despre noi cã suntem un sãptãmânal
supraconstituþional, cã «Ac a de mia Caþavencu»
este un ex per i ment al S.R.I.; gazeta de perete a
Institutului Naþional de Informaþii; oficiosul de
facto al Preºedinþiei României, prin care se ex -
portã în ex te rior libertatea de opinie câºtigatã de
cãtre români dupã decembrie 1989; Buletinul In -
formativ al Departamentului de Imag ine a Ro -
mâniei în lume; or gan de presã al Serviciului de
Informaþii Externe; al Ministerului de Externe;
oficinã a KGB; antenã a CIA; anexã a Mossadului 
etc., un delir de-a dreptul generos. […] Dar –
mãrturiseºte cu sinceritate Cornel Ivanciuc – ori -
ginile puterii noastre sunt de ordin strict edu -
caþional, «Ac a de mia Caþavencu» este o creaþie
mentalã a profesorului de filosofie Jean Bãlin, pe
el îl revendicãm ca men tor al nostru spir i tual”7. 

Op era ºtiinþificã

Jean Bãlin a lãsat în urma sa urmãtoarele
cãrþi:  Reflecþii de semiologia literaturii, Pan Pub -
lish ing House, 1995; Silogistica tradiþionalã ºi
modernã. Contribuþii româneºti, Editura Nemira,
Bucureºti, 1996 (Premiul Academiei Române,
1997); Forme ºi operaþii logice, Editura ªtiin -
þificã, Bucureºti, 1998 ºi Sociologia  noologicã,
Editura Nemira, Bucureºti, 2003.

Prietenul apropiat al lui Jean Bãlin, aca d.
Alexandru Surdu a scris un studiu aprofundat,
intitulat Diferenþa între limbajul ar tis tic ºi cel
ºtiinþific în concepþia lui Ion Bãlin, din care spi -
cuim rândurile de mai jos:

„[...] Astãzi, mai mult ca oricând, datoritã dezvoltãrii tehnicii moderne, bazatã pe ºtiinþele
exacte, gândirea teoreticã este interesatã de cu noaºterea adevãrului, de modalitatea exprimãrii sale 
cât mai fidele. Este ºi motivul orientãrii lo gico-lingvistice a investigaþiilor filosofice.

Încã de la finele secolului trecut au apãrut numeroase lucrãri de logicã simbolicã, numitã ºi
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matematicã, al cãror obiectiv îl constituie, în ultimã instanþã, crearea unui limbaj cât mai ex act
pentru exprimarea adevãrului, conceput ca adequatio rei et intellectus. De unde ºi interesul pentru
raportul dintre cuvinte, gânduri ºi lucruri. S-a considerat cã filosofia însãºi ar trebui redusã la
analiza logicã a limbajului în genere ºi a celui ºtiinþific în mod spe cial. Ceea ce a condus la un fel
de «fuziune» între logicã ºi gramaticã. Aºa s-a nãscut teoria multi ºi interdisciplinarã numitã
«semioticã» sau «semiologie», ca ºtiinþã generalã a semnelor, încadratã ºi ea într-o teorie mai
generalã a comunicãrii cu largi aplicaþii cibernetice.

Acesta este cadrul gen eral, de strictã exigenþã ºtiinþificã, pe coordonatele cãruia se înscrie
astãzi ºi analiza fenomenului ar tis tic. ªi trebuie s-o spunem cã nu în favoarea acestuia.

Referindu-ne la artele clasice: muzicã, arhitecturã, sculpturã, picturã ºi literaturã, fãrã sã
intrãm în amãnunte, putem considera cã semiologia aduce un spor de cunoaºtere, în mãsura în care
mijloacele artistice pot fi interpretate ca semne speciale, dar legãtura cea mai potrivitã, din
perspectivã logico-lingvisticã, este, fireºte, aceea dintre semiologie ºi literaturã. Aceasta din urmã 
nefiind altceva decât domeniul limbajului ar tis tic de tip ver bal. Este ºi motivul pentru care
cercetãrile semiologice se referã în mod spe cial la literaturã.

În cadrul acestei lucrãri, Ion Bãlin se intereseazã în mod spe cial de aºa-numita „semanticã”,
al cãrei obiectiv prin ci pal îl constituie raportul dintre semne ºi ceea ce ele semnificã. Îl intereseazã
problema semnificaþiei, pe baza cãreia pot fi clasificate ºi ierarhizate limbajele. În funcþie de
precizia semnificaþiei se disting cinci tipuri de limbaje: limbajul logico-simbolic, limbajul ºtiin -
þific, limbajul uzual, limbajul prozastic ºi limbajul po etic.

Numai ultimele douã þin de literaturã, dar pentru înþelegerea lor sunt necesare comparaþii
permanente cu celelalte limbaje. Aceasta este ºi cauza pentru care autorul le acordã un spaþiu
considerabil în aceastã lucrare.

În plus, majoritatea conceptelor semantice sunt aplicate, de regulã, la primele trei limbaje,
fie de cãtre semanticienii logico-simboliºti, fie de cãtre gramaticienii moderniºti, referinþele la
ultimele douã limbaje fiind de cele mai multe ori sporadice. Acesta este motivul pentru care, în
primele douã capitole, autorul a tratat despre conceptele semantice cele mai importante, ca: semn
ºi simbol, sens ºi semnificaþie, conotaþie ºi denotaþie, cu referinþe speciale la primele trei limbaje,
aºa cum se face, de regulã, în lucrãrile logicienilor simboliºti ºi ale gramatologilor contemporani,
analiza propriu-zisã din perspectivã semanticã, a limbajului ar tis tic ver bal gãsindu-ºi locul firesc
în ultimele capitole.

Semantica limbajului ar tis tic nu se re duce, însã, la simpla înscriere a acestuia pe coor -
donatele binare ale conceptelor semantice, chiar dacã uneori se procedeazã în felul acesta.
Pericolul este atunci acela de a despãrþi limbajul ar tis tic de primele douã (logico-simbolic ºi ºtiinþific) ºi 
de a-l apropia prea mult de cel uzual, ceea ce co in cide cu anularea caracteristicilor sale artistice.

Pe de altã parte, tendinþa reducþionistã nu este nici ea acceptabilã. Reducând coordonatele
binare ale conceptelor semantice la câte un singur membru, se ajunge la un limbaj deosebit de cel
uzual, în care cuvintele ar fi doar simboluri, ar avea numai sens, fãrã semnificaþii ºi numai
conotaþii, fãrã sã mai de note, ceea ce nu se petrece în realitate. Limbajul ar tis tic nu se re duce la  cel
uzual, dar nici nu este altceva decât acesta.

Conceptele semantice binare nu sunt decât în aparenþã contrare. În orice caz nu se exclud,
chiar dacã uneori prevaleazã unul dintre acestea. În contextul ar tis tic, prozastic sau po etic, existã o
permanentã pendulare a cuvintelor, între semn ºi simbol, sens ºi semnificaþie, denotaþie ºi
conotaþie, pânã la pierderea aparentã a contrariului, dar niciodatã la anularea acestuia. Contextul
literar, în spe cial cel po etic, reprezintã tocmai posibilitatea exersãrii nelimitate a flexibilitãþii
cuvintelor uzuale de pendulare între semn ºi simbol, sens ºi semnificaþie etc. Ceea ce nu se petrece
în limbajul uzual, este interzis în limbajul ºtiinþific ºi este imposibil în limbajul logico-simbolic.
Autorul a încercat sã ilustreze aceastã situaþie în cazul metaforei care se dovedeºte a fi o adevãratã
«sfidare aruncatã raþiunii lingvistice», adicã acelor per spec tive gramatologice rigid-semanticiste.

În fine, apreciem faptul cã autorul s-a referit ºi la limitele principiale ale analizei semantice a 
limbajului ar tis tic ver bal, la gramaticismul analitic, tex tual ist, care pierde din vedere ansamblul
monolitic al creaþiei artistice, mãrginindu-se la scrijelatul numelor pe diferitele sale pãrþi vizibile.
Analiºtii nu fac decât s-o «strice» prin disecþii grosiere, care o ºi transformã dintr-o fãpturã vie
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într-o adunãturã de oase moarte. Acestea, oricât de bine ar fi clasificate, notate ºi chiar conservate,
rãmân izolate în eprubete, ierbare sau cutii.

Ca fiinþã vie, op era de artã trebuie lãsatã în cadrul ei nat u ral, unde a fost plãmãditã, în
propriul ei mediu so cial, cu admiratorii ºi adversarii sãi, din vremurile sale ºi din cele care le-au
urmat. Op era de artã are evidente trãsãturi so cial-istorice care scapã oricãrei analize semantice.
Ceea ce nu înseamnã, însã, principial, cã semantica limbajului ar tis tic ar fi o întreprindere inutilã.
Dimpotrivã, conceputã pe coordonatele extinse ale celor cinci tipuri de limbaje, ea deschide
perspectiva filosoficã a raportãrii artei la celelalte domenii importante ale gândirii teoretice.
Aceasta, cel puþin din perspectiva modalitãþii de exprimare. Din perspec tiva limbajului.

Complexitatea limbajului ar tis tic ver bal, multiplele ºi variatele sale valenþe semantice
dovedesc, dacã nu realitatea, cel puþin posibilitatea artei literare de a depãºi cadrul frumosului,
cum au fãcut-o întotdeauna marile opere literare, din care nu au lipsit niciodatã adevãrul, binele,
dreptatea ºi libertatea, aºa cum au fost ele înþelese ºi trãite de creatorii autentici ºi contemporanii
lor, iar uneori chiar aºa cum ar trebui sã fie înþelese ºi trãite în orice lume posibilã.

Apreciem în mod deosebit maniera sistematicã ºi concisã în care autorul reuºeºte sã ne ofere 
o imag ine clarã ºi cuprinzãtoare asupra numeroaselor controverse din domeniul semanticii
lingvistice. Aceasta este, de altfel, ºi dovada interesului de care se bucurã problematica acestei
cãrþi nu numai în filosofie, ci ºi în gândirea teoreticã actualã, în genere, din lumea occidentalã.
Sunt discutate aici, valorificate ºi apreciate critic viziunile divergente ºi convergente ale seman -
ticienilor de orientare matematist-ºtiinþificã, extremistã, care adoptã limbajul logicii simbolice ca
ºi ale extremiºtilor estetizanþi, pentru care orice limbaj ar trebui sã fie po etic. Autorul adoptã o linie 
de mijloc, bine chibzuitã, dupã care fundamentul oricãrei comunicãri îl constituie limbajul nat u ral. 
Absolutizãrile extremiste nu sunt, în viziunea lui, altceva decât extensiuni ale posibilitãþilor
nelimitate pe care le oferã acest limbaj, de a exprima în forme adecvate, atât exactitatea rigidã, cât
ºi nebulozitatea imaginarã.

Spre deosebire de lucrãrile obiºnuite din acest domeniu, scrise, fie de matematicieni sau
scientiºti, fie de literaþi sau esteticieni, cartea de faþã a lui Ion Bãlin este elaboratã de cãtre un
filosof de orientare logico-clasicistã, care pune în joc ºi arsenalul tradiþional al interpretãrii
limbajului, începând cu Platon ºi Aristotel. O carte bine documentatã, conceputã ºi realizatã cu
competenþa ºi rigoarea logicianului, dar ºi cu perspectiva universalistã a filosofului de profesie,
care nu se sfieºte sã punã în discuþie aici una dintre cele mai acute probleme ale umanitãþii
contemporane, aceea de se exprima pe sine ca umanitate8”.
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Decorarea ambasadorului Ion Bãlin de cãtre Regele Marocului

Bustul lui Ion Bãlin în faþa 
Liceului Ped a gogic „Regele Ferdinand” 

din Sighetul Marmaþiei

8 Prefaþã de Alexandru Surdu la volumul Reflecþii de semiologia literaturii de Ion Bãlin, Editura Pan Pub lish ing House,
Bucureºti, 1995.



Ion Chiº ªter
1937-2006

Delia SUIOGAN

Ion Chiº ªter1 a fost un valoros folclorist, 
cercetãtor al culturii tradiþionale ºi un
apreciat dascãl, care a trãit ºi ºi-a des -

fãºurat activitatea profesionalã în judeþul Ma ra -
mureº. 

S-a nãscut la 15 ianuarie 1937, în localitatea 
Valea Vinului, judeþul Satu Mare. A urmat cursu -
rile primare ºi gimnaziale în localitatea natalã
(1944-1950). Studiile liceale le-a fãcut la Satu
Mare (absolvite în 1954), apoi a urmat studiile
universitare la Facultatea de Litere ºi Filosofie a
Universitãþii „Vic tor Babeº” din Cluj-Napoca,
Sec þia românã-istorie (1955-1959). Dupã ter mi -
narea studiilor, îºi începe activitatea didacticã,
fiind, mai întâi, profesor de limba ºi literatura
românã la Valea Vinului (1959-1960), apoi la
liceul din ªomcuta Mare (1960-1963). Din 1963
îºi începe cariera didacticã universitarã la Insti -
tutul de Învãþãmânt Su pe rior din Baia Mare, ca
asistent universitar, predând disciplinele: lite ra -
tura românã, teoria literaturii ºi istoria limbii
române literare. Este numit lector în anul 1970,
fiind tit u lar pentru cursurile de literatura românã
veche, folclor literar românesc, teoria literaturii,
pânã la pensionarea sa. În anul 1979 obþine doc -
toratul în filologie, cu teza Elemente comune în
literatura româna veche ºi folclor, conducãtor
ºtiinþific fiindu-i prof. dr. Dumitru Pop.

În 1984, datoritã restrângerilor de activitate
de la Institutul Ped a gogic, trece profesor de limba 
ºi literatura românã la Liceul „Gheorghe ªincai”,
din Baia Mare. Din 1990 este numit in spec tor de
specialitate la Inspectoratul ªcolar al Judeþului
Maramureº. În 1991 revine la Universitatea din
Baia Mare, fiind numit conferenþiar, preluând
ace leaºi dis ci pline pe care le coordonase ca lec -
tor, contribuind într-o mãsurã determinantã la

acre ditarea specializãrii etnologie la Uni ver si ta -
tea de Nord din Baia Mare, datoritã activitãþii sale 
ºtiinþifice ºi didactice anterioare.

În calitatea sa de cadru di dac tic universitar
a fost foarte apreciat de colegi, dar ºi de studenþi,
mai ales pentru cã nu s-a rezumat doar la predare,
ci s-a implicat în foarte multe activitãþi, con -
ducând, printre altele, Cercul de etnografie ºi
folclor din cadrul Institutului de Învãþãmânt Su -
pe rior bãimãrean. Prin intermediul acestui cerc a
organizat ºi realizat mai multe cercetãri de teren,
cu implicarea directã a studenþilor, cu predilecþie
în zona Chioar, dar ºi în alte zone folclorice din
Maramureº ºi din þarã, precum: Maramureºul isto -
ric, Lãpuº, Þara Oaºului, Suceava, Mureº, Vâlcea.

Rezultatele acestor cercetãri se vedeau în
materialele de arhivã. O parte dintre acestea se
aflã încã în Arhiva de folclor a Facultãþii de
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1 Articolul este scris pe baza mai multor surse bibliografice, realizându-se ca o sintezã a datelor din lucrãrile parcurse,
dar ºi pe baza unor discuþii purtate cu colegii de catedrã ºi cu Ion Chiº ªter în anii în care am avut bucuria sã fiu
preparator al seminariilor coordonate de acesta ºi apoi asistent.



Litere, din cadrul Centrului Universitar Nord
Baia Mare, unele fiind preluate de Institutul de
Folclor din Cluj-Napoca, cea mai mare parte pier -
zându-se, însã, în momentul în care a fost în -
treruptã activitatea Cercului de folclor (1984- 1991). 
Arhiva conþinea benzi de magnetofon, fotografii,
fiºe de observaþie ºi fiºe de reconstituire foarte
bine sistematizate, dupã afirmaþiile colegilor cu
care a colaborat de-a lungul vremii. Alãturi de alþi 
membri ai „Asociaþiei folcloriºtilor ºi etno gra -
filor din Maramureº”, a pus bazele unui muzeu de 
etnografie în spaþiile Universitãþii din Baia Mare. 

Un alt proiect per sonal a vizat înfiinþarea
Arhivei de Folclor a Maramureºului, pornind de
la considerentul cã regiunea este o bunã pãs -
trãtoare a culturii tradiþionale (grai, folclor, obi -
ceiuri ºi tradiþii). Din aceastã perspectivã, Ion
Chiº ªter s-a dovedit a fi un vizionar, deoarece o
astfel de arhivã ar deveni un tezaur nepreþuit. Din
pãcate, proiectul nu s-a materializat ºi ar fi, poa te,
o datorie de onoare pentru generaþia actualã de
cercetãtori sã organizeze Arhiva de Folclor a
Mara mureºului.

Împreunã cu studenþii a participat la nu -
meroase manifestãri cu caracter ºtiinþific, cele
mai importante fiind Colocviile Societãþii Stu -
denþeºti de Etnografie ºi Folclor. A organizat, în
Baia Mare, cel de-al IV-lea Colocviu Naþional de
Folclor al acestei societãþi. Foarte mulþi studenþi
au susþinut, de-a lungul anilor, lucrãri valoroase
în cadrul acestor colocvii, sub coordonarea pro -
fesorului Ion Chiº ªter.

De remarcat faptul cã Ion Chiº ªter se aratã, 
o perioadã, preocupat de cercetarea etnologicã
prin intermediul filmului documentar. Alãturi de
Adriana Oþoiu, Adrian Oþoiu, Simion Oþoiu,
Gavril Cupºa, a participat la realizarea mai multe
filme etnografice, în calitate de con sul tant ºtiin -
þific. Peliculele (Oloiniþa, Stâna, Colindatul în
Buteasa ºi Valea Stejarului, Tânjaua, Ceramica
de Sãcel) au fost înscrise la diferite manifestãri
(multe cu caracter internaþional), obþinând apre -
cieri pentru gradul de autenticitate. De asemenea,
este con sul tant ºtiinþific pentru realizarea unor
spectacole folclorice de cãtre Ansamblul Stu den -
þesc „Iza”, coordonate de coregraful Gavril Ghiur. 

A fost, ani de-a rândul, secretar de redacþie
al revistei studenþeºti „Nord”. Îngrijeºte pu bli -
carea primului „Buletin Naþional Studenþesc de

Folclor”, coordonând încã 2-3 numere ale acestei
publicaþii, alãturi de alte cadre uni versitare din
Timiºoara, Sibiu ºi Suceava. Face parte din co -
lectivul de redacþie al mai multor publicaþii: „Bu -

letin ºtiinþific − Seria A”; „Studii ºi articole”,
publicaþie a Societãþii de ªtiinþe Fi lologice, Filia -
la Baia Mare. Colaboreazã la publi caþiile ºi revis -
tele „Anuarul de folclor”, „Viaþa studenþeascã”,
„Pentru so cial ism”, „Maramureº”, „Mãiastra”. 

Multe dintre culegerile personale ale
profesorului Ion Chiº ªter vor fi publicate ºi în
„Memoria Ethnologica”, revistã de patrimoniu
etnologic ºi memorie culturalã, editatã de Centrul
Judeþean de Conservare ºi Promovare a Culturii
Tradiþionale Maramureº. În acest sens amintim
articolele: Claca (nr. 2-3, 2002, p. 617); Alte
obiceiuri la nuntã (nr. 2-3, 2002, p. 348-351);
Mâncãruri la nuntã (nr. 6-7, 2003, p. 618.);
Povestiri din Preluca Veche (nr. 50-51, 2014,
p. 174-177).

Dupã anul 1979, prof. univ. dr. Ion Cuceu
atrage spre Institutul de Folclor din Cluj
cercetãtorii din Baia Mare, printre care Gheorghe
Pop, Ion Chiº ªter, Viorel Rogoz, în fruntea unor
echipe studenþeºti, în încercarea de unificare a
colectivelor de etnografi ºi folcloriºti. 

Activitatea ºtiinþificã a lui Ion Chiº ªter ne
dezvãluie deschiderea sa spre mai multe domenii
de cercetare. Folclorul ºi etnologia se dovedesc a
fi, însã, temele sale preferate. Astfel, publicã nu -
meroase studii ºi articole în vol ume colective,
reviste de specialitate ºi periodice în domeniile:

(a) Literaturã:

! 150 de ani de la moartea lui Gheorghe
ªincai, în „Pentru so cial ism”, Baia Mare, 16, nr.
3978, 5 nov. 1966, p. 2.
! Actul pol i tic de la 24 Ianuarie în literatura

vremii, în „Pentru so cial ism”, 17, nr. 4044, 22 ian. 
1967, p. 3.
! Actualitatea operei lui Ion Creangã, în

„Pen tru so cial ism”, 17, nr. 4080, 5 martie 1967,
p. 3.
! Mihai Viteazul vãzut de Nicolae Bãlcescu,

în „Orizont” (Timiºoara), 19, nr. 12, 1968, p.
79-82.
! Antecedente ale literaturii fantastice mo -

der ne româneºti. Puncte de vedere, în „Pentru so -
cial ism”, 18, nr. 4494, 6 iul. 1968, p. 3.
! Contribuþii la valorificarea esteticã a „Isto -
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riei ieroglifice”, în „Buletin ºtiinþific”, Seria A,
Filologie, Pedagogie, vol. 2, Baia Mare, 1970,
p. 133-134. 

! „Incantaþiile lui Ion ªiugariu”, în „Studii ºi
articole”, vol. 1, Baia Mare, 1970, p. 53-56.

! Vasile ªtirbu (1936-1970). In memoriam, în
„Lucrãrile ºtiinþifice ale Institutului Ped a gogic
Baia Mare”, Seria A, 2, 1970, p. 303-304.

! Elemente ºi interpretãri fantastice în cro -
nicile româneºti din secolele al XVII-lea ºi al
XVIII-lea, în „Buletin ºtiinþific”, Seria A, Filo -
logie, Pedagogie, vol. 3, Baia Mare, 1971,
p. 161-170.

! Marii clasici ºi neatîrnarea, în „Ma ra mu -
reº”, aprilie 1977, p.7. 

! Miron Costin despre Maramureº, în vol.
Comunicãri filologice ded i cate profesorului doc -
tor Gheorghe Pop cu prilejul împlinirii vârstei de
60 de ani, Baia Mare, 1981, p. 90-97.

(b) Etnologie ºi folclor:

! Obiceiurile ºi folclorul localitãþii Boiul
Mare (I), în „Nord” (Baia Mare), nr. 1-2, 1971, p.
67-72 (în colaborare cu Aurelia Târºar).

! Elemente folclorice în literatura secolului al 
XVIII-lea. (Menþiuni documentare privitoare la
unele obiceiuri de iarnã), în „Buletin ºtiinþific”,
Seria A, Filologie, Pedagogie, Marx ism-le nin ism,
vol. 4, Baia Mare, 1972, p. 193-204.

! Obiceiurile ºi folclorul localitãþii Boiul
Mare (II). Strigãtura, în „Nord”, nr. 1-2, 1972,
p. 65-68.

! Folclor ºi obiceiuri din Boiul Mare, în „Stu -
dii ºi articole”, vol. 2, Baia Mare, 1973, p. 125-
138 (în colaborare cu Aurelia Târºar). 

! Arhiva de folclor a judeþului ºi colecþiile
particulare, în „Maramureº”, dec. 1976, p. 14.

! Cuprinderea de fârtaþi în Chioar, în „Sa -
mus”, 1, 1978, p. 15-22.

! Un obicei agrar − „Udãtorul”, în vol. Tra -
diþii maramureºene, vol. 2, Baia Mare, 1979,
p. 23-36.

! Practici de înfrãþire în zona Chioar, în vol.
Tradiþii maramureºene, vol. 2., Baia Mare, 1979,
p. 88-89.

! Obiceiuri, balade, hori, în vol. Calendarul
Maramureºului – Baia Mare, 1980, p. 15, 45, 92,
201, 318-323, 334.

! Istorie ºi actualitate în Chioar în „Buletin

ºtiinþific”, Seria A, Filologie, Pedagogie, ªtiinþe
sociale, vol. 5, Baia Mare, 1980, p. 55-60.
! Meditaþii folcloristice, în „Maramureº”, mai 

1981, p. 11.
! Cunoaºterea structurii de rudenie, ne ce si -

tate absolutã în cercetarea nemijlocitã a culturii
populare, în „Studii si articole”, vol. 3, Baia Ma -
re, 1981, p. 61-66.
! Folclor ºi obiceiuri din localitatea Boiu Ma -

re, în „Studii ºi articole”, vol. 3, Baia Mare, 1981,
p. 145-161 (în colaborare cu Maria Chiº-ªter).
! Obiceiurile primãverii ºi verii, în „Studii ºi

articole”, vol. 3, Baia Mare, 1981, p. 175-182.
! Structura de rudenie ºi impedimente în rea -

lizarea cãsãtoriei în documente medievale ro -
mâneºti ºi strãine referitoare la spaþiul car pa to-
dunãrean, în „Buletin ºtiinþific”, Seria A,
Filologie, Pedagogie, Metodicã, ªtiinþe so ciale,
vol. 6, Baia Mare, 1983, p. 88-94.
! Cultura popularã spiritualã româneascã în

perioada medievalã. Izvoarele documentare, în
„Anuarul de folclor” (Cluj-Napoca), vol. 3-4, 1983,
p. 175-/83.
! Elemente de unitate ºi continuitate în cul -

tura popularã spiritualã din zona Chioar, în
„Mar maþia”, vol. 5-6, Baia Mare, [1984], p. 397-
404.
! Înmormântarea dupã datinã a unui tânãr în

zilele noastre, în „Anuarul de folclor” (Cluj-Na -
poca), vol. 5-6, 1987, p. 275-280.

! Cultura popularã − sistem deschis, în
„Pentru so cial ism”, 38, nr. 9889, 25 aug. 1987,
p. 1-2.
! „ASTRA” ºi cultura popularã, în „Studii ºi

articole”, vol. 4, Baia Mare, 1988, p. 151-160.
! Obiceiuri la naºtere. Ceremonialul nunþii ºi

înmormântarea, în „Studii ºi articole”, vol. 5,
Baia Mare, 1989, p. 193-201 (cu Constantin
Corniþã).
! Ce spun variantele maramureºene ale Mio -

riþei despre judecata de omor, în „Mãiastra”
(Baia Mare), nr. 2-3, iun. 1990, p. 24.
! Credinþele ºi riturile de înmormântare în

Evul Mediu românesc, în „Anuarul Arhivei de
folclor”, tom. XV-XVU, 1994-1996, Editura
Aca demiei Române, p. 261.
! Obiceiuri le gate de momente importante din 

viaþa omului, în „Astra maramureºeanã”, 2, nr. 1,
1997, p. 9.
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! Cununia civilã ºi religioasã, în „Studii ºi
articole”, vol. 6, Baia Mare, 1997, p. 69-72. 
! Despre aºa-zisul „folclor po etic nou”, în

„Memoria Ethnologica”, nr. 2-3, 2002, p. 348-351.
! Literaturã românã veche ºi folclor (Ele men -

te comune) − Frag ment, în „Memoria Ethno lo -
gica”, nr. 18-19, 2006, p. 1742-1746.

(c) Cercetarea de teren ºi interpretarea
faptelor de folclor

! Arhiva de folclor a judeþului ºi colecþiile
particulare în „Maramureº”, dec. 1976, p. 14.
! Evenimente ºi personalitãþi istorice în fol -

clorul maramureºean, în „Marmaþia”, 4, 1978, p.
303-308; în „Memoriile Secþiei de ºtiinþe filo -
logice, literaturã ºi arte”, 4, nr. 1, (1977-1978),
1980, p. 97-141.
! Cercetarea folcloricã studenþeascã. Etno -

grafie – Folclor, în „Maramureº”, dec. 1979, p. 15.
! Tabãra studenþeascã de cercetare folcloricã 

în Maramureº. Cronica cercetãrii sociologice, în
„Cântarea României”, 5, nr. 3, martie 1984,
p. 22-23.
! Metode ºi „modele” de analizã, în „ Fa -

milia”, 21, nr. 4, apr. 1985, p. 14.
! O nouã culegere de folclor maramureºean,

în „Tri buna”, 30, 31 iul. 1986, p. 7.
! O valoroasã lucrare despre „arhiva ne scri -

sã” a Maramureºului, în „Pentru so cial ism”, 37,
nr. 9649, 14 nov. 1986, p. 1, 2;
! O reuºitã manifestare ºtiinþificã. [Sim po -

zionul „Metodologia cercetãrii culturii po pu la -
re”] în „Pentru so cial ism”, 39, nr. 10256, 29 oct.
1988, p. 2.
! „ASTRA” ºi cultura popularã, în „Studii ºi

articole”, vol. 4, Baia Mare, 1988, p. 151-160.
! Chestionare. Obiceiurile primãverii ºi ale

verii. Obiceiul colindatului. Repertoriul de co -
linde, în „Studii ºi articole”, vol. V, Baia Mare,
1989, p. 175-184.
! Chestionare. I. Ciclul vieþii (1. Obiceiuri la

naºtere, Obiceiuri care însoþesc ºi succed naºte -
rea, botezul); II. Nunta; III. Înmormântarea.
Che sti onare alcãtuite de..., în „Studii ºi articole”,
vol. V, Baia Mare, 1989, p. 193-205 (cu Con stan -
tin Corniþã).

*

Ar fi util ca articolele profesorului sã fie
antologate, pentru a fi valorificate mai eficient.

Cele mai valoroase contribuþii ºtiinþifice le gãsim, 
însã, în volumele publicate, în calitate de autor,
coautor sau coordonator:

! Elemente comune în literatura românã ve -
che ºi folclor, tezã de doctorat, Cluj-Napoca,
1979.

! Tradiþii maramureºene, vol. II, apare sub
coordonarea lui Ion Chiº ªter ºi a lui Nicoarã
Timiº. Faþã de volumul I, apãrut în 1967, acesta
lãrgeºte aria de cercetare, incluzând obiceiuri le -
gate de viaþa de familie, dar ºi obiceiuri ca len -
daristice, precum „Tânjaua”, practici de înfrãþire,
stâna, focul viu etc.

! Antologie de folclor din judeþul Maramureº, 
volumul I, Poezia, editat de Centrul Judeþean de
Îndrumare a Creaþiei Populare ºi a Miºcãrii Ar -
tistice de Masã Maramureº, Asociaþia Fol clo -
riºtilor ºi Etnografilor din Judeþul Maramureº,
Baia Mare, 1980, 550 p. Cuvânt-înainte de Mihai
Pop. Re dac tor responsabil Ion Chiº ªter. Colectiv 
de redacþie: Pamfil Bilþiu, Ion Bogdan, Ion Chiº
ªter, Mihai Dãncuº, Vasile Latiº, Vasile Leschian,
Gheorghe Pop, Mihai Pop, Nicoarã Timiº. Cu -
legere colectivã. Antologie. I. Poezia de rit ual ºi
cer e mo nial (Poezia obiceiurilor de peste an. Poe -
zia obiceiurilor de familie. Poezia descân te ce -
lor); II. Balade; III. Lirica. (651 de texte).

Iatã ce scrie Dorin ªtef despre aceastã an -
tologie: „Experienþa ºi maturitatea membrilor
Aso ciaþiei folcloriºtilor ºi etnografilor din Ma -
ramureº îºi spune cuvântul o datã cu lansarea
volumului Antologie de folclor din judeþul Ma -
ramureº (1980). Un mare merit al materializãrii
acestui proiect i se cuvine profesorului Ion Chiº
ªter (1937-2006), coordonatorul unui colectiv de
redacþie alcãtuit din Pamfil Bilþiu, Ion Bogdan,
Mihai Dãncuº, Vasile Latiº, Vasile Leschian,
Gheorghe Pop, Mihai Pop ºi Nicoarã Timiº. (...)
Antologia, o premierã în folcloristica localã,
«gru peazã, din cântecele orale maramureºene
culese timp de un secol, pe acelea pe care, dupã o
cumpãtatã alegere, le-am socotit mai nimerite sã
vorbeascã de identitatea culturalã a oamenilor din 
judeþul Maramureº», dupã cum afirmã Mihai Pop, 
în prefaþa lucrãrii. Autorii au selectat textele din

colecþii tipãrite (I. Bârlea − ediþia 1968, T. Bre -

diceanu − 1954, Tit Bud − 1908, Calendarul

Maramureºului − 1980, Ceas pe ceas se alungã −
1970, Al. Þiplea − 1906 etc.) ºi din arhive par -
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ticulare (Pamfil Bilþiu, Ion Chiº ªter, Mihai
Dãncuº, Elena Florian, Dumitru Iuga º.a.). Ion
Chiº ªter mãrturiseºte cã problema «poate cea
mai dificilã a fost stabilirea criteriilor de selectare 
a textelor. În cele din urmã ne-am oprit la urmã -
toarele: 1. sã reþinem texte din fiecare zonã (95 de
localitãþi din Maramureºul istoric, Lãpuº, Chioar
ºi Codru); 2. sã reprezentãm, pe cât posibil, mai
multe categorii folclorice (gen, spe cie) ºi, în ca -
drul lor, sã avem cât mai multe tipuri (de colindã,
baladã etc.) ºi cât mai multe mo tive; 3. textele sã
dezvãluie ceva din orizontul spir i tual al oa me -
nilor de pe aceste meleaguri; 4. textul sã aibã
neapãrat valoare esteticã»”2.
! În 1981, coordoneazã volumul Comunicãri

filologice ded i cate profesorului universitar doc -
tor Gheorghe Pop, cu prilejul împlinirii vîrstei de
60 de ani, alãturi de Vic tor Iancu ºi de Sãluc
Horvat.
! Graiul, etnografia ºi folclorul zonei Chioar,

editat de Centrul de Îndrumare a Creaþiei Po -
pulare ºi a Miºcãrii Artistice de Masã, Baia Mare,
1983, 462 p. I. Graiul; II. Etnografia ºi folclorul;
III. Anexe (texte dialectale) + ilustraþii, desene,
schiþe, hãrþi. Colectiv de redacþie: Nicolae
Felecan, Tãnase Filip, Vic tor Iancu, Codreanu
Moldovean, Eugenia Nistoricã, Valeriu Pala ghi -
þã, Gheorghe Radu, Ana Varna; coordonatori: Ion 
Chiº ªter, Gheorghe Pop. Lucrarea a fost distinsã, 
în 1985, cu Premiul Timotei Cipariu acordat de
Ac a de mia Românã.

În acest volum, Ion Chiº ªter are intervenþii
deosebit de valoroase, rodul mai multor ani de
cercetãri de teren ºi de contextualizare corectã a

faptelor cercetate: Aspecte istorico-sociale [ale
Chioarului] (p. 20-41), Gospodãria tradiþionalã
chioreanã (cu M. Marinescu, p. 174-211), Obi -
ceiuri, credinþe ºi practici în legãturã cu naºterea 
[în zona Chioar] (în colaborare cu Mãrioara Dan
ºi Tãnase Filip, p. 246-265), Practici de înfrãþire
în Chioar ºi Lãpuº (p. 294-315), Nunta tra di -
þionalã chioreanã (p. 265-294). 

Este una dintre cele mai importante con -
tribuþii ale folcloristului Ion Chiº ªter. Dorin ªtef
scria despre aceastã monografie: „Ideea cercetãrii 
sistematice a Þãrii Chioarului se datoreazã pro -
fesorului Ion Chiº ªter, care, de altfel, a condus
majoritatea campaniilor de investigare. Mo no gra -
fia se doreºte o replicã a operei realizate de Tache
Papahagi în 1925, referitor la Þara Ma ra mu re -
ºului. În mod firesc, produsul finit al profesorilor
bãimãreni este su pe rior modelului, devenind
etalon pentru orice monografie modernã a unei
zone etnofolclorice. Primul capitol este dedicat
graiului, însã ponderea lucrãrii o deþine capitolul
Etnografia ºi folclorul, însumând studii extrem de 
amãnunþite ºi bine documentate despre obi ce iu -
rile, tradiþiile ºi folclorul oamenilor din aceastã
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2 Dorin ªtef, Istoria folcloristicii maramureºene. Bibliografia generalã a etnografiei ºi folclorului maramureºean,
Editura Ethnologica, Baia Mare, 2006, p. 93-94.



zonã (Gospodãria tradiþionalã, Portul pop u lar,
Naºte rea, Nunta, Înmormântarea, Obiceiuri de
peste an etc.). Foarte con sis tent (ºi totodatã ine -
dit) este studiul Practici de înfrãþire în Chioar ºi
Lãpuº, realizat de I. Chiº ªter ºi Paul Orha. Anexa 
cuprinde texte dialectale, ilustraþii, desene ºi
schiþe, la care se adaugã o hartã a regiunii”3.
Nicolae Bot apreciazã cã „deºi autorii îºi mãr -
turisesc intenþia de a descrie faptele, ei realizeazã, 
pe baza unei bogate ºi variate bibliografii, o in -
tegrare a obiceiurilor ºi a folclorului din zona
Chioar în cultura popularã naþionalã. Aceeaºi bo -
gatã documentare le faciliteazã unele analogii cu
fapte similare atestate la unele popoare”4 . 

Iordan Datcu scria, la rându-i, despre
aceastã lucrare, care „se recomanda a fi doar o
încercare de studiu monografic, însã este o mo -
nografie în toatã puterea cuvântului, în care se
resimte din plin asimilarea metodologiei ºcolii
monografiilor sociologice ca ºi a ºcolii noastre de
dialectologie, fapt cu atât mai demn de remarcat,
cu cât lucrarea este op era cadrelor didactice ºi a
unui grup de studenþi de la Secþia de filologie din
cadrul Institutului de Învãþãmânt Su pe rior din Ba -
ia Mare. Dupã consideraþii preliminare (în care se
abordeazã probleme le gate de latura geo gra fi -
co-economicã, de latura istorico-socialã ºi sunt
prezentate premisele metodologice), urmeazã
ma rile capitole: graiul, etnografia ºi folclorul, lu -
crarea încheindu-se cu o anexã cuprinzând texte
dialectale. Observarea atentã, descrierea scru pu -
loasã a fenomenelor întâlnite ºi clasificarea lor
adecvatã sunt calitãþi de seamã ale lucrãrii”5. 

Pe de altã parte, deºi lucrare ºtiinþificã solid
documentatã, cartea are un farmec aparte care o
recomandã ºi cititorului obiºnuit, fiindcã paginile
ei „sunt captivante, tocmai datoritã prospeþimii ºi
autenticului oferite de faptul concret, de dialogul
cu oameni deosebiþi ºi evenimente memorabile
din zona cercetatã. În felul acesta monografia
Chioarului nu apare ca un expozeu arid, di dac tic,
ci ca o mãrturie vie asupra vieþii ºi istoriei unei
comunitãþi umane româneºti”6.

Dupã cum se observã, existã foarte multe
aprecieri de valoare asupra volumului. De altfel,

toate materialele folcloristului Ion Chiº ªter s-au
bucurat de atenþia ºi preþuirea specialiºtilor vre -
mii (D. Pop, N. Bot, I. ªeuleanu, I. Cuceu, V.T.
Creþu, M. Pop, Gheorghe Pop, Gheorghe Radu,
Vic tor Iancu, C. Corniþã etc.), dar ºi mai târziu de:

– Vasile Latiº, Odã [lui Ioan Chiº-ªter], în
Caietele Mãiastra, Pagini maramureºene, Baia
Mare, 1982, p. 84-85. 

– Ion Hangiu, Dicþionarul presei literare
româneºti (1790-1990), ediþia a doua, revizuitã ºi
completatã, Bucureºti, Editura Fundaþiei Cul tu -
rale Romane, 1996, p. 455. 

– Buletin ªtiinþific, Seria A, Fascicula Filo -
logie, vol. 9: Numãr dedicat conferenþiarului uni -
versitar dr. Ion Chiº ªter, la împlinirea vârstei de
60 de ani, Baia Mare, 1997. 

– Iordan Datcu, Dicþionarul etnologilor ro -
mâni, Bucureºti, Editura Saeculum I.0., 1998,
vol. 1, p. 160-161. 

– Dumitru Rusu, Conf. univ. dr. Ioan
Chiº-ªter la 60 de ani., „Graiul Maramureºului”,
9, nr. 2155, 16 mai 1997, p. 1, 3. 

– Augustin Cozmuþa, loan Chiº-Ster sãr -
bãtorit la Universitatea de Nord Baia Mare,
„Gra iul Maramureºului”, 9, nr. 2163, 26 mai
1997, p. 4. 

– George Vulturescu, Culturã ºi literaturã
în þinuturile Sãtmarului. Dicþionar 1700-2000,
Edi tura Muzeului Satu Mare, 2000, p. 63-64.

– Dorin ªtef, Istoria folcloristicii ma ra mu -
reºene. Bibliografia generalã a etnografiei ºi fol -
clorului maramureºean, Editura Ethnologica,
Baia Mare, 2006, p. 94-95, 99-100.

În deschiderea numãrului dedicat memoriei 
profesorului Ion Chiº ªter, al revistei „Memoria
Ethnologica”, ªtefan Mariº, directorul Centrului
Judeþean de Conservare ºi Promovare a Culturii
Tradiþionale Maramureº, scria: „Pe parcursul
acti vitãþii sale la Universitatea de Nord, regretatul 
conf. univ. dr. Ion Chiº ªter a fost un dascãl de
elitã, un cercetãtor ºtiinþific reputat, mai ales în
ceea ce priveºte sfera etnologiei ºi folclorului
românesc. Împreunã cu renumitul prof. univ. dr.
Gh. Pop a coordonat o lucrare de excepþie pe
aceastã temã: Graiul, etnografia ºi folclorul zonei 
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3 Dorin ªtef, op. cit, p. 99-100.
4 Nicolae Bot, recenzie, în „Anuarul de Folclor”, III-IV, Cluj- Napoca, 1983, p. 407-409.
5 Iordan Datcu, Dicþionarul Etnologilor Români, vol. I, Editura Saeculum I.O., Bucureºti, 1998, p. 160.
6 Mihai Coman, Un colþ de þarã într-o carte, în Supliment literar artistic al Scânteii Tineretului, an IV, nr. 6 (124),

5 febr., 1984.



Chioar, distinsã de Ac a de mia Românã, în anul
1985, cu Premiul «Timotei Cipariu». Muzeele
organizate de profesorul Ion Chiº ªter în spaþiile
Universitãþii de Nord s-au constituit într-un ade -
vãrat APEL pentru achiziþionarea ºi valorificarea
patrimoniului culturii tradiþionale care ne de fi -
neºte ca etnie, atestã vechimea ºi, im plicit, de -
venirea noastrã istoricã, constanþa îndeletnicirilor 
meºteºugãreºti ºi economice. Prin aceste rea li zãri,
înscrise în nobilele sarcini universitare, Ion Chiº
ªter rãmâne, în memoria celor care l-au cunoscut,
ca un dascãl ºi cercetãtor apreciat ºi iubit”7. 

În urma lui au rãmas douã lucrãri de ex -
cepþie: prima antologie de folclor din judeþul Ma -
ramureº, respectiv monografia Þãrii Chioarului.
Nu au fost lucrãri de autor, ci opere colective, ºi
asta pentru cã Ion Chiº ªter era om de echipã, bun
coordonator ºi organizator. Avea ºtiinþa de a for -
ma caractere, dar ºi de a împãrtãºi din experienþa
sa. A fost un cercetãtor pursânge, dedicat muncii
de teren într-o manierã profesionistã, având parte, 
la rândul lui, de mentori valoroºi (Dumitru Pop ºi
Mihai Pop). Ion Chiº ªter a înþeles cã principala

menire a folcloriºtilor din secolul al XX-lea era sã 
se aplece asupra culegerii „firimiturilor de la ma -
rele ospãþ al zeilor”, adicã a vestigiilor culturii
tradiþionale, înþelegând cã timpul nu are rãbdare
ºi cã generaþiile urmãtoare de locuitori ai satelor
nu vor mai pune atâta preþ pe manifestãri de acest
gen. Pe de altã parte, însã, Chiº ªter a fãcut pasul
spre o etapã superioarã a muncii de cercetare,
valorificând bogatul ma te rial folcloric, în studii
antologice ºi monografice.

De accea, pentru a cinsti aºa cum se cuvine 
memoria profesorului Ion Chiº ªter, ar trebui sã
punem pe tapet mai multe proiecte importante: o
amplã antologie cu cele mai reprezentative
creaþii fol clorice maramureºene, apoi corpusul
speciilor fol clorice, un repertoar toponimic ex -
haustiv din Maramureº ºi nordul Transilvaniei,
un dicþionar mitologic ºi o monografie a ocu -
paþiilor tra di þio nale. Toate aceste lucrãri vor
facilita plasarea pe un palier su pe rior a cer ce -
tãtorilor de mâine, care se vor apleca asupra
fascinantului univers al cul turii tradiþionale din
þinuturile nordice româneºti.
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Profesorul Ion Chiº-ªter ºi elevul sãu – poetul Ioan Es. Pop,
în 1983. Sursa foto adiparvu.wordpress.com

7 ªtefan Mariº, In memoriam – Ioan Chiº ªter, în „Memoria Ethnologica”, nr. 18-19, ianuarie-iunie 2006 (An VI),
p. 1714.



Vasile Radu Ghenceanu
1939-2006

Sãluc HORVAT

Personalitate marcantã în viaþa cul tu -
ralã ºi literarã a Maramureºului ºi nu
numai, poetul, eseistul ºi jurnalistul

Vasile Radu Ghenceanu s-a nãscut la data de 17
mai 1939, în satul Doh, comuna Mãieriºte, judeþul 
Sãlaj ºi a decedat la data de 29 octombrie 2006, în
municipiul Baia Mare. Urmeazã ºcoala primarã în 
satul na tal, în perioada 1946-1950, continuatã în
localitãþile Bobota (1950-1951) ºi Zalnoc
(1951-1953), apoi ªcoala Pedagogicã din Oradea
(1953-1957), Institutul Ped a gogic de trei ani din
Baia Mare, Facultatea de Filologie (1961-1964),
fiind licenþiat al Facultãþii de Filologie din cadrul
Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca,
spe cialitatea limba ºi literatura românã.

Dupã absolvirea Liceului Ped a gogic, V. R.
Ghenceanu este, o vreme, învãþãtor la ºcolile din
localitãþile Nuºfalãu (1957-1958) ºi Doh (1960-
1961). Primind recomandarea ºi o bursã prin
Sfatul Pop u lar Re gional, în urma concursului de
admitere, devine stu dent la Institutul Ped a gogic
din Baia Mare, fãcând parte din prima pro moþie
de studenþi ai acestuia. Încã din primul an este
remarcat de profesorul Gheorghe Pop1, cel care îi
va urmãri activitatea ºi dupã absolvire, dându-l
mereu ca exemplu demn de urmat. A fost un stu -
dent cu o bunã pregãtire ºi, mai ales, cu o bunã
reputaþie de organizator al diverselor acti vitãþi
culturale ºi ºtiinþifice studenþeºti. Terminã fa cul -
tatea ca ºef de promoþie.

Încã de pe bãncile facultãþii manifestã o
anumitã atracþie spre presã, lucrând în timpul va -
canþelor în redacþia ziarului lo cal. Dupã ab sol -
virea Institutului, continuã studiile în cadrul
Facultãþii de Filologie din Cluj-Napoca, obþinând
licenþa în filologie (1964-1968).

Este numit metodist la Casa Regionalã de
Creaþie a Regiunii Maramureº (1964-1965), apoi
in spec tor la Consiliul Re gional de Culturã ºi Artã
Maramureº (1965-1967). O perioadã îndelungatã, 
cu unele întreruperi, lucreazã ca re dac tor în re -

dacþia ziarului lo cal „Pentru So cial ism”, Baia Mare,
ocupându-se, mai ales, de aspectele de cul turã ale
ziarului (1967-1968; 1973-1974; 1978-1989), con -
tinuând dupã 1989 în redacþia, practic a ace luiaºi
ziar, numit de data aceasta „Graiul Mara mu reºu -
lui”, pânã la pensionarea sa la limitã de vârstã.

Între anii 1974-1978, a ocupat funcþia de di -
rec tor al Teatrului Dra matic din Baia Mare. A
fost, se pare, perioada cea mai încãrcatã de suc -
cese ºi realizãri, teatrul bãimãrean înscriindu-se
între instituþiile teatrale importante ale þãrii. Au
loc numeroase pre miere, sunt invitaþi sã pre gã -
teascã spectacolele regizori cu rezonanþã, între
care maestrul Liviu Ciulei ºi alþii. De fapt, Teatrul 
Dra matic din Baia Mare s-a bucurat tot timpul de
actori de excepþie. Între aceºtia amintim numele
actorilor Coca Andronescu, Lisa Stase Mureºan,
Lulu Savu, Ion Sãsãran, ªtefan Mihãiles cu-Brãi -
la, ªtefan Iordache etc. În aceºti ani s-a înfiinþat
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1 Gheorghe Pop, profesor universitar doc tor, lingvist de prestigiu, dec an al Facultãþii de Filologie ºi rec tor al Institutului.



secþia teatrului de revistã, condusã de cunoscutul
teatrolog Iosif Capoceanu, cu spectacole pe texte
de mare þinutã artisticã. Paralel cu activitãþile de
ziarist, Vasile Radu Ghenceanu nu ºi-a uitat pri -
ma lui profesie, aceea de dascãl, predând la co -
legiile „Gheorghe ªincai” ºi „Vasile Lucaciu” din 
Baia Mare. O perioadã a fost asistent universitar
la Institutul Ped a gogic din Baia Mare. Mai mult,
V. R. Ghenceanu este iniþiatorul ºi fondatorul
Facultãþii de Jurnalism din cadrul Filialei Baia
Mare a Universitãþii „Vasile Goldiº” din Arad.
Este numit lector ºi coordonator al acestei secþii,
contribuind la formarea mai multor generaþii de
jurnaliºti profesioniºti.

În afara profesiei, V. R. Ghenceanu a fost o
prezenþã activã ºi remarcabilã în viaþa culturalã a
municipiului, a judeþului, implicat mereu în tot
ceea ce a însemnat culturã. Prin profesia de zia rist,
a reflectat în presã toate activitãþile culturale no -
tabile, mai mult, prin pagina de culturã pe care a
condus-o mereu, ziarul lo cal a suplinit lipsa unei
reviste de culturã. Pe lângã informaþiile de interes
gen eral, adesea se regãseau creaþii literare: poe zie,
prozã, comentarii critice. În aceastã paginã a zia -
rului au debutat mulþi scriitori, unii dintre aceºtia
devenind poeþi sau prozatori autentici. V. R.
Ghenceanu a condus în mai multe rânduri Cena clul 
Scriitorilor din Maramureº, cenaclul fiind singura
formã de exprimare colectivã în acele vremuri.

V. R. Ghenceanu se numãrã printre re dac -
torii fondatori ai revistei „Nord literar”, prima
revistã de literaturã din acest spaþiu. În calitate de
re dac tor, el a avut un rol im por tant în realizarea
acesteia, prin materialele publicate ºi, mai ales,
prin acribia cu care urmãrea corectitudinea sub
as pect gramatical ºi stilistic a materialelor pu -
blicate. În paginile revistei „Nord literar” ºi-a
publicat, numãr de numãr, jurnalul sãu de scriitor, 
colaborãri ce vor apãrea postum în volumul Jur -
nal de scriitor sau Desacralizarea continuã (Edi -
tura Proema, 2007).

Din prima zi în care a intrat în redacþia
revistei ºi pânã în ultimele zile ale vieþii, V. R.
Ghenceanu s-a dãruit fãrã nicio rezervã, spunând
mereu cã, în cele din urmã, i s-a împlinit visul
de-o viaþã, acela de a lucra în redacþia unei reviste
li terare.

Dãruirea sa faþã de revistã a mers pânã la
sacrificiu. Chiar ºi în zilele de grea suferinþã, aflat 
pe patul de spital, cerea sã i se aducã revista
pentru a da ultimul „Bun de tipar”, cum a fãcut
pentru toate numerele apãrute.

ªedinþa de redacþie din data de 24 octom -
brie 2006 a fost ul tima pentru el. Devenise o
tradiþie ca în fiecare zi de marþi, la ora 11, sã se
adune întreg colectivul de redacþie. Vasile Radu
Ghenceanu sosea printre primii, mereu pus pe o
glumã, sã ne spunã o poveste, sã dea indicaþii
colegei care realiza tehnoredactarea.

De data aceasta, vãdit obosit ºi extenuat, s-a 
aºezat pe locul lui, acelaºi de fiecare datã, ºi, dupã 
un oftat adânc, mi-a spus: „Sãluc drag, sunt gata!
Nu mai am putere”. Dupã câteva min ute, m-a
rugat sã-i aduc o maºinã sã-l ducã acasã. S-a dus,
nu acasã, ci la spital, de unde nu s-a mai întors. În
ziua de 29 octombrie, în jurul orei 10 dimineaþa
l-am sunat. Mi-a spus cã e bine. Ca, dupã câteva
ore ale acelei zile de duminicã, sã aflu cã a trecut
la cele veºnice.

Învãþãtor, îndrumãtor cul tural, gazetar, di rec -
tor de teatru, cadru di dac tic universitar, fãu ritor
de reviste de culturã, re dac tor ºi consilier ed i tor,
poet, eseist, memorialist, mereu o prezenþã activã
în viaþa culturalã ºi deopotrivã în viaþa cetãþii, V.
R. Ghenceanu s-a impus în conºtiinþa contem -
poranilor sãi ca un autentic om de culturã, fiind,
totodatã, un scriitor cu o operã bine contu ratã.

Calitatea de membru al Uniunii Scriitorilor
din România este o dovadã în plus a valorii operei
sale poetice ºi eseistice.

*

Înainte de a vorbi de activitatea literarã a
lui V. R. Ghenceanu, se impun câteva con si -
deraþii privitoare la viaþa literarã a oraºului
Baia Mare.

Se ºtie cã, pânã nu demult, Baia Mare era
cunoscut ca un centru al mineritului ºi me ta lur -
giei, mai puþin ca oraº cul tural. Amintim cã pri -
mul ziar în limba românã a apãrut la o datã mult
mai recentã decât în alte zone ale þãrii
(1889-1890). Este vorba de ziarul „Gutinul”, care
publica ºi informaþii culturale, chiar unele creaþii
literare. De la acesta au trecut mulþi alþi ani pânã a
apãrut un nou ziar, „Cronica”2, cu o anumitã re -
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2  Ziarul „Cronica” a apãrut la Baia Mare între anii 1936-1939, editat de Gheorghe Criºan.



zonanþã, care publica ºi materiale de interes cul -
tural. Acesta a publicat ºi suplimentul „Cronica
literarã”3, prima încercare publicaþie literarã.

În timpul regimului comunist, în Baia Mare
a apãrut un singur ziar, „Pentru So cial ism”. Între
redactori fiind ºi unii cu preocupãri literare (ªte -
fan Bellu, Vasile Gaftone, Vasile Radu Ghen -
ceanu, Augustin Cozmuþa, Mihai Olos), a fost
menþinutã o paginã sãptãmânalã de literaturã, în
care au început sã publice tot mai mulþi.

Înfiinþarea Institutului Ped a gogic de 3 ani
în 1961, existenþa Teatrului Dra matic, ajungerea
unor oameni de culturã la conducerea unor insti -
tuþii au fãcut ca, treptat, Baia Mare sã-ºi deschidã
porþile ºi spre alte orizonturi decât cele indus -
triale.

Amintim cã, în perioada 1967-1989, în lip -
sa unei publicaþii de culturã, prin grija Centrului
Creaþiei Populare, condus mulþi ani de cunoscutul 
folclorist Nicoarã Timiº, au apãrut culegeri ºi
antologii cu creaþii literare: Pagini mara mu re -
ºene (Baia Mare, 1967-1968); Nord statornic
(Baia Mare, 1973); Trepte în luminã (Baia Mare,
1974); Nord-75. Pagini maramureºene (Baia
Mare, 1971); Veghe în septentrion. Pagini Mara -
mureºene (Baia Mare, 1977); Calendarul Mara -
mureºului (Baia Mare, 1980); Popas în Hiper -
boreea (Baia Mare, 1980); Caietele Mãiastra.
Pagini maramureºene (Baia Mare, 1982). În
acest climat, a apãrut în viaþa literarã tânãrul, pe
atunci, poet V. R. Ghenceanu.

 Spirit cãutãtor, dornic de a descoperi mereu 
noi orizonturi, V. R. Ghenceanu, prin op era sa
poeticã ºi publicisticã, a surprins multe laturi ale
vieþii. ªi-a exprimat talentul cu aceeaºi exigenþã,
atât ca scriitor, cât ºi ca ziarist, între aceste do -
menii fiind o legãturã strânsã, intimã, rezultatã
din toate textele sale, fie cã e vorba de poezie, de
eseisticã sau publicisticã. În toate acestea se pot
descoperi semnele talentului sãu ºi, mai ales, ma -
rele re spect pentru o rostire, nu numai metaforicã, 
ci ºi într-o impecabilã acurateþe lingvisticã. „Fãrã
chemare, scrisul rãmâne fãrã sens ºi fãrã culoare”, 
afirmã Vasile Radu Ghenceanu în Vindecarea de
melancolie.

Cum am mai amintit, debutul literar în poe -

zie s-a produs în anul 1966, prin publicarea în
cunoscuta revistã „Fa milia” a unui grupaj de poe -
me, iar în anul urmãtor a debutat ed i to rial cu
volumul de poezii Cântece pentru inima tânãrã,
apãrut la Editura Tineretului (1967). Apariþia
aces tui volum a marcat un mo ment im por tant în
istoria literaturii bãimãrene. Era, dacã nu mã în -
ºel, primul volum de poezie apãrut aici al unui
scriitor al locului.

Au urmat multe alte colaborãri la revistele
de prestigiu din þarã: „Luceafãrul”, „Contem po -
ranul”, „Tri buna”, „Ateneu”, „Astra”, „Poesis”,
„Nord literar” etc. ªi, desigur, în culegerile de
texte literare care au apãrut în Baia Mare, amintite 
mai înainte.

Rând pe rând, au apãrut urmãtoarele vo l ume:
Ora localã, Cartea literelor mari, Însemnaþi de
uitare, Complexul de egalitate, Paralele ºi
memorie, Vindecarea de melancolie, Grãdinile
din fereastrã sau Cãlãtoria ca stare de spirit,
Convorbiri cu Ion Sãcãleanu sau O viaþã pentru

muzicã, Comentarii de sâmbãtã − eseuri, inter -
pretãri, note ºi, postum, Jurnal de scriitor sau
Desacralizarea continuã, contribuþii la o istorie
culturalã, conturând larga paletã a preocupãrilor
sale.

Op era poeticã a lui V. R. Ghenceanu este
cuprinsã în trei vol ume ºi o antologie în care
selecteazã o parte din creaþia sa. Cântece pentru
inima tânãrã (1967) este volumul care îi deschide 
drumul în poezia româneascã. Aºa cum sugereazã 
ºi titlul, este poezia exuberantã a tinereþii, în care
poetul se descoperã pe sine, ocolind orice in -
fluenþã sau maniere ale vremii. A urmat, la o
distanþã de peste zece ani, placheta Ora localã
(1979), care îl consolideazã definitiv în conºtiinþa 
contemporanilor. Al treilea volum, Însemnaþi de
uitare (1997), este un reper ma jor în evoluþia
poeziei lui V. R. Ghenceanu, „o artã poeticã ce
reflectã puternic zbuciumul lãuntric al artistului”. 
În faþa marii treceri, a efemeritãþii condiþiei uma -
ne, versurile lui V. R. Ghenceanu sunt atinse de
melancolia asfinþitului, a toamnei: O, voi, peste
care trec atâtea/ Înfrunziri-desfrunziri,/ Veþi ºti
dupã poame/ Cum curge vremea/ ªi câtã trudã/
Sã nu rãmânã goalã ziua./ Ruginile vin./ Chiar
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3 „Cronica literarã”, supliment literar al ziarului „Cronica”, coordonat de poetul ºi publicistul Ion ªiugariu. Au apãrut
doar trei numere (1938-1940), fiind suspendat din cauza rãzboiului. Între colaboratorii acestui supliment amintim pe
Ion ªiugariu, Petre Dulfu, Mihai Beniuc etc.



cu vântul acesta/ E atins acum de ruginã./ În cân -
tec putem vieþui?/ Cel mai iute cântec mistuire./
Per dea de fum ºi flori/ Miresmele brumelor./ Sep -

tembrie − asfinþit trecãtor,/ Suferinþa de-a nu fi
fost fruct/ Împãrþit la cine ºtie / Sã ºteargã rugina/ 
Fãptura acestui vers trecãtor. (Ritmuri).

Însemnaþi de uitare, în opinia criticului
Gheor ghe Glodeanu, „este o artã poeticã ce re -
flectã puternicul zbucium lãuntric al artistului”, o
carte în care se regãsesc principalele teme ale
creaþiei lui V. R. Ghenceanu, cum ar fi: trecerea
timpului, iubirea, cântecul ca el e ment de com -
pensare a timpului. Nu treceþi/ Ca ºi cum nu m-aþi
cunoaºte!/ Clopotul acela are sunetul meu;/ El
poate fi instrumentul la care/ Aº fi putut eu însumi 
sã cânt/ De-aº fi lãsat sã-l acopere mai mult/
Înserarea (Soliloc) sau Cãci nimic nu rã mâne
zadarnic./ Nici mãcar felul grav cum/ lu necã
peste noi închipuirile;/ Nici iarba cãzutã iarna, în 
somn./ Sã acopere totul în cânt nu e chip,/ dar vie
aripa lui poate schimba:/ iatã aici un izvor stârnit 
senin/ de omul care ºtie sã cânte! (Nici iarba).
Sentimentul „marii treceri” este astfel re dat de
poet: Îmbãtrânim/ Ca o zãpadã târzie./ Pânã la
urmã asta e totul:/ miezul, sensul ºi scuza/ Tre -
cerii,/ Rãspunsul la bucuria/ De-a ne întâlni/ Cu
oamenii. (Ca o zãpadã târzie).

Poezia lui V. R. Ghenceanu continuã o ve -
che tradiþie a liricii româneºti, autorul situându-se 
în apropierea unor scriitori celebri, precum Tu dor 
Arghezi ºi Lucian Blaga, fiind preocupat de a da
rãspuns marilor probleme ale existenþei umane,
regãsite ºi în Eu nu strivesc corola de minuni a
lumii.

În anul 2002, V. R. Ghenceanu îºi revede
întreaga creaþie poeticã pe care o publicã în volu -
mul antologic sub titlul Complexul de egalitate
(Editura Dacia, 2002), o reconstituire selectivã a
itinerarului sãu po etic, parcurs de la de but la pre -
zent. Este volumul care îl reprezintã pe deplin ºi-l
aºeazã în prim-planul liricii contemporane.

Titlul volumului vine ºi el sã arate cã poetul
nu trebuie sã fie apãsat de iluzia complexului, ci
îºi cere statutul de a fi „egal cu toþi”, chiar „ceva
mai în faþã”: Ceva în afara firii aº vrea,/ O nãlu -
cã, o cãdere în somn,/ Ceva ce seamãnã/ Cu rodul 

ºi pierderea./ Sã nu fiu mãcinat de iluzii./ Egal cu
toþi, dar ceva/ Mai în faþã/ Din plãcerea de a ºti/
Mai devreme mersul astrelor (Complexul de ega -
litate).

Complexul de egalitate s-a bucurat de o
atenþie deosebitã din partea criticii literare. Cri -
ticul Augustin Cozmuþa, de exemplu, scrie:
„Com plexul de egalitate este o carte dãtãtoare de
seamã despre anvergura ºi profunzimea cu care
ºi-a exersat autorul arta scrisului (...), ezitãrile ºi
pauzele în care a publicat versuri fãcând ele însele 
parte din proiectul creaþiei”4.

Gheorghe Glodeanu, în amplul comentariu
cu titlul „Poezia ca vindecare de melancolie”5,
afirmã despre volum ºi autor: „Volumul re pre -
zentativ al poetului Vasile Radu Ghenceanu rã -
mâne antologia de autor intitulatã Complexul de
egalitate. Deºi nu a trãit în prim-planul vieþii
literare româneºti, lectura continuã l-a fãcut pe
autorul Orei lo cale sã fie mereu prezent în miezul
evenimentelor, sã depãºeascã orice com plex al
provinciei”. La acest lucru trimite, de altfel, ºi
titlul selecþiei6.

Între cãrþile de poezie, amintim ºi volumul
Cartea literelor mari, apãrut la Editura „Ion
Crean gã” (1970). A cunoscut mai multe ediþii ºi a
fost tipãritã în tiraje de masã. A fost, se pare,
cartea cea mai dragã poetului.

Este o frumoasã poveste în versuri adresatã
copiilor care pun pentru prima datã mâna pe un
condei pentru a scrie literele alfabetului. Se adre -
seazã, în acelaºi timp, învãþãtorilor ºi pãrinþilor.
Fiecare literã este prezentatã printr-un catren su -
gestiv, în acelaºi timp ºi hazliu, pentru a atrage
atenþia copilului ºi pentru a uºura învãþarea ºi
scrisul literei.

Deci: sã învãþãm, copii,/ Un joc fãrã ju -
cãrii,/ Construind, din beþiºoare,/Alfabetul nostru
mare./ Unde n-om putea cu ele,/ Vom gãsi exem -
ple-n stele sau Douã beþe sus le gate,/ Unu-n brâu, 
la jumãtate/ Din trei beþe, uite aºa,/ Am fãcut
litera A; Nu-i nici micã,/ Nici nu-i mare,/ Parcã-i
grebla în picioare,/ Pentru voi, copii cu minþi,/
Râde, zilnic, cu trei dinþi; Tuturor vã dau, copii,/
Cartea mea cu bucurii./ S-o purtaþi cu voi mereu/
Cum vã port în gând ºi eu. 
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4 Augustin Cozmuþa, Rostul ºi rostirea fiinþei în Pagini de criticã literarã, 2010, p.38-41.
5 Gheorghe Glodeanu, Poezie ºi poeticã, 2010, p. 357-363.
6 Ibidem.



Op era poeticã a lui V. R. Ghenceanu este
însoþitã de una jurnalisticã. Gazetar de vocaþie,
profesie pe care a practicat-o timp de peste patru -
zeci de ani, mânat de dorinþa de a cunoaºte, de a fi
mereu în mijlocul oamenilor, scrii to rul-zia rist a fost
în permanenþã în cãutare de fapte ºi eve nimente de
culturã, de prieteni cu care sã intre în di a log.

Cãlãtor pasionat, V. R. Ghenceanu a strã -
bãtut „paralele ºi meridianele” globului, co lin dând
prin oraºe ºi þãri, dar nu ca un simplu turist, ci ca
unul dornic de cunoaºtere de locuri ºi oa meni, de a
participa la evenimente ºi fapte de culturã pe care
sã le imortalizeze prin scris sau imagini.

Din aceste cãlãtorii, reporterul-scriitor a
adu nat un ma te rial imens pe care l-a inserat în
cãrþile sale de cãlãtorie ºi memorialisticã: Para -
lele ºi memorie. Note de cãlãtorie (1992), Vin -
decarea de melancolie. Eseuri ºi note de cã lã -
torie, interviuri ºi colaje (1996), Grãdinile din
fereastrã sau Cãlãtoria ca stare de spirit. Note de
drum din Spania, Franþa, Iugoslavia, Grecia,
Ger mania, Danemarca, Ungaria ºi Basarabia
(1998), fiecare dintre acestea oferind pagini de
lecturã memorabile, susþinute ºi de valoarea lite -
rarã, de stilul cursiv al textelor.

V. R. Ghenceanu s-a remarcat prin cronicile 
pe marginea unor cãrþi de literaturã ºi nu numai,
dovedind o bunã cunoaºtere ºi interpretare a va -
lorilor literare, fiind un comentator aplecat pe
text, subliniind, de fiecare datã, fãrã nicio rezervã, 
valoarea textului comentat, fiind un critic incisiv
împotriva nonvalorilor, a imposturii ºi, mai ales, a 
neofiþilor din literaturã. Reprezentativ în acest
sens este volumul Dreptul la singurãtate, cu sub -
titlul Scriitor la ziar (2001), o carte de comentarii, 
cronici ºi interviuri, în care autorul gloseazã pe
marginea mai multor cãrþi ale unor autori locali:
N. Steinhardt, Vasile Latiº, Gheorghe Glodeanu,
Viorel Mureºan, Mar ian Ilea ºi alþii. Este o primã
încercare mai aplecatã de a pune în evidenþã va -
loarea unor autori aflaþi în plinã formare. ªi de
data aceasta, V. R. Ghenceanu dovedeºte nu numai 
o bunã cunoaºtere a vieþii literare lo cale, dar ºi un
echilibru în tot ceea ce spune. Nimic exagerat.

Dialogul cu alþi scriitori, cu oameni de di -
verse profesii, este des întalnit în cãrþile sale
nonpoe tice.  Este genul de scriere care îi permite
auto rului sã navigheze pe cele mai di verse
domenii ºi în care se regãseºte cel mai bine ga -
zetarul de largã deschidere ºi, mai ales, vasta sa

culturã, ºtiind, prin întrebãrile adresate, sã pro -
voace rãspunsuri, sã afle date de interes despre
personalitatea inter vievatã.

Vindecarea de melancolie (1996) poate fi
consideratã una dintre cele mai interesante cãrþi,
mai ales prin numeroasele trimiteri la perioada în
care a ocupat funcþia de di rec tor de teatru, scriind
pagini despre istoria teatrului lo cal, despre actorii
acestuia, unii cu nume de rezonanþã, despre regi -
zori ºi despre spectacole.

Nu renunþã nici de data aceasta la pasiunea
sa de cãlãtor. Într-un lung capitol intitulat Europa
vãzutã prin parbriz, în care descrie itinerare par -
curse cu peripeþiile drumului, reporterul nu-ºi
dez minte harul de ziarist pasionat, care ºtie sã
surprindã ºi sã aºeze pe hârtie fapte ºi aspecte mai
puþin sesizabile pentru un obiºnuit, transfor mân -
du-le în pagini de literaturã.

Excelent observator al realului, V. R. Ghen -
ceanu este, prin cãrþile sale, cronicarul unor tim -
puri, iar însemnãrile sale reprezintã un di a log cu
posteritatea.

În Prefaþa la aceastã carte, criticul Gheor -
ghe Glodeanu nota: „Scrisul este memoria lui
Vasile Radu Ghenceanu, iar cartea sa are calitatea 
esenþialã de a se transforma în memoria unei
colectivitãþi, în cronica unui timp ºi a unui loc
extrem de familiare scriitorului. Efemeritãþii cli -
pei i se preferã pariul cu eternitatea”.

Activitatea jurnalisticã a lui V. R. Ghen -
ceanu se încheie cu un volum: Comentarii de
sâmbãtã, eseuri, interpretãri, note (2004), re zul -
tatul unei rubrici pe care ziaristul a susþinut-o ani
la rând în „Graiul Maramureºului”, la care activa,
în care nota evenimentele culturale cele mai re -
prezentative ale sãptãmânii. Adesea acestea de -
pãºeau caracterul unor sim ple note, devenind rea -
le eseuri pe cele mai di verse teme. Cartea aceas ta
– scrie autorul în Ar gu ment – s-a nãscut ca ori -
care alta: pornind de la o idee, dar în ce mã
priveºte, ºi dintr-o necesitate. Zic: O idee, la care
adaugi zilnic câte puþin, o amplifici ºi ºtergi, faci
legãturi, renunþi la ceva pentru cã altceva mai
im por tant trebuie sã-i ia locul... ºi tot aºa, câþiva
ani la rând: lecturi, meditaþii, realitãþi în schim -
bare, admiraþii ºi respingeri, revolte ºi... ne ce -
sare tem perãri, îndoieli ºi adaptãri la ritmul vieþii 
în schim bare, intransigenþe ºi renunþãri la pos -
ibila rigiditate. Toate acestea au fost aºezate pe
hârtie cu „prudenþã”, dar ºi rigoare în aprecierea
valo rilor.
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Spirit analitic, cu viziune largã asupra lite -
raturii contemporane, V. R. Ghenceanu a reuºit sã 
facã distincþie între contribuþiile de valoare, ri -
postând per ti nent împotriva „neofiþilor din cul -
turã”, împotriva acelora care se proclamau atot -
ºtiutori, deºi nu aveau nicio chemare cãtre cul turã,
ci doar orgolii neacoperite.

Volumul cuprinde 114 „comentarii” ºi
abor deazã o tematicã diversã, dar circumscrisã
unor domenii apropiate literaturii, retoricii, cãrþii, 
spectacolului de treatru etc. Dintre titlurile de
acest gen amintim: Despre reviste, De ce scrieþi?,
Creaþie ºi posteritate, Artã ºi moralitate, Poezia
ºi cititorii, Tradiþie ºi continuitate, Despre stil ºi
manierism, Cultura ºi talentele.

Apãrut postum (2007), Jurnalul de scriitor
sau Desacralizarea continuã (Contribuþii la o
istorie culturalã) reconstituie o nouã faþetã a
preo cupãrilor lui Vasile Radu Ghenceanu, aceea
de memorialist.

Publicat iniþial în revista „Nord literar” sub
titlul Dreptul la amintiri, jurnalul lui Vasile Radu
Ghenceanu, prin consemnarea unor momente din
îndelungata sa activitate de ziarist, de scriitor ºi
de om al cetãþii implicat în viaþa socialã, politicã,
culturalã ºi literarã, a reuºit sã reþinã ºi sã imor -
talizeze prin textul scris fapte de interes pentru
istoria culturalã ºi literarã, toate acestea re date
prin filtrul ziaristului avizat ºi al omului de cul -
turã. Jurnalul cuprinde perioada 1966-1977.

OPERA
Volume
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Dumitru Pop
1927-2006

Ion CUCEU, Maria CUCEU

Profesorul Dumitru Pop s-a nãscut în
localitatea Bãseºti, situatã în inima
Þã rii Codrului, la 18 martie 1927,

într-o familie þãrãneascã cu rãdãcini nemeºeºti,
rãspândite în toate satele acestei vechi arii etno -
culturale româneºti, din care s-a ridicat la lu mina
istoriei figura carismaticã a lui George Pop de
Bãseºti, iar mai re cent, arhiepiscopul Albei Iulii,
ÎPS dr. Irineu Pop.

A urmat clasele primare în satul na tal, dar,
în urma ocupaþiei horthyste a Ardealului de Nord, 
o parte din gimnaziu ºi liceul a fost nevoit sã le
facã în refugiu, la Arad, apoi la celebrul Li ceu-
Int ernat „Costache Negruzzi” din Iaºi (1940-1945),
de parte de casa pãrinteascã. Între 1945-1947 s-a
transferat la Liceul „Vasile Lucaciu” din Carei,
mai aproape de ai sãi, pentru a-ºi încheia studiile
liceale ºi a-ºi trece baca laureatul. Între 1947-1951 
a fost, la Cluj, stu dentul Facultãþii de Litere ºi
Filosofie, devenitã, dupã reforma învãþãmântului, 
de Filologie. 

La absolvirea strãlucitã a studiilor su pe -
rioare, este reþinut preparator ºi asistent la fa -
cultatea în care se formase, protejat de profesorii
ªtefan Paºca ºi Dimitrie Popovici, care-l pro -
moveazã repede lector (1952-1962), încre din þân -
du-i cursul de istoria literaturii române vechi
(1952-1958), dar ºi pe acela, nou în cur ric ula
universitarã, de folclor literar românesc (1952-
 1992), al cãrui tit u lar avea sã rãmânã vreme de
patru decenii. Conferenþiar universitar (1962-
 1970), apoi profesor tit u lar dr. (1970-1992) ºi
conducãtor ºtiinþific de doc tor ate (1970-2006),
Dumitru Pop a devenit, asemenea lui Mihai Pop
din Bucureºti ºi cu sprijinul acestuia coordonator
al cercetãrilor etnologice clujene. Dupã un stagiu
scurt de cercetãtor prin ci pal, la Secþia din Cluj a
Institutului de Fol clor Bucureºti, între 1957-
1959, Dumitru Pop a ocupat, prin con curs, postul

de ºef al Secþiei de etnografie ºi folclor a Filialei
Cluj a Academiei Române (1 septembrie 1966-15 
septembrie 1969), perioadã în care a reuºit sã
obþinã pentru instituþia clujeanã un sediu ideal, în
spaþiul cãruia s-a hotãrât sã unifice fondurile do -
cumentare, sã creeze douã studiouri de înre gis -
trãri, depozite pentru Fo no tecã, Manuscrise ºi
Bibliotecã, birouri, ate lier elec tronic ºi laborator
foto, impunând, pentru noi le cercetãri, sisteme de
indexare identice cu ale Arhivei de Folclor Bucu -
reºti ºi relansând ºe din þele bilunare de comu ni -
cãri. A condus, dupã Ion Muºlea, cercetãrile
monografice colective în Va lea Gurghiului ºi s-a
îngrijit de redactarea ca pitolelor lucrãrii. Din
pãca te, aceastã cercetare model avea sã fie valo -
rificatã târziu, abia în 1976-1979, într-o primã
ediþie, fragmentatã1, iar în 2008, în volumul îngri -
jit de Ion Cuceu2.

Institutului „Arhiva de Folclor a Academiei 
Române”, refondat în 1990, i-a rãmas credincios
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1 În anuarul „Marisia”, tomurile VI(1976), VII (1977), VIII (1978). Studiul a fost editat fãrã nicio cenzurã ideologicã,
încât a putut fi reluat întreg la reeditarea în volum de peste douã decenii. 

2 Cel de-al ºaptelea volum din seria Monografiile Arhivei de Folclor a Academiei Române, Valea Gurghiului.
Monografie etnologicã. Coordonatori: Ion Muºlea, Dumitru Pop, Ion Taloº. Ediþia a II-a îngrijitã de Ion Cuceu.
Cluj-Napoca, Editura Fundaþiei pentru Studii Europene, 2008, 355 p.+106 p. cu ilustraþii fotografice. 



ºi i s-a dedicat, pãrinteºte, cu toatã atenþia ºi grija
cuvenite, ca preºedinte onorific al Consiliului
ºtiin þific ºi par tic i pant activ la manifestãrile ºti -
inþifice, la lansarea proiectelor de cercetare ºi
editoriale. Câþiva ani a ocupat, prin cumul, ºi
norme de cercetare re mu ner ate, fiind sprijinit sã-ºi
pregãteascã pentru editare lucrãrile elab o rate, sã-ºi 
arhiveze colecþia de folclor, donatã cu genero -
zitate, atât în manuscris, cât ºi într-o dacti logramã.

Profesorul Dumitru Pop ºi-a consacrat acti -
vitatea didacticã ºi ºtiinþificã, desfãºuratã de-a
lungul a mai mult de 55 de ani, cunoaºterii ºi
valorificãrii culturii populare. Dintre aceºtia
aproa pe 22 i-a petrecut ºi în cadrul Arhivei de
Folclor a Academiei Române, veritabil spir i tus
rec tor în refondarea acesteia ca institut de sine
stãtãtor, în fond, un pro tec tor al directorului exe -
cutiv, la a cãrui numire a ºi avut cuvântul decisiv
în 1990. Toate cursurile lui magistrale ºi ma -
joritatea lucrãrilor publicate se axeazã pe patru
mari subdomenii ale etnologiei ºi folcloristicii,
deopotrivã înscrise în sfera largã de preocupãri
ale reprezentanþilor ºcolii etnografice clujene: a)
teoria generalã ºi metodologia folcloristicii ca
domeniu al etnologiei ºi rolul culturii tradiþionale
în viaþa spiritualã naþionalã; b) cercetãrile mono -
grafice ale unor zone etnografico-folclorice din
Transilvania, c) înfiriparea ºi scrierea unei istorii
a etnografiei ºi folcloristicii româneºti, cu privire
specialã asupra celei transilvane, d) valorificarea
ºtiinþificã a literaturii populare ºi a ritualurilor
noastre tradiþionale. 

Contribuþiile sale au adus progrese re mar -
cabile în fiecare dintre direcþiile de studiu ºi de
acþiune culturalã menþionate.

Prin formarea universitarã a peste 40 de
generaþii de studenþi filologi în spiritul interesului 
ac a demic pentru folclor ºi al aprofundãrii cu -
noºtinþelor despre înrãdãcinarea în spiritualitatea
tradiþionalã a civilizaþiei ºi culturii naþionale,
Dumi tru Pop ºi-a urmat destinul de strãlucit das -
cãl în domeniu, asemenea modelelor ilustre din
istorie: B.P. Hasdeu, Ovid Densusianu, Ion Bianu,
Dumitru Caracostea, Nicolae Cartojan, Ion Aurel
Candrea, Tache Papahagi ºi Mihai Pop de la Uni -
versitatea din Bucureºti, Petru Caraman, George
Pascu de la Universitatea din Iaºi, Ion Breazu,
Nicolae Drãganu, Sextil Puºcariu, Romulus Vuia, 
Gheorghe Pavelescu ºi Valer Buturã de la Uni -
versitatea din Cluj.

În misiunea asumatã cu responsabilitate ºi

generozitate ca pe un sacerdoþiu, pe toate treptele
ierarhiei universitar-academice, de la asistentul
abia ieºit din facultate, reþinut la catedrã de ma -
rele învãþat Dumitru Popovici, pânã la titulari -
zarea ca profesor, obþinutã în 1970, a servit în -
vãþãmântul su pe rior clujean cu competenþã ºi
de votament vocaþional, însuºiri ce se completau
cu o rar întâlnitã afabilitate, cu modestie ºi bu -
nãtate, dar ºi cu o voinþã constructivã tenace,
adevãrate haruri pentru care a ºi fost chemat de
timpuriu la direcþia unor instituþii de învãþãmânt
ºi de cer cetare, în al cãror destin avea sã marcheze 
cele mai ben e fice ºi prospere etape de evoluþie.
Astfel, a ajuns, la 39 de ani, ºeful Secþiei de
etnografie ºi folclor a Filialei Cluj a Academiei
Române (1966-1969), iar la vârsta de 41 de ani a
fost ales dec an al Facultãþii de Filologie a Uni -
versitãþii Babeº-Bolyai (1968-1976), al cãrei se -
diu de pe Horea, 31, l-a restaurat ºi reorganizat
pentru ur mã toarea jumãtate de secol. În aceastã
calitate a pre luat, pentru o scurtã vreme, ºi direcþia
Insti tutului de Lingvisticã ºi Istorie Literarã
(1975-1976). 

La anii marilor împliniri profesionale ºi ai
deplinei maturitãþi, i-a fost datã satisfacþia, dupã
1990, sã repunã bazele studiilor clujene de profil,
dupã o întrerupere de 39 de ani, prin crearea, la
Facultatea de Litere, a specializãrii limba ºi lite -
ratura românã-etnologie, unde era înconjurat de
discipolii sãi: lector universitar Nicolae Bot, prof. 
univ. dr. Ion ªeuleanu, prof. univ. dr. Virgiliu
Florea, prof. univ. dr. Ion Cuceu, conf. univ. dr.
Nora Rebreanu-Sava, lector univ. dr. Lionel
Roºca. Totodatã i s-au încredinþat ºi conducerile
onorifice ale Consiliilor ºtiinþifice la Institutul
„Arhiva de Folclor a Academiei Române”
(1990- 2006) ºi Muzeul Etnografic al Transil va -
niei (1996-2006). Ca întemeietor ºi conducãtor
entuziast al Cercului ºtiinþific studenþesc de fol -
clor (1956-1992), unde a edificat o importantã
colecþie folcloricã, model pentru celelalte fa cul -
tãþi de filologie din þarã, ce tezaurizeazã 12.753
documente de teren, ºi unde a adunat ºi o colecþie
de monografii folclorice zonale ºi lo cale, realizate
de studenþi ca teze de licenþã, ce însumeazã alte mii 
de texte ºi informaþii asupra culturii noastre tradi -
þionale, era preocupat de soarta acestor documente
ºi s-a gândit, la un mo ment dat, sã le cedeze Arhi -
vei de Folclor a Academiei Române. Dupã pro -
fesorul Tiberiu Morariu a preluat con ducerea Sub -
comisiei de etnologie ºi antropologie a Filia lei Cluj 
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a Academiei Române ºi, în paralel, a Aso ciaþiei
Etnografilor ºi Folcloriºtilor din Cluj- Na poca.

Împreunã cu discipolul sãu Ion Cuceu, a
sprijinit, între 1996-1999, acreditarea spe cia li zã -
rii limba ºi literatura românã-etnologie la Uni -
versitatea de Nord Baia Mare, preluând, prin cu -
mul, douã profesii ºi contribuind la consolidarea
ºi afirmarea unui colectiv de cercetare etnologicã
localã: prof. univ. dr. Constantin Corniþã, conf.
univ. dr. Viorel Rogoz, conf. univ. dr. Delia
Suiogan, lector univ. dr. Natalia Lazãr º. a.

Dupã acest ºir de mari împliniri profe sio -
nale ºi omeneºti, dascãlului nostru iubit, care se
apropia de vârsta patriarhilor, i s-ar fi cuvenit un
volum omagial, cum se obiºnuia, mai ales între
istoricii din Cluj. Refuzase, însã, po lit i cos, dar
cat e goric, orice sãrbãtorire la 65, 70 ºi 75 de ani ºi 
a trecut, în Lumea de Dincolo, cu doar trei luni
înainte de a fi împlinit 80 de ani. Eram consternaþi 
ºi apãsaþi de un copleºitor sen ti ment de vinovãþie,
cum se întâmplã adesea la noi: distinsul nostru
magistru pleca din lumea aceasta nedreptãþit. Aºa
ne-am hotãrât sã-i dedicãm postum, la 16 martie
2012, o manifestare ºtiinþificã omagialã, când se
împlineau 85 de ani de la naºterea sa. La apelul
nostru au rãspuns peste 60 de specialiºti, încât am
putut edita cu aceste lucrãri un volum masiv, de
741 de pagini: Mentori ºi discipoli. 85 de ani de la 
naºterea Profesorului Dumitru Pop (1927-2006)3,
cu 47 de contribuþii, dintre care o treime sunt
consacrate vieþii ºi activitãþii sale ºtiinþifice.

Cele 21 de cãrþi ºi 223 de studii ºi articole
publicate, investigaþiile cu caracter monografic
pe care le-a iniþiat ºi condus, într-un vizibil efort
de continuare ºi adâncire a instituþionalizãrii
etno logiei ºi folcloristicii la Universitatea din
Cluj ºi la Arhiva de Folclor a Academiei Române, 
ºirul celor patruzeci ºi una teze de doctorat, al
câtorva sute de lucrãri de licenþã coordonate de el, 
dau mãsura unei opere etnologice ºi folcloristice
prodigioase, neobiºnuit de mari, al unui aport
semnificativ la dezvoltarea ºtiinþelor româneºti
despre cultura popularã. Prin rezultatele ex cep -
þionale ale activitãþii didactice ºi ºtiinþifice, la
care trebuie sã adãugãm neapãrat op era ineditã de
cercetãtor de teren, donatã Arhivei de Folclor a
Academiei Române, estimatã la cca 5000-5500
de documente etnografico-folclorice, numele

pro fesorului clujean se înscrie neîndoielnic în
rân dul marilor personalitãþi academice din cea
de-a doua jumãtate a secolului al XX-lea.

În Memoriul de titluri ºi lucrãri, pe care
l-am publicat în volumul închinat postum4, pro -
fesorul nostru a operat urmãtoarea distribuire te -
maticã a lucrãrilor editate: I. Cursuri. Manuale.
Tratate; II. Colecþii de folclor. Ediþii ºi studii; III.
Studii ºi articole de teoria generalã a folclorului ºi 
metodologia cercetãrii. Rolul folclorului în viaþa
naþionalã; IV. Contribuþii la studiul unor categorii 
ºi mo tive folclorice; V. Istoria folcloristicii. Fol -
clo riºti. Etape ale dezvoltãrii. Scriitorii ºi folclo -
rul; VI. Recenzii ºi prefeþe; VII. Contribuþii de
istorie, istorie literarã ºi culturalã. Raporturi cul -
turale.

La acest Memoriu de titluri ºi lucrãri al
profesorului Dumitru Pop, am adãugat lista doc -
toranzilor ºi a tezelor de doctorat susþinute, vre -
me de 36 de ani, întrucât, alãturi de Mihai Pop de
la Universitatea din Bucureºti, filologia clu jeanã
a for mat, prin aportul sãu generos, cei mai mulþi
specialiºti în etnologie ºi folcloristicã, pentru
toate centrele de cercetare din þarã, dar ºi câþiva
tineri din strãinãtate. Un numãr de 19 dintre foºtii
sãi doctoranzi au devenit, la rândul lor, presti -
gioase cadre universitare, iar trei dintre aceºtia
chiar coordonatori de doc tor ate. 

În prezentarea de faþã ne vom referi mai
întâi la preocupãrile sale de istorie a folcloristicii
ºi etnografiei, pe care el însuºi le-a subdivizat în:
A. Folcloriºti. Etape ale dezvoltãrii ºi B. Scrii -
torii ºi folclorul. Preocupãri ºi reflexe folclorice
în op era lor literarã, cãci acestea sunt în lista de
lucrãri cele mai numeroase ºi i-au stat mai aproa -
pe de suflet în cariera sa universitarã ºi în munca
de cercetare.

Cea dintâi carte publicatã de Dumitru Pop,
dacã exceptãm Cursul sãu litografiat din 1957, a
fost Folcloristica Maramureºului5, o istorie cu -
prin zãtoare a tuturor preocupãrilor pentru cultura
tradiþionalã a uneia dintre cele mai importante ºi mai
asiduu in ves ti gate zone etnoculturale româneºti. 

Studiul ar fi trebuit sã con tinue, probabil,
printr-o monografie ºi un cor pus exhaustiv de
texte în mai multe vol ume, cum gândise, în acei
ani, ºi Monografia Vãii Gurghiului. Sunt urmãrite 
ºi descrise toate colecþiile ºi studiile etno grafi co-
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3 Editori Ion Cuceu, Maria Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Mega ºi Editura Fundaþiei pentru Studii Europene, 2012.
4 Mentori ºi discipoli. 85 de ani de la naºterea Profesorului Dumitru Pop (1927-2006), p. 19-46.
5 Bucureºti, Editura Mi nerva, 1970.



 fol cloristice, de la cele de început timpuriu, pânã
la realizãrile ºtiinþifice propriu-zise, într-o pers -
pectivã culturologicã deschisã, pe bazã de ma -
nuscrise ºi de publicaþii vechi, cu excerpte amã -
nunþite din periodice ºi note bibliografice de o
rigurozitate filologicã rarã, în buna tradiþie clu -
jeanã: Ioachim Crãciun, Ion Muºlea, Ion Breazu. 

Inventarierea exactã a tuturor contribuþiilor
vechi, cu diagnoze pre cise privind însemnãtatea
fiecãreia, punea un fundament solid viitoarei mo -
nografii, iar textele folclorice extrase din reviste
ºi reproduse în Anexele I ºi III ar fi intrat di rect în
corpusul de texte al lucrãrii, în timp ce paginile de 
corespondenþã (Anexa II) luminau contextul isto -
ric al trezirii ºi afirmãrii interesului pentru folclor
al preoþilor ºi învãþãtorilor maramureºeni. 

Asemenea demersuri restitutive adânci pre -
valeazã ºi în studiile ºi articolele pe care le-a
publicat sau în unele din lecþiile cursurilor spe -
ciale susþinute la Facultatea de Filologie a Uni -
versitãþii din Cluj.

De altfel, o parte din aceste numeroase stu -
dii de istorie a folcloristicii ale lui Dumitru Pop au 
fost adunate într-un volum, în 19976, când pro -
fesorul clujean împlinea 70 de ani7. Volumul cu -
prindea doar 23 de articole, primele 16 de istorie
propriu-zisã a folcloristicii (Preocupãri de fol -
clor, p. 9-234), iar ultimele ºapte erau ded i cate
reflectãrii folclorului în literatura cultã, adunate
acestea sub genericul: Scriitori români de inspi -
raþie folcloricã (p. 235-326). 

Toate acestea fuseserã publicate de autor
de-a lungul a 45 de ani de carierã didacticã ºi de
cercetare, în reviste cunoscute de specialitate: „Stu -
dia Universitatis Babeº-Bolyai”, cu opt apariþii,
„Revista de folclor”, „Limbã ºi lite ra turã”, „Anu -
arul Muzeului Etnografic al Tran sil vaniei” ºi
„Anuarul Arhivei de Folclor” (seria nouã), cu
câte douã. Altele au vãzut lu mina tiparului în
publicaþii de culturã sau în vol ume colective. Se -
lecþia parcimonioasã operatã de autor a lãsat ine -
vitabil pe din afarã lucrãri importante despre Ion
Bianu, Nicolae Drãganu, Alexandru Þiplea, Emil
Petrovici, Mihai Pop, dar ºi investigaþii probe
asupra altor reflexe folclorice populare în opere

culte: la Vasile Alecsandri, la Ion Agârbiceanu, la 
Mihail Sadoveanu, la Ion Vidu etc. Fãrã excepþie,
toate studiile ºi articolele din volum sunt con -
tribuþii cu adevãrat relevante, excelent docu men -
tate ºi bine scrise, în spiritul tradiþiei universitare
clujene, pe urmele unor mari înaintaºi: G. Bog -
dan- Duicã, Sextil Puºcariu, Dimitrie Popovici, Ion
Breazu, Romulus Vuia, Ion Muºlea, Iosif Pervain,
cu stãruitoare focusãri asupra însemnãtãþii apor -
tului cãrturarilor ºi scriitorilor ardeleni la înþe -
legerea superioarã a patrimoniului cul tural na -
þional, a spiritualitãþii româneºti. 

În textul fiecãrei lucrãri din acest volum ºi
în notele critice sit u ate infrapaginal, întotdeauna
riguros alcãtuite, Profesorul îºi dovedise elocinþa, 
forþa argumentativã ºi înstãpânirea asupra evo -
luþiei preocupãrilor de folcloristicã ºi de etno -
grafie, de la cele datorate lui Iosif Vul can, de la
„Fa milia”, ºi primului tit u lar al Catedrei de limba
ºi literatura românã de la Universitatea din Cluj,
Grigore Silaºi, la lucrãrile Densuºienilor, la fol -
clorul literar al „Tribunei”, la activitatea fol clo -
risticã din douã cen tre culturale: Beiuº ºi Baia
Mare. Cele mai importante pagini de istorie a
folcloristicii ardelene le închinã unor mari per -
sonalitãþi de la Universitatea Daciei Superioare,
din perioada interbelicã, profesori ce s-au ilustrat
mai mult în alte domenii: lingvistului ºi filo lo -
gului Sextil Puºcariu, primului clasicist clujean,
Vasile Bogrea, pedagogului Onisifor Ghibu ºi
etnobotanistului Alexandru Borza, cãrora
Dumitru Pop le-a înscris, astfel, prestigioasele
nume ºi în istoria cercetãrilor referitoare la cul -
tura tradiþionalã româneascã. 

Dintre mai multe studii pe care le con sa -
crase lui Ion Muºlea ºi Arhivei de Folclor a Aca -
demiei Române, Dumitru Pop a ales pentru volu -
mul antologic doar textul, dezvoltat ºi completat
ul te rior, al unei comunicãri de succes, susþinute la 
a 65-a aniversare a instituþiei academice clujene,
în octombrie 1995, text apãrut, un an mai târziu8,
cu acelaºi titlu. Au rãmas neantologate în volum
medalionul din 1967, încredinþat, la moartea
înain taºului sãu, publicaþiei oficiale a Uni ver si -
tãþii Babeº-Bolyai9, solida sintezã istoricã: Clujul
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6 Dumitru Pop, Studii de istoria folcloristicii româneºti. Baia Mare, Editura Umbria, 1997, 328 p. [Ac a de mia Românã,
Filiala Cluj-Napoca, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” ºi Universitatea „Avram Iancu” Cluj-Na poca].

7 Cu concursul unor discipoli devotaþi: Constantin Corniþã ºi Georgeta Corniþã, de la Universitatea de Nord Baia Mare,
Ion Cuceu ºi Maria Cuceu de la Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”.

8 Vezi Moºtenirea Arhivei de Folklor a Academiei Române, in „Studii ºi Comunicãri de Etnologie” X (1996), p. 7-14. 
9 Ion Muºlea, în „Studia Universitatis Babeº-Bolyai” Philologia, Fasc. 1, p. 145-147.



− centru de cercetare a culturii populare româ -
neºti10, precum ºi remarcabilul eseu: Ion Muºlea
în contextul cul tural-ºtiinþific al epocii sale11.

Unui alt cunoscut etnograf ºi folclorist clu -
jean, lui Traian Gherman ºi revistei „Comoara sa -
telor”, i-a rezervat studiul Din istoria folclo risticii
româneºti. Traian Gherman, cu care se încheie pri -
ma secþiune din antologia apãrutã, alte douã lucrãri
despre pãrintele revistei de la Blaj rãmânând în
periodicele în care au fost publicate iniþial.

Cele ºapte studii, grupate în partea a doua a
cãrþii, sub titlul Scriitori români de inspiraþie
folcloricã, abordeazã o tematicã interesantã inter -
disciplinar, urmãrind, în succesiune istoricã, pro -
blematica enunþatã la Ion Codru Drãguºanu,
Mihai Eminescu, George Coºbuc ºi Pavel Dan, în
spiritul identificãrii „temeliilor folclorice” ale li -
te raturii noastre culte, aºa cum le cãutase ºi pro -
fesorul sãu Ion Breazu, de la aceeaºi catedrã a
Literelor clujene. 

O altã componentã majorã a activitãþii sale
ºtiinþifice au constituit-o lucrãrile având ca temã
centralã credinþele, riturile ºi ritualurile populare,
în spe cial cele agrare. Ideea studierii aprofundate
a acestora l-a atras puternic încã din prima etapã a
manifestãrilor publicistice, schiþa monograficã
asu pra Pluguºorului în Transilvania, din 196012,
reprezentând, dupã Cursul de folclor literar ro -
mânesc13, debutul ºtiinþific rel e vant, urmat de
coop tarea sa în prestigiosul colectiv naþional de
universitari, coordonat de George Cãlinescu ºi
Ale xan dru Rosetti pentru elaborarea primului
nostru tratat de Istoria literaturii române, unde a
scris, în colaborare sau singur, capitolele despre
„Obiceiuri de Anul Nou” „Obiceiurile primãverii

ºi verii”, „Obiceiurile în legãturã cu momentele
mai importante din viaþa omului”14.

Dupã ce ºi-a publicat selectiv materiale din
colecþiile prime de folclor din Sãlaj ºi Lãpuº, în
întâiul volum al ediþiei seriale Folclor din Tran -
silvania15, demersurile sale ºtiinþifice au fost con -
ti nuate, mai aplicativ, în etapa deplinei maturitãþi
ºtiinþifice, prin alte contribuþii ritologice, refe -
ritoare la zona Vãii Gurghiului, unde, între 1966-
 1969, a condus investigaþiile colective ale mem -
brilor Secþiei de etnografie ºi folclor a Filialei
Cluj a Academiei R.S. România. Astfel, a apãrut
un remarcabil ºi novator studiu: Contribuþii la
studiul jocurilor de priveghi din zona Vãii Gur -
ghiului, publicat iniþial în „Revista de etnografie
ºi folclor”16, dar ºi unul despre Vârsta povesti -
torilor ºi arta povestitului17, devenite capitole în
monografia etnologicã a Vãii Gurghiului18, alã -
turi de altele, precum Naºterea19, Ritualurile de
nuntã20, Pluguºorul21. Au urmat apoi alte douã
studii în reviste: Motivul „paharului de aur” în
folclorul românesc22, Motivul „Stâna prãdatã” ºi 
folclorul din Maramureº23. Unele dintre aceste
lucrãri au fost reluate de noi în vo lumul Valea
Gurghiului. Monografie etno lo gi cã24, apãrut la
doi ani dupã decesul dascãlului nostru.

Intervenþia sa oportunã în disputa „istoricã” 
a filologilor ºi etnologilor români privind ca rac -
terul pas to ral sau agrar al culturii populare ro -
mâneºti, odatã cu apariþia în Revista de folclor a
studiului consacrat versiunii transilvane a Plugu -
ºorului, poate fi interpretatã ca una de profund
rãsunet, care avea sã de ter mine, nu numai pe
Dumitru Pop, dar ºi pe alþi cercetãtori clujeni ºi
bucureºteni, la un veritabil angajament po lemic
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10 Vezi în „Anuarul Arhivei de Folclor” XII-XIV (1991-1993), p. 265-288.
11 Vezi revista „Cetatea culturalã” II (2000), nr. 10.
12 Vezi „Revista de folclor” V(1960), nr. 1-2, pp. 114-131.
13 Partea I. Cluj, Litografia Învãþãmântului, 1957,190 p.
14 Vezi în Istoria literaturii române, Bucureºti, Editura Academiei R.P.R., 1964, p. 16-67.
15 Bucureºti, Editura pentru Literaturã, 1962, p. 155-218 ºi 443-470. 
16 Vezi Tom XIII (1968), nr. 2, p. 131-141.
17 În „Revista de Etnografie ºi folclor” IV (1969), p. 263-269.
18 Iniþial publicatã sub titlul Folclorul Vãii Gurghiului, în Marisia VI (1976), VII (1977), VIII (1978).
19 În Marisia VI (1976), p. 360-362.
20 În Marisia VII (1977), p. 362-373.
21 În Marisia VI (1976), p. 591-592.
22 În Dacoromania III (1976), p. 277-288. Iniþial, studiul fusese publicat în „Studia Universitatis Babeº-Bolyai”, se ries

Philologia, 1970. Fasc. 2, p. 19 - 29.
23 „Stâna prãdatã”, un motiv din sfera mitologiei pas to rale, reprodus parþial în Calendarul Maramureºului, Baia Mare,

1980, p. 72 - 73.
24 Coordonatori: Ion Muºlea, Dumitru Pop, Ion Taloº. Ediþia a II-a îngrijitã de Ion Cuceu, Cluj-Napoca, Editura

Fundaþiei pentru Studii Europene, 2008, p. 37-38, 74-77, 78-94,141-147.



de anvergurã în investigarea sistematicã a ritua -
lurilor agrare româneºti. Opþiunea sa teoreticã a
marcat, într-un anumit fel, ºi prima turnurã favo -
rabilã de sprijinire a ipotezelor deschise de adver -
sarii teoriei lui Ovid Densusianu, din perioada
interbelicã.

Dupã mai puþin de un deceniu ºi dupã con -
tribuþiile altor cercetãtori în capitolele de folclor
din tratatul amintit de Istoria literaturii româneºti,

în 1968, Dumitru Pop revenea la unul din con -
stan tele sale interese tematice, cu un nou studiu
im por tant, consacrat obiceiurilor agrare, Intre
cân tecele de secere ºi colinde25

, oprindu-se, de
aceastã datã, la mo tive agrare identificate în re -
pertoriul de colinde, atingând, în spe cial, pro -
blema „amestecului de repertorii”, respectiv, axa -
te pe identificarea ºi explicarea prezenþei unor
formule poetice/ mo tive-imagini de colindã în
structura compoziþionalã a cântecelor cere mo nia -
le de seceriº.

Acesta a fost momentul în care Dumitru
Pop, ºeful de atunci al Secþiei de etnografie ºi
folclor din Cluj, ne-a încredinþat sarcina realizãrii
unui cor pus al ritualurilor agrare româneºti.

Retragerea sa de la conducerea Secþiei de
etnografie ºi folclor, în 1969, n-a însemnat, din
fericire, întreruperea colaborãrii noastre, cãci cu
vreo zece ani înainte de apariþia, în 1989, a lu -
crãrii sale Pluguºorul - sintezã folcloricã ro mâ -
neascã26, eliberat de o parte din sarcinile de la
facultate, profesorul nostru s-a reapropiat de
insti tutul pe care-l condusese. În 1985 a acceptat,
la insistenþele noastre, sã devinã membru al re -
dacþiei Anuarului de folclor, ºi ne-a cerut ajutorul
pentru a-ºi documenta, cât mai solid arhivistic,
atât studiul monografic despre Pluguºor, cât ºi
cele despre Paparuda27, Caloianul28 ºi Drãgaica 29,
îndemnându-ne din nou sã nu abandonãm, la rân -

dul nostru, proiectul ambiþios al Corpusului ºi
tipologiei ritualurilor agrare, pe care-l iniþia se -
rãm prin 1968-1969. 

S-a bucurat sã poatã constata cât de bogate
erau informaþiile despre credinþe, despre rituri ºi
ritualuri agrare în fondurile de manuscrise ale
Arhivei de Folclor a Academiei Române, dar mai
ales de excerptele noastre aproape com plete, gru -
pate în corpusul de arhivã constituit, pe care le-a
putut utiliza în studiile sale30, atât de temeinic
documentate, din acel memorabil volum. 

Proiectaserãm împreunã inventarieri ºi
apro fundãri bibliografice ex haus tive pentru toate
aceste ritualuri agrare, iar la alcãtuirea cor pu -
surilor tipologice pentru fiecare rit ual urma sã-ºi
revadã schiþele monografice elab o rate. Seria de
lucrãri trebuia sã adune ºi sã sistematizeze tri -
partit: A. Descrierile ritualurilor, B. Indexarea
tipologicã a motivelor-formulã, C. Corpusurile de 
texte, dupã modelul lucrãrii noastre din 198831.
Se profila, astfel, o lucrare enciclopedicã, menitã
sã demonstreze prevalenþa elementelor de culturã
popularã agrarã faþã de cele pãstoreºti.

Dificultãþile exhaustãrii documentaþiei bi -
bliografice ºi de arhivã, copleºitoare în cazul Plu -
guºorului, au fãcut sã întârzie mult lucrãrile la
corpusul propriu-zis al ritualurilor agrare, încât,
din nefericire, profesorul Dumitru Pop n-a mai
apucat sã se bucure nici de cele douã vol ume32, pe 
care le-am închinat amintirii sale, ex act în anul
când ar fi împlinit 80 de ani, în 2007.

Asupra unora dintre studiile pe care le-a
antologat în volumul din 1989, autorul a revenit,
cum obiºnuia, cu completãri substanþiale în ver -
siunile fi nale ce sintetizau demersurile sale ante -
rioare, astfel cã Obiceiuri agrare în tradiþia po -
pularã româneascã33, la fel ca Folcloristica
Mara mureºului, s-a bucurat de cel mai mare suc -
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25 Folclor literar II, Timiºoara 1968, p. 185-191.
26 În cartea sa, Obiceiuri agrare în tradiþia popularã româneascã, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1989, p. 25-231, cea mai

importantã, dupã Folcloristica Maramureºului, Bucureºti, Editura Mi nerva, 1970.
27 Dumitru Pop, Paparuda, în Idem, Obiceiuri agrare ..., p. 132-144.
28 Idem, Caloianul, în Idem, Ibi dem, p. 145-170.
29 Idem, Drãgaica, în Idem, Ibi dem, p. 171-201.
30 Vezi, în acest sens, nota 83, de la pagina 41, cu mulþumirile pentru ajutorul în excerptarea materialului ex is tent în

fondurile Arhivei de Folclor a Academiei Române. 
31 Ion Cuceu, Maria Cuceu, Vechi obiceiuri agrare româneºti. Tipologie ºi cor pus de texte. Bucureºti, Editura Mi nerva,

1988.
32 Ion Cuceu, Maria Cuceu, Ritualurile agrare româneºti I. Pluguºorul în spaþiul românesc extracarpatic, Cluj-Napoca,

Editura Fundaþiei pentru Studii Europene, 2007. Pe pagina 5 stã scrisã dedicaþia postumã: In memoriam prof. univ. dr.
Dumitru Pop; Idem, Ibi dem, vol. II Pluguºorul în spaþiul românesc intracarpatic. Cluj-Napoca, Editura Fundaþiei
pentru Studii Europene, 2008.

33 Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1989, 216 p.



ces, fiind recenzatã elogios în reviste de spe -
cialitate ºi de culturã34, dar, mai ales, masiv utili -
zatã în lucrãri apãrute ul te rior, prin zeci de citãri.

Astfel, ca sã exemplificãm cu privire la
aceste revizuiri treptate, cel de-al ºaselea studiu
din volumul apãrut la Editura Dacia, Imagini de
colindã în cântecul cer e mo nial de secere,venea,
faþã de textul din 1968, cu importante consideraþii 
noi de ordin teoretic, configurate într-o ipotezã
privind „transferurile [motivistice] de la o ca -
tegorie folcloricã la alta”, ce îl ajutau pe autor sã
ajungã la raporturile „de profunzime” dintre cân -
tecele de seceriº ºi colinde, specii manifestând
evidente afinitãþi funcþionale, de mitologie agra -
rã. „Atât colinda, cât ºi cântecele de seceriº -
spunea cercetãtorul în noua versiune − reprezintã, 
la origine, demersuri magice, vizând acelaºi
obiec tiv: fertilitatea, rodirea. Amândouã se înte -
meiazã pe magia cuvântului, la care se adaugã ºi
alte procedee, cum ar fi aspersiunea, pãstratã, atât 
în obiceiul [propriu-zis], cât ºi în textul cununii la
secerat, dar prezentã, de asemenea, în textul co -
lin dei (rouratul) ºi odinioarã chiar în practica
colindatului”35.

Chiar dacã se putea întrevedea, încã de la
prima redactare, din 1968, tendinþa spre abor -
darea sistemicã a problemelor mitologiei ºi ri -
tologiei agrare, dublatã firesc de ideea de studiere
a acestora pe o bazã documentarã cât mai vastã ºi
cu obiective gen er ale ambiþioase, în realizarea
cãrora, la începutul anilor ’70, ne-a antrenat di -
rect,versiunea de dupã 20 de ani e incomparabil
mai fundamentatã teoretic. 

În acest spirit de gândire ºi reorientare teo -
retico-metodologicã, profesorul Dumitru Pop se
referea cu obstinaþie la baza etnograficã a textelor
rituale, anume la prezenþa ºi funcþiile obiectului
rit ual − cununa secerii − în formule de colindat ºi
în texte de colind, în oraþiile ardelene dupã colind, 
comparate cu cele din cântecele rituale desprinse
din ceremonialul de încheiere a recoltãrii, ape -
lându-se, totodatã, ºi la alte elemente „comune”
din desfãºurarea celor douã scenarii rituale: ora -
þiile ce însoþesc masa ceremonialã ºi dansul la
cununa secerii, rolul gazdei, vãzute de etnolog ca

„similitudini gen er ale”, apoi urmãrite în pro ce -
sele de „demagizare” ºi „demitizare” prin care au
trecut, atât riturile agrare, cât ºi textele rit ual-ce -
remoniale. 

Ediþia completatã a studiului se referã, în
continuare, ºi la „similitudini de amãnunt”, co -
borând în analiza comparativã pânã la nivelul
diverselor componente structurale ale textelor su -
puse analizei. Apreciind cã toate acestea explicã,
într-o viziune holisticã, integratoare, abandonul
ipotezelor „puritãþii gen u ine” în relaþiile dintre
domenii distincte ale culturii tradiþionale ºi justi -
ficând argumentat „transferul unor texte întregi
sau al unor fragmente [motivice] de la o categorie
folcloricã la alta”36, Dumitru Pop anticipa, într-un 
anume fel, deschiderea paradigmaticã spre o con -
cepþie sistemicã, fecundã ºi originalã asupra tutu -
ror componentelor agrariene ale culturii noastre
tradiþionale ºi a raporturilor subiacente dintre ele -
mente numai aparent dis pa rate. Lecþia aceasta, de
mare rezonanþã teoretico-metodologicã pentru
sem na tarii acestui medalion, a fost fundamentalã
în opþiunile con struc tive ale seriei de lucrãri de d i -
cate la Cluj-Napoca, ritualurilor agrare româneºti.

Dupã ce provocase, cu studiul despre Plu -
guºorul în Transilvania, din 1960, o adevãratã
turnurã favorabilã ipotezelor „agrariene”, cer ce -
tã torul cãuta, de acum, puncte de sprijin în studii
mai vechi sau mai noi: Ion Ionicã37, Mihai Pop ºi
Pavel Ruxãndoiu38, în vederea identificãrii ºi cir -
cumscrierii unei viziuni coerente ºi a unor de -
mersuri in ter pre ta tive riguroase ºi organice, cât
mai com pre hen sive asupra gândirii mitologice ºi
ritologice agrare, ca parte a filosofiei populare
româneºti, a unei înþelepciuni de viaþã specifice
satului românesc aºezat ºi durabil.

Astfel, pornind de la intuiþiile profunde ºi
de la constatãrile fãcute de Ion Ionicã privind
„înrudirile ce le prezintã cântecele de secerã din
zona cercetatã cu alte materiale folclorice ro mâ -
neºti ºi cu privire la faptele de viaþã ce au generat
anumite imagini din cântecele studiate”39,
Dumitru Pop apreciazã cã etnosociologului ro -
mân i-au scãpat, totuºi, din vedere numeroase alte 
variante, care fuseserã publicate an te rior tezei lui
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34 Vezi Lista de lucrãri publicate, în Mentori ºi discipoli…, p. 24, 25-26.
35 Dumitru Pop, Imagini de colindã în cântecul cer e mo nial de secerã, în op. cit., p. 201-212.
36 Ibi dem,p. 204.
37 Dealu Mohului. Ceremonia agrarã a cununii în Þara Oltului, Bucureºti, Tipografia Bucovina − I.E. Toroutiu, 1943.
38 Folclor literar românesc, Bucureºti, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 1976.
39 Loc. cit.



din 1940, variante ce i-ar fi putut consolida argu -
mentaþia. Astfel de documente − aprecia Dumitru
Pop în 1989 − i-ar fi nuanþat lui Ion Ionicã obser -
vaþiile în legãturã cu motivul spe cific colindei de
peþit, intrat în cântecul cununii, unde acesta a fost
ev i dent resemantizat ºi încãrcat cu altã funcþi -
onalitate internã.

Nici ipoteza avansatã de Ion Ionicã în 1940
(1943) asupra motivului ªi vin pãsãrele – afirma
Dumitru Pop în versiunea din volum a studiului −
„nu ne mai poate mulþumi”40, astãzi, când be -
neficiem de o altã bazã documentarã de câteva
zeci de ori mai mare. Evidenþiind larga lui rãs -
pândire în repertoriul colindelor ºi în cel de cân -
tece propriu-zise, începând cu o variantã publi -
catã în revista lui Iosif  Vul can, „Fa milia”, în 1871, 
pe care o alãturã, sinoptic, primei „înfãþiºãri” a
motivului de secere din varianta atestatã cu 16 ani
înainte, în 1855, de Schuster, în „Telegraful ro -
mân” de la Sibiu, autorul studiului, dupã ce-i
dezvãluise acesteia difuziunea largã, „în cea mai
mare parte a Transilvaniei, de unde a trecut ºi în
regiunile sud-estice ale þãrii, ajungând pânã în
judeþele Ialomiþa ºi Tulcea” ºi dupã ce-i de ter -
minã funcþionalitatea iniþialã de „colind de fe -
cior”, aratã cã se pot face, în aceastã conjuncturã,
câteva noi observaþii asupra semnificaþiei gen u -
ine a motivului. 

Funcþionalitatea lui iniþialã „trebuie cãutatã 
în contextul colindelor de fecior”, al acelor mo -
tive ce „fac lauda, elogiul tânãrului aflat la vârsta
cãsãtoriei”, prin numirea calitãþilor ce-i sunt adre -
sate de toate fetele41. „Transferul nu s-a fãcut
direct, ci prin cel de-al treilea [motiv de] cântec rit ual
de secerã”, susþine Dumitru Pop. Odatã trecut
între cântecele de seceriº, într-o contaminare cu
mai puþin rãspânditul Stãpânã, stãpânã, motivul
trebuie sã fi contribuit la realizarea ipoteticã a
„unei creaþii înrudite cu colinda”, ce ar fi avut,
probabil, o funcþie similarã, de asigurare a înde -
plinirii datinei strãbune, iar abia apoi ar fi migrat
între motivele ce alcãtuiesc, târziu, cântecul Buz -
du ganului, sporindu-i acestuia, „caracterul com -

pozit, dar impunându-i, totuºi, o semnificaþie
deo sebitã de cele ce le-a avut an te rior”42.

În finalul acestei redacþii ultime a studiului
sãu, Dumitru Pop lanseazã timid o interesantã
ipotezã vizând evoluþia istoricã lentã a motivelor
în discuþie: „Existã unele indicii cã în formele sale 
mai vechi, cântecul acesta va fi fost mai apropiat
cântecului descriptiv din nordul ºi nord-estul
Tran silvaniei, care înfãþiºeazã seceratul, facerea
cununii ºi, totodatã, condiþia tinerei ce o purta de
la holdã spre casa gazdei”43, sugerând ideea gene -
roasã a necesitãþii instrumentelor de lucru tot mai
complexe.

ªi studiul monografic dedicat Pluguºorului
a trecut prin acelaºi proces de revizuire, adãugire
ºi completare. Publicat mai întâi în buletinul ºtiin -
þific sibian „Studii ºi comunicãri”44, el a fost pro -
fund revãzut în volumul din 1989, unde Dumitru
Pop acordã un loc mai aparte „oraþiei nãsãudene”
la cununã, fãcând, de altfel, ºi câteva noi referiri
de substrat la ritualul propriu-zis. „Cea de-a treia
versiune a poeziei Pluguºorului a fost atestatã pe
o arie mult mai redusã decât cele de care ne-am
ocupat pânã aici. Practic, ea se limiteazã la zona
Nãsãudului, din care s-au cules, însã, mai multe
variante”45.

Dupã analiza oraþiilor le gate de Crãciun ºi
de Anul Nou, aceastã versiune aparte [oraþie a
colacului la cununa secerii] ilustreazã „un alt mo -
ment din calendarul tradiþional pop u lar: înche -
ierea seceratului, cu ceremonialul cununii. Mai
ex act, ea alcãtuieºte o anume secvenþã a oraþiei pe 
care o rosteºte una dintre fetele ce o însoþesc pe
aducãtoarea cununii, dupã ce soseºte la casa gaz -
dei, împreunã cu alaiul secerãtoarelor”46. Textul
este mai scurt ºi mai concentrat, „întrucât nu mai
înfãþiºeazã toate etapele procesului agricol,
oprin du-se numai asupra mãcinatului ºi fãcutului
colacului; alteori este amintit ºi plugul ºi aratul,
fãrã sã se insiste asupra lor”47.

În viziunea interpretativã avansatã de
Dumitru Pop, oraþia colacului rostitã la masa de
comuniune a ceremonialului cununii manifestã
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40 Ibi dem, p. 206.
41 Ibi dem, p. 208.
42 Ibi dem, p. 212.
43 Ibi dem.
44 Vol. IV (1982), p. 145-172.
45 Ibi dem, p. 88.
46 Ibi dem, p. 88-89.
47 Ibi dem,p. 89.



fireºti apropieri faþã de versiunea colind, „ceea ce
ar îndreptãþi ipoteza cã, în trecut, într-o epocã pe
care nu o putem preciza, unul ºi acelaºi text se
interpreta în amândouã aceste ocazii de cãpetenie
le gate de cununã: ºi atunci când, vara, la în che -
ierea seceratului, prin ea [prin cununã], demonul
rodniciei era adus din câmp la casa gospodarului,
unde era ferit de intemperiile iernii, precum ºi pri -
mã vara (la vechiul An Nou agrar), atunci când
demonul rodniciei era dus din nou ºi aºezat în ul tima 
brazdã semãnatã, ca sã asigure belºugul în noul an”48.

Dar elementele structurale de Pluguºor din
oraþia nãsãudeanã a colacului secerãtoarelor se
apropie foarte mult „de versiunea oraþie a cola -
cului la Crãciun, fãcând impresia cã sunt venite
din cuprinsul acesteia”49. Prin anume trãsãturi ale
sale, textul acesta rit ual este „deplin motivat în
momentul ce încheie ceremonialul propriu-zis al
cununii, contribuind la sublinierea atmosferei de
joc ce caracterizeazã, cel puþin în ultimul secol,
acest mo ment. S-ar putea ca, înainte vreme, sec -
venþa aceasta sã se fi desfãºurat într-o atmosferã
de mare sobrietate ºi solemnitate, textul întrunind
atunci acelaºi caracter, propriu versiunii colindã.
Evoluând în direcþia cunoscutã, secvenþa în dis -
cuþie va fi atras o creaþie adecvatã, din sfera ace -
leiaºi sãrbãtori ºi anume versiunea oraþie a poe -
ziei Pluguºorului”50.

Am dat aceste douã exemple de analize
aprofundate treptat de Profesorul Dumitru Pop
spre a putea reliefa însemnãtatea istoricã a contri -
buþiei sale la cunoaºterea Pluguºorului ca rit ual
agrar, comparabil, ca text definitoriu identitar, cu
Mioriþa ºi Meºterul Manole din epica versificatã.

Chiar dintru început, din titlul schiþei sale
monografice, Pluguºorul – sintezã folcloricã ro -
mâ neascã, etnologul clujean viza, critic ºi po -
lemic, excepþionala însemnãtate a textului rit ual
în cultura tradiþionalã a românilor ºi sublinia uni -
tatea adânc geneticã a acestuia în ariile folclorice
intracarpatice ºi extracarpatice româneºti. Studiul 
comparativ al celor cinci versiuni funcþionale ale
textului rit ual-cer e mo nial (colindul, oraþia dupã
colind, [de tipul binecuvântãrii colacului], oraþia

la cununa de seceriº ºi oraþia la colacul de nun -
tã), toate cele patru specifice exclusiv spaþiului
etnocultural intracarpatic, ºi for mula declamatã
din ritualul de Pluguºor, caracteristicã ariilor ex -
tra carpatice, ne-a convins definitiv de necesitatea
edificãrii unui corpus de arhivã pe aceste familii
de variante, cu bibliografierea ºi indexarea exha -
ustivã a documentaþiei existente51, dar ºi a ela -
borãrii unui motiv-in dex al textelor rituale agrare.
Ne vine în ajutor, în aceste demersuri, o ex cep -
þionalã sintezã a Silviei Ciubotaru, Obiceiuri agra -
re din Moldova raportate la spaþiul naþional52.

Sintezele enciclopedice realizate de pro fe -
sorul Dumitru Pop, între 1985-1989, fãceau parte, 
cum am mai arãtat, din vechiul proiect de cer -
cetare lansat prin 1969-1970. Toate aceste studii
din cuprinsul volumului au fost gândite ºi scrise,
dupã douã decenii, ca introduceri cu caracter mo -
nografic la pãrþile re spec tive din Corpusul ºi tipo -
logia ritualurilor agrare, edificate, într-o primã
fazã, doar ca instrumente de lucru în arhivã.

Cu un an mai înainte de lucrarea sa fun -
damentalã, Obiceiuri agrare în tradiþia popularã
româneascã, în 1988, când a apãrut primul volum 
din aceastã serie de lucrãri53, Editura Mi nerva a
limitat dras tic spaþiul tipografic, iar sinteza mo -
nograficã despre Paparudã a profesorului Pop n-a
mai putut fi aºezatã înaintea corpusului ºi tipologiei
noastre. Mai mult decât atât, secþiunea a treia a
lucrãrii a apãrut cu „scriptio con tinua” a versurilor ºi 
cu amputãri de ordin tehno redac þional de ter mi nate
de aceeaºi crizã de hârtie din „epoca de aur”.

Cercetãrile sale monografice de teren le-a
gândit, încã din primã etapã, în continuitatea fi -
reascã cu cele ale stipendiaþilor Arhivei de Fol -
clor a Academiei Române, cum ar fi putut sã fie
dacã, în 1948, instituþia clujeanã de cercetare ºi
patrimonializare a culturii tradiþionale româneºti
n-ar fi fost obligatã de „istoria nouã” sã întrerupã
ºi aceastã superioarã modalitate de investigare ºi
de îmbogãþire a fondurilor ei documentare.

Aºa se face cã, dupã ce preluase, în 1952,
cursul de Folclor literar românesc, iar în 1956
devenise ºi cercetãtor la Secþia din Cluj a Insti -
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48 Ibi dem.
49 Ibi dem.
50 Ibi dem, p. 90.
51 Cf. studiul nostru: Pluguºorul moldovenesc ºi oraþiile dupã colind din Ardeal, Banat ºi Criºana, în Ion Cuceu, Maria

Cuceu, Ritualurile agrare româneºti I, p. 9-31.
52 Iaºi, Editura Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, 681 p. Este una dintre cele mai mari cãrþi de etnologie

româneascã, la acest început de secol XXI.
53 Vezi su pra nota 31. 



tutului de Folclor Bucureºti, Dumitru Pop începe
sã investigheze douã zone folclorice din
nord-ves tul spaþiului etnocultural românesc: Þara 
Lãpuºului ºi Þara Codrului, „pete albe” pe harta
cunoaºterii etnologice ºi folcloristice. A trecut
apoi la investigaþii sistematice în Munþii Apuseni, 
în Câmpia Transilvaniei, în Valea Almaºului din
Sãlaj, iar cu echipe de studenþi în Valea Drã -
ganului ºi în zone din Bihor.

Fãrã sã-ºi fi putut valorifica in te gral ma -
terialele rezultate în urma cercetãrilor de teren,
Profesorul Dumitru Pop a publicat, în 1969, o
antologie elegantã, tipãritã luxos, cu câte un text
pe fiecare paginã, cu ilustraþiile graficianului Paul 
Fux, conþinând 348 piese, selectate pe riguroase
criterii estetice54, dar pre dom i nant lirice ºi epice,
fãcând, totuºi, loc ºi unor texte de rit ual ºi cer e -
mo nial, în partea a III-a Poezia obiceiurilor, cu
variante folclorice alese în aºa fel, încât sã nu
supere cu nimic ideo logic. 

Dar, dupã numai nouã ani, în 1978, Folclor
din zona Codrului55 se apropia de nivelul vechilor 
monografii ale Arhivei de Folclor a Academiei
Române, printr-o amplã introducere, Folclorul
zonei Codrului, de nu mai puþin de 78 de pagini,
dar, mai ales, prin masivitatea ºi integritatea tex telor 
de rit ual ºi cer e mo nial reproduse. La even tuale

ediþii noi ale acestor lucrãri vor trebui adãu gate,
din fondurile arhivistice lãsate de autor, nu doar
credinþele ºi reprezentãrile mitoreligioase,
descântecele, colindele de strat religios vechi ºi
cântecele de stea, ci ºi, desigur, alte aproape 2000
de variante folclorice pe care le-a notat din zonele 
re spec tive, în spirit filologic riguros ºi care se
pãstreazã în manuscrise, multe dactilografiate ºi
cu clasificãri gata in di cate. 

Cei 16 ani din urmã ai vieþii ºi i-a dãruit,
însã, publicãrii cu atâtea dificultãþi, a studiilor
sale56, conducerii ultimelor doc tor ate, sprijinirii
specializãrilor în etnologie de la Facultatea de
Litere ºi de la Universitatea de Nord Baia Mare ºi
grijii permanente pentru sistematizarea mate ria lelor 
de arhivã, pe care ni le-a încredinþat, ase menea
prietenului sãu Traian Mârza, alt împã timit cer -
cetãtor de teren care n-a mai apucat sã-ºi valorifice
investigaþiile folclorice atât de valoroase.

Cu un an înaintea marii sale treceri, i-a apãrut
profesorului Dumitru Pop lucrarea auto biograficã
Martor atent ºi mod est pãrtaº la istorie57, despre
care istoricul literar Mircea Popa afirma, în 2012,
cã „se înscrie în categoria me morialisticii tran -
silvãnene tradiþionale, pentru care dezvãluirea ade -
vãrului merge mânã în mânã cu intenþia educativã
ºi cu apelul recurent la moralã”58.
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 Decanul Dumitru Pop ºi absolvenþii grupei de românã-italianã a Facultãþii de Filologie din Cluj-Napoca, 
în 1973. Sursa imaginii: asociatiaculturaladobreanu.blogspot.com

54 Folclor din Bihor. Poezii populare [Oradea], Casa Creaþiei Populare a Judeþului Bihor, 1969, 348 p., [273 texte]. 
55 Dumitru Pop, Folclor din zona Codrului, Baia Mare, Centrul de Îndrumare a Creaþiei Populare ºi a Miºcãrii Artistice

de Masã Maramureº, 1978, 417 p.
56 Pe lângã cãrþile menþionate, a mai reuºit sã publice volumele: Cercetãri de folclor românesc, Cluj-Napoca, Editura Se -

dan, 1998, 238 p.; Folclor românesc din Criºana ºi Banat, Baia Mare, Editura Umbria, 1998, 238 p.; Universul culturii
tradiþionale ºi promovarea lui în cultura ºi viaþa contemporanã, Cluj-Napoca, Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã, 2003, 104 p.;
Coordonate ale culturii populare româneºti în perspectivã etnologicã, Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã, 2004, 228 p.;
Crepusculul unor valori ºi forme ale vechii noastre culturi ºi civilizaþii, Cluj-Napoca, Editura Studia, 2004, 144 p.
Însumate, studiile retipãrite în volum acoperã peste 70% din totalul celor aflate în publicaþii ºtiinþifice ºi de culturã. 

57 Cluj-Napoca, Editura Tedesco, 2005, 308 p.
58 Dumitru Pop – omul de culturã ºi folcloristul, în vol. Mentori ºi discipoli, p. 67-93. Citatul la p. 88.



Vasile Latiº
1933-2007

George ACHIM

. S-a nãscut la 28 octombrie 1933, în satul Cufoaia, din
þinutul Lãpuºului (astãzi satul aparþine, din punct de vedere
administrativ, de oraºul Târgu-Lãpuº).

. Pãrinþii: Ioan ºi Zamfira – agricultori, de religie gre -
co-ca tolicã.

. Se stinge din viaþã în data de 28 au gust 2007 ºi este
înmormântat în Cimitirul Greco-Catolic al oraºului
Târgu-Lãpuº.

. Urmeazã cursurile ºcolii primare în satul na tal, ºcoala
gimnazialã la Târgu Lãpuº ºi ªcoala Normalã de la Gherla,
pregãtindu-se pentru a fi învãþãtor. Va studia apoi la
Facultatea de Filologie a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din
Cluj-Napoca (unde îl are coleg de an pe criticul Gheorghe
Grigurcu), la specializarea limba ºi literatura românã, pe
care o va absolvi în anul 1958. Ul te rior va urma ºi studii de
lim bi clasice (greacã ºi latinã), la Universitatea Bucureºti,
însã fãrã a le finaliza prin obþinerea unei licenþe.

. Dupã terminarea studiilor universitare, va activa mai
bine de trei decenii ca profesor de limba ºi literatura românã 
la Liceul Teoretic din Târgu-Lãpuº.

. Între anii 1991-1992 va îndeplini funcþia de in spec tor
ºcolar gen eral, la Inspectoratul ªcolar al judeþului Ma ramureº.

. Între anii 1992-1998 este conferenþiar universitar la
Universitatea de Nord Baia Mare. 

. În anul 2003 i se conferã titlul de Cetãþean de Onoare
al oraºului Târgu-Lãpuº.

. A fost cãsãtorit cu Margareta, de profesie învã þã toare,
cu care a avut o fiicã, Cristina, farmacistã.

Activitatea ºtiinþificã ºi literarã

. Debuteazã în revista „Fa milia”, nr. 1/1967, cu un
grupaj de patru poezii: Eros, Cuvânt despre flori, Mãies -
trele pãsãri ºi Cenuºãreasa.

. În anul 1988 îºi susþine la Universitatea Bucureºti teza 
de doctorat, intitulatã Spaþiul ºi timpul în sistemul pãsto -
ritului din Maramureº, avându-l ca îndrumãtor ºtiin þific pe
reputatul etnolog, acad. Mihai Pop. 

Vol ume publicate

Etnologie: 

# Pãstoritul în Munþii Maramureºului. Spaþiu ºi timp,
Editura Marco & Con dor, Baia Mare, 1993. Ediþia a II-a, 
Editura Proema, Baia Mare, 2000.

Versuri:

# Odihnã rostitoare, Editura Proema, Baia Mare, 1996.
# Versuri de apropiere, Editura Proema, Baia Mare, 1998.
# Cântecele Diotimei, Editura Proema, Baia Mare, 1999.

(începând cu acest volum va semna cu numele Vasile
Grigore Latiº)
# Socrate se plânge dupã Diotima, Editura Proema, Baia

Mare, 1999.

# Cântece fãrã cuvinte, Editura Proema, Baia Mare, 2000.
# Versuri de purificare, Editura Proema, Baia Mare, 2001.
# Dreptele tãceri ale cuvântului, Editura Proema, Baia

Mare, 2002.
# Antistrofe, Editura Proema, Baia Mare, 2004.
# Urme de paºi pe zãpadã, Editura Mãnãstirii Rohia, Baia

Mare, 2005.
# Variaþiuni pe aceeaºi temã, Editura Mãnãstirii Rohia,

Baia Mare, 2006.
# Cântece pentru devenire, Editura Mãnãstirii Rohia, Baia 

Mare, 2006.
# Cântecul bãiatului nenãscut, Editura Gutenberg, Târgu-

Lãpuº, 2007.
# Cartea inocenþei, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2011

(lectura ºi stabilirea textelor: Ovidiu Gâþ ºi Mar ian
Nicolae Tomi. Cuvânt-înainte de Gavril Ciuban).

Alte scrieri:

# Viaþa de aer – epistolar Vasile Latiº-Gavril Ciuban,
Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2011.

Referinþe critice ºi evocãri:

# Adrian Þineghe, Vasile Grigore Latiº – Exerciþiu Spi  -
r i tual, Editura Scriptorium, 2008.
# Gheorghe Grigurcu, Vic tor Iancu, Augustin Cosmuþa,

Cornel Munteanu, Vasile Bologa, Adrian Þion, Mar ian
Ilea, Gheorghe Glodeanu, Terezia Filip, George Anca,
V. R. Ghenceanu, Ion P. Pop, Gheorghe Pârja, Nicolae
Iuga, Daniela Si tar-Tãut, Marius Vasileanu, Vasile
Gogea, Marius Vasileanu.
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Poet, etnoantropolog, nu întru totul fi -
losof, dar ins cu nedezminþite în cli -
naþii spre filosofare – îndeosebi spre

cea þinând de meditaþia asupra limbajului – pro -
fesor de vocaþie, în stare sã producã un adevãrat
spectacol al oralitãþii ex-cathedratice inspirate,
Vasile Latiº a ilustrat prodigios o formã înaltã,
genuinã, de cãrturãrism ardelenesc, temeinic ºi
bine asimilat, bazat pe ºtiinþã de carte ºi pe perma -
nenta cãutare a rostului lucrurilor ºi a sensurilor
originare.

În particularul ºi inefabilul fiinþei sale, omul
era greu de prins într-o formulã unicã, pentru cã
îngemãna, aparent paradoxal, ingenuitãþi decon -
certante ºi vehemenþe aiuritoare, o blândeþe apa -
rent resemnatã, de toamnã târzie, însoritã ºi cal -
mã, laolaltã cu rãvãºiri tenebroase ale fiinþei sale
ºi un energetism per sonal, mag netic, clocotitor, în 
stare sã te lase mut de uimire.

Orac u lar, orfic ºi vag neguros, Latiº reuºea
sã impunã în mod nat u ral figura omului profund,
inspirat, acela care a vãzut ºi ºtie, tocmai pentru
cã, punând pe cât se poate contingentul între pa -
ranteze, a cãutat sã ajungã la esenþe, coborând
cãtre rosturi, obârºii ºi izvoare (categorii foarte
prezente – obsesiv aproape! – nu numai în lirica
lui, dar chiar ºi în op era ºtiinþificã), în cãutarea
unor arhei constitutivi ai vieþuirii ºi ai limbajului.

În absenþa unui sistem de filosofare or ganic
articulat, proiectata epurã cogitativã a lui Latiº,
þinând de drumul sãu spre cãutarea originarului,
rãmâne fatalmente fragmentarã ºi eteroclitã, deºi
luate în sine, în doze mici, considerentele sale for -
mu late în spirit noician despre virtuþile filosofice
ºi ontologice ale rostirii româneºti sau cele despre 
configurarea arhaic-genuinã a noþiunilor de spa -
þiu ºi timp, nu sunt lipsite de originalitate ºi de o
fervoare ideatic-asociativã spectaculoasã.

Cultivat de cãtre prieteni ori emuli ºi pro -
clamat drept un ins spe cial, înþelept ºi „hãruit”,
textualizând cu incriptãri sapienþiale ºi uzând de
formulãri tenebros paradoxale, Vasile Latiº ºi-a
exersat o retoricã proprie, uºor înceþoºatã, con -
sumatã îndeosebi în oralitate ori stil epistolar ºi în
fulguraþii de cugetare. Ea vizeazã configurarea –
în spirit vulcãnescian, de data aceasta – unei di -
mensiuni arhaic þãrãneºti a existenþei, ori apro -
pierea de categorii sau marginalii ontologice

(fiin þã ºi non-fiinþã, increatul, neantul, dublul
exis tenþial etc.). Sunt, în fapt, tot atâtea aporii ºi
interogaþii personale, multe dintre ele sim ple note 
de lecturã, glosãri pe marginea unor texte filo -
sofice sau avântate consideraþii epistolare, în gen eral
emise pe un ton grav ºi ceremonios al scri i turii,
adesea sentenþios ºi apo dic tic. Ton cu efec te
studiate, pendulând între nuanþe de smerenie
blân dã, þãrãneascã, în rostiri de sotto-voce ºi in -
fle xiuni grave, metafizice, psalmodiate sac er do -
tal. Are conºtiinþa – uºor exacerbatã – a unicitãþii
sale ca fãpturã cugetãtoare, ba chiar orgoliul, din 
care nu excludem o nuanþã de histrionism, al
hermeneutului ºi al deschizãtorului de poteci ori
al cãutãtorului de sensuri ultime, val i date prin
trãire personalã directã ºi experienþã-limitã. În
lipsa unui jurnal sau a unor studii temeinice de
gen, suntem obligaþi sã dãm credit doar epis -
tolierului ce mãrturiseºte despre laboratorul sãu
de creaþie, al cãrui narativ se încarcã adesea de
exaltãri poetico-patetice, ca atunci când, de pildã,
vorbeºte într-o scrisoare cãtre un prieten1 despre
ipoteticul Efect Latiº, con cept îndeajuns de meta -
foric ºi de vag pentru a fi decisiv înclinaþi sã-l
atribuim mai degrabã poetului, aflat într-un mo -
ment de „înaripare” a inspiraþiei, decât cu ge tã -
torului ori iubitorului de filosofie: Torna, torna,
fratre, s-ar fi strigat... Dar eu am mers mult prea
departe... ºi nu mã pot întoarce. N-am cum. De
pro fun dis clamavi... dar eu de-n zadar am stri -
gat... Am crezut – din orgoliu ºi demonie, pe -
semne! Cã eu, da, Eu pot sã merg oricât de
departe, pânã la capãt de capãt. Ce capãt?
Întru... ªi am mers. Ar trebui sã pretind cã de
acum înainte ºi când n-o sã mai fiu sã se nu -
meascã EFECTUL LATIª, aºa cum un anumit
lucru se numeºte Efectul Stendhal. ªi mi-e groazã
de mine. Iar uneori: scârbã. Îmbrãcatã cãmaºa
cea de jar sau tras pe roatã... da, uneori visez la
suferinþe ºi mai mari (...). Mi-am scuturat pãrinþii
pânã-n rãdãcini, toþi, rânduri, ºi Mama se-ngro -
zeºte de mine. ªi nu e nimic de fãcut. Da, sunt
bolnav rãu de tot, Prietene! Mare e nebunia. Mai
mare durerea ºi, cuprinzându-le pe-amândouã,
mai cumplitã! ªi uneori simt nevoia sã mã purific
ca dupã omor!
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1  Vasile Latiº, Viaþa de aer – epistolar cu Gavril Ciuban, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2011 p. 46.



Nu putem ºti ce stãri ori experienþe atroce
vor fi ocazionat aceste confesiuni neguros dai -
monice, mãrturia unei propensiuni faustice de
fapt, dar ele sunt o mãrturie elocventã despre
turmentul in te rior ºi despre magmele sufleteºti, în 
permanentã ebuliþie, ale unui spirit de particularã
aperturã, cu pulsiuni metafizice nedezminþite, cu
profunzimi de cugetare ºi mãrturisite iluminãri
interioare, dar pãstrând, în acelaºi timp, stigmatul
unei neaºezãri structurale, a lipsei de coagulare
interioarã organicã, ceea ce favorizeazã izbucniri
ideatice, sporadice, în locul fluxului de cugetare
unitar. Poate cã impresia de miscellaneu, de labo -
rator sau ate lier de creaþie insuficient ordonat, pe
care o lasã op era poeticã a lui Latiº, vine tocmai
din acest blestem al fragmentaritãþii care dã sea ma
mai degrabã despre posibil ºi virtualitate, de cât
despre împlinirea gândului în op era propriu-zisã. 

Despre virtualitate, ca latenþã a Abso lu -
tului, ºi despre prodigioasele resurse de intelect ºi
simþire ale tânãrului Latiº, doar în parte trans -
laminate în op era acestuia, vorbea într-un emo -
þionant panegiric, criticul Gheorghe Grigurcu2,
colegul sãu de odinioarã de la Filologia clujeanã:
De-o uluitoare subtilitate a ideii, de-o sen si -
bilitate cu incomensurabile disponibilitãþi, înse -
tat de culturã, trãind fre netic într-o zonã idealã,
îmi dãdea sentimentul cã îi era ursit a se aºeza în
vecinãtatea unor astre de primã mãrime, a unor
Cioran, Mircea Eliade, Noica, dar n-a fost sã fie!
Sã fi fãcut parte din speþa acelor genialoizi orali,
mistuiþi în bunã parte de anonimat, pe care îi
admira Cioran, gãsindu-se oarecum vinovat cã
i-a «depãºit» prin celebritate? (...) N-am întâlnit
în întreaga-mi viaþã un om mai apt de a recepta
cele mai fine vibraþii ale fiinþei, în cazul sãu sub
semnul amãrãciunii precoce, al neîmplinirii tim -
purii, al dezastrului ce se afla chiar în miste -
rioasele sale virtualitãþi.

Prezenþa întru totul particularã a autorului
fãcea ca mirajul ºi fascinaþia ipoteticelor „pãduri
ce-ar fi putut sã fie”, acelea pe care criticul le
evocã în omagiul sãu postum, sã acþioneze sub -
iacent, nar cotic aproape, asupra auditoriului, în -
fãºurându-l într-un fuior de rostire blândã, cu
imprevizibile accente grave, hieratice ori de me -
tru orfic, proprii înþeleptului ori teosofului, în
orice caz aceluia care a aflat ºi cunoaºte adevãruri 

care celorlalþi le rãmân inaccesibile. Purtând pe
chip, fixatã cu multã mãiestrie, figura iniþiatului
Latiº se dezvãluia ºi se construia în acelaºi timp
ca un personaj, fãrã îndoialã con sis tent ºi orig i nal, 
dar ºi de o frapantã stranietate.

*

Pãstoritul în Munþii Maramureºului (apã -
rutã în anul 1993, reeditatã în anul 2000) re pre -
zintã contribuþia ºtiinþificã a autorului cea mai
relevantã ºi mai de im pact în mediile academice ºi 
de specialitate.

Lucrarea urmeazã (bãnuim cã fi del sau în
orice caz foarte îndeaproape) structura tezei sale
de doctorat, purtând titlul Spaþiul ºi timpul în
sistemul pãstoritului din Maramureº, susþinutã
la Universitatea Bucureºti, în anul 1988, sub
coor donarea eminentului folclorist ºi antropolog,
academicianul Mihai Pop. 

Despre întâlnirea mirabilã cu Profesorul, ca 
ºi despre ocaziile de a-i sta în preajmã, tocmai în
Maramureºul na tal al acestuia, cu prilejul unor
cercetãri etnologice de teren, desfãºurate la în -
ceputul anilor 70, Latiº simte imboldul de a vorbi
chiar în cuprinsul cãrþii, evocându-le cu nos tal -
gicã înfiorare, ca pe niºte praguri de viaþã care,
odatã trecute, nu au ocazionat doar geneza cãrþii,
ci au reprezentat ºi tot atâtea provocãri exis ten -
þiale. În fond, o întâlnire de destin pe care cãrtu -
rarul pro vin cial, cu generoase resurse inte lec tu ale, o 
sesizeazã ºi o fructificã pe mãsurã, cu dedi caþie ºi
fervoare. Latenþele interioare ale scri i torului, des -
pre care vorbea Grigurcu, îºi gãsesc debuºeul
potrivit pentru a se manifesta plenar, în actul de
cercetare ºi de interpretare a unei spectaculoase
realitãþi etnoantropologice, la nivel de excelenþã
chiar:

În preajma anilor 1970 se deschidea pe
valea Cosãului, în Maramureº, un ºantier de cer -
cetare care, prin numãrul celor angajaþi, pro -
mitea o diseminare completã a tuturor straturilor
culturale. Douã grupe acþionau paralel, una a
bãimãrenilor, din care ar fi fost firesc sã fac
parte, a doua a bucureºtenilor care, ca din întâm -
plare, m-a cuprins ºi pe mine. Dupã ce etnograful
Mihai Pop m-a primit cu prietenoasã severitate,
reþinându-mã ca pentru încercare într-un grup în
care mã simþeam retractil, Profesorul mi-a dat o
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însãrcinare aparte: pãstoritul. Câteva contacte
cu oamenii din sat m-au trimis ele însele la mediul 
spe cific de cercetare: versantul de miazãnoapte
al muntelui Gutâi unde am epuizat pentru întâia
oarã un chestionar care mi se pãrea atunci com -
plet. Reveneam seara pentru a-l întâlni pe Pro -
fesorul care ºtia, de fiecare datã, sã ne trimitã
acolo unde ne regãseam pe noi înºine. Au urmat
apoi marile, pentru noi, excursii montane, cu du -
rate ce variau de la 4 sãptãmâni la 8 ºi mai mult, o 
experienþã nouã, nu numai pentru memoria exis -
tenþei mele (...). Toate vacanþele mele prelungeau
ºcoala dincolo de catedrã, acolo unde eu eram
ucenicul ºi de unde începea pentru mine o de -
venire nebãnuitã (s.n.). Credeam atunci cã lite -
ratura de specialitate îmi va da dezlegarea dosa -
rului de fapte care creºtea, multiplicându-se atât
de contradictoriu, încât pãrea sã compromitã ori -
ce interpretare. Ca rãspuns la aceastã agresivã
neîncredere, am mãrit unghiul de cercetare di rect 
ºi m-am supus infinit, disciplinat la aventura
acesteia (s.n.)3.

În realizarea lucrãrii, Latiº a efectuat un
laborios ºi impresionant proces de documentare ºi 
de anchetã de teren, întins pe o perioadã de ºapte ani,
timp în care, dupã propriile-i mãrturisiri, a po -
posit, pe durata ciclului pas to ral, la aproape toate
stânile ºi comunitãþile pãstoreºti, aflate în arealul
sãu de investigaþie. Stãrile de fapt prezentate ºi
semnificaþia lor etnologicã ºi antropologicã sunt
rezultatul unei investigaþii directe, nemijlocite, a
unei informãri de visu asupra unei pletore se -
miotice ºi culturale vaste a actului pas to ral ºi a
reflexiilor subtile ºi profunde ale acesteia, de na -
turã a influenþa decisiv viaþa ºi, im plicit, viziunea
asupra lumii, a unor comunitãþi arhaice, indi so -
lubil le gate de ritmurile sempiterne ale naturii ºi
de pulsaþiile infrasensibile ale universului.

În opinia autorului4, pãstoritul este consi -
derat nu numai ca o realitate de fapt ºi ocu -
paþionalã, conexã altor ocupaþii cu/prin care se
obþine diacronic ºi sincronic realitatea etno gra -
ficã, ci ºi ca o categorie eminamente culturalã,
legatã struc tural de întregul cãruia-i aparþine ºi
de pãrþile sale. 

Privind pãstoritul nu numai ca act ocu pa -
þional ori so cial, deopotrivã cul tural ºi onto lo gic-

 existenþial, Latiº dezvoltã o remarcabilã fer voare
descriptivã, cu sugestii hermeneutice toto datã, în
considerarea, pe diferite straturi de sem ni ficaþie, a 
morfologiei pas to rale, adesea con tradictorii ºi de -
ru tante.

El pleacã de la ideea cã, deºi este produs ºi
modelat esenþial de o entitate socioculturalã dis -
tinctã ºi puternicã care-l înglobeazã struc tural,
pãstoritul îºi afirmã propria dinamicã în struc -
turarea unei viziuni proprii, întemeiatã de obicei
pe opoziþii binare – care, în timp, devin me di ate
cul tural – de tip marele/micul, apa/focul, albul/
negrul, susul/josul, sisteme de izotopii în care
pãrþile se vor supune, necesarmente, întregului.

Vorbind, într-o sistematicã ºi foarte nuan -
þatã introducere despre cadrul ºi habitatul nat u ral
pãstoresc, munþii de margine ai Maramureºului,
considerat în hotarele lui actuale, respectiv lanþul
muntos omonim ºi Munþii Rodnei sau ai Þible -
ºului, autorul constatã net cã întinsele suprafeþe
de pajiºte ºi goluri al pine, cu catene muntoase
care pot fi strãbãtute fãrã întrerupere, favorizeazã
– din vechimi imemoriale – prezenþa pãstorilor cu 
turmele lor, pendulând în chip nat u ral, dinspre
miazãnoapte spre rãsãrit, precum sunt ori en tate
spinãrile munþilor. În acest sens, în contextul rela -
þiei foarte complexe (întinsã din aria socioad -
ministrativã spre cea culturalã ori metafizicã),
autorului i se pare fundamentalã – pentru cã are
menirea de a ordona spaþiul – problema veci -
nãtãþilor ºi a hotarelor care au circumscris dia -
cronic miºcãrile antropologice ale diferitelor co -
munitãþi ori populaþii moroºeneºti.

Pentru a aprofunda sensurile noþiunilor de
hotar, margine sau delimitaþie, Latiº face un ex -
curs erudit socioistoric ºi lingvistic cu exemplarã
ºtiinþã cãrturãreascã, ceea ce presupune ºi o bunã
cunoaºtere a limbii latine ºi un remarcabil simþ al
nuanþelor ori taxonomiilor.

Concluzia exegetului este fãrã echivoc: stã -
pânirea munþilor nu reprezenta pentru o co mu -
nitate þãrãneascã, aflatã de multe ori în con flict
deschis cu autoritatea seniorialã, un simplu loc de
pãºunat, ci ceva cu mult mai de preþ, respectiv
garanþia de facto a libertãþii ºi independenþei sale.
Oronimul, muntele în întregul sãu, ºi stâna, res -
pectiv pastoraþia de pe cuprinsul acestuia, sunt
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întotdeauna in di cate solidar, într-o îngemãnare
fãrã echivoc. Faptul – un aparent as pect admi -
nistrativ mi nor – are implicaþii mult mai largi ºi
durabile în timp ce þin de perpetuarea unor repere
spaþiale foarte persistente în memoria co mu ni -
tarã, ca ºi în mentalitatea arhaicã: Acelaºi sat
pãºuneazã mai multe turme de oi în acelaºi munte 
sau în munþii învecinaþi, în cazul în care unul ºi
acelaºi munte posedã mai multe «mutãri». Cu
totul excepþional am constatat pe teren ocu -
parea «feþei» muntelui ºi a «dosului» de sate
deo se bite5.

Nu numai relaþia particularã a omului tra -
diþional cu muntele este analizatã cu fineþe (în
treacãt fie spus, Latiº deplângea cu obidã faptul
cã intelectualul român nu are culturã fol clo ri cã)
dar, antitetic, ºi cea cu valea, satele mara -
mureºene fiind îndeobºte sate de vale. Într-un
cuvânt, este luatã în considerare preocuparea de
cãpãtâi a þãranului român de a-ºi crea un spaþiu
propriu nevoilor sale, în acea interdependenþã
niciodatã încheiatã dintre om ºi pãmânt. Este
vorba de inter-acþiunea complexã dintre ocupaþii, 
forme de proprietate, evoluþia mijloacelor teh -
nice de lucru, factori pedologici ºi climaterici,
cauze istorice care înfruntã mereu atât starea
individualã, cât ºi mai ales, pe cea a obºtilor
chemate sã reziste într-un sistem închis ºi deschis
pentru totdeauna6.

Din aceastã paradigmã de intercondiþionãri
esenþiale om/spaþiu face parte, în opinia lui Latiº
(întemeiatã pe concluziile cercetãrilor de gen ale
mentorului sãu ºtiinþific, profesorul Mihai Pop), ºi
sistemul – cu încatenãri particulare în Maramureº
– de relaþii familiale, respectiv structura de neam.
Ea se constituie ca o realitate modelatoare pentru
viaþa comunitarã, având implicaþii prac tice pro -
funde ºi în desfãºurãrile pas to rale, dupã cum o
dovedeºte larga documentaþia istoricã, ono mas -
ticã sau toponimicã pe care autorul o scruteazã
avizat. 

Excursul doct, factologic, noþional ºi termi -
nologic pe care îl propune Latiº, ca pe o esenþialã
mise-en-abîme, constituitã ca o armãturã ºtiin -
þificã a cercetãrii sale, este, de fapt, o temeinicã

structurare ºi luare în posesie a teritoriului pe care 
se va clãdi demersul sãu de originalitate, adicã
interpretarea coerentã a stãrilor de fapt desprinse
din investigaþia practicã de teren.

Privit or ganic ca parte dintr-un sistem coe -
rent, so cial-cul tural, cutumiar, simbolic ºi – de ce
nu? – ontologic, pãstoritul este purtãtorul unui
semantism pri mor dial, arhaic, de naturã a struc -
tura, prin coduri ºi semnificaþii culturale, viziunea 
integratoare pe care þãranul maramureºean o are
asupra vieþii ºi vieþuirii sale. Totul în acord cu
pulsaþiile cosmosului, structura neamului ºi ri -
gorile organizãrii sociale, semnificaþia morþii ºi
implicaþiile esoterice ale unor acte rituale ori 
aspectele prac tice ºi asociative con crete ale lumii
rurale. Pãstoritul nu e singura formã de asociere
profesionalã (existã ºi forme asociative vâ nã to -
reºti sau pescãreºti), dar probabil cã este cea mai
complexã, însoþitã de o întreagã pletorã de semni -
ficaþii aparente sau ocultate. În acest con text, ana -
lizat per ti nent, de cãtre autor pe baza observaþiilor 
sale directe, realitãþi con crete de viaþã so cial-aso -
ciativã (se vorbeºte despre structura demograficã
a stânei), precum gazda de munte, baci (sau vã -
taf), pãcurari, sâmbraºi, chizeºi, adicã ierarhiile
strict stabilite în cuprinsul stânei, devin tot atâtea
noþiuni sociologice ºi antropologice performabile 
ºi operante într-un sistem, riguros organizat, pre -
cum cel descris mai sus.

Foarte interesantã ne apare observaþia7 cã în 
lumea satului tradiþional nu exista practic pro -
fesiunea de pãcurar, consideratã ca atare, ci ea era
îndeplinitã în anumite etape ale vieþii lor (cu pre -
cãdere în tinereþe) de cãtre sãteni de rând care se
vor dedica apoi fie plugãritului ºi rosturilor
îndãtinate ale vieþii þãrãneºti, fie practicãrii unor
meºteºuguri sau altor ocupaþii distincte. Pãcurãria 
rãmâne, aºadar, o realitate interstiþialã, un in ter -
mezzo biografic, care poate fi privitã ca o etapã
nu atât profesionalã, cât iniþiaticã, sãvârºitã
„într-un grup omogen deschis”, în „ceata de pã -
curari din cadrul stânii”, în condiþiile în care fie -
care stânã are taina sa iniþiaticã, secretul ei, îm -
pãrtãºit sub stare de jurãmânt cãtre membrii cetei
(sau ai confreriei!) înainte de urcatul pe munte8.
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De aici, apare o antinomie esenþialã, specificã
acestei realitãþi profesionale închise care este stâ -
na, respectiv fârtatul (adicã membrul cetei), ver -
sus strãinul, veneticul, extraneul, adicã intrusul
nedorit care violenteazã prin însãºi prezenþa sa
inopinatã o ordine prestabilitã ºi consfinþitã rit ual. 
Ori, extrapolând, am putea vorbi de dubletul opo -
ziþional, cu un semantism încã ºi mai puternic
iniþiat/noniniþiat, în care prezenþa intruzivã a ce lui 
din urma poate antrena reacþii violente de
respingere, adesea tragice, în linie mioriticã, pre -
cum cele reluate secvenþial, îmbrãcate în me ta forã
sau alegorie, de cãtre producþiile lirice (colinde
ori cântece pãcurãreºti) cu subiect pas to ral.

Desfacerea stânii la terminarea ciclului
agro pastoral (de la Sângeorz la Sânmedru) ºi
revenirea pãcurarilor în mijlocul familiilor ºi a
comunitãþii lor îndãtinate de vieþuire, esen þial -
mente sãteºti, capãtã semnificaþiile unui rit com -
plementar de miºcãri contrarii, de dez-integrare ºi 
re-integrare totodatã. Astfel, feciorul (cãci în Ma -
ra mureº, pãcurarul este tânãrul aflat înainte de
momentul cãsãtoriei) se reinsereazã so cial ºi co -
mu nitar în ordinea administrativ-juridicã ºi cutu -
miarã a satului sãu.

În descripþia semioticii particulare a lumii
pas to rale din Nordul Carpaþilor, respectiv din are -
alul maramureºean, Latiº imagineazã un sistem
de opoziþii esenþiale pentru configurarea acestui
univers, dichotomii pe care le va încastra apoi cu
fineþe în demonstraþie: Mare/Mic (nu atât o opo -
ziþie stricto sensu, cât o alcãtuire binomicã a
multor structuri profesionale ºi culturale9), Cu -
rat/Necurat, Apã/Foc, Alb/Negru, Rând/Neo rân -
duialã, Jos/Sus etc.

O opoziþie cu totul particularã pentru fe -
cunditatea ei simbolicã este cea a douã elemente
pri mor dial con sti tu tive, apa ºi focul, beneficiind
de speciale conotaþii la nivel magico-ritualic, fo -
losite în practici cu efect puternic, larg rãspândite
în lumea pastoralã, de la descântecul de vindecare 
la practicile de conjurare a primejdiei ori de în -
depãrtare a maleficiilor. Dubletul apã/foc (ochiul
de foc ºi ochiul de apã) apare expres în multe
secvenþe ritualice, fie de exorcizare, fie de in -
vocare a fecunditãþii ori a belºugului.

Relevantã, prin veridicitatea ei do cu men -
tarã care vizeazã relaþia mitico-magicã a turmei ºi
a pãstorului cu apa, este observaþia directã, de
teren, a cercetãtorului consemnatã însoþind tur ma
din satul Sârbi pânã pe Cameneþ, munte stân cos
la graniþa cu Ucraina10. Etnologul observã cã
turma evitã satele ºi, mai ales, apele de vale care
pot face rãu oilor, prin energiile joase pe care le
conþin. Potrivit credinþelor ancestrale, împãrtãºite 
de pãcurari, doar apa de fântânã ºi de izvor (de
munte, pe cât posibil) constituie sediul duhurilor
faste. De asemenea, întâlnim lãmuritoare (ºi sur -
prinzãtoare) consideraþii despre simbolistica ma -
gicã a focului viu ori despre ambivalenþa ma -
lefico-beneficã a lupului, figurã de neocolit din
bestiarul vast pe care, invariabil, imaginarul pãs -
toresc îl edificã. Focul viu (sau „mereu”, cum
întâlneºte cercetãtorul într-un sat maramureºean)
se face („se iscã”) dacã oile suferã de vreo boalã ºi 
are un simbolism foarte puternic, întregit de inter -
dicþii ferme: se aprinde înaintea strungii ºi nu se
stinge vreodatã pânã la isprãvitul mulsului, nu se
împrumutã nicicui, iar dacã cineva ar îndrãzni sã
fure vreun cãrbune din vatrã, pedeapsa ar avea
dimensiuni atât de drastice, încât moartea fãp -
tuitorului nu poate fi exclusã. Iscarea focului viu
cerea cu necesitate un act sac ri fi cial (de obicei se
jertfea o mioarã), iar el este absolut pro hibit unui
pãcurar strãin (nici mãcar pentru simplã aprin -
derea pipei). De asemenea, ca un adaos de semni -
ficaþie la relaþia constitutivã apã/foc, autorul po -
meneºte obiceiul, încãrcat de certe semnificaþii
magico-esoterice, al stingerii apelor, adunate la
stãvilarele din munte, pentru adãpatul animalelor, 
cu cãrbuni din vatra cu pricina. Concluzia etno -
logului este netã: În sistemul pas to ral, focul ob þi -
ne un as cen dent absolut asupra apei, motiv
pentru care numai prin foc se redreseazã poziþia
de anormalitate a stânii. Este im por tant sã reþi -
nem cã opoziþia foc/apã redevine activã numai în
cazuri liminare (...). Focul reprezintã principiul
masculin, principiu pe care funcþioneazã struc -
tura culturalã a stânii ºi a normelor ei11.

Magia cromatismului pas to ral este, de ase -
menea, atent analizabilã ºi duce la concluzii cu
totul surprinzãtoare: la stânile mari, oile albe ºi
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cele negre au douã târle ºi douã strungi unde sunt
mulse, sit u ate în puncte opuse ale perimetrului
stânii, pãºunatul acestora se face pe versanþi dife -
riþi ai muntelui (cele albe întotdeauna pe feþele
lui, adicã pe partea însoritã), iar ciobanii care vor
umbla cu oile albe nu se vor ocupa ºi de celelalte.

Toposul montan reprezintã o lume vastã,
misterioasã, fascinantã ºi stranie totodatã, ade -
menitoare ºi înfricoºãtoare, stihialã uneori, o
cetate orograficã pe care pãcurarii o iau în posesie 
temporarã. Un topos autarhic ºi, din punct de
vedere profesional, suficient sieºi, ceea ce ex -
clude contiguitatea sau complementaritatea: Se
crede cã în Maramureº mortul nu e îngãduit sã fie 
coborât dincolo, ba nici în cadrul muntelui peste
anumite elemente existenþiale ale omului ºi ale
turmelor: iarbã, pâraie, drumuri, câmp, care
„s-ar veºteji” ºi „ar seca”. Acestea par întâi de
toate, degradabile prin transportul mortului
peste spaþiul propriu unei vieþi eterne. Unei vieþi
eter ne, pentru cã acest spaþiu e închis în sine,
închis ºi în acelaºi timp neomologabil oricãrui alt
spaþiu al experienþei þãrãneºti (...). Pãstorii, cã -
zând sub in ci denþa agonicã a morþii sunt tineri,
munþii bãtrâni12.

În ceea ce priveºte accepþia pastoralã a re -
gimului tem po ral, ea este implacabil mediatã de
realitatea însãºi a pãcurãritului, desfãºurat în du -
ratã limitatã, în cuprinsul verii pas to rale, orientatã 
pe o singurã axã, ireversibilã, precum perioada de
lactaþie a oilor: de la început cãtre sfârºit, de la
mare cãtre mic, de la mult la puþin, în scãdere ori
decãdere continuã. S-ar putea spune cã, privit
astfel, timpul pas to ral e lipsit de dimensiunea
trecutului, aºadar de anterioritate, fixabil pe o axã
sui-generis, cu doar douã braþe, inegale: prezentul 
(mai amplu) ºi viitorul (considerabil diminuat):

Cea mai mare uimire pe care am trãit-o –
îºi mãrturiseºte Latiº una din revelaþiile sale in -
ves ti ga tive13 – a fost tocmai aceasta: impo si bi -
litatea regresiunii temporale cu care noi suntem
atât de obiºnuiþi (...). Timpul pas to ral nu are
trecut ºi nu vine din trecut, precum cel obºtesc ºi
este zadarnic sã se spunã: vara pastoralã o re -
petã pe cea precedentã.

Concluzie discutabilã, cu care putem sau nu 
fi de acord, care ex clude orice sens repetitiv al

actelor profesionale ori ceremoniale ale pãsto -
ritului.

Credem cã determinarea cu care Latiº se
focalizeazã pe dimensiunea prezentului etern din
praxisul ºi imaginarul pãstoresc, lipsindu-l pe
acesta de orice ipoteticã anterioritate, se bazeazã
– în chip surprinzãtor pentru un cercetãtor de
calitatea lui – pe argumente adesea specioase ºi o
canava logicã mai ceþoasã decât cele cu care sub tilul 
etnolog, antropolog ºi filosof in spe ne obiº nuise.
Privitã, însã, în întregul ei, Pãstoritul în Munþii
Maramureºului rãmâne o lucrare de referinþã,
doctã, aplicatã, originalã, speculativã cu mãsurã,
etalând fineþe asociativã ºi de interpretare. 

*

Destinul po etic al lui Vasile Latiº seamãnã
într-un fel cu omul însuºi: ciudat, contorsionat,
imprevizibil. Creatorul avea îngemãnãri indes -
tructibile, oximoronice, aº zice, de negurã ºi lu -
minã, de smerenie blândã ºi vehemenþã decon -
certantã, de resemnãri beatice ºi rãzvrãtiri
te ri bile. Un amestec de înþelepciune angelicã ºi o
obscuritate neguroasã, cvasidemonicã: traseul de
cre ator po etic al lui Latiº re pro duce în linii mari,
previzibil poate, antinomiile constituive ale fiin -
þei poetului. Un de but revuistic matur ºi pro -
miþãtor, cu un grupaj de poezii onorabile, în re -
vista Fa milia de la Oradea, la începutul anului
1967, dupã care o nedoritã condiþie provincialã,
greu suportabilã ºi deplânsã ve he ment de ne nu -
mãrate ori, îl face sã-ºi amâne cu (incredibil!) nu
mai puþin de trei decenii debutul ed i to rial. Acesta
se consumã la o vârstã aproape senectã, cu volu -
mul de versuri Odihnã Rostitoare, publicat în
anul 1996, la editura bãimãreanã Proema, aceea
care îi va tipãri mai apoi majoritatea cãrþilor din
uluitoarea salbã de producþie liricã ce a urmat.
Aceasta s-a alcãtuit din nu mai puþin de 12 vol ume
de versuri, publicate pânã în 2007, anul mor þii
sale, la care se adaugã un volum postum, în grijit
de prieteni devotaþi, ceea ce înseamnã cã ritmul
apariþiilor editoriale a fost de cel puþin o carte pe
an. Cadenþa creatoare neobiºnuitã, greu de
explicat pentru un poet care debuteazã în vo lum la 
vârsta de 63 de ani, dacã excludem (ºi cred cã
avem argumente sã o facem) ipoteza cã, la
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momentul apariþiei primei cãrþi, poetul ar fi avut o 
rezervã consistentã de producþie de sertar. Nu
credem cã a fost cazul. Cãrþile lui Latiº par scrise
„dintr-o suflare”, o succesiune unitarã de pro -
ducþii lirice ma ture, târzii, aparþinând – cum s-ar
spune convenþional – aceleiaºi vârste de creaþie.
De aceastã realitate, a fluxului abundent de poe -
tizare din ultimul deceniu de viaþã (cãruia, pro -
babil, receptarea entuziastã a volumelor de
poeme, mai ales pe plan lo cal, i-a sporit cadenþa ºi 
in tensitatea) se leagã, în bunã parte, atât virtuþile,
cât ºi neîmplinirile poeziei lui Latiº. Impresia co -
pleºitoare a lectorului este cã, de la prima la ul -
tima carte, parcurge un unic text, cu variaþii insig -
nifiante ºi minime diferenþe de formulã, cu
ab senþa evidentã a unor vârste sau etape de creaþie 
ceea ce eliminã, în bunã mãsurã, trãirea, efectivã
sau afectivã, prezenþa în text a unui eu liric fac -
tual, retras parcã deliberat în umbrã pentru a-i
face loc, cu magnificenþã, eului intelectiv, sen -
tenþios ºi grav meditativ. Am spune cã eul cre ator
nu este la Latiº o conºtiinþã participativã, inseratã
în filigranul textului po etic, ci o conºtiinþã de
reflectare, oarecum exterioarã desenului tex tual.
De aici, tonul gen eral al poeziei: eminamente
reflexiv ºi grav-sapienþial ori abrupt sentenþios,
ceþos orac u lar ori vizionar-orfic, subsumat unei
lirosofii personale în care eul real este greu de -
tectabil sub veºmântul tenebros al livrescului.
Suntem în prezenþa unei conceptualitãþi în bunã
mãsurã opacizate de vagul privirii poetice ori al
unei simbolistici mitico-filosofice aproximative
ori incriptate sub cadenþa gravã a rostirii. Poate cã 
în aceastã realitate îºi are temeiul impresia de
profunzimi impenetrabile ºi de adevãruri esen -
þiale, spuse cu aerul tonului definitiv. Când din
nestãvilita magmã poeticã a textului unic, se ivesc 
suprafeþe insulare mai calme, în care sinele îºi
permite luxul privirii directe înspre real, al con -
templaþiei nemediate de abstracþiuni filosofice ori 
de nebulozitãþi mitico-cosmogonice, poezia iese în 
câºtig cert, înfãþiºând nu puþine tablouri textu ale
esenþializate, de mare puritate ºi forþã a rostirii.

În tot cuprinsul liricii sale, însã, Latiº e un
aed, un bard cu ritmuri sacadate ºi inflecþiuni
grave, cu obsesia permanentã a rãdãcinilor/ obâr -
ºiilor/ izvoarelor, adicã a unui originar supra -

categorial din care izvorãsc apoi, ca într-o cos -
mo gonie per ma nent reiteratã ºi rememoratã,
arhei, monade ºi numeni, adicã tot atâtea grãunþe
vitale de sacru ale lumii. Toate aceste elemente de 
plasmã arhetipalã sunt mereu evo cate, obsesiv
chiar, în ipostaza lor primordialã, în tonalitate
gravã, cripticã ºi misterioasã. Despre gravitatea
rostirii sale poetice – o marcã stilisticã ce nu poate 
fi dezlipitã de creaþia sa, funcþionând ca o dife -
renþã specificã majorã – Latiº crede, aºa cum
mãrturiseºte într-un interviu14 – cã ea vine din
structura esenþialmente tragicã a fiinþei ºi a in -
terioritãþii sale: Nu, eu nu sunt art ist; artiºtii au
suflet ludic, se iubesc pe sine; eu sunt un suflet
tragic (s.n.). Eu sunt cre ator. Îmi plac oamenii
neartistici.

Sã admitem cã, fiinþial, Latiº e, într-adevãr,
o naturã tragicã, sfâºiat între un real pe care-l con -
siderã insuficient ºi neîncãpãtor ºi percepþiile vii
ºi acute ale unei transcendenþe foarte prezente
care-i modeleazã decisiv sentimentele ºi trãirile.
Expresia liricã a acestor stãri de fapt este, însã,
una mai puþin limpede ºi semnificantã, slujitã de o 
voce poeticã cam imprecisã ºi nebuloasã, laxã ºi
ºovãielnicã adeseori, prolixã pânã la verbozitate,
în dese rânduri, fãrã a reuºi, decât rareori, sã
ordoneze o viziune poeticã unitarã ºi congruentã,
de timbru po etic egal. Adeseori lectorul avizat are 
impresia acutã cã din text s-ar putea decupa nu -
clee poetice de mare frumuseþe, profunzime ºi
organicitate, care, însã, în ansamblul construcþiei
lirice, sunt copleºite ori sufocate chiar de emisii
textuale ceþoase, cu vag aer orac u lar, de aluviuni
ori de un limbaj po etic ambiguu, insuficient de -
cantat sau subsumat unei viziuni coerente. Când,
însã, în clipele faste ale poetului, tentaþia filo -
sofãrii ostentative ºi a unei înceþoºate ºi apro -
ximative sapienþialitãþi, a tonului grav, cu infle xiuni
sacerdotale, ostentativ cãutate, este re pri matã sau
mãcar atenuatã, „miezul” viziunii poetice se lã -
mureºte spectaculos, cu irizãri elegiace vibrante
ºi convingãtoare, amintind, ca ºi în alte rânduri,
de meditaþia rilkeanã cald amãruie, rostitã firesc,
cu discreþia ºoaptei: Toamna poate sã fie domoalã,
umbrele nucului/ subþiratice, ochiul tãu liniºtit
cãtre ziua din/ urmã. Focul în vatrã, uituc; satul
brun în valea// adormitã. Din vara-varã, ce-a mai 
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rãmas? E timpul,/ acum. Aºteptãm. Aºteptãm ce
n-a mai venit ºi are/ sã vinã-ntr-o zi: fructele,
coapte, pâinea ºi vinul, pe// masã, aºteptãm mâ -
nia cereascã sã treacã odatã cu noi./ Raze des -
picã. Se scuturã alunul tot. Pãmântul se/ arcu -
ieºte/ pe umãr, uºor, pãsãri se duc cãtre sud mai
fierbinte.// E timpul acum... Am fost primitori. Ca
din nimic/ ne-am nãscut – din pietre ºi arbori, din
gurã de/ râu, din imnici pãstori, de demult ºi
drumul întors/ cãtre casã. Toamna poate sã fie
domoalã ºi singurã – / una, ca noi. (Variantã de
toamnã) 

Temele recurente ale liricii lui Latiº þin de
tot atâtea obsesii, angoase ori edificãri structurale
ale psihismului sãu de adâncime, unele tulburi ºi
difuze, aºa cum am mai amintit: cãutarea im -
pulsului pri mor dial ºi a reperelor esenþiale ale
fiinþei, traduse printr-o adevãratã obsesie a ori -
ginilor ºi a „izvoarelor”. Aici îºi au sursa mira -
colul rodului ºi al fertilitãþii universale, epifaniile
sacrului, erosul, care de cele mai multe ori stã în
binom freud ian cu moartea, spectrul „fratelui ne -
nãscut”, privit ca un al ter per sonal complinitor,
percepþiile vagi ale unei stãri de entropie a lumii,
de haos pri mor dial, peste care creaþia încã nu ºi-a
aºezat ordinea ºi aºa mai departe. Sunt teme vãdit
majore, cãrora poetul le acordã o importanþa nu
lipsitã de o oarecare emfazã ºi de aceea convoacã
în tratarea lor un limbaj înalt, preþios chiar, gno -
mic ºi orac u lar, cu note de orfism ori de metru an -
tic. Totul se consumã, desigur, în prezenþa mo -
delelor, care uneori sunt atât de evidente, încât nu
putem înlãtura nici impresia de pastiºã, într-atât
de vãditã este suprapunerea în spirit ºi tonalitate
cu originalul (ba adesea chiar cu expresia ºi ca -
denþa traducerii româneºti a acestor modele!), la
nivelul evidenþei fiind „sonurile” hölderliniene
sau rilkeene. 

Încã din primul sãu volum, Odihnã Rosti -
toare (1996), sentimentul obârºiei, al locului pre -
destinat de ivire în lume pentru „cel bine nãscut”,
ori al vetrei sacre, încercarea de percepere ori de
„adulmecare” intuitivã a izvorului, a pulsiunilor
originare, traduse în Lo gos ori în strã-cântul an -
ces tral, devin o preocupare constantã: Rãsfrânt în
auz! Când se-ntoarce cãtre soare – rãsare/ ªi cu
raze-adunate noaptea îl ceartã întruna,/ îl
poartã, ca pe-un orb dus departe de mânã pe/
cãrãrile timpului. Dar bucuros el coboarã la va -

trã/ ºi niciodatã nu-ºi uitã obârºia cel bine nãs -
cut,/ când prunci creeazã, ºi marea-nfloritã ºi
oameni/ dar mai presus iubeºte norocul celui ce
învaþã îndelung/ ºi rãmâne la sine. Din pãcate,
însã, ca în atâtea alte dãþi, în continuarea con -
figurãrii acestui tablou al originaritãþii, discursul
po etic rãtãceºte dezorientat, chircindu-se întru -
câtva sub palele de vânt rece ale impreciziei ºi
obscurizãrii: Drept e, însã, ºi-afarã vãdeºte/ ºi
ucigaºul trece prin vântul de varã spre coastele/
abrupte ale fluviului,/ spre Asia poate sau cãtre
blânde furtuni ale anului. (Zece medi taþii
minore)

Ajunºi în acest punct, nu putem sã nu
constatãm cã poezia lui Latiº ar avea numai de
câºtigat printr-un necesar ºi dezirabil proces de
antologare. Poate cã acest lucru ar fi fost necesar
sã fie fãcut de autorul însuºi, printr-o mai mare
exigenþã de selecþie ºi de finisare a unor texte
cuprinse în volumele care s-au succedat într-o
sarabandã ameþitoare – cel puþin câte unul pe an –
în ul tima decadã de viaþã a poetului. Un filtru
critic per sonal mai dens ar fi putut îndepãrta acele
producþii ori aluviuni textuale care sufocã uneori
poezia ºi, în acelaºi timp, ar fi reuºit sã înde -
pãrteze monotonia vocii poetice ºi impresia stã -
ruitoare de „variaþiuni pe aceeaºi temã” (este
chiar titlul unuia dintre volumele sale!) cu care
rãmâne invariabil lectorul tenace al tuturor celor
13 vol ume de versuri ale poetului. Misiunea unui
viitor antologator nu va fi una uºoarã, dar odatã
fãcutã cu acribie, ea se va dovedi beneficã pentru
conturarea unei fizionomii poetice, cât mai clare
ºi mai congruente, a lui Vasile Latiº.

Existã în poezia lui Latiº sugestii mul ti ple
ale iniþierii prin cuvânt, ale accesului într-un teri -
toriu al înþelepciunii, al tainelor ºi al revelaþiei, al
apropierii de alcãtuiri imuabile ºi de adevãruri
esenþiale. Tãcerea, adicã absenþa numelui ºi a
numirii, face parte ºi ea din aceastã sui-generis
hermeneuticã a cuvântului, foarte proprie poe -
tului. Tãcerile acestuia par uneori mai încãrcate
de sens ºi mai dramatice decât rostirea însãºi: Mai 
încet... De-ai fi fost cumva fericit la-ntre cerile/
sacre, ori dacã numele tãu a fost strigat la/
Nemeea, în dealul cu coamã latã, pânã departe,/
strãbãtãtor. Nu lãsa inimã chiparoºii! Nici valea/ 
roitã. Nu munþii profetici, stihia ta sub picior/
mergãtor, iar cei credincioºi cãtre Delphi în -
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dreaptã// sã afle rãspuns, sã asculte ce Zeul
într-înºii cuvântã. (An dante religiosso) 

În forma sa orficã, eteric sacralã, cuvântul
se sublimeazã în cântec, privit ca vehicul inter -
mediar între profan ºi sacru, între om ºi zeu, ca în
imnurile de solemnã gestualitate ale lui Hölderlin, 
un model po etic ce nu poate fi tãgãduit: Acelaºi
aceluiaºi gând ºi multe-ar putea tâlcui/ înþelepþii.
Într-adevãr ei ajung pânã la cuvântul/ din urmã
dar nu-i al lor ºi nici nu trebui sã fie./ Acolo, la
rãscruce, Oameni ºi Zei se despart:/ Plinele zodii
pier ºi renasc prin îndurarea aceasta.// Dar cân -
tecul, el, se coboarã la morþi ºi-i cunoaºte/ din
moarte dupã zâmbetul mamei. Copiii nãzuit-au,/
frumoase femei ºi poeþi, ºi cei ce se desprind
acum// lângã o mare strãinã. Ei pot: ºi-ades se
roagã/ alãturi de tine. Cântecul, el, se coboarã la
morþi/ ºi fiecare se are pe sine. (Cãtre...) Fãrã
îndoialã, lui Latiº îi lipsesc onirismul prodigios ºi
revelaþia frisonantã a preromanticului ger man.
Astfel cã, neavând suficient suflu pentru a în -
chega viziuni revelatorii coerente, scriitura sa îl
obligã pe exeget sã se punã în situaþia derutantã
de a putea admira imagini dis pa rate, de mare
frumuseþe metaforicã, rãtãcite într-un melanj pâ -
clos de concepte filosofice aproximative, ca ºi
cum ar privi cu încântare o floare plãcut miro -
sitoare, rãsãritã dintr-un grohotiº arid. For mula
elegiacã a poemului este cea care rezoneazã cu
sensibilitatea introvertitã, cu interiorul poetului,
plin de magme profunde ºi neliniºtite, ex pan sive
uneori, cu conºtiinþa sa esenþialmente reflexivã ºi
cu tonul sol emn, de litanie vastã, de complainte
nesfârºitã, proprie mãºtii per ma nent îndurerate pe 
care poetul o poartã pe chip. În lungi secvenþe ale
sale, poezia pare un nesfârºit lamento, o oraþie
funebrã, rostitã pe ton sumbru care ex clude orice
posibilitate de înseninare: Þine-mã sub privire,
scufundã-mã într-apele aceste preamãrite cu
gân dul. Adã-þi aminte de mine; mã/ uitã.// Dar pe
deasupra plutind – alb guler ºi galben guler/
ne-mbie./ Vaier din vaierul luminii ºi el coborî în
devãlmãºia/ abisului, tras în mal roditor,
într-altã viaþã/ pe care noi n-am trãit-o, un veac
suspendat/ între un martie grãbit ºi celãlalt sep -
tembrie/ în care noi sãrbãtoream o blândã ab -
senþã cu/ mâinile lãsate jos, în deºert. (...)/ la -
sã-mã pe mine, un copil, sã le zoresc cu numele/
cãtre-o zi ce-ntârzie. Lasã-l sã le numeascã/ cu

numele pe cel ce-i gata de propria moarte./ sca -
pã-mã de înþelesul acesta... de celelalte câte/ stau
în puteri ºi vin ameninþãtor din mine spre mine:/
din dosul golului mai ascuns.

Uneori fervoarea imagisticã e aproape ebri -
e tarã, un soi de dicteu au to mat, de sorginte supra -
realistã, care face ca suprafaþa textualã sã fie atât
de încâlcitã ºi de rãvãºitã, încât textul devine
entropic, aproape un galimatias: Ce este/ aceastã
purã-aparenþã în noi mai ascunsã/ decât au stat
vreodatã vãditã, Ziua ºi Noaptea,/ urmându-ºi,
când floarea-de-colþ demult s-a pierdut? Iar în
acest Neunde, de-ndatã limitatul aproapelui/ sãu
de parcã vederea ar fi de ea însãºi/ orbitã ºi, dupã 
salt, cãderea mereu repetatã,/ Unde – îl port în
inimã – rãsare acel trecãtor/acela care a pãstrat
adânc nimicitul/ în inimã fãrã grai ºi în cãutãtura 
mai blândã,/ trecãtorul, mai trecãtor decât valul
care vine/ din urmã? (Elegia I)

Mai coerente, mai sintetice ºi, im plicit, mai
elab o rate din punctul de vedere al poiesisului, adicã 
al capacitãþii de textualizare a ideii, sunt evocãrile 
ºi invocãrile Diotimei, convocatã în linia ace -
leiaºi filiaþii holderliniene, în temeiul aceloraºi
„mitologicale” (titlu de poem!), pe care le rein -
terpreta frecvent ºi poetul ger man. Transgresând
uºor dinspre canavaua mitologicã spre concretul
experienþei erotice personale, poetul are clipe de
graþie când viziunea sa dobândeºte forþã ºi plas -
ticitate, iar vocea liricã devine vi brant pateticã ºi
persuasivã, impregnându-þi-se în auz cu sugestii
stãruitoare de senzualitate imnicã: Mã vei
iubi-ntr-o zi, iubire grea ºi mândrã – asemeni/
mie, azi, dar n-aº voi s-o ºtiu. Prea doare totul:
ochi ºi mânã,/ cuvânt, ºi drum alãturi, ºi noapte ºi 
luminã, o vatrã arsã,/ ºi iarbã ruginie, pe-nserat,
ºi foc uituc pe câmp departe/ prea s-au nãscut ca sã
nu þinã. Sã fugi de toþi: sã temi aceste/ blânde morþi.
(Socrate se plânge dupã Diotima XXXXVIII) 

Pe acest teritoriu al liricii erotice, Latiº se
înfãþiºeazã cu certe reuºite, propunând o poeticã
discretã, ºoptitã, cu oglindiri med i ta tive, caldã ºi
convingãtoare, a discursului amoros. Vocea sa
dobândeºte forþã ºi credibilitate, iar artefactul po -
etic, ca ºi cadenþa rostirii, sunt mult mai bine
strunite ºi echilibrate. Poetul demonstreazã aici o
remarcabilã naturaleþe, a cãrei absenþã am de -
plâns-o uneori în alte teritorii ale liricii sale. 

 Invocarea sau evocarea iubirii par, deo -
potrivã, cã-i procurã lui Latiº o stare de extazã, de
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jubilaþie interioarã pe care o converteºte liric în
rec i ta tive med i ta tive, uºor adumbrite evocativ, de 
incontestabilã frumuseþe: Iar tu, odatã, e mult
de-atunci – mi-ai spus: O,/ nu mai vorbi despre
noi, de-a dreptul, nu mai vorbi/ recunoaºte pri -
mejdia cea mare în cuvinte, le lasã,/ nu le iubi,
destinul nostru nu-l mai vorbi de azi/ înainte. Dar
plin de tãcere-i pãmântul, am spus, piatra/ se
roagã la steaua de sus ºi n-are cuvinte, þipã o/
pasãre singurã-n zare-n auz, o mie de ani
aºteaptã/ lumea frumoasã ºi sfântã sã se poatã
rosti, sã fie/ fiinþã. Atunci ea astfel grãi: De le
numeºti au sã moarã/ ºi ele-ntr-o zi, au sã moarã
ºi uite, au sã ne uite/ pe noi într-o zi cele sfinte. E
mult de-atunci: ºi vorba-i/ era aºezatã cuminte.
(Socrate se plânge dupã Diotima, variante II)

Asistãm în lirica lui Latiº la un spectacol al
eului aflat în per ma nent proces de statuare ºi de
cãutare de sine. Obsesia originarului despre care
am vorbit, interogaþiile ºi permanenta raportare la 
sacru, prilejuiesc o devoalare a sinelui, surprins
într-o succesiune de ipostaze din care nu lipsesc
avatari precum fratele nenãscut, bãiatul, strãinul, 
celãlalt, o sumã de alteri ºi dualitãþi fiinþiale care
pot sugera o oarecare formã schizoidalã de per -
cepþie a existenþei: trãitul aici se complineºte
ireductibil cu trãitul dincolo: Eu însã vorbesc aici 
de cel ce-ºi pãstreazã/ cealaltã viaþã a lui acum
nimicitã ºi nu se teme/ sã stea sub catarg des -
frunzit (...)// De mine vorbesc ºi de tine de-odatã,
la judecatã rãmaºi./ De vii ºi de morþi cum
se-ntâlnesc la vaduri/ de ape ºi se-nbie sã bea
deopotrivã din val. (Plâns I) Eul îºi conþine inva -
riabil geamãnul eteric, o prezenþã adesea fu nebrã,

dãtãtoare mai degrabã de frisoane, decât adu -
cãtoare de echilibru: Unul a privit întru sine – ºi
ce a vãzut?/ Un altul, acolo, ºezând. Un bãiat
rãposat,/ de demult, ºi se minuna de somnul frun -
ziºului,/ de taina întunecatã din ape. În cripta
rece// novicele aprinde fãclii de aur. (Portret I)

Cât despre relaþia poetului cu sacrul, mereu
reiterat în ipostaze textuale pregnante, ea dez -
voltã o întreagã imagerie a inefabilului ori a pre -
zenþei divinului în lume, de la rãdãcinile-sensuri,
la ochiul închis înãuntru, luminând înþelesuri tai -
nice ori la foºnirile abia perceptibile ale Logo -
sului întemeietor.

Poet înzestrat, dând uneori impresia cã este
atins de aripa harului, dar adesea inegal ºi fãrã o
logicã a devenirii personalitãþii sale creatoare,
uzând de o formulã textualã care a suferit schim -
bãri minime pe parcursul ultimului sãu deceniu de 
creaþie, acela în care ºi-a publicat cãrþile, Vasile
Latiº se înfãþiºeazã judecãþii critice pe muchia,
întotdeauna paradoxalã, a monedei cu douã feþe.
De o parte scriitorul (etnologul, eseistul ºi poe -
tul), cu realizãri certe, mereu la nivel de ono -
rabilitate ºi uneori atingând excelenþa, de cealaltã
parte, gânditorul de latentã virtualitate ºi de pro -
funzimi ale cugetãrii, a cãrui prodigiozitate a rã -
mas doar întrezãritã. La nivelul atelierului sãu de
creaþie poeticã, Latiº a fost uneori prea îngãduitor
cu sine, lipsit de o exigenþã care l-ar fi putut servi
critic, ferindu-l de o seamã de inegalitãþi ale scri -
sului. Nu ne îndoim cã posteritatea va face cu -
venita ºi necesara operaþie selectivã, punând în
valoare, o datã în plus, caratele creatoare ale per -
so nalitãþii scriitorului.
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Vic tor Iancu
1936-2008

Delia SUIOGAN
Ioan-Mircea FARCAª

Date biografice1

S-a nãscut la 25 martie 1936 în satul
Agârbiciu, comuna Cãpuºul Mare, ju -
deþul Cluj, într-o familie de þãrani, din

pãrinþii Iosif ºi Floarea. Urmeazã ºcoala primarã
ºi cursurile gimnaziale în Agârbiciu, Cãpuºul Mic 
ºi Sãrmaºu (1942-1950). Între 1950-1954 este
elev al Liceului Militar „Dimitrie Cantemir” din
Predeal, pe care îl absolvã în mod strãlucit ca ºef
de promoþie. Între 1954-1955 urmeazã ªcoala
Mi litarã de Geniu din Râmnicu-Vâlcea, între rup -
tã de intrarea la Facultatea de Filologie, Uni -
versitatea „Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca, pe care
o absolvã în anul 1960.

Din 1967 este doc tor în filologie al Uni -
versitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca,
avându-l conducãtor ºtiinþific pe prof. dr. do cent
D. Macrea, membru co re spon dent al Academiei
ºi referenþi ºtiinþifici pe: acad. prof. Iorgu Iordan,
acad. prof. Emil Petrovici, acad. prof. Al. Rosetti,
prof. dr. do cent Ioan Pãtruþ. 

Profesorul Vic tor Iancu a activat la catedrã
timp de 45 de ani. ªi-a început cariera didacticã la
liceele 1 ºi 2 din Baia Mare (1960/1961), iar din
1961 intrã în sistemul de învãþãmânt su pe rior
bãimãrean (iniþial, Institutul Ped a gogic, ul te rior,
Universitatea de Nord din Baia Mare), al cãrui
cofondator este, urcând toate treptele uni ver si -
tare: asistent (1961-1965), lector (1965-1969),
con ferenþiar (1969-1990), profesor universitar
tit u lar, (1990-2005). A fost profesor universitar
con sultant ºi conducãtor de doctorat, susþinând:
cursuri ºi seminare de istoria limbii române, dia -
lectologie, limba românã contemporanã, ling vis -
ticã generalã, filologie romanicã ºi, spo radic, de
onomasticã.

Vorbitor de patru lim bi strãine (francezã,
italianã, spaniolã, rusã), pregãtirea ºtiinþificã de

excepþie ºi calitãþile didactice l-au propulsat ca
lector de limbã românã la universitãþile din
Torino ºi Milano, între 1968-1971, iar în perioada 
1991-1994 a fost lector de limbã românã la Uni -
versitatea din Budapesta.

Dând dovadã de reale calitãþi manageriale,
profesorul Vic tor Iancu a îndeplinit urmãtoarele
funcþii de conducere:

• ºef de catedrã (la Facultatea de Litere)
între anii 1971-1974; 1995-1996; 2004-2005;

• prorector al Universitãþii de Nord (1971-
1972; 1996-2004);

• ºeful Catedrei UNESCO de drepturile
omu lui, democraþie, pace ºi toleranþã (din 1998);

• secretar gen eral al Comisiei Naþionale a
României pentru UNESCO (1997-2001).

Profesorul Vic tor Iancu ºi-a dedicat în trea -
ga viaþã scopului nobil al cunoaºterii. Având re -
zultate ºtiinþifice remarcabile, a fost cooptat, din
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1971, ca membru în Societatea Internaþionalã de
Lingvisticã Romanicã. Din 1960 este membru al
Societãþii de ªtiinþe Filologice din România. Este
membru fondator (1996) al Societãþii Române de
Dialectologie.

Având în vedere activitatea literarã, a fost
cooptat în Asociaþia Scriitorilor din Baia Mare.
Interesat con stant de personalitatea lui Avram
Iancu, devine membru în Consiliul Naþional al
Societãþii „Avram Iancu”.

Preocupat de viaþa socialã ºi culturalã, se
remarcã ºi în plan pol i tic, fiind membru, timp de
aproape 10 ani, în Consiliul Interguvernamental
al Programului „Gestiunea Transformãrilor So -
ciale”, Paris (1997-2005), iar în perioada octom -
brie-noiembrie 1997 a îndeplinit ºi funcþia de
vicepreºedinte al Conferinþei Gen er ale a UNESCO.

Activitatea so cial-politicã ºi civicã

• Preºedintele Comitetului de organizare a
Alianþei Civice în Maramureº (ianuarie 1991);

• Preºedinte – fondator al Clubului de la
Baia Mare (septembrie 1994);

• Membru al PNÞCD din ianuarie 1990;
• Vicepreºedinte al Organizaþiei Judeþene

Maramureº a PNÞCD (3 man date);
• Directorul Departamentului de sintezã a

programelor PNÞCD (1996-2001);
• Coautor al Programului PNÞCD adoptat de 

congresul din ianuarie 1996.

Activitatea editorialã

În plan ed i to rial, s-a ocupat de revista
Curier (engl. Cou rier), publicaþia CNR UNESCO

(1998-2001). Din 1998 este di rec tor onorific al
revistei Pro Unione (Baia Mare). A fost membru
în comitetele de redacþie ale revistelor Buletin
ºtiinþific (publicaþia Facultãþii de Litere, Baia
Mare) ºi Studii ºi articole (revista Societãþii de
ªtiinþe Filologice, Filiala Baia Mare), fãcând par -
te dintre fondatorii acestora. A fost colaborator
con stant al celor mai prestigioase publicaþii de
specialitate din þarã dintre care menþionãm: re -
vista Cercetãri de lingvisticã, editatã de Filiala
Cluj-Napoca a Academiei Române, revistele
Limba românã, Studii ºi cercetãri de lingvisticã,
editate de Institutul de Lingvisticã „Iorgu Iordan
– Alexandru Rosetti” al Academiei Române, Bu -
cureºti. A mai colaborat la revistele ºi ziarele:
Limba ºi literatura românã, Steaua, Tri buna,

Orizont, România literarã, Luceafãrul, Drep ta -
tea, Cotidianul, Noi, românii din Ungaria,
Cronica sãtmãreanã, Glasul Maramureºului,
Graiul Maramureºului, Clipa, Informaþia zilei de
Maramureº.

Premii ºi distincþii

Activitatea didacticã, ºtiinþificã ºi culturalã
româneascã i-a adus profesorului Vic tor Iancu
premii ºi distincþii dintre care menþionãm:

• 1985 – premiul „Timotei Cipariu” al Aca -
demiei Române pentru lucrarea colectivã, Graiul, 
etnografia ºi folclorul zonei Chioar;

• În 1998 este numit cetãþean de onoare al
satului na tal, Agârbiciu – Cluj;

• 1998 – distincþie de la Ministerul Culturii
Poporului Chinez;

• 2000 – distincþie din partea Institutului
Român Pentru Drepturile Omului (IRDO);

• 2000 – distincþie de la Universitatea din
Bucureºti, însoþitã de placheta Alma Ma ter Geo -
graphia;

• 2001 – Diplomã Aniversarã din partea
Partidului Naþional Þãrãnesc Creºtin Dem o crat;

• 2003 – Di ploma Jubiliarã oferitã de Liceul 
Teoretic „Petru Rareº”, Târgu-Lãpuº;

• 2006 – Diplomã de excelenþã din partea
Senatului Universitãþii de Nord;

• 2006 – Diplomã de excelenþã din partea
Inspectoratului ªcolar Maramureº.

Activitatea ºtiinþificã

Profesorul univ. dr. Vic tor Iancu a des fã -
ºurat o intensã activitate ºtiinþificã, concretizatã în
publicarea a 7 cãrþi de lingvisticã ºi a douã cursuri 
universitare (1968 ºi 1994): Palatalizarea den -
talelor în limba românã, Facla, 1975; Limbaj
cotidian ºi rostire literarã, Facla, 1977; Cum vor -
besc românii din Ungaria, Comp-Press, Buda -
pesta, 1994; Dicþionar de ortograme, Editura

ªtiin þificã, 1995 − coautor S. Horvat; ediþia a II-a,
Univers Enciclopedic, 2000; Limbã ºi rostire ro -
mâneascã, ieri ºi azi, Dacia, 1996; Istoria limbii
române. Privire sinteticã, Editura Fundaþiei Cul -
turale Române, 2000. A ºaptea carte, apãrutã prin
grija soþiei sale, Silvia, intitulatã Greºeala atot -
puternicã, apãrutã la Editura Dacia în 2009, nu l-a 
mai prins, din pãcate în viaþã…

Este ºi autorul a peste 330 de articole ºi
studii filologice, fiind citat de majoritatea ling -
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viºtilor români: A. Avram, Mioara Avram, Gr.
Brâncuº, Gh. Bulgãr, I. Calotã, Matilda Caragiu-
 Marioþeanu, B. Cazacu, I. Coteanu, St. Du mi -
strãcel, N. Felecan, V. Frãþilã, I. Gheþie, ªt. Giosu,
Al. Graur, V. V. Grecu, Valeria Guþu-Romalo,
Liliana Ionescu-Ruxãndoiu, I. Iordan, D. Macrea, 
Gh. Mihãilã, ªt. Munteanu, I. Pãtruþ, E. Petrovici,
Gh. Pop, R. Sp. Popescu, L. Renzi, Al. Rosetti, V.
Rusu, M. Sala, N. Saramandu, R. Todoran, V. D.
Þâra, P. Valesio, E. Vasiliu, B. Villata. 

Valoarea ºtiinþificã a cercetãtorului Vic tor
Iancu este datã ºi de includerea lucrãrilor sale în
bibliografiile de specialitate ale celor mai de
presti giu lucrãri din þarã. Menþionãm, în acest
sens, cã în bine cunoscutul Tratat de dialec to -
logie româneascã, apãrut la Editura „Scrisul Ro -
mânesc”, Craiova, 1984, profesorul Vic tor Iancu
este citat ºi menþionat în lista bibliograficã cu 8
publicaþii de importanþã maximã pentru înþe le -
gerea complexului fenomen de palatalizare a den -
talelor în limba românã: Originea ºi evoluþia
pala talizãrii dentalelor româneºti (în SCL „Stu dii
ºi cercetãri de lingvisticã”, 18.3, 1967, p. 297-311),
Rãspândirea geograficã a palatalizãrii den ta le -
lor în limba românã (în SCL, 18.5, 1967, p. 541-
553), La pal at al is ation des consonnes dentales –
Critérium de répartition dialectale en da co-rou -
main (în „Actele celui de-al X-lea Congres In -
ternaþional de Lingvisticã”, 2, 1970, p. 175-181),
Rãspân direa geograficã a iotacizãrii verbelor ro -
mâneºti (în Buletin ºtiinþific, 4, 1972, p. 41-49),
Pala talizarea dentalelor în limba românã (1975), 
Dall’idioletto alla lin gua. Il romeno regionale (în 
„Actele celui de-al XIV-lea Congres Inter na þio -
nal de Filologie ºi Lingvisticã Romanicã”, 2,
1976, p. 291-296), Cu privire la semiologia ra -
porturilor dintre limbã ºi di a lect (în „Cercetãri de 
lingvisticã”, 23.1, 1978, p. 17-20), Pentru un at -
las ling vistic al românei stan dard (în „Limba
românã”, 29.3, 1980, p. 221-225). 

În perimetrul ºtiinþific al profesorului
Victor Iancu se remarcã 2 direcþii de cercetare:

a) Materiale care analizeazã ºi descriu
limba românã contemporanã: Limbaj cotidian ºi
rostire literarã, Facla, 1977; Cum vorbesc ro -
mânii din Ungaria, Comp-Press, Budapesta, 1994;
Dicþionar de ortograme, Editura ªtiinþificã, 1995
– coautor S. Horvat; ediþia a II-a, Univers Enci -
clopedic, 2000; Limbã ºi rostire româneascã, ieri
ºi azi, Dacia, 1996; Greºeala atotputernicã,

Cluj- Napoca, Editura Dacia, 2009; toate aceste
lucrãri constituie rodul unor observaþii ºi me -
ditaþii profunde desfãºurate pe parcursul a câtorva 
decenii ºi demonstreazã preocupãrile constante
ale autorului privind cultivarea limbii române.
Trebuie sã menþionãm, la acest capitol, cã a rea -
lizat ºi circa 150 de emisiuni radiofonice con -
sacrate cultivãrii limbii române.

b) Studierea variantelor regionale prin ra -
portare la limba stan dard – literarã, temã în jurul
cãreia putem spune cã a gravitat întreaga sa acti -
vitate ºtiinþificã, fiind prezent la 6 congrese inter -
naþionale de lingvisticã ºi filologie (Bucureºti,
Padova, Que bec, Budapesta, Palermo, Bruxelles)
ºi la 22 reuniuni internaþionale pe probleme de
culturã, educaþie, ºtiinþã, comunicare (Paris – 5,
Atena, Bue nos Ai res, Aix en Pro vence, Turku,
Budapesta, Bucureºti, New-Delhi, Salonic, Stadt -
sch laining – 2, Sevilla, Geneva, Varºovia, Utrecht,
Veneþia, Bar ba dos, Manzanillo – Mexic) ºi la
peste 50 de reuniuni ºtiinþifice din România:
Bucureºti, Iaºi, Cluj-Napoca, Timiºoara, Craiova, 
Ploieºti, Sibiu, Arad, Alba Iulia, Târgu-Mureº,
Oradea, Baia Mare, Deva, Turnu-Severin, Abrud, 
Nãsãud etc.

Activitatea literarã ºi politicã

Lingvist remarcabil, Vic tor Iancu s-a impus 
ºi ca prozator ºi dramaturg. Scriitorul Vic tor
Iancu a publicat vol ume de prozã, dar ºi drame.
Amintim în acest sens: Italia posibilã, Dacia,
1978; Pãmânt – cos mos ºi retur, ro man, Facla,
1980, coautor D. Mureºan; Fabule cu moralã ºi
fãrã…, Albatros, 1981, coautor D. Mureºan; În -
trebãri în asfinþit, prozã scurtã, Dacia, 1983;
Drum de piatrã, ro man, Dacia, 1986; Pãmântul
negru, ro man, Dacia, 1988; Pensiunea Barbagia,
ro man, Dacia, 1992; Avram Iancu, trilogie dra -
maticã, Clusium, 1995; Jurnal involuntar, Para -
lela 45, 2000; Blândul Dra cula, ro man, Dacia,
2002; Patul, comedie, Dacia, 2004; Drum de piatrã,
Dacia, 2004. 2 vol. (Biblioteca Dacia. Seria Ro -
man). Vol. 1: Cerul roºu; Vol. 2: Pãmântul negru;
Pensiunea Barbagia: ro man. Ed. a 2-a. Maºina de 
Scris, 2005; Culorile Purgatoriului, Paralela 45,
2006).

Ca romancier ºi dramaturg, Vic tor Iancu se
înscrie în seria scriitorilor ardeleni, care acordã o
atenþie deosebitã spaþiului în care îºi plaseazã
personajele ºi acþiunea. Cãrþile sale ne propun
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mai multe formule epice, cu o înclinaþie clarã spre 
romanul istoric, dar ºi spre drama istoricã. Pro -
iecþiile în imaginar sunt numeroase, observãm,
însã, ºi la nivelul operei sale literare acea plãcere
a documentãrii care atrage atenþia cititorului.

În romanul Pensiunea Barbagia, „centrul
interesului este acaparat de romanul istoric, care
nu este o simplã cronicã a Revoluþiei de la 1848
din Transilvania, ci reprezintã un colocviu pro -
fund asupra semnificaþiilor trecutului. Insolitã
este tocmai perspectiva pe care o propune roman -
cierul, analiza minuþioasã a trecutului din pers -
pec tiva prezentului fiind facilitatã prin recursul la
o serie de parabole care vorbesc de repetabilitatea
istoriei”2.

În Jurnal involuntar, „avem de-a face cu o
suitã de însemnãri dintre anii 1980 ºi 1989, deci
anii de crizã crescândã, ce nu mai putea fi
ascunsã, a perioadei ceauºiste. Un prim strat al lor 
este cel imediat documentar, ca ºi cum diaristul ar 
fi umblat cu aparatul de filmat pe strãzi, prin
pieþe, în instituþii, surprinzând nu aspecte ieºite
din comun, stranii, exotice, aºa cum procedeazã
numeroºi reporteri, ci realitatea comunã, tipicã,
impresionantã în bloc ca o stranietate istoricã. [...]
Întreaga viaþã a societãþii noastre se transformã
într-un fapt di vers prin care îºi fãcea loc monstru -
osul. [...] Detaliile au preciziunea clinicã a con -
semnãrii simptomelor unei maladii se vere”3.

Vorbind despre romanul Blândul Dra cula,
acelaºi Gheorghe Glodeanu afirma: „În ceea ce
priveºte tehnica narativã utilizatã, Vic tor Iancu
realizeazã un ro man-sumã, în care regãsim ecouri
din romanul-poliþist, romanul-dezbatere, romanul 
sentimen tal, romanul de senzaþie, romanul fan tas -
tic, romanul de mistere, romanul de cãlãtorie,
romanul de evocare istoricã etc.”4.

Oprindu-se asupra romanului Culorile Pur -
ga toriului, Codrin Liviu Cuþitaru scria: „Nu cu -

nosc multe exemple de introspecþie − de ase -

menea proporþii − în literatura românã sau chiar în 
cea universalã. Autorul are o adevãratã vocaþie
pentru autoscopie, pentru sondarea universului
in te rior, pânã la etalarea unui vag mas och ism

(funcþional, însã, din punct de vedere estetic!), ºi
îºi articuleazã, pe acest palier, întreaga strategie
narativã. Povestea textului ca atare este in te re -
santã ºi poate ilustra ea însãºi, la rigoare, nevoia
de introspecþie a scriitorului”5.

Despre acelaºi ro man, Gheorghe Glodeanu
afirma: „Intitulat Culorile Purgatoriului (2006),
ultimul ro man al scriitorului reprezintã rodul unei 
bogate experienþe de viaþã, precum ºi al unor
reflecþii bazate pe studiul aprofundat al sistemelor 
politice ºi al mentalitãþilor ce au dominat secolul
XX. Nu întâmplãtor, în fruntea naraþiunii se gã -
seºte un citat elocvent din Infernul lui Dante, în
mãsurã sã anticipeze problematica relatãrii”6.

Iatã doar câteva opinii asupra operei literare 
a lui Vic tor Iancu, care pot susþine caracterul
com plex al personalitãþii sale.

Cãrþile de literaturã au fost recenzate în
revistele „Luceafãrul”, „Steaua”, „Transilvania”,
„Convorbiri literare”, „Fa milia”, „Vatra”, „Astra”,
„Tri buna”, „Orizont”, „Flacãra”, „Nord literar”,
suplimentul literar „Maramureº” ºi co tidienele
„Scânteia tineretului”, „Graiul Mara mu reºului” ºi 
„Cronica sãtmãreanã”. Recenzenþi: Ana Blan dia na,
Simion Bãrbulescu, Gheorghe Grigurcu, Dumitru
Micu, Cornel Ungureanu, Constantin Cubleºan,
Vasile Igna, Ion Igna, Mihail Iordache, Serafim
Duicu, Cristian Stamatoiu, Ioan Moldovan,
Traian ªtef, Gheorghe Glodeanu, Raluca Dunã,
Gheorghe Pop, Augustin Cozmuþa, Iulian Costan -
dache ºi alþii.

Pe lângã acestea, a mai publicat ºi 3 vol ume
de publicisticã politicã: De la Revoluþie la Resta -
uraþie, Dacia, 1994; Istoria pierdutã a României
postdecembriste, Maºina de Scris, 2000; Pentru o 
culturã a pãcii, democraþiei ºi toleranþei în Ro -
mânia, Editura „Calistrat Hogaº”, 2000).

A fost coordonator al lucrãrii RomanitB
orien tale e Italia. Storia e attualitB, Ars Docendi,
2000. A tradus din italianã ºi a prefaþat ªcoala
dictatorilor de Ignazio Silone, apãrutã la Editura
Dacia în 1992.

A mai publicat ºi aproximativ 220 de arti -
cole ºi eseuri politice.

583

100 DE PERSONALITÃÞI MARAMUREªENE CARE AU FÃCUT ISTORIE

2 Gheorghe Glodeanu, Despãrþirea de Vic tor Iancu, în  „Nord literar”, nr. 7-8 (62-63), iulie-au gust, 2008, p. 12.
3 Omagiu profesorului septuagenar Vic tor Iancu, Risoprint, Cluj-Napoca, 2006, p. 57.
4 Ibi dem, p. 50.
5 http://www.romlit.ro/in dex.pl/in_memoriam_vic tor_iancu
6 Gheorghe Glodeanu, loc. cit.



Contribuþii la dezvoltarea vieþii
academice bãimãrene

Profesorul Vic tor Iancu este unul dintre
fon datorii învãþãmântului su pe rior bãimãrean,
desfã ºurându-ºi activitatea, vreme de 45 de ani, în 
mijlocul studenþilor pe care îi îndrãgea atât de
mult. Op ti mist din fire, nu ºi-a pierdut speranþa
atunci când, în mod abuziv, autoritãþile comuniste 
au desfiinþat Facultatea de Filologie înainte de
1989, visând la ziua reînfiinþãrii acesteia. Imediat
ce s-a ivit momentul propice, de dupã cãderea
comunismului, ºi-a pus la bãtaie toate forþele ºi
cunoºtinþele pentru renaºterea filologiei bãi mã -
rene. A reuºit, nu numai sã câºtige lupta la nivel
de licenþã, dar a contribuit ºi la înfiinþarea multi -
plelor masterate din cadrul Facultãþii de Litere ºi
chiar la fondarea unui IOSUD cum se numea
atunci, adicã Instituþie Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat, obþinând ºi calitatea de
conducãtor de doctorat.

 De activitatea sa de secretar gen eral al
Comisiei Naþionale a României pentru UNESCO,
ºi în gen eral de numele sãu se leagã, masteratul
Drepturile omului din cadrul Facultãþii de Litere
din Baia Mare, un masterat unic în þarã ºi în
prezent, precum ºi catedra de Drepturile omului,
democraþie, pace ºi toleranþã, coordonatã de Uni -
versitatea de Nord din Baia Mare ºi Institutul
Român pentru Drepturile Omului.

De-a lungul timpului, profesorul Vic tor
Iancu a fost susþinãtorul con stant al decanului ºi
colegului sãu, Gheorghe Pop, intrând în echipa
acestuia în vederea elaborãrii celei mai presti -
gioase monografii dialectale ded i cate zonei Chioar:
Graiul, etnografia ºi folclorul zonei Chioar (1983).
Aceastã lucrare, mereu actualã, a fost apreciatã de 
cãtre forurile ºtiinþifice din þarã, fapt care a dus la
decernarea premiului „Timotei Cipa riu” al Aca -
demiei Române, în 1985, colectivului de autori.

Preocupat de viaþa academicã bãimãreanã,
profesorul Vic tor Iancu va organiza, în Facultatea 
de Litere evenimente ºtiinþifice dintre cele mai
remarcabile, fiind în 1996, preºedintele Simpo -
zionului Naþional de Dialectologie.

În acelaºi con text trebuie sã amintim faptul
cã a fost lector de limba românã la universitãþile
din Torino ºi Milano (1968-1971) ºi la Uni ver -
sitatea din Budapesta (1991-1994).

Recunoaºterea valorii profesorului Vic -
tor Iancu se concretizeazã în citarea sa, încã din
anii tinereþii, în aproape toate lucrãrile care vi -
zeazã aspectele diacronice ºi sincronice ale limbii
române.

Din 1996 este numit ex pert Consiliului Na -
þional al Finanþãrii din Învãþãmântul Superior
pentru domeniul filologie. 

La împlinirea respectabilei vârste de 70 de
ani, Facultatea de Litere, a realizat un imp re -
sionant volum de 600 de pagini, intitulat Omagiu
profesorului septuagenar Vic tor Iancu ºi coor -
donat de asistentul sãu, Ioan-Mircea Farcaº. Lu -
crarea cuprinde douã mari pãrþi: Laudatio, în care
semneazã foºti profesori, colegi, studenþi, precum 
ºi personalitãþi de seamã ale culturii ºi vieþii po -
litice româneºti ºi partea a II-a, Studia, cu articole
grupate pe mai multe secþiuni: lingvisticã, lite -
raturã, didacticã, drepturile omului, filosofie ºi
religie. Volumul se încheie cu un ma te rial denu mit
Câteva precizãri referitoare la culturã, re dac tat de 
cãtre prof. univ. dr. do cent Tatiana Slama-Ca zacu
dedicat omagierii profesorului Vic tor Iancu.

Excerptând din materialele expuse în vo -
lum, redãm câteva fraze reprezentative pentru
pro fesorul Vic tor Iancu:

„Forurile internaþionale v-au apreciat acti -
vitatea, fiind inclus în multe comisii in ter na þio -
nale” (p. 77) – Daniela Popescu, secretar gen eral

− Federaþia Europeanã a Asociaþiei Centrelor ºi
Cluburilor UNESCO. 

„Autor al unei vaste ºi valoroase opere
ºtiin þifice ºi beletristice, coleg de o mare del i -
cateþe sufleteascã, profesorul universitar doc tor
Vic tor Iancu are ºi meritul de a fi lucrat ca am -
basador al culturii româneºti peste hotare, în Italia ºi 
Ungaria, ºi în cadrul înaltului or gan ism inter naþi -
onal dedicat ºtiinþei ºi culturii care este UNESCO”
(p. 71-72) – prof. univ. dr. Irina Moro ianu Zlã -
tescu, di rec tor al Institutului Român pentru
Drepturile Omului, membru asociat al Academiei 
Internaþionale de Drept Comparat din Paris.

„La aniversare, domnul profesor Vic tor
Iancu primeºte nu doar întreaga noastrã re cu -
noºtinþã pentru implicarea sa activã, de-a lungul
vremii, în tot ceea ce înseamnã promovarea o -
biec tivelor UNESCO în România, ci ºi mulþumiri
sin cere pentru cã ne oferã acel model de inte -
lectual angajat de care societatea româneascã are
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în mod cert nevoie” (p. 88) – Mihai Rãzvan
Ungureanu, ministru de Externe.

„Dacã astãzi putem sãrbãtori un învingãtor
(folosesc termenul cu accepþia pe care i-o dau
americanii) se datoreazã, în primul rând, ca li tã -
þilor sale umane. Un om care ºi-a pãstrat in tacte
entuziasmul, deschiderea spre nou ºi spre semenii 
sãi. Optimismul i-a fost totdeauna alãturi, sursã
de încredere, impuls spre acþiune” – lector univ.
dr. Draga Radu.

La împlinirea vârstei de 70 de ani, Bibli -
oteca Judeþeanã „Petre Dulfu” din Baia Mare, la

iniþiativa directorului, dr. Teodor Ardelean, a rea -
lizat un frumos volum aniversar intitulat 70 Vic -
tor Iancu. Caiet biobibliografic aniversar.

În memoria profesorului ºi omului politic
Vic tor Iancu, în 2009, a luat fiinþã Asociaþia
Absolvenþilor Masteratului în Drepturile Omului
Vic tor Iancu”, al cãrui preºedinte este Adrian
Solomon.

Profesorul univ. dr. Vic tor Iancu rãmâne în
amintirea noastrã drept profesorul binevoitor, pri -
e tenul studenþilor, bine dispus ºi po lit i cos, el e gant 
în exprimare, un adevãrat model de dascãl.
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Simion Pop 
1930-2008

Alina LEMNEAN

Pub li cist ºi prozator, Simion Pop s-a 
nãscut în localitatea Vãrai, judeþul
Ma ramureº. Este fiul Rozaliei (n.

Ciocean) ºi al lui Teodor Pop, þãrani. Învaþã la
Satu Mare, terminând liceul în 1949. Va absolvi
la Bucureºti ªcoala de Literaturã „M. Eminescu”
(1952) ºi Ac a de mia de Studii So cial-Politice
„ªtefan Gheorghiu”, secþia ziaristicã (1968). Lu -
creazã ca gazetar la sãptãmânale din Satu Mare ºi
din Baia Mare (1949-1951) ºi ca re porter la Ra -
dio difuziunea Românã (1952-1958). Deþine func -
þiile de secretar ºi apoi vicepreºedinte al Uniunii
Scriitorilor (1958-1968). Este re dac tor-ºef al re -
vistelor de turism „România pitoreascã” ºi „Va -
cances en Roumaine” (1972-1989). Debuteazã la
„Almanahul literar” din Cluj în 1949, iar prima
carte, culegerea de povestiri Cãlãtorie cu bucluc,
îi apare în 19551.

Colaboreazã la: „Tri buna”, „România lite -
rarã”, „România pitoreascã”, „Luceafãrul”, „Ga -
zeta literarã”, „Argeº”, „Viaþa româneascã”,
„Albina”, „Magazin”, „Utunk”, „Viaþa militarã”,
„Steaua”, „Contemporanul”, „Nord”, „Pentru so -
cial ism”, „Maramureº”. Primeºte în anul 1958,
Premiul Academiei Române pentru volumul
Paralela 45, iar în anul 1959 Premiul Academiei
Române pentru Anul 152. A fost decorat în 20
aprilie 1971 cu Ordinul Meritul Cul tural clasa a
III-a (1971) „pentru merite deosebite în op era de
construire a socialismului, cu prilejul aniversãrii
a 50 de ani de la constituirea Partidului Comunist
Român”3.

Scriitorul ºi jurnalistul Simion Pop, fost
ambasador al României în Ungaria, în perioada
1990-1992, s-a stins din viaþã, la 12 mai 2008, în
oraºul Pecs din Ungaria, la vârsta de 77 de ani, ca
urmare a complicaþiilor unei boli necruþãtoare.

În volumele de reportaje ale lui Pop, Lauda
tinereþii. Cronicã de re porter de pe ºantierul
Salva- Viºeu (1956), Paralela 45 (1958), Anul 15

(1959) sau Ore calde (1962) − cu stilul festivist ºi
neobosit entuziast al speciei în epoca socialistã,
se înfãþiºeazã realitatea din perspectiva pro pa -
gandei oficiale. Paginile dovedesc, totuºi, verva
publicistului atent la cotidian, ca ºi acuitatea pro -
zatorului capabil sã reconstituie dimensiunea mo -
ralã sau simbolicã a evenimentelor ºi sã schiþeze
profiluri pregnante. Între jurnalisticã ºi literaturã
se situeazã notele de cãlãtorie din Pieton în Cuba
(1963), Orga de bambus (1966; Premiul Uniunii
Scriitorilor), Jurnal hel lenic (1974), Cartea
Chinei (1977) sau din Oraºe infidele (I-II, 1985-
1986), unde autorul se intereseazã mai degrabã de 
di versitatea tipurilor umane ºi de varietatea ma -
nifestãrilor spiritului decât de pitorescul unor pei -
saje insolite. 

Povestirile ºi nuvelele din Cãlãtorie cu bu -
cluc, ca ºi cele din Pãmântul spânzuratului
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(1957), Afiºe de bal (1960), Faetonul (1970), sau
din Ploaie bleu (1970) valorificã atât înzestrarea
epicã a lui Simion Pop în construirea unor scene
pline de vivacitate, cât ºi  predilecþia pentru stu -
diile de caracter. Dacã publicistica lui are tentã
literarã prin interesul pentru psihologic sau sim -
bolic, ro manele Triunghiul (1964), Criza de timp
(1969), Marºul alb (1974), Luptãtorul fericit ºi
iubirea lui pãtimaºã (1979), Bestiariu (1981),
Stu dent la istorie (1985), sau Excelenþa Sa (1997),
uneori deficitare sub raportul investigaþiei ana -
litice, dar mereu atente la so cial ºi actualitate, cu
frazã con cisã ºi rapidã, par mar cate uneori în
exces de experienþa jurnalisticã. Fie cã trece în
revistã prin prisma unui triunghi erotic, dar dupã
schema rea lismului so cial ist, mutaþiile de conºti inþã
pri ci nuite de transformãrile de dupã al Doilea Rãzboi
Mondial într-un mediu mineresc (Triunghiul) sau
urmãreºte cursa împotriva morþii unui om acci -
dentat, care îºi rememoreazã viaþa într-o con -
fesiune aflatã la limita halucinaþiei (Criza de
timp), fie cã celebreazã patetic sau sol emn erois -
mul voluntarilor pe frontul antihitlerist (Marºul
alb, Luptãtorul fericit ºi iubirea lui pãtimaºã) sau
cerceteazã datinile ºi istoria Maramureºului în
încercarea de a descifra adevãruri uitate (Stu dent
la istorie), autorul este egal cu sine însuºi, în
pofida încercãrilor de înnoire a formulelor epice. 

El experimenteazã modalitãþi diferite, de la

notaþia liricã la cea alegoricã, de la tuºa fantasticã
la observaþia directã de re porter, recurge la ex -
presia frustã, condensatã ºi dinamicã a ziaristului, 
dar ºi la mijloace ale prozatorului mod ern, cum ar
fi fracturarea fluxului tem po ral, întretãierea pla -
nurilor narative, sondarea inconºtientului ºi ex -
ploatarea valenþelor simbolice ale situaþiilor ºi
gesturilor. Eseuri, poezii sau poveºti pentru copii
completeazã op era unui scriitor pro lific, nu în -
totdeauna ºi semnificativ4.

Reportajele lui Pop Simion cuprinse în
cartea Paralela 45 pun într-o luminã adevãratã
trãsãturile personalitãþii sale creatoare. Înclinaþia
cãtre un ritm domol, static, se dovedeºte ceva ac -
ci den tal sau o pozã literarã falsã. Trãsãtura sa
fundamentalã este, dimpotrivã, aceea a unui ca -
racter tumultuos, dinamic. Simþi în reportajele
sale nerãbdarea, febrilitatea în comunicarea
gândurilor ºi simþãmintelor. Simion Pop este un
pasionat. Nu este vorba despre o simplã trãsãturã
temperamentalã. Cei mai frumoºi ani din ado -
lescenþã i-a petrecut respirând mirosul de cer -
nealã ºi ºpalt, proaspãt tras la tipografie, din re -
dacþia unui ziar re gional. 

Aceastã pasiune ºi febrilitate a reporterului, 
explicã ºi conflictul care se simte în reportajele
sale între idee ºi expresie. Adicã, în mintea sa se
precipitã o sumedenie de gânduri care nu gãsesc
imediat cuvintele necesare5.

Scriitorul din Nord 

Nu ºtiu câþi scriitori nu þin la originea lor sau considerã cã ea reprezintã un reper de luat în
seamã în înþelegerea biografiei mãcar, dacã nu ºi a unor coordonate ale operei. ªtiu, însã, cã pentru
Pop Simion „baºtina” a fost un profund ºi per ma nent „acasã”, spre care avea îndreptat acul mag -
netic al sensibilitãþii sale, evocându-l cu har în multe dintre cãrþile publicate de-a lungul vieþii (25
septembrie 1930-17 mai 2008). Discret, drumurile ni s-au intersectat adesea, mai ales la Baia
Mare, unde venea cu dragoste de „moroºan”, fãrã infatuare, dar cu prezenþe notabile deopotrivã în
spaþiul pub lic ºi în perimetrul scrisului. Mi-l amintesc de când lucra la volumul Nord ºi pe coli de
hârtie, în faþa mea, la o masã colocvialã, schiþa desene pentru a-ºi ilustra cartea de însemnãri ºi
meditaþii eseistice ce va apãrea în 1972 la Editura Eminescu. Nu pot sã-l uit cu câtã mândrie localã
ne trata pe noi, reporterii de provincie, când îi solicitam interviuri, unul din ele, de mai largã
respiraþie, realizându-l în decembrie 1977. Reluat în lucrarea Punct de trecere (Baia Mare, 1995),
m-am bucurat sã-l recunoascã ca un text de referinþã, în mãrturisirile sale: Toate cãrþile mele de
reportaj au fost, îmi place sã cred, porþi spre altceva, spre o mai acutã ºi justã gândire, spre o mai
profundã ºi moralã trãire, spre o mai limpede ºi o mai fantastã visare. (Scriitorul în necontenitã
revenire la izvoarele vieþii). ªi iatã cã a venit ºi clipa când aceastã revenire a contenit, s-a întrerupt

587

100 DE PERSONALITÃÞI MARAMUREªENE CARE AU FÃCUT ISTORIE

4 Dicþionarul gen eral al literaturii române, vol. 5: P-R, Editura Univers Enciclopedic, Bucureºti, 2006, p. 311
5  „Tri buna”, 3, nr. 29, 18 iulie 1959, p. 2.



pentru totdeauna. Îi ºtiam vocaþia de homo viator, de om
care a cãlãtorit în Cuba, Viet nam, China, Grecia, iar mai
în urmã în Amer ica de Sud, ca sã citãm doar locuri de
unde bibliografia s-a îmbogãþit cu titluri precum: Pieton
în Cuba (1963), Orga de bambus (1966), Jurnal Hel lenic
(1974), Cartea Chinei (1977), No mad în Mesoamerica
(2001), pe acest din urmã volum învrednicindu-mã cu
flatanta dedicaþie de „fiu nobil al Maramureºului strãbun
din care mã revendic ºi la care mã raportez oriunde m-aº
afla în lume”. Precum acul busolei, privirea îi era mereu
îndreptatã spre Nord, spre steaua polarã a obârºiei sale,
unde, în ultimii ani ai vieþii, cei de dupã vârsta
septuagenarã, n-a mai ajuns nici mãcar în trecere, pentru
un ultim rãmas+bun. Nu i-am înþeles ezitarea, deºi, într-o
scrisoare de rãspuns la invitaþia de a veni pe „acasã” (era
în decembrie 2006), circumstanþele senectuþii par a
precumpãni în opþiunea sa intimã: La întrebarea când mã abat prin Nord, nu pot rãspunde
mulþumitor ºi pre cis, cum mi-aº dori; asta depinde, mai cu seamã, de sãnãtatea ºi anii adunaþi ce
îmi împovãreazã etatea. Cel ce fusese «homo viator» ºi tratase spaþiul ºi timpul cu uºorul, acum e
lenevos, se miºcã cu încetinitorul. Doresc un Crãciun creºtinesc ºi «La mulþi ani 2007 – eu ro -
pean», dumitale, familiei ºi prietenilor. Prezenþa voastrã (chiar virtualã) se înscrie în darurile
mele, dar de Crãciun. Sã avem parte de tot binele posibil. Pop Simion. Ne-a trimis texte pentru
revista  „Nord literar”, iar prezenþa virtualã se referea la faptul cã accesa pe internet publicaþii
maramureºene, mulþumindu-se ca mãcar pe aceastã cale sã-mi astâmpãr sufletul cu rostirile
prietenilor moroºeni, alãturi de care sunt mereu cu gândul. A fost nu numai cu gândul, ci cu
întreaga fiinþã alãturi de spiritul locului de baºtinã, ºtim asta, cu toate cã persistã nedumerirea de a
fi rãmas departe/aproape, cum îi plãcea sã spunã, adicã sã moarã la Pecs ºi sã fie înhumat la Gyula,
în Ungaria, þarã în care, dupã 1989, a fost primul ambasador al României postdecembriste.
Recãsãtorit la senectute cu pictoriþa Judit Madar, cetãþeancã spaniolã de origine maghiarã, care
ºi-a fãcut studiile de artã plasticã în România ºi Italia, Pop Simion ºi-a dobândit un „domiciliu
variabil”, cum singur îl numeºte, ºi a fãcut cât i-a stat în putinþã „naveta” între trei þãri: România,
Spania ºi Ungaria. Nu deducem dacã a fost o voinþã testamentarã, o decizie de familie sau pur ºi
simplu un con curs precipitat de împrejurãri faptul de a întãri prin mormântul sãu românismul din
Ungaria, dar, cunoscându-i ataºamentul faþã de glia strãbunã, mult uitatã ºi ignoratã azi de o seamã
de semeni de-ai noºtri, fãrã no bleþea de spirit a lui Pop Simion, ne-am închipuit cã mai potrivit
pentru locul de veci al scriitorului ar fi fost, dacã nu satul na tal chiorean Vãrai, atunci vatra de
duhuri tutelare din cimitirul de la Sãpânþa, cãruia i-a închinat o „monografie sentimentalã” prin
1972, cu ediþii ºi în limbile francezã, englezã ºi germanã, aducând cu anticipaþie Europa la porþile
de miracole ale Maramureºului. Sã fie ºi moartea o „pãþanie” ca multe altele ale vieþii sale, din care
Opt plus unu a adunat în cartea cu acest titlu, apãrutã fãrã an, parcã prefigurând intrarea în ne-timp, 
într-o eternitate provizorie pe care autorul ºi-o imaginase de-a binelea: Visez cã sunt Pop Simion ºi
se fãcea cã tocmai murisem (Glisando). ªi mai încolo, o situare de destin literar: Adversitãþile
dintre scriitori sunt normale, ne impunem scrisul prin confruntãri dure ºi magnetice sfidãri
reciproce; nu poþi, însã, ignora ori sfida niciodatã ceea ce þi-e scris...”.

Sã credem, aºadar, în ceea ce pare a fi rostirea unei rugãminþi/rugãciuni din urmã ºi sã ne
consolãm cu veghea pe care o meritã la cãpãtâiul scrisului lãsat moºtenire de suflet urmaºilor.

(Augustin Cozmuþa, în „Nord literar”, 
Anul VI, nr. 7-8 (62-63), iulie-au gust, 2008)
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Pop Simion ºi obsesia Nordului

Fãcea parte dintre scriitorii din Nord care ºi-au idolatrizat locul na tal prin prisma fabu -
losului. Avea forþã în Cuvânt, ºtiind sã sublimeze în metafore strãlucitoare amãnuntul teluric, dar
ºi zborul îngerilor pe care i-a fotografiat într-o carte. Autor pro lific de la memorabile cãrþi de
reportaje, romane ºi poeme, Pop Simion a pornit în lumea literarã ducând cu el sufletul Nordului ca 
o avere de nepreþuit. Ca un scriitor care este într-o neliniºtitã cãutare, a strãbãtut mapamondul cu
spiritul reporterului care descoperã lumi noi. Se întorcea acasã, în Maramureº, de fiecare datã cu o
emoþie în plus. A respirat aerul tare ºi fertil al unei realitãþi întinse din Cuba în Viet nam, din Grecia
în Amer ica Latinã.  A fost cãlãtor însoþit de luminã, închipuindu-ºi aceastã lume ca un imens cristal 
rotitor. Unde Maramureºul este centrul pãmântului. L-am cunoscut pe când conducea revista
„România pitoreascã”, pe care a pãstorit-o cu inteligenþã timp de douã decenii. Se bucura când
descoperea câte un vlãstar al Nordului rãtãcit prin Capitalã. Îi încuraja aventura spre literaturã.
M-am numãrat printre cei care au avut aproape un sfat, un imbold. Dacã a fost nevoie ºi o mustrare.
Þin minte cã mi-am dorit, pe când eram stu dent, un naº literar. Mi-a fost în mare mãsurã. Aflu cã
s-a sãvârºit din viaþã în oraºul Pecs din Ungaria, la vârsta de 77 de ani, þarã în care a fost primul
ambasador al României postdecembriste. S-a nãscut în satul Vãrai din Maramureº. A fost re dac tor
la ziare din Baia Mare ºi Satu Mare, la Radiodifuziunea Românã, vicepreºedinte al Uniunii
Scriitorilor. A cãlãtorit pentru a descoperi noi universuri care-i stimulau scrisul pânã aproape de
sfârºitul vieþii. Chiar pânã pe fascinantul Am a zon. De unde a luat o boalã necruþãtoare care l-a
rãpus. A fost înmormântat, sâmbãtã, 17 mai 2008, în Cimitirul Ortodox din localitatea Gyula. Ne
rãmân cãrþile ºi amintirea unui om de excepþie. 

(Gheorghe Pârja, în „Graiul Maramureºului”, Anul XX, 19.05.2008, p. 1)
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Valentin Bãinþan
1924-2009

Simion VAIDA, Lotica VAIDA

De la pãrintele meu, Vasile, am moºtenit talentul muzical, dârzenia ºi voinþa nestrãmutatã
în atingerea scopului propus, sentimentul datoriei ºi echitãþii faþã de obligaþiile profesionale.
Mama mea, Maria, mi-a transmis trãsãturile spirituale ce mi-au încãrcat sufletul de sensibilitate
ºi exaltare în faþa frumosului nat u ral sau a celui creat de om. Mi-a dat trãinicie ºi puritate în
sentimente, toate înmãnuncheate într-un tem per a ment impetuos în dorinþa de a realiza ceva.

Valentin Bãinþan

Vet eran al miºcãrii corale de amatori
(1954-1989, dirijor al Corului din
Ardu sat, cu scurte întreruperi, ºi

între 1976-2003, dirijor al Corului din Finteuºul
Mare), profesorul Valentin Bãinþan a fãcut sã
rãsune voluptuos cântecul pa tri otic ca într-un
uriaº templu al muzicii ºi simþirii, din Maramureº
în toatã þara ºi într-un vast spaþiu eu ro pean (Po -
lonia, Italia, Elveþia, Ungaria, Letonia, Republica
Moldova). A conturat, istoric ºi geografic, di -
mensiunile cântului coral din spaþiul mara mu -
reºean în monumentala lucrare monograficã Arta
coralã din Maramureº.

A fãcut istorie prin cânt ºi cântând a fãcut sã 
rãsune istoria în convingerile ºi simþirea pa trio -
ticã a românilor.

S-a nãscut la 21 decembrie 1924 în Borleºti, 
judeþul Satu Mare ºi a decedat în Baia Mare la
data de 12 aprilie 2009. A fost elev la ªcoala
Primarã Urbanã nr. 2, azi ªcoala Gimnazialã
„Octa vian Goga” din Baia Mare (1931-1935),
gimnazist la Liceul „Gheorghe ªincai” (1935-
 1939). Apoi s-a înscris la ªcoala Normalã Maghi -
a rã din Cluj (douã clase – membru în corul dirijat
de profesorul Nagy Istvan, care a devenit mai
târziu directorul Operei Maghiare din Cluj) ºi a
continuat cursurile la ªcoala Normalã din Oradea. 
A urmat Ac a de mia Teologicã Greco-Catolicã din
Oradea pe care a absolvit-o în 1948. Aici a cântat în
corul condus de renumitul compozitor ºi muzi co log
Francisc Hubic, a cãrui artã dirijoralã l-a impre -
sionat puternic ºi, desigur, i-a influenþat destinul.

Activitatea sa profesionalã ºi cul tu ral-ar -
tisticã s-a desfãºurat pe perioada a peste cinci
decenii. Din octombrie 1949 pânã în 1962 a fost
profesor suplinitor de matematicã la Borleºti ºi
Ardusat. La Ardusat a cântat în corul dirijat de

învãþãtorul Gheorghe Criºan, a fost solist vo cal,
iar apoi, din 1954, a preluat conducerea corului,
activitate pe care a desfãºurat-o, cu scurte în -
treruperi, pânã în 1989. Ultimele manifestãri la
care a participat Corul din Ardusat dirijat de Va -
lentin Bãinþan au fost la Bãseºti pentru sãr bã -
torirea zilei de 1 Decembrie 1989 ºi de acolo la
ªomcuta Mare la reuniunea de colinde a corurilor
chiorene – 2 decembrie 1989. Dupã aceastã datã
„orice efort de revitalizare a activitãþii laice a
corului a fost zadarnic”, mãrturiseºte dirijorul.

Din 1963 pânã în 1969 a fost numit me -
todist cu probleme de muzicã la Casa Regionalã a
Creaþiei Populare Maramureº, unde a desfãºurat
activitate de îndrumãtor al miºcãrii corale din
judeþ ºi al multor formaþii artistice de amatori, în
gen eral, cu rezultate evidente: au apãrut sau au
fost re ac ti vate, în toate zonele Maramureºului,
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coruri, pe care le-a încurajat, participând la repe -
tiþii, s-au înfiinþat grupuri vocale, orchestre popu -
lare etc.

A devenit di rec tor ad junct al Ansamblului
de Cântece ºi Dansuri „Maramureºul” (15 sep -
tembrie 1969-1 decembrie 1970), apoi bibliotecar 
la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” (1971-
 1975), iar de la 1 aprilie 1975, pânã la pensionare,
la 1 februarie 1990, a îndeplinit funcþia de di rec -
tor al acestei instituþii. Din ianuarie 1992 a activat
timp de 5 ani ca secretar literar-muzical la An -
samblul Folcloric Naþional „Transilvania”. 

A instruit ºi dirijat, în peste 50 de ani de
activitate, corurile din Ardusat, Finteuºul Mare,
Bãseºti, Cicîrlãu, ªomcuta Mare, Hideaga, Tã -
maia, Valea Chioarului ºi altele.

Din palmaresul Corului din Ardusat, dirijat
de Valentin Bãinþan: Festivalul „Dumitru Geor -
gescu Kiriac” – Trofeul (1970); Festivalul naþio nal 
„Cântarea României” – Premiul I (1981, 1983,
1985); Premiul II (1987, 1989); Premiul III (1979);
Festivalul „Ciprian Porumbescu” de la Suceava –
Premiul I (1988); Concursul Internaþional de la
Miedzyzdroje, Polonia – Statueta „Tryglaw” ºi
Titlul de Laureat (1973) în concurenþã cu 28 de
coruri europene; Concursul televizat „Cântare
Patriei” – cel mai mare punctaj acordat corurilor
cãminelor culturale participante, timp de 4 ani)
(1971-1974).

„Am ascultat pentru prima oarã Corul din
Ardusat la Târgu-Mureº, în 1964, la un con curs
in ter re gional, mo ment ce a reprezentat pentru mi -
ne o mare revelaþie. O þinutã impecabilã, sobrã, o
costumaþie de mare eleganþã, creaþie originalã lo -
calã, specificã, ce mi-a atras atenþia în mod cu
totul deosebit. Trecând la latura interpretativã, a
repertoriului, am rãmas profund impresionat de
frumuseþea vocilor, un timbru spe cific, sonoritate
caldã, omogenã în toate compartimentele, expre -
sivitate, acurateþe armonicã, toate culminând cu o
interpretare de înalt nivel ar tis tic... aceste îm -
pliniri minunate au fost rodul de conþinut al acti -
vitãþii dirijorului Valentin Bãinþan, un an i ma tor
sincer, devotat artei corale”. (Mircea Neagu,
Despre Valentin Bãinþan ºi miºcarea coralã din
Maramureº (interviu), în „Graiul Maramu reºu -
lui”, 17 decembrie 2011).

Despre strãlucita prezenþã a Corului din
Ardu sat, dirijat de Valentin Bãinþan, în concursul
televizat „Cântare Patriei” din 28 noiembrie 1971,
unde a interpretat Balada lui Tomoioagã, scrisã

de Constantin Arvinte pentru aceastã formaþie,
Marin Constantin, dirijorul Corului „Mad ri gal” a
afirmat: „Minunat mo ment de sãrbãtoare. În faþa
unei asemenea formaþii nu ne rãmâne decât sã
admirãm ºi sã ne înclinãm. Acest cor þãrãnesc a
interpretat o partiturã care ar putea pro duce difi -
cultãþi chiar ºi unei formaþii profesioniste; dar
câtã acurateþe ºi, mai ales, câtã trãire, totodatã, în
interpretarea coriºtilor din Ardusat. Balada lui
Tomoioagã, emoþionantã evocare a unor mo men -
te eroice din viaþa poporului nostru, aºa cum au
ºtiut sã-i dea glas cei din Ardusat, ne-a impre -
sionat pe toþi, a fost, realmente, un mo ment de
neuitat”. (Ardusat, vatrã de cântec românesc, 1973,
p. 168). Elogios s-a exprimat ºi compozitorul
Aurel Giroveanu: „Madrigalul din Ardusat este o
mare fãclie artisticã cu care se poate mândri po -
porul român”. (Ardusat, vatrã de cântec româ -
nesc, 1973, p. 166).

„Vom fi fericiþi sã-i ascultãm ºi sã-i aplau -
dãm pe aceºti neobosiþi cântãreþi, a cãror faimã
face de multã vreme înconjurul þãrii ºi ale cãror
trofee pot face cinste oricãrei formaþii amatoare
de gen din orice parte a Europei. Pentru cã nu e
puþin lucru sã faci cu egalã dragoste sã înver -
zeascã pãmântul ºi sã veghezi la roadele lui ºi,
între timp, sã ai rãbdarea, plãcerea ºi aleasa che -
mare spre cântec. Þãranii din Ardusat au dovedit
în repetate rânduri cã pot face frumos toate
acestea de atâþia ani. Nu ºtiu cine va scrie istoria
acestei efervescente miºcãri corale româneºti, de
astãzi, în care televiziunea are un aport de mare
ecou ºi care o onoreazã, dar suntem convinºi cã
acest cor, sub bagheta luminatã de har a diri -
jorului Valentin Bãinþan, îºi va ocupa locul ce i se
cuvine prin muncã, continuitate ºi artã, care-l
apropie de lu mina de sus a perfecþiunii”, con -
semna poetul Vasile Radu Ghenceanu, în 1973,
înainte de evoluþia în Festivalul-con curs „Cântare 
Patriei”, ca „Bunã urare Corului din Ardusat”
(frag ment din articolul publicat în „Pentru so cia l -
ism”, 26 aprilie 1973, p. 1 ºi reluat în Ardusat,
vatrã de cântec românesc, p. 197-198)

Cu prilejul împlinirii a 75 de ani de acti -
vitate neîntreruptã, în 1975, Corul din Ardusat a
fost distins cu Ordinul Meritul cul tural, clasa I.

Coriºtii din Ardusat, conduºi de dirijorul
Valentin Bãinþan, au realizat numeroase schim -
buri culturale, turnee de concerte ºi reuniuni co -
rale de neuitat, cu formaþii prestigioase din judeþ,
din þarã, dar ºi din strãinãtate: corurile din Ceauº – 
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Mureº (1966), Leordeni – Argeº (1970), Chizãtãu 
– Timiº (1971), Corul „Mad ri gal”, dirijat de
Marin Constantin (15 aprilie 1972, la Ardusat ºi
la Baia Mare), Topoloveni – Argeº, Roºiori – Satu 
Mare, Bistriþa-Nãsãud (1973), „Cesare Augusto
Seghizzi” din Gorizia, Italia (3 octombrie 1975),
„Heinal” din Szczecin, Polonia (8 octombrie 1979),
Corul „Preludiu”, dirijat de Voicu Enãchescu (14
au gust 1980), Corul Politehnicii din Szczecin
(1984). A fost prezent în numeroase emisiuni la
ra dio ºi de televiziune.

„Existenþa Corului din Ardusat (1901 −
anul înfiinþãrii, n.n.) se contopeºte cu însãºi exis -
tenþa miºcãrii artistice a acestor locuri, com pli -
nindu-se reciproc. Fãrã el nu se poate concepe
miºcarea coralã maramureºeanã, în ansamblul ei,
ºi nici cea româneascã a ultimelor douã decenii,
precum nici el nu poate fi separat de binefacerile
ei stim u la tive (...) Cântecul sãu pulseazã adevãr,
conºtiinþã de neam, op ti mism penetrant, înþe le -
gere deplinã a rostului artei, credinþã desãvârºitã
în destinele poporului român, ataºament generos
la lauda mâinilor lui harnice de con struc tor al unei 
vieþi libere ºi prospere”, iatã un laudatio al diri -
jorului Valentin Bãinþan, cu care îºi încheie lu -
crarea Ardusat − vatrã de cântec românesc, de -
dicatã coriºtilor þãrani din Ardusat, pentru meritul 
lor de strãjeri neclintiþi ai cântecului românesc
aici, la margine de þarã (p. 227).

Din palmaresul Corului din Finteuºul Mare, 
dirijat de Valentin Bãinþan: ºapte premii I la con -
cursuri naþionale; Trofeul ºi Placheta festi va lu -
rilor corale „D. G. Chiriac” – Piteºti, „Ion Vidu” – 

Lugoj, „C. Porumbescu” – Suceava; peste 400 de
concerte, turnee de concerte ºi reuniuni corale în
peste 110 localitãþi din þarã ºi din strãinãtate –
Italia (1976), Ungaria (1978), Polonia (1979 ºi
1989), Letonia (1990), Re publica Moldova (1990 
ºi 1992). Au fost realizate filmãri ale corului,
înregistrãri pentru emisiuni ra dio ºi de tele vi -
ziune. Coriºtii finteuºeni au avut oaspeþi de seamã 
precum: Nichita Stãnescu, Ioan Alexandru (de
trei ori), Adrian Pãunescu, Sân ziana Pop, Mircea
Sântimbreanu, Mircea Neagu, Constantin Arvinte, 
Vasile Netea ºi alþii.

„Înfiinþat într-un an simbolic, 1918..., din
1976, Corul din Finteuºul Mare este condus de un
împãtimit slujitor al muzicii, Valentin Bãinþan,
care a reuºit sã-i formeze un profil moral-spir i tual 
deosebit, de înaltã profesionalitate. Oamenii aceºtia
sunt conºtienþi cã, prin cântec uniþi, reprezintã o
forþã moralã care iradiazã ºi solidarizeazã con -
ºtiinþele ascultãtorilor prin ceea ce are mai cald ºi
mai convingãtor fiinþa umanã: vocea, cultivatã cu
exigenþã ºi sensibilitate de dirijor. Rezultatul:
con vingerea cã te gãseºti în faþa unor rafinaþi
interpreþi, capabili sã redea, nuanþat, piese corale
dificile cu siguranþa unor formaþii profesioniste
de prim rang. Am descoperit la aceºti oameni,
îmbrãcaþi în gube miþoase, cãciuli ºi cioareci, cã
sunt conºtienþi de valoarea ºi necesitatea cân -
tecului, cã sunt deosebit de instruiþi ºi cultivaþi,
buni cunoscãtori ai istoriei, ai evenimentelor cul -
turale naþionale de anvergurã, ai personalitãþilor
istorice ºi artistice din þarã... corul este o ºcoalã de 
formare culturalã, patrioticã ºi moralã, o ºcoalã a
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bãrbãþiei ºi a caracterului care le ordoneazã viaþa,
înãlþându-i în condiþia elevatã a artei, ai cãrei
mesageri garantaþi ºtiu sã fie... ”, remarca pro -
fesorul Ioan Filip dupã unul dintre miile de con -
certe ale finteuºenilor. (Valentin Bãinþan, Laudã
neamului, 2002, p. 88), iar muzicienii D. D. Botez 
ºi Carol Litvin au susþinut cã „este cel mai valoros 
cor bãrbãtesc de la noi, cu o gamã largã a ex -
presiei muzicale, per fect omogenizat, cu so no -
ritãþi am ple, plastice, sugestive”. (Mircea Neagu,
Dirijorul Valentin Bãinþan, în „Actualitatea mu -
zicalã”, nr. 3, martie 2002).

La împlinirea a 75 de ani de existenþã a
Corului din Finteuºul Mare (1993), cor de o vârstã
cu Marea Unire, Valentin Bãinþan a exprimat o
emoþionantã mãrturisire de credinþã, a sa ºi a
coriºtilor finteuºeni, din care reproducem se lec -
tiv: „Se împlinesc 75 de ani de când bunicii ºi
pãrinþii celor de astãzi strãjuiesc cu sufletul cân -
tecul sfânt al Naþiei Române, [atunci] punând
temelie acestei perle a miºcãrii corale naþionale
pentru a întâmpina în urale de glorie ºi fior îna -
ripat marele eveniment al Unirii, de la Alba Iulia,
din 1918 (...). Acel gând, împlinit în fapt, poartã
amprenta speranþei de secole întru câºtigarea
drep tului inalienabil de a fi stãpâni pe moºtenirea
din strãbuni (...). ªi, cum aºteptarea a fost de
secole, iar înfãptuirea eternã, nu e de mirare cã
atunci la ªomcuta Mare, la aflarea veºtii desã -
vârºirii Marii Uniri, din inimile înflãcãrate ale
finteuºenilor au izbucnit cântecele înãlþãtoare ale
Neamului: Deºteaptã-te, române!, Hora Unirii,
Pe-al nostru steag e scris Unire (...). Din noianul

celor 75 de ani dedicaþi cântecului de preamãrire a 
conºtiinþei de neam ºi consacraþi propãºirii spiri -
tualitãþii ºi culturii naþionale (...) aº vrea sã re -
memorãm doar câteva momente mai semni fi ca -
tive, din zbaterea comunã, ºi legãmântul sfânt ce
ni l-am asumat cu bunã ºtiinþã: de a veghea la
temeinicia ºi perpetuarea sentimentelor iubirii de
Neam ºi de Þarã prin mijlocirea cântecului naþio -
nal”. (Valentin Bãinþan, Laudã Neamului, 2002,
p. 174-175).

Distincþii: Ordinul „Meritul Cul tural”,
clasa a IV-a – 1968; Ordinul Muncii, clasa a III-a
– 1969; Ordinul „Meritul Cul tural”, clasa a III-a
– 1975; Diplomã de membru de onoare al Aso -
ciaþiei „Renaºterea ºiºeºteanã” pentru lucrarea
ªiºeºtii pãrintelui Dr. Vasile Lucaciu, apãrutã în
1998; Diplomã de onoare pentru activitatea pusã
în slujba gliei strãbune ºi propãºirii neamului ºi a
spiritualitãþii româneºti, acordatã de Societatea
„Avram Iancu” – 1998; Di ploma de membru de
onoare al Asociaþiunii Transilvane pentru Lite -
ratura Românã ºi Cultura Poporului Român –
ASTRA – 1999; Di ploma jubiliarã, acordatã de
Colegiul Naþional „Vasile Lucaciu” – 2002; Di -
ploma de excelenþã pentru contribuþia deosebitã
adusã la afirmarea culturii naþionale, acordatã de 
Asociaþia Naþionalã Coralã din România – 2003,
diplome de excelenþã acordate de cãtre Consiliul
Judeþean Maramureº, Prefectura judeþului Mara -
mureº ºi de Consiliul Lo cal ºi Primãria Muni -
cipiului Baia Mare cu ocazia împlinirii a 50 de ani 
de activitate dirijoralã – 2003; Di ploma Honoris
Causa – 2003, Di ploma de merit – 2008 ºi Me da -
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lia jubiliarã de aur – 2008 pentru întreaga
activitate, acordate de Universitatea de Vest din
Timiºoara; Cetãþean de onoare al localitãþilor
Mes teacãn – 1987, Baia Mare – 1993, ªomcuta
Mare – 1995, Ardusat – 1997, Bãseºti – 2009.

Lucrãri publicate: 50 de ani de activitate
a Corului Bãrbãtesc din Finteuºul Mare, Baia
Mare, 1967; Ardusat – vatrã de cântec românesc,
Baia Mare, 1978; Arta coralã din Maramureº,
Baia Mare, 1985; Cântec din sufletul neamului,
Baia Mare, 1993; Colinde de Crãciun, Baia Mare, 
1993; Ardusat – strãveche vatrã româneascã,
Edi tura Cybela, Baia Mare, 1997; Luceafãrul de
dimineaþã, 1998 (despre solistul vo cal Nicu Mol -
do van); ªiºeºtii pãrintelui dr. Vasile Lucaciu,
Editura Cybela, Baia Mare, 1998; Martiri ºi mãr -
tu risitori ai Bisericii Române Unite cu Roma din
Eparhia Greco-Catolicã a Maramureºului
(1948- 1989), Editura Gutinul, Baia Mare, 1999;
Bãseºti – „Mica Romã” de sub poalele Codrului,
Editura Cybela, Baia Mare, 2000; Laudã neamului
– jurnal me mo rial cul tural, Editura Umbria, Baia
Mare, 2002; Popor al lui Traian (culegere de
cântece), Editura Scriptorum, Baia Mare, 2003.

A scris alte 14 lucrãri cu tematici di verse,
aflate în manuscris, studii ºi cercetãri de folclor
tipãrite în diferite reviste ºi culegeri, lucrãri bi -
blio grafice, publicate în di verse reviste de cul -
turã, comunicãri ºtiinþifice, susþinute cu prilejul
unor evenimente culturale sau al aniversãrii unor
personalitãþi maramureºene, articole publicate în
presa judeþeanã ºi centralã. A acordat interviuri, a
realizat înregistrãri pe benzi magnetice, înre gis -
trãri la ra dio ºi televiziune cu corurile dirijate. 

Recunoaºtere. Asociaþia Coralã a Bãr ba -
þilor din Finteuºul Mare, a organizat, începând cu
2010, anual, ediþii ale Reuniunii Corale „Valentin 
Bãinþan”, ediþii desfãºurate la ªomcuta Mare. În
peste 200 de articole ºi studii semnate de mari
personalitãþi ale culturii naþionale, de reputaþi cri -
tici ºi publiciºti, se fac referiri la activitatea ºi op era
dirijorului ºi profesorului Valentin Bãinþan.
Inserãm aici fragmente ilustrative, crochiuri: .
„La ridicarea cortinei, 100 de perechi de ochi cu
bu curie ºi atenþie privesc dirijorul. ªi au cântat
fru mos, ar tis tic (...) Acesta e corul þãranilor din
Ar du sat, al cãrui trecut istoric e demn de con -
þinutul unei cãrþi. De 60 de ani cântecul saltã pe
buzele lor cu dor ºi mândrie (...) În fruntea corului 
este, de aproape 8 ani, dirijorul V. Bãinþan. Tre -
buie sã-i vezi dragostea, dãruirea cu care con duce

co rul, ca sã-þi dai seama cât de mult este iubit de
coriºtii ce-l considerã un pãrinte”. („Fáklya”, Cluj,
16 iulie 1963) . „... corul din Ardusat constituie
un valoros exemplu. Sãltând treaptã cu treaptã,
având îndrumãtor per ma nent pe Valentin
Bãinþan, Ardusatul s-a prezentat cu o sonoritate
de orgã. E greu de exprimat satisfacþia produsã de
faptul cã un judeþ ca Maramureºul... se prezintã
cu un cor de 100 de persoane, cu un repertoriu
dificil ºi cu atât mai bine sudat. Titlul de laureat,
acordat, atât formaþiei, cât ºi diri jo rului, vine sã
rãsplãteascã, pe merit, eforturile de puse pe altarul 
artei corale”. (Negulescu, Claudiu, „Muzica”,
XIX, nr. 10, oct 1969, p. 35-36) + „Scriem acum,
înainte de a se fi comunicat re zultatele cla sa -
mentului în acest fes ti val, despre fiorul ar tis tic
deosebit cu care a venit, în scena serbãrii cân -
tecului, de la Piteºti, Corul Mixt al Cãminului
Cul tural din Ardusat – Maramureº, laureat al ce -
lui de-al IX-lea con curs. Þãrani, fe mei ºi bãrbaþi,
îmbrãcaþi în portul lo cal, atât de sobru ºi el e gant,
dominat de negru ºi alb, au cântat dumnezeieºte
sub bagheta dirijorului Valentin Bãin þan. Piese de 
facturã cu totul deosebitã..., abor date cu dezin -
voltura pe care o dobândeºte doar un colectiv ar -
tis tic bine sudat, care cântã nu din plãcere – e prea
puþin spus! – , ci dintr-o chemare aleasã”. (Alexe,
Rodica, Festivalul Co ral D.G. Kiriac, în „În dru -
mãtorul cul tural”, XXIII, nr. 7, iulie 1970, p. 32) +
„Piesele interpretate au reliefat preg nant cã diri -
jorul Valentin Bãinþan, a cãutat ºi a reuºit sã
imprime formaþiei o execuþie deosebitã sub ra -
portul intonaþiei ºi omogenitãþii – atribute defi -
nitorii pentru evidenþierea sono ri tã þilor celor mai
subtile”. (Nicolaescu, Sergiu, Me moria Arge ºu lui,
în „Secera ºi ciocanul”, XX, 31 mai 1970, p. 3) +
„Acest premiu suprem, pre cum ºi celelalte dis -
tincþii, constituie confirmarea ple narã a unei mun -
ci entuziaste ºi rodnice, fãcutã cu multã dãruire ºi
din toatã inima, de cãtre un co lectiv harnic,
îndrãgostit în gradul cel mai înalt de cântec, de
artã, având în frunte un dirijor expe rimentat, iubit
ºi stimat, care, din vocile celor peste 100 de
oameni de toate vârstele, turnate la temperatura
cea mai ridicatã a sufletului ome nesc, a realizat
acel aliaj sonor care a pãtruns ºi încãlzit exigenþa
celor mai prestigioase jurii de la toate nivelele”.
(Timiº, Nicoarã, Cununa de lau ri..., în Foaia
volantã „Omagiu partidului”, 8 mai 1971, p. 1)
+ „Doamne, ce clipe minunate, când reciproc ne
desãvârºeam prin cântec acest ideal, când dã -
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ruiam ºi încântam sufletul publicului cu mesajul
transmis, când ascultam cu rãsuflarea în tre tãiatã
acele prelegeri pe care numai Valentin Bãinþan le
putea susþine... Aici, la noi, va rãmâne pentru
veºnicie, vegheat de dangãtul clopotelor ºi de noi, 
de copiii copiilor noºtri, care-i vor pãstra în suflet
mãreþul ideal de proslãvire a neamului românesc
prin cântec”. (Dirijorul Andrei Dragoº ºi coriºtii
din Finteuºul Mare, aprilie 2009)  + „Ceruri libere 
pentru finteuºeni ºi pentru Bãinþan. Astãzi, la
plecarea în cealaltã lume, unde corurile îngerilor
cântã numai cu aripile, profesorul Va lentin
Bãinþan ne lasã o zestre cu adevãrat excep þionalã:
Corul Bãrbãtesc din Finteuºul Mare. Sigur cã eu
am avut norocul sã aud ºi sã vãd acest cor, acum
mai bine de trei decenii, când cei mai mulþi dintre
componenþii lui erau în puterea vârstei, munceau,
iubeau ºi nu se gândeau la moarte. În noaptea în
care am întâlnit Corul din Finteuº, hotãrât, cum
eram, sã curãþ repertoriul formaþiilor din þarã de
rebuturile care ameninþau miºcarea de amatori....

Atunci, primul secretar al Maramureºului,
Gheorghe Pop, m-a întrebat ce vreau. I-am rãs -
puns cã vreau un cântec emoþionant, un cântec
adevãrat. El s-a întors cãtre coriºti ºi le-a spus,

de-acolo din lojã: «Dacã e aºa, hai sã-i cântãm
cântecul ãla de-l cântãm noi, când suntem numai
noi, dupã miezul nopþii!» Dirijorul s-a mai uitat
odatã la Gheorghe Pop, s-a întors cãtre finteuºeni
ºi am auzit, devastat de emoþie, genialul cântec
Treceþi, batalioane române, Carpaþii! Gheorghe
Pop m-a întrebat: «Eºti dumneata în stare sã dai la
televiziune acest cântec interzis?» I-am rãspuns,
cu o fermitate care nu se întemeia pe nicio rea -
litate concretã: «Da!» Am înregistrat cântecul, am 
mers ºi la Finteuº sã-l cuprind într-un film, ºi,
astfel, l-am cunoscut mai îndeaproape pe dirijorul 
corului, profesorul Valentin Bãinþan, directorul
Bibliotecii Judeþene Maramureº.

Odatã cu revelaþia pe care am avut-o, ascul -
tând cântecul demnitãþii naþionale, am înþeles
trep tat ºi ecuaþia reuºitei culturale: convergenþa
dintre o comunitate þãrãneascã, un intelectual de
rasã ºi un om pol i tic îndrãzneþ. A contat ºi curajul
meu de a mã bate, pânã la Nicolae Ceauºescu,
pentru eliberarea cântecului de sub interdicþie.

Fãrã Valentin Bãinþan, nici corurile din
Finteuº ºi Ardusat n-ar fi ajuns la performanþele
lor estetice ºi mo rale excepþionale. Bãinþan a avut
pe cine învãþa, þãranii au avut pe cine susþine. De
fapt, ei ºi el s-au învãþat reciproc frumuseþea mo -
ralã, expresivitatea artisticã ºi solidaritatea naþio -
nalã. Pânã ºi eu, un simplu trecãtor prin viaþa
acestei comunitãþi puternice ºi prin memoria
acestui desãvârºit intelectual pa triot, reuºesc, în
acest fel, sã reprezint ceva, care nu se poate des -
face de acea descoperire, pe care am fãcut-o la
Finteuº, de acest om coborât parcã din romanul
clasic ardelenesc.

Bunul meu prieten, Teodor Ardelean, mi-a
scris rândurile, pe care le-am încredinþat tipa -
rului... El mã anunþa cã profesorul Bãinþan a mu -
rit. Plecarea fizicã a unui om nu este, însã, totul, în 
aceastã viaþã ºi în aceastã moarte. Cultura sacra -
lizeazã valorile unor comunitãþi. Ea e ºi memorie.
De aceea, deºi n-am sã spun un lucru orig i nal,
afirm cã profesorul Valentin Bãinþan rãmâne viu
printre noi, prin jertfelnica sa operã, aceea de a-i
învãþa carte ºi cântec pe inegalabilii grãniceri ai
neamului, nord-ardelenii ºi maramureºenii”.
(Adrian Pãunescu, poet, aprilie 2009).
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Ion Sãsãran
1933-2009

Gherasim Solovestru DOMIDE

Nãscut în satul Sãsar pe 25 noiembrie
1933 (20 noiembrie 1933, cum
atestã Foaia de familie din arhiva

bisericii din localitatea Sãsar, descoperitã în sep -
tembrie 2010, de Iulian Sãsãran, fiul cel mic),
actorul Ion Sãsãran a fost singurul copil al soþilor
Ana, nãscutã Lucaciu, ºi Pavel Sãsãran. La vârsta
de 6 ani, din cauza sãrãciei, devine slugã la oi
într-o localitate învecinatã, Bozânta Micã, iar
peste un an începe pentru Ion Sãsãran calvarul
unei copilãrii fãrã copilãrie.

În decembrie 1940, împreunã cu pãrinþii,
împinºi de evenimentele istoriei, a luat drumul
refugiului, mutându-se, timp de 4 ani, prin mai
multe localitãþi din þarã. În 1943 ajung la Lugoj,
unde se mutase întreaga administraþie a Judeþului
Satu Mare. Pãrinþii l-au încredinþat, pentru a fi
întreþinut, unei unitãþi militare, unde mai erau ºi
alþi copii. Astfel cã, pe 15 iulie 1943 devine unul
din soldaþii Regimentului 5 Roºiori din Lugoj. În
reg i ment erau 12 copii de trupã, el la vârsta de nici 
10 ani, fiind cel mai mic.

În aceastã perioadã, tatãl sãu, Pavel Sãsãran,
rãmas la Anina, moare în urma unui ac ci dent de
muncã. Urmeazã cursurile ªcolii Primare „Ion
Vidu” din Lugoj, iar în vacanþe mergea la pãrinþi
sau la ateliere, pentru a învãþa o meserie.

În anul 1945, dupã terminarea rãzboiului, a
fost detaºat la Cercul Teritorial din Satu Mare de
care aparþinea administrativ. La Satu Mare, în
toamna anului 1945, devine elev la Liceul „Mihai
Eminescu”, ajungând mai târziu elev la Liceul
„Gheorghe ªincai” din Baia Mare, pe care l-a
absolvit în 1952.

În urma examenului de admitere, devine
stu dent la Institutul de Artã Cinematograficã Bu -
cureºti. În cartea-interviu pe care am realizat-o
împreunã, întrebat despre studenþia anilor 50, ne
spune: Dacã ar fi sã vorbesc despre cum erau
studenþii anilor cincizeci, ar trebui sã spun cã

erau, în primul rând, prieteni buni, prieteni ade -
vãraþi. Ne împãrþeam ce aveam ºi nu am nicio
amintire cã vreunul dintre noi ar fi fost nedrept cu 
celãlalt sau ar fi dorit sã-i ia locul. Eram precum
fraþii. Am trãit o perioadã de cumplite lipsuri, de
cumplite frustrãri ºi ne-am regãsit maturi, fiind
responsabili în teatre de munca noastrã – ca
prieteni ºi fraþi adevãraþi. Ne cunoºteam prea
bine ºi împãrþeam ºi binele ºi rãul în aºa mãsurã,
încât nu puteam fi altfel decât eram – nu aveam
falsitate în noi. Nu doream decât sã învãþãm...
Atunci… m-am împrietenit cu Sanda Bãncilã, ca -
re-mi aducea de acasã di verse cãrþi pe care le
citeam cu nesaþ, cu Mitzura Arghezi, care mã
ruga sã am mare grijã de cãrþile împrumutate
fãrã ºtirea maestrului Tu dor Arghezi, ºi în anii
‘50, bineînþeles, studenþii actori erau „nebunii
frumoºi” ai studenþimii române1. 
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În anul 1956, la terminarea facultãþii, este
repartizat la Teatrul de Stat din Baia Mare, unde
este angajat ca ac tor. Joacã teatru 32 de ani pe
scena bãimãreanã. Absolvenþii Institutului de
Artã Teatralã ºi Cinematograficã Bucureºti, din
promoþia anului 1956, au fost numiþi mai târziu de 
pub lic promoþia de aur a teatrului românesc, alã -
turi de Ion Sãsãran regãsindu-se ºi: Mircea Albu -
lescu, Mitzura Arghezi, Flavia Buref, Gheorghe
Cozorici, Vic to ria Dobre, Nicolae Praida, George 
Constantin, Draga Olteanu, Amza Pellea, Silvia
Popovici, Dan Puican, Constantin Rauþchi, Vic tor 
Rebengiuc, Dumitru Rucãreanu, Silviu Stãn cu lescu,
Sanda Toma, Eugen Todoran, Anca Vereºti ºi alþii2.

În anul 1988 se transferã la Teatrul Naþional 
Târgu-Mureº ºi începe colaborarea cu Univer -
sitatea de Artã Teatralã din acest oraº, iar în anul
1991 devine cadru di dac tic tit u lar al acestei pres -
ti gioase instituþii de învãþãmânt ar tis tic. A mai
fost profesor asociat la universitãþile „Dimitrie
Cantemir” ºi „Petru Maior” din Târgu-Mureº,
unde, la facultãþile de drept ºi de ziaristicã, preda
disci plinele retorica, arta argumentaþiei ºi istoria 
artelor.

În tot timpul celor 10 ani de carierã di -
dacticã, nu a întrerupt nicio clipã activitatea din
teatru, jucând în aceasta perioadã peste 20 de
roluri, la Târgu-Mureº, la Baia Mare, la Cluj-Na -
poca ºi la Studioul Universitãþii târgumureºene. 

Din anul 2002 revine pe scena bãimãreanã,
unde joacã ºi regizeazã mai multe spectacole. În
anul 2003, anul în care împlineºte 70 de ani, se
reia, sub propria direcþie de scenã, piesa Vasile
Lucaciu de Dan Tãrchilã. La premiera acestui
spectacol din noiembrie 2003, Primãria Muni -
cipiului Baia Mare îi acordã titlul de Cetãþean de
onoare. În aceeaºi perioadã este decorat de Pri -
mãria Comunei Recea cu titlul de Cetãþean de
onoare al satului Sãsar ºi de Primãria Mu ni -
cipiului Târgu-Mureº cu titlul de Se nior al Muni -
cipiului Târgu-Mureº. Editura Proema din Baia
Mare publicã cartea-interviu Convorbiri cu acto -
rul Ion Sãsãran, în care îi este prezentatã viaþa ºi
activitatea artisticã.

Întrebat în paginile cãrþii „Cum intrã acto -
rul Ion Sãsãran în teatru la ºaptezeci de ani?”,

ne-a rãspuns: La cei ºaptezeci de ani ai mei,
rãmân senin ºi intru în teatru ºi în scenã precum
preotul care intrã în al tar pentru slujirea Sfintei
Litur ghii3.

În anul 2008 începe repetiþiile la Teatrul
Mu nic i pal Baia Mare la ultimul rol al vieþii de ac -
tor, Pitou, în piesa Sa rah Bernhardt de John
Murrell, regia artisticã Elemer Kincses. Premiera
a avut loc în luna septembrie, iar în luna no -
iembrie 2008 va juca pe scena teatrului bãimãrean 
ultimul spectacol al vieþii de ac tor. Întrucât la
sfârºit de noiembrie se pregãtea sã sãrbãtoreascã
75 de ani de viaþã ºi 52 de ani de activitate pe
scena în care „s-a risipit” în 142 de roluri, in -
terpretând cele mai di verse personaje, întrebat
despre rolul în care a intrat cel mai bine „în pielea
personajului” ne-a spus: 

Toate rolurile mele mi-au rãmas dragi.
Chiar ºi cele pe care aº fi putut sã le realizez mai
bine decât am fãcut-o. În tot ce am fãcut pe scenã, 
m-am simþit împlinit, pentru cã mi-am dãruit su -
fletul spectatorilor. Poate Ion al lui Rebreanu sau 
Vasile Lucaciu mi-au oferit posibilitatea unor
interpretãri unanim recunoscute. Dar cine ar pu -
tea vorbi de un rol anume, când în urma mea sunt
peste 140, iar cel mai greu rol pentru un ac tor
este de fapt urmãtorul rol…, iar cele mai multe
reprezentaþii le-am avut interpretând pe Dra go -
mir din «Nãpasta» de I. L. Caragiale cu peste 500 
de spectacole. Piesa «Vasile Lucaciu» înfãþiºeazã 
momente deosebite din viaþa lui Lucaciu. Pe ri -
oada de detenþie, o scenã acasã la ªiºeºti ºi, mai
ales, prezenþa acestuia la procesul memo ran diºti -
lor. Ideea de unitate a poporului român, existenþa 
lui într-o þarã româneascã liberã, alãturi de alte
naþiuni ºi alãturi de alte naþionalitãþi conlo cui -
toare, este ideea centralã ºi unicã a piesei ºi este,
în acelaºi timp, raþiunea de a exista ºi lupta pentru
înfãptuirea acestei idei a lui Vasile Lucaciu. Oare
s-ar putea sã nu-þi fie dragã o asemenea idee ºi un 
asemenea om care ºi-a închinat întreaga viaþã
pentru înfãptuirea unui vis milenar al româ ni -
lor?4.

Referitor la rolul Vasile Lucaciu din piesa
cu acelaºi nume, pusã în scenã prima datã la Baia
Mare în anul 1978, în regia artisticã a lui Ioan
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3 Gherasim Domide, op. cit., p. 104.
4 Ibi dem, p. 54-55.



Ieremia, actorul afirma: În ceea ce mã priveºte,
întâlnirea mea cu Vasile Lucaciu din piesa lui
Dan Tãrchilã, mi-a prilejuit realizarea unui rol
deosebit de com plex ºi greu de realizat. E gre u -
tatea interpreþilor de a rosti texte cu un con þinut
pa tri otic, ce reclamã un anumit patetism, un
anumit fel de a susþine o cauzã care cere ade -
ziunea la aceastã cauzã a celor care te urmãresc
ºi te ascultã. Aici a fost principala greutate de
care m-am lovit realizând rolul Vasile Lucaciu.
ªi, totuºi, rolul mi-a fost ºi mi-a rãmas drag,
socotindu-l deosebit de im por tant în cariera mea…
Mã strãduiesc sã fiu convingãtor, mi-e teamã de
retorism, de vorbirea parlamentaristã care ne
zgârie timpanele ºi astãzi… Lucaciu nu trebuie
uitat, mai ales în zilele noastre. Nu cred cã tre -
buie sã fim învãþaþi a ne preþui înaintaºii. Ei ar
trebui sã trãiascã în noi, altfel raþiunea de a
exista ca urmaºi ai lor ar putea fi pusã sub semnul 
întrebãrii5.

Cuvintele de admiraþie ºi felicitãrile pentru

rolul Vasile Lucaciu au fost dintre cele mai di -
verse, de la simpli spectatori anonimi, pânã la
binecuvântarea ÎPS Bartolomeu Anania – mitro -
politul Ardealului. „Un român” îi expediazã o
carte poºtalã cu statuia lui Vasile Lucaciu, lipind
un centimetru de panglicã tricolorã ca timbru
poºta l, iar ÎPS Bartolomeu Anania apreciazã „ha -
rurile sale artistice întru slujirea Cuvântului”.

ªi-a început cariera de ac tor pe scena Tea -
trului Dramatic din Baia Mare în anul 1956 cu
rolul Marinarul Ceaikin în piesa Clubul cãpi ta -
nilor celebri de V. Kreps ºi K. Mint, în regia
artisticã a lui Petre Meglei ºi, dupã 52 de ani de
actorie, tot pe aceeaºi scenã a teatrului bãimãrean, 
joacã ultimul rol de ac tor, în anul 2008.

Actorul Ion Sãsãran, prin rolurile inter pre -
tate, a cuprins aproape toatã dramaturgia clasicã
ºi contemporanã, naþionalã ºi internaþionalã, de la
Hasdeu, Delavrancea ºi Caragiale la Paul Everac,
Valeriu Anania ºi Romulus Guga ºi de la W.
Shake speare, H. Ib sen, Fr. Schiller ºi F. Dosto -
ievski la S³awomir Mrožek. 

La crearea personajelor interpretate în cele
142 de roluri i-au fost alãturi regizori de marcã ai
scenei româneºti ºi internaþionale ca: Liviu
Ciulei, Vlad Mugur, Petre Meglei, Ion Deloreanu, 
Gyorgy Harag, Jean Stopler, Dan Alecsandrescu,
Petre Sava Bãleanu, Petre Popescu, Otto Rappa -
port, Adrian Lupu, Ioan Ieremia, Dan Stoica,
Radu Dinulescu, Bogdan Berciu, Vir gil Andrei
Vâþã, Alexandru Tocilescu, Cãlin Florian, ªtefan
Iordãnescu, Ion Cojar, Mircea Corniºteanu,
Kinces Elemer ºi alþii. Activitatea de-a lungul
anilor cu atâþia regizori de prestigiu l-a determinat 
sã se îndrepte ºi spre re gie artisticã, regizând pe
scena teatrelor 10 piese de teatru.

Augustin Cozmuþa, cel care vreme de câte -
va decenii a fost cronicarul scenei de teatru bãi -
mãrene, referindu-se la actorul Ion Sãsãran
aprecia: „Nici cea mai versatã criticã teatralã nu
reuºeºte sã delimiteze cu rigoare cât este într-un
rol din fiinþa actorului ºi cât din cea a personajului 
interpretat. Numele din distribuþia unei piese stau
alãturi, personaj ºi ac tor, fãrã a reuºi ca spec ta tor
sã decizi cum ar fi mai potrivit sã-l strigi spre a-þi
rãspunde nedumeririlor ºi întrebãrilor tale. E o
ambiguitate de fraþi siamezi ºi o empatie cu ade -
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vãrat inefabilã. Cine cu cine s-a contopit ºi care
este secretul acestei arte de identificare a exis -
tenþelor umane?”6.

Cronicarul scenei de teatru din Târgu-Mu -
reº, poetul si jurnalistul Valentin Marica, îl des -
crie astfel: „Cu aura talentului sãu, actorul Ion
Sãsãran, cu 50 de ani de teatru în arderea fiinþei
sale, a definit teatrul, dragostea pentru inefabilul
acestei arte ºi pulsaþia adevãrului vieþii în ilu -
minãrile scenice. Niciodatã nu a intrat pe scenã
fãrã aceastã recuzitã: dragoste ºi adevãr; di ser -
tând, apoi, în pagini de jurnal, despre cum nu poþi
iubi, minþind.

Profunzimea cu care a înþeles viaþa – venind 
din sensuri descifrate pânã la os în Sãsarul na tal,
Bucureºtiul studiilor teatrale si cinematografice,
teatrele din Baia Mare ºi Târgu-Mureº, unde a

excelat ar tis tic − a devenit esenþa fiecãrui rol în
spectacole de teatru sau filme.

Ion Sãsãran construia ar tis tic cu o uimitoare 
naturaleþe, cu grijã pentru fiecare gest sce nic ºi
fiecare cuvânt sortit sã facã parte din naºterea
lumilor scenice. Asemuia spectacolul de teatru cu
cuvintele Evangheliilor, simþind cum acesta se
împovãreazã de esenþa lumii (…). Pentru actorul,
regizorul, profesorul de actorie Ion Sãsãran, spec -
tacolul de teatru nu avea trup ºi suflet fãrã emoþie
artisticã. De aici, migala profesionalã a lui Ion
Sãsãran, apelul la un vast fond cul tural, exigenþa
cumpãtatã ºi voinþa de a aºeza fiecare spectacol
de teatru în demnitatea artei. (…). Ion Sãsãran
era, prin definiþie, actorul responsabil, fãcându-i
loc, la rampã, fiinþei duhului, înspre a-i vorbi,
astfel, eternitãþii”7.

În multe piese de teatru a jucat rolul prin ci -
pal. A jucat ºi piese în douã personaje. Amintim
aici roluri memorabile în piesa Emigranþii de
S³awomir Mrožek, alãturi de actorul Vasile
Constantinescu, în anul 1978, în piesa Un pahar
cu sifon de Paul Everac, în anul 1984, alãturi de
Tzenka Velceva Binder, cu Olga Sârbul în piesa
Între patru ochi de Alexandr Ghelman, în anul
1984 ºi ultimul rol în anul 2008 în piesa Sa rah
Bernhardt, în compania actriþei Au rora Prodan.
Întrebat într-un interviu cum este teatrul în doi, a

rãspuns: Teatrul în doi este precum viaþa în doi:
grea, durã, cu sclipiri de sublim sau, dacã vrei, o
veºnicã agonie ºi extaz… În limbaj teatral, o
piesã în douã personaje se numeºte piesã de vir -
tuozitate actoriceascã8.

Ion Sãsãran a fãcut ºi roluri deosebite în
cinematografie, unde a fost distribuit în 11 roluri
principale sau secundare. Distanþa faþã de Bucu -
reºti ºi solicitãrile pe scena bãimãreanã au fãcut
mai dificilã colaborarea cu cinematografia. Ca
stu dent debuteazã în anul 1955 în filmul Popescu
10 în con trol, realizat de Studioul Cinematografic 
Bucureºti. A mai jucat în ªopârla, Pintea, Ul tima
frontierã a morþii, Ancheta, Un cer senin, Vizita
Arhiepiscopului, Aproape de asfinþit, dar rolurile
din Întoarcerea din iad ºi Undeva, în Est, în regia
lui Nicolae Mãrgineanu, cât ºi cel din Þapinarii,
în regia lui Ion Cãrmâzan, i-au fost cele mai dragi. 
Aceste roluri au fost apreciate ºi de critica de
specialitate. 

În 75 de ani de viaþã, s-a dedicat doar celor
douã profesii: cea de ac tor ºi cea de dascãl. De la
cea de dascãl de la clasa de teatru a ªcolii Popu -
lare de Artã din Baia Mare, la cea de conferenþiar
universitar la Universitatea de Artã din Târgu-
 Mu reº, le-a transmis elevilor ºi studenþilor sãi sã
fie cinstiþi cu ei înºiºi ºi, mai ales, cu spectatorii,
pentru cã scena este un loc sacru în care este
imposibil sã fii mincinos9.

Ca dascãl, a avut bucuria unei pre miere na -
þionale în învãþãmântul ar tis tic din România. A
fost în Ucraina, la Cernãuþi, de unde, în urma unor 
examene, a selectat mai mulþi tineri români din
Bucovina de Nord care au devenit studenþi, apoi
absolvenþi ai Universitãþii de Artã din Târgu-Mu -
reº ºi care, în prezent, sunt actori la teatrele din
Oradea, Arad, Petroºani. 

Ce rãmâne dupã un om la plecarea lui din
aceastã lume? 

Rãmân copiii lui: Bogdan − absolvent al
Universitãþii de Medicinã din Târgu-Mureº, sta -

bilit în New York, Zenaida − absolventã a Mary -
mount Manhattan Col lege din New York, sta bilitã

la Londra ºi Iulian − absolvent al Uni versitãþii de
Artã din Târgu-Mureº, stabilit în Cluj-Napoca.
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6 Ibi dem, p. 139. 
7 Asociaþia Culturalã „Ion Sãsãran”, www.ionsasaran.ro/in-memoriam.html, accesat 02.04.2018.
8 Gherasim Domide, op. cit., p. 37. 
9 Ibi dem, p. 12.



Din pãcate, Mugurel, al doilea nãs cut, moare la
vârsta de doi ani într-un tragic ac ci dent de maºinã. 

Rãmân rolurile, rãmân amintirile celor care
l-au cunoscut, iubit, admirat ºi onorat cu acþiunile
lor. În timpul vieþii actorului Ion Sãsãran, spec -
tatorii ºi admiratorii sãi i-au mulþumit cu apla -
uzele lor, cu florile ºi strângerile de mânã, cu
cronicile teatrale care vorbeau despre talentul
sãu. La aproape un deceniu de la trecerea la cele
veºnice, îi este pãstratã vie memoria prin cele mai
di verse forme. Memoria peliculei cine mato gra -
fice sau înregistrãrile teatrului radiofonic ºi ale
teatrului de televiziune ni-l readuc în faþa noastrã
în toatã splendoarea personajelor interpretate.

Pentru a valorifica memoria culturalã a
acto rului Ion Sãsãran, la iniþiativa unor actori,
foºti colegi de scenã, a unor foºti studenþi ºi ad -
miratori, a doamnei Dorina Sãsãran, în anul 2010, 
s-a înfiinþat Asociaþia Culturalã „Ion Sãsãran”,
având ca scop pãstrarea ºi popularizarea me mo -
riei celui care a fost actorul Ion Sãsãran. Dintre
principalele obiective ale Asociaþiei amintim:
pro movarea ºi susþinerea tinerelor talente în ve -
derea obþinerii performanþei ºi afirmãrii acestora
în domeniul artei teatrale ºi al filmului, popu -
larizarea memoriei celor care, în decursul tim -
pului, au contribuit la afirmarea ºi dezvoltarea
artei româneºti ºi universale.

Asociaþia Culturalã „Ion Sãsãran” devine
par tener activ într-o seamã de acþiuni ºi ma ni festãri 
prin acordarea unor premii pentru cei mai buni
actori din Festivalul Internaþional de Teatru ATE -
LIER de la Baia Mare, ediþiile XVIII, XIX ºi XX.

La iniþiativa profesoarei Irina Sãsãran, cu
sprijinul Primãriei Recea ºi al ªcolii Gimnaziale
din Recea, s-au desfãºurat douã ediþii ale Festi -
valului con curs de teatru ºcolar „Ion Sãsãran”

din Sãsar − Maramureº. La fiecare ediþie, Aso -
ciaþia Culturalã „Ion Sãsãran” i-a premiat pe cei
mai buni elevi-interpreþi cu cele douã premii
instituite cu acest prilej.

Consãtenii actorului din comuna Recea ºi
satul Sãsar au considerat cã actorul Ion Sãsãran
este, deocamdatã, cea mai mare personalitate care 
s-a nãscut pe aceste meleaguri ºi, în semn de
recunoºtinþã, i-au ridicat un mon u ment creat de
sculptorul Ioan Marchiº. Acesta a fost dezvelit de

Ziua Unirii, la 1 Decembrie 2011. „L-am surprins
când îl juca pe Vasile Lucaciu, pentru cã el se
transpunea ºi fizionomic în personaj. Puþini actori 
pot face asta! Aceasta este statuia unui rol. Iar mai 
jos e o mascã a chipului sãu schimbãtor”10, a
explicat artistul plas tic Ioan Marchiº, care, prac -
tic, a realizat douã sculpturi: una a lui Ion Sãsãran
tânãr, în rolul lui Vasile Lucaciu, cel mai im por -
tant rol din viaþa sa, ºi alta a lui Ion Sãsãran, în
vârstã. Consiliul Lo cal al Comunei Recea a hotã -
rât atribuirea numelui actorului Ion Sãsãran Cã -
minului Cul tural din localitatea Sãsar.

În Bastionul Croitorilor din Cetatea Târgu-
 Mureº este situat Teatrul „Scena”, cu un potenþial
de 80 de locuri. La aniversarea unui deceniu de
activitate, evenimentul cen tral a fost Seara de
excelenþã 10 ani Teatrul „Scena”, unde s-au
acor dat diplome de excelenþã tuturor celor care au 
susþinut teatrul în acest deceniu de existenþã: prie -
teni, colaboratori, sponsori, oameni de culturã,
reprezentanþi ai administraþiei lo cale ºi mass-me -
diei. În semn de omagiu ºi re spect, 13 actori au
primit Di ploma de excelenþã „Ion Sãsãran”, ac -
tori care i-au fost parteneri în cele 8 proiecte
teatrale ale Teatrului „Scena”11.

La mii de kilometri distanþã de satul Sãsar,
unde s-a nãscut actorul, de mormântul actorului
din Târgu-Mureº, un membru de onoare al Aso -
ciaþiei Culturale „Ion Sãsãran” ºi prietenã de-o
viaþã a familiei, doamna Angela Almãjan Silver -
man, a plantat prin Ar bor Day Foun da tion, Ne -
braska, 10 copaci care au început sã creascã din
ianuarie 2011, într-o pãdure din Amer ica, în me -
moria lui Ion Sãsãran. Iatã cum, de pe alt continent, 
gesturile sim ple ale unor oameni vorbesc, mai
mult decât toatã filozofia lumii, despre priete nie.

Foºtii elevi ºi studenþi îi poartã vie amin -
tirea. Gavriil Pinte, regizor ar tis tic la Radio di -
fuziunea Românã îºi aminteºte: „Domnul Sãsãran 
a aflat cã vreau sã dau examen la actorie. M-a
chemat la Teatru. M-a ascultat, m-a sfãtuit cum a
ºtiut el mai bine. Era un gest absolut dezinteresat,
un gest din panoplia lui de generozitate, aº zice,
excesivã. Era într-o duminicã, ziua în care m-a
chemat ºi ne-am întâlnit la teatru. A doua zi, luni
dimineaþa, plecam la Târgu-Mureº la examen.
Atunci a comis un alt gest. În registrul simbolic a
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11  Ibi dem.



fost un gest de investiturã. Mi-a dat, mi-a dãruit
ºaizeci ºi unu de lei – atât costa biletul de tren
Baia Mare – Târgu-Mureº. N-am uitat ºi n-o sã uit 
asta niciodatã… Dupã aproape treizeci de ani îi
rãmân recunoscãtor pentru dorinþa lui de a mã
ajuta ºi, mai cu seamã, îi rãmân recunoscãtor
pentru investitura aceea simbolicã, psihologicã ºi
nu numai. Domnul Sãsãran mi-a plãtit trenul care
m-a dus la Actorie”12.

O nemiloasã boalã îl va þine departe de
scenã ºi mult mai aproape de patul de spital mai
multe luni de zile. Luni, 17 au gust 2009, în ul tima
noastrã convorbire telefonicã, mi-a recitat cu vo -
ce stinsã versurile unei distinse poete ardelene,
Carolina Ilica, care sunau aºa: Se duce vara ºi n-o
pot reþine… Se-nhaitã ploile cu ceaþa/ Se duce
vara, tinereþea, viaþa…. În seara zilei de joi, 20
au gust 2009, se stinge din viaþã, la Târgu-Mu reº.
Alãturi de familie, au fost sã-l conducã pe ultimul
drum, actori, colegi de scenã ºi de gene raþie, foºti
elevi ºi studenþi, oficialitãþi, spectatori, prieteni…

Amintirea actorului Ion Sãsãran este pre -
zentã în memoria foºtilor studenþi ºi prieteni, a
rudelor ºi spectatorilor, oriunde s-ar afla. În presã
sau pe internet, ºi-au exprimat regretul despãrþirii
prin mesaje: „Nu vreau sã cred cã nu ne mai

vedem la început de stagiune (…), dar cred cu
tãrie cã lângã fiecare replicã rostitã pe scândurã,
se furiºeazã... omul... actorul... ºi prietenul Ion
Sãsãran... Vino, maestre, într-o vizitã... ºi ia-o ºi

pe Kiti Sandu cu tine!” − scrie Dan Cordea din
Baia Mare. „Oamenii de mare de valoare nu mor

nicio datã! Ei rãmân flacãra vie printre noi.” −
posteazã Kasandra Nãsãudean din Ma drid. „Un
gând în amintire pentru dom’ profesor, care, în
continuare ac tor, ºi-a ales un nor dupã care se

ascunde acolo sus ºi recitã poezii” − scrie Marius
Damian. „Dacã mi-ar sta în putere sã zugrãvesc
suflete, aº scrie o carte despre tine. Ca sã învãþãm, 
noi, cei care te-am cunoscut, cum nu se moare
niciodatã! Recunoºtinþã veºnicã, oriunde te-ai

afla!” − scrie Alexandru Pavel din Târgu-Mureº.
„N-ai plecat! Þi-am trimis flori, pentru cã aºa
trimit eu marilor artiºti! Iar lumânarea aprinsã e

ca sã-mi lumineze drumul!” − Valer Dellakeza,
ac tor la Craiova.

Anul 2012, Anul Caragiale, este sãrbãtorit
la Teatrul Mu nic i pal din Baia Mare prin Sãptã -
mâna Caragiale, care, pe lângã lansãri de carte ºi
proiecþii de film documentar, la iniþiativa direc -
torului de atunci, Claudiu Pintican, fost stu dent al
maestrului Sãsãran, marcheazã deschiderea sec -
þiei „Dramã” a Teatrului Mu nic i pal, cu numele
actorului Ion Sãsãran. La festivitate, Cãtãlin Che -
re cheº, primarul municipiului Baia Mare afirma:
„Regretatul Ion Sãsãran este, cu siguranþã, unul
dintre marii actori care ºi-au pus amprenta pe
destinul teatrului bãimãrean. Cei peste 30 de ani
petrecuþi pe scena Teatrului Mu nic i pal, în care a
reuºit sã rupã aplauzele publicului ºi în care a
impresionat prin rolurile jucate, trebuiau re com -
pensate într-un fel sau altul. Chiar dacã nu mai
este printre noi, avem obligaþia moralã de a-i
pãstra vie amintirea”13.

Cartea Convorbiri cu actorul Ion Sãsãran se
încheie cu o replicã sãpatã pentru eternitate pe mo -
numentul din Sãsar, ce rezumã o viaþã dedicatã
spectatorului: Viaþa mea întreagã, tot ce-am dã ruit 
oa menilor prin munca mea rãmâne, dacã nu un
îndreptar pentru ei, cel puþin o clipã de emoþie care 
le va aminti cã în acea clipã am fost împreu nã.

Restul e tãcere!
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În rolul Mircea din piesa
 Io, Mircea voievod, 1981

12  Gherasim Domide, op. cit., p. 129.  
13  Teatrul Mu nic i pal Baia Mare 60 de ani. O istorie povestitã, Editura Eurotip, Baia Mare, 2013, p. 7.



Nicolae Brãdeanu
1921-2010

Lazãr-Aurel PANTEA

Eminentul prof. univ. dr. ing. h.c. Nico lae
Brãdeanu s-a nãscut la 12 aprilie 1921
în comuna Beliu, judeþul Bihor, în

prezent judeþul Arad, din pãrinþi agri cultori. A
absolvit ºcoala primarã în satul na tal. Din anul
1928 urmeazã cursurile cu durata de 8 ani ale
Liceului „Samuil Vul can" din Beiuº – Bihor, o
puternicã cetate de culturã româneascã, cetate
care, de-a lungul anilor, ºi-a confirmat ros turile
sale istorice. „A servit acolo, ca singura ºcoalã
secundarã purtãtoare de suflet românesc în
semicercul de apus al Carpaþilor. ªi dacã biho -
renii, în conservatorismul lor atavic, se þin la
început în rezervã faþã de ºcoalã, îndemnurile
venite din Banat, Arad, Sãtmar, Maramureº de a
pãºi în lãcaºul purtãtor de luminã îi încãlzirã ºi pe
ei. De aici ieºirã, în ºir de generaþii, preoþi ºi
fruntaºi ai intelectualitãþii, avocaþi, medici etc.”
(Vasile Bolca, Episcopul Samuil Vul can al Orã -
zii. Contribuþii la ridicarea culturalã a neamului,
Editura Vestitorul, Oradea, 1939, p. 104). Acest
lãcaº de culturã s-a fondat în anul 1828 prin râvna
ºi strãdania cãrturarului bihorean Samuil Vul can,
pentru educarea tineretului acestei provincii –
Educationi Juventutis Huius Provinciae, aºa cum
este exprimat, atât în actul de fondare, cât ºi în
inscripþia de pe frontispiciul liceului, azi Colegiu
Naþional

Este de menþionat cã la Liceul de Bãieþi
„Samuil Vul can”, Liceul Unit de Fete ºi ªcoala
Normalã Ortodoxã de Educatoare din Beiuº au
fost admiºi elevi/eleve aparþinãtori tuturor cultelor
religioase. La ºcoalã nu existau disensiuni privind 
religia sau naþionalitatea. Nicolae Brãdeanu, în
clasele V-VIII, a fost înscris la secþia ºtiinþificã a
liceului ºi, potrivit programei ºcolare, a urmat ºi
cursurile de limba românã, latinã, germanã, fran -
cezã, greacã, italianã, spaniolã. Practic, a învãþat
ºi cunoscut ºapte lim bi. Dupã examenul de baca -
laureat din anul ºcolar 1939/40, trecut ca ºef de
promoþie, a dat examen de admitere ºi a fost
admis la Politehnica din Timiºoara. Pe baza no -
telor din liceu ºi din primul an de facultate, cu -

noscând foarte bine limba germanã, statul român
i-a acordat o bursã pentru studii în Germania la
Ac a de mia de Mine din Freiberg, pe care a absol -
vit-o cu succes în anul 1944.

Sosit din Germania, ing. N. Brãdeanu, în
1945 este angajat la Exploatarea Minierã Valea
Roºie – Baia Mare. Minele de la Valea Roºie,
Dealul Crucii, Baia-Sprie, Cavnic ºi Bãiuþ- Vãra -
tec, atât înainte de 1918, cât ºi dupã Marea Unire
au fost proprietate de stat. Dupã cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial, minele din Maramureº (judeþele
Satu Mare, Someº, Maramureº) erau secãtuite,
fãrã rezerve de minereu, deschise ºi pregãtite de
exploatare, abataje nerambleate, foarte multe ori -
zonturi ale minelor erau in un date, perforajul
gãurilor de minã se realiza pe uscat, cu consecinþe 
de îmbolnãviri profesionale. („Analele minelor
din România”, Nr.10, 1941, p. 268- 271). Sediul
Exploatãrii Valea Roºie era pe strada Iuliu Maniu,
fostã Ciocanului. Minereul aurifer se transporta
5,5 km pe galerie în subteran ºi apoi la suprafaþã 2
km pe calea feratã îngustã, cu vagonete trac tate de 
o locomotivã Die sel, pe actuala strada Iuliu
Maniu ºi apoi pe malul râului Sãsar pânã la flo -
taþia de la Dealul Crucii. 
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Inginerul Brãdeanu, în foarte scurt timp, s-a 
remarcat prin mãsurile întreprinse ca excelent
spe cial ist, fiind foarte apreciat de directorul general
al Societãþii Minaur S.A. Minele de Aur ale
Statului din Baia Mare. In anul 1946 este pro -
movat ºef al Exploatãrii Miniere Cavnic. Odatã
cu naþionalizarea din 1948, ºef al Exploatãrii este
numit un muncitor, dar conducerea tehni co-or -
ganizatoricã este exercitatã în continuare pânã la
1.04.1949, tot de cãtre inginerul N. Brãdeanu,
când este transferat la Direcþia din Baia Mare,
Serviciul tehnic, pentru activitatea de studii ºi
per spec tive. Datoritã priceperii, elanului sãu ti -
neresc ºi sprijinului pe care 1-a primit din partea
conducerii Societãþii Miniere, în condiþiile exis -
tente în urma rãzboiului, a contribuit substanþial
la redresarea mineritului din Cavnic, Baia-Sprie,
Bãiuþ, Dealul Crucii, Valea Roºie, implementând
o serie de procedee avansate. Astfel, expe ri men -
teazã la Cavnic, cu succes, perforajul umed cu
injecþie axialã ºi-l generalizeazã la toate minele
Societãþii Minaur S.A; con duce lucrãrile de mon -
tare a maºinii de extracþie tip Bamert la Puþul
Cen tral Orb Cavnic ºi trece la deschiderea ori -
zontului mi nus 100, orizont ale cãrui rezerve au
condus ul te rior la modernizarea ºi creºterea capa -
citãþii de producþie a Exploatãrii – prima instalaþie 
de extracþie, montatã în þarã, fãrã asistenþã tehnicã 
din partea unor specialiºti strãini; proiecteazã, ºi
sub directa sa coordonare, se executã lucrãrile de
îndiguire a apelor de minã; timp de un an a efec -
tuat determinarea consumului de oþel de sfredele
de minã în funcþie de viteza de perforare; datoritã
lipsei mari de perforatoare de minã în perioada
1947-1948, la Cavnic s-au recondiþionat 24 de
perforatoare tip Bohler, care apoi au fost redis -
tribuite pentru utilizare în cadrul Minaur S.A.; a
proiectat, iar în atelierul Minei Cavnic muncitorii
au executat, coloane telescopice pneumatice
pentru perforatoare, lucrare care s-a extins apoi ºi
la atelierele de la Mina Valea Roºie. Conducerea
Societãþii i-a încredinþat organizarea lucrãrilor de
rectificare a Puþului Terezia – Baia-Sprie, lucrare
care a condus la intrarea în normalitate a pro -
ducþiei de minereu ex tras la aceastã minã.

Temeinica pregãtire profesionalã, confir -
ma tã, atât în funcþiile de execuþie, cât ºi în cele de
conducere a activitãþii miniere la minele ºi flo -
taþiile din bazinul Baia Mare, a atras aprecierea
unanimã asupra capacitãþii ºi priceperii acestuia,
încã din tinereþe. Experienþa câºtigatã prin mun -

cã, perseverenþa ºi studiile fãcute au fost mai apoi
de un real folos generaþiilor de ingineri de la
institutele de învãþãmânt su pe rior din Petroºani ºi
Baia Mare. Înfiinþarea în anul 1948 a Institutului
de Mine din Petroºani ºi concentrarea aici, din
anul 1955, a întregului învãþãmânt su pe rior mi -
nier din þarã, necesita per sonal di dac tic, cum de
altfel, ul te rior, a necesitat la înfiinþare ºi Institutul
de Învãþãmânt Su pe rior din Baia Mare, aºa cã în
1952 este transferat la Petroºani ºi încadrat lector
universitar, iar în 1956 devine conferenþiar.

In du stria minierã, în continuã dezvoltare în
perioada respectivã, se confrunta cu multe greu -
tãþi, motiv pentru care, în planul ºtiinþific al Insti -
tutului, în sarcina personalului di dac tic, pe lângã
problemele cu caracter pur teoretic, s-au inclus ºi
probleme care sã ajute la soluþionarea practicã a
unor deficienþe din producþie. În con text, con -
ferenþiarul inginer N. Brãdeanu a susþinut lu cra -
rea ºtiinþificã Influenþa temperaturii ºi presiunii
aerului asupra debitului compresoarelor în timp
de iarnã. Pe baza calculelor matematice ºi a ob -
ser vaþiilor din teren, a demonstrat cã la minele din 
Valea Jiului, pentru a menþine aceeaºi presiune a
aerului comprimat vara ºi iarna la o staþie de
compresoare la care condiþiile tehnice rãmân ace -
leaºi, este necesar ca iarna debitul sã creascã cu
circa 18% faþã de celelalte anotimpuri. Pentru
evitarea factorilor constataþi, care conduceau la
lipsa de aer în minã, a propus, ºi ul te rior s-au
aplicat urmãtoarele mãsuri: montarea de com -
presoare cu pis ton, reglabile în patru trepte; mon -
tarea compresoarelor de rezervã; montarea de
ven ti latoare tubulare care sã refuleze aer în con -
ducta de aspiraþie a compresoarelor; rãcirea ae -
rului dupã ul tima treaptã a compresorului, astfel
ca acesta sã intre prin conductã în minã, cu o
temperaturã de circa 30° C.

Maºinile ºi instalaþiile miniere devin preo -
cuparea de bazã a lui N. Brãdeanu, domeniu în
care a obþinut ºi titlul de doc tor în ºtiinþe ingi -
nereºti, devenind ºeful Catedrei de maºini ºi in -
sta laþii miniere la Universitatea Petroºani. Po -
trivit metodologiei, în urma examenelor, ajunge
profesor universitar. Urmare dezvoltãrii ºi diver -
sificãrii specializãrilor la Institutul de Învãþãmânt
Su pe rior, respectiv la Universitatea Baia Mare, în
1970, cu aprobarea rectoratelor Petroºani ºi Baia
Mare ºi cu acordul Ministerului Învãþãmântului,
este transferat la Baia Mare, unde obþine rezultate
remarcabile în domeniu ºi apoi este promovat
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dec an. La vârsta de 70 de ani se pensioneazã la
Universitatea de Nord Baia Mare, unde a exer -
citat în continuare, potrivit Statutului perso na -
lului di dac tic, funcþia de profesor con sul tant.
Timp de douã legislaturi a fost membru al Sena -
tului Institutului de Învãþãmânt Su pe rior, respec -
tiv al Universitãþii Baia Mare ºi s-a bucurat de
stimã ºi încredere, atât din partea corpului profe -
soral, a salariaþilor Universitãþii, cât ºi a studen þilor. 

În decursul anilor a elaborat, tradus ºi pu -
blicat un mare numãr de lucrãri ºtiinþifice. Cartea
Instalaþii pneumatice miniere, Bucureºti, Editura
Tehnicã, 1976, este conceputã pentru a fi utilã în
spe cial studenþilor Facultãþii de Maºini ºi Insta -
laþii Miniere, ai Secþiei de subingineri a Facultãþii
de Mine, dar ºi inginerilor din producþie. 

Articole de specialitate

În lucrarea Consideraþii asupra dimen sio -
nãrii instalaþiilor de evacuare a apelor din
exploatãrile miniere la zi („Revista minelor”, nr.
6/2000, p. 19-24) sunt arãtate condiþiile hidro -
meteorologice în care, la exploatãrile miniere la
zi, apar scurgeri de apã la suprafaþã. In funcþie de
acestea, se fac recomandãri pentru dimensionarea 
canalelor de evacuare a apei, a bazinelor de eva -
cuare a apelor ºi de alegere a pompei. Este datã o
nomogramã ca model, cu rezultatele mãsu rãto -
rilor meteorologice din zona Lausitz (Germania),
fãcutã de staþia Gorlitz, ºi se recomandã o cola -
borare mai bunã între exploatãrile miniere ºi sta -
þiile meteorologice din þara noastrã. Autorul sti -
puleazã cã in du stria minierã trebuie sã conlucreze 
cu staþiile meteorologice, nu numai în privinþa
precipitaþiilor, ci ºi pentru alþi parametri ai vremii, 
aºa cum a fost cazul avariei ºi accidentului
colectiv de la mina ªuior, în anul 1970, când, fãrã
datele staþiei meteorologice din Baia Mare, nu
s-ar fi putut dovedi inversarea curentului de aeraj
ºi nu s-ar fi putut determina cauza accidentului. A
verificat practic, dimensionarea ºanþurilor gale -
riilor ºi a bazinelor colectoare a apelor de minã la
exploatãrile miniere Cavnic, Baia-Sprie, ªuior ºi
fosta Exploatare Minierã Dealul Crucii.

În lucrarea Protecþia lucrãrilor miniere îm -
potriva viiturilor de apã („Revista minelor”, Nr.
8-9/ 2000, p. 49-54) aratã cauzele pericolului hi -
dro logic la exploatarea zãcãmintelor de substanþe
minerale utile, determinã gradul de pericol hi -
drologic, scoate în evidenþã mãsurile ac tive, pa -
sive ºi pre ven tive de apãrare ºi prezintã modul de
dimensionare a digurilor de lemn, din zidãrie ºi

beton, concluzionând cã experienþa a arãtat cã
digurile executate din zidãrie (cãrãmidã cu mor tar 
din ciment clincher ºi port land), din punctul de
vedere al etanºeitãþii, se comportã mai bine decât
cele din beton. Dupã acest procedeu de calcul s-a
construit la Exploatarea Minierã Cavnic, în 1947,
un dig pentru a preveni inundarea lucrãrilor mi -
niere de la Puþul Sfinþi, orizontul 100. Desele
deversãri de ape de minã în pâraiele ºi râurile din
nord-vestul þãrii, în condiþiile de închidere a mi -
nelor, demonstreazã cã rezultatele cercetãrilor re -
gre tatului spe cial ist Nicolae Brãdeanu, trebuie
avute în vedere de cãtre cei ce proiecteazã ºi
executã lucrãrile de protecþie a lucrãrilor miniere
împotriva viiturilor de apã. 

În lucrarea Mineritul este o necesitate care
impune anumite cerinþe care trebuiesc respectate
(„Revista minelor” nr. 11/ 2003, p. 6-8), scoate în
evidenþã probleme remarcabile. Încã din Evul
Me diu, s-a pus întrebarea care se pune ºi astãzi,
dacã planeta noastrã are suficiente bogãþii mi -
nerale care sã satisfacã cerinþele puse de omenire
ºi mai ales de societatea modernã. Cu circa 50 de
ani în urmã, întrebarea s-a pus unor experþi con -
sacraþi în domeniu, iar timp de ºase decenii, luân -
du-se sistematic zeci de mii de probe de rocã din
di verse pãrþi ale globului pãmântesc, s-au fãcut
analize, iar rezultatele acestora sunt cunoscute
sub denumirea „Valorile lui Clark”, dupã numele
coordonatorului acestei cercetãri. Rãspunsul din
Evul Mediu ºi pânã astãzi este acelaºi: nu existã
lipsã de materii minerale propriu-zise, ci existã
lipsã de ca pac i tate a omului de a le exploata, de a
le scoate la suprafaþã cu cheltuieli acceptabile.
Cât de mari pot sã fie aceste cheltuieli, o spune
consumatorul, care de cide dacã este vorba despre
un ma te rial de care nu se poate lipsi, sau este un
ma te rial de lux. În consecinþã, in du stria minierã,
prin îmbunãtãþirea tehnicii, respectiv prin noi
infor maþii, are pe mai departe menirea sã asigure
materii prime ºi energie. Trebuie pãstratã mãcar
sãmânþa din minerit, ca sã poatã rãsãri atunci când 
va fi nevoie de el.

În anul 2002, cu sprijinul Institutului de
Cercetãri ºi Proiectãri Miniere Baia Mare, al Uni -
versitãþii de Nord ºi al unor sponsori, Nicolae
Brãdeanu, finalizeazã traducerea din limba ger -
manã ºi tipãreºte la Editura Soner Com pany, Baia
Mare, în 1000 de exemplare, cartea lui Georg
Agricola Despre minerit ºi metalurgie, intitulatã
în limba germanã Vom Berg und Huttenwesen,

604

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE



mit 273 Holzschnitten Deutscher Taschenbuch
Verlag & Comp. KG München 1994. Apãrutã în
traducere româneascã, dupã cinci sute de ani de la 
naºterea lui Georg Agricola, cartea este prima
lucrare cuprinzãtoare despre minerit ºi me ta lur -
gie. Ea îl prezintã pe autor a pe un clasic al istoriei 
tehnicii, iar cartea sa este un doc u ment isto ri -
co-cul tural de prim rang pentru modul de gândire
ºi pentru portretul lumii din secolul al XVI-lea.
Dar, cine este Georg Agricola ºi ce conþine mo -
numentala sa carte, ne-o spune succint autorul
traducerii. Georg Bauer, care mai târziu s-a numit
Georg Agricola, s-a nãscut la 24 martie 1494 la
Glauchau, nu departe de Chemnitz, fiind con si -
derat întemeietorul mineralogiei ºi a cursului de
exploatãri miniere. (p. 562). Cartea De re me ta -
llica libri XII, scrisã de medicul ºi primarul
oraºului Cheminz, Georg Agricola (1494-1555),
în limba latinã pentru contemporanii sãi culþi, este 
primul tratat sistematizat despre minerit ºi meta -
lurgie ºi, totodatã, una dintre primele cãrþi ale
timpului mod ern (p. III). 

Op era, apãrutã în 1556, era deja, un an mai
târziu, tradusã în limba germanã literarã veche ºi
a fost, pânã în secolul al XVIII-lea, manualul de
bazã pentru minerit ºi metalurgie. Ediþia din
1977, apãrutã la Editura Deustscher Tascheubuch 
Verlag, redã traducerea din limba latinã a primei
ediþii aºa cum a fost ea expusã complet prima datã 
în 1928, reproducând inclusiv 273 de splendide
gravuri în lemn ºi literele iniþiale ale originalului.
Pânã acum cartea lui Georg Agricola a fost tra -
dusã în 13 lim bi ale þãrilor care au industrie mi -

nierã, fiindcã ea este consideratã „Biblia mi neri -
tului, iar Biblia etimologic înseamnã „Cartea cãr -
þilor” (N. Brãdeanu, Prefaþã la ediþia tradusã în
românã, p. XXIX).

În cele 12 capitole numite „cãrþi”, Agricola
a cuprins tot ce are legãturã cu mineritul ºi pro -
cedeele de lucru metalurgice, de la folosirea forþei 
apei ºi a vântului, pânã la funcþionarea cup toa -
relor cu suflante ºi a vetrelor cuptoarelor, de la
transportul minereurilor, extracþii de metale no -
bile, sodã, sulf ºi alaun, pânã la administraþie,
îndatoririle funcþionarilor ºi ale întreprinderilor
miniere, accidentele de muncã ºi bolile minerilor
etc. Are capitole „cãrþi”, care se referã la prof e -
siunea de miner ºi metalurg ºi la folosul ei; suc -
cesul mineritului; filoane ºi crãpãturi ale fi -
loanelor ºi straturilor de rocã; câmpurile miniere
ºi funcþiile minerilor; deschiderea ºi abatarea zã -
cã mintelor ºi topografie; uneltele de lucru, sculele
ºi maºinile; esenþa încercãrii (probãrii mine reu -
rilor); pregãtirea minereurilor prin topire;
cup toare de topire ºi procedeul de extracþie a me -
talelor; separarea metalelor nobile, afinarea ar -
gin tului; desargintarea cuprului negru ºi a fie -
rului; sãruri ºi sticlã. 

Cartea lui Georg Agricola, De re metallica
libri XII în 1556, care a contribuit mult la dez -
voltarea tehnicii miniere în Europa, pomeneºte
(p.16) exploatãri miniere în pãrþile numite Dacia,
mineritul ºi metalurgia (p. XXXV). Înaintaºii
noºtri care au condus activitatea minierã din bazi -
nul Baia Mare ºi-au procurat un ex em plar orig i nal 
din aceastã carte tradusã în limba germanã în
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1557 dupã originalul scris în limba latinã de Agri -
cola în 1556, care se gãseºte la Muzeul Judeþean
Maramureº. 

Cartea cu titlul în limba germanã: Georg
Agricola, Vom Berg und Huttenwesen mit 273
Holzschnitten Deutscher Taschenbuch Verlag
G.m.b.H. & Co. KG Munchen 1994, în limba
românã Georg Agricola, Despre minerit ºi meta -
lurgie, în traducerea iniþiatã ºi realizatã de prof.
univ. dr. ing. h. c. Brãdeanu Nicolae, 586 pagini,
se poate citi la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” 
Baia Mare, în marile biblioteci din Bucureºti ºi
ale centrelor universitare din þarã ºi este deþinutã
ºi de un numãr mare de ingineri din minerit ºi per -
sonal di dac tic universitar din România.

Putem aprecia cã traducãtorul, cunoscând
limba germanã, a contribuit la întocmirea unei
lucrãri ce depãºeºte cu mult limitele unei sim ple
tra duceri, realizând un studiu în care contribuþia
sa originalã este evidentã prin adnotãrile, abre -

vierile ºi explicaþiile aduse textului. În acest mod,
redã literaturii de specialitate o lucrare a cãrei im -
portanþã tehnicã ºi istoricã este de netãgãduit, de o 
utilitate deosebitã colegilor de breaslã. 

Profesorul univ. dr. ing. Nicolae Brãdeanu
n-a fãcut parte din organizaþii politice. A activat
în calitate de membru al Asociaþiei ªtiinþifice a
Inginerilor ºi Tehnicienilor din România. A parti -
cipat la simpozioane, conferinþe, congrese ºi a
sus þinut numeroase lucrãri tehnico-ºtiinþifice în
do meniu. Pentru activitatea profesionalã a primit
titulaturi de inginer minier gradele III, II, di rec tor
minier gradul I, profesor universitar evidenþiat ºi i 
s-a conferit Medalia Muncii.

Consiliul Lo cal al Municipiului Baia Mare,
în anul 1999 i-a acordat titlul ºi di ploma de Cetã -
þean de Onoare al oraºului Baia Mare.

A încetat din viaþã la 22 iulie 2010 ºi odih -
neºte în cimitirul din oraºul minier Baia-Sprie,
judeþul Maramureº. 
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Monumentul minerilor de la Mina Cavnic, Maramureº



Aurel Socolan
1927-2010

Marius CÂMPEANU

S-a nãscut la data de 20 iunie 1927, în
comuna Andrid (judeþul Satu Mare),
în fa milia lui Socolan Emeric ºi Floare 

(nãscutã Marta). Clasele primare ºi gimnaziale
le-a absolvit la ºcoala din satul na tal. Studiile
liceale, începute la Liceul Teologic Ro ma -
no-Catolic „Szent Laszlo” din Oradea, au fost
finalizate la ªcoala Normalã Românã Unitã din
Oradea. 

La sfârºitul anilor de liceu, în anul 1949, a
obþinut di ploma de învãþãtor. În acelaºi an, s-a
înscris la Facultatea de Istorie a Universitãþii
„Vic tor Babeº” din Cluj-Napoca (devenitã în sep -
tembrie 1959, prin unificarea universitãþilor ro -
mânã ºi maghiarã, Universitatea „Babeº-Bolyai”
Cluj-Napoca), pe care a terminat-o în anul 1953. 

În anul 1949 a fost numit învãþãtor la ªcoala 
Elementarã din Tusa (judeþul Sãlaj), în paralel,
îndeplinind ºi calitatea de di rec tor. În anul 1952 a
fost numit profesor la Andrid, unde a funcþionat
pânã la data de 1 ianuarie 1954. La începutul
anului 1954 s-a stabilit la Baia Mare, fiind numit
in spec tor metodist în cadrul Secþiei de Învã þã -
mânt a Regiunii Maramureº. La 1 mai 1957 s-a
transferat la Secþia de Învãþãmânt a oraºului Baia
Mare, în calitate de in spec tor metodist, unde a
activat pânã la 15 septembrie 1960.

Dupã anul 1960 a predat la mai multe ºcoli
din Baia Mare. La data de 1 noiembrie 1963 ºi-a
început activitatea la Muzeul Regiunii Mara mu -
reº, în calitate de muzeograf prin ci pal, iar între
anii 1968 ºi 1974, a îndeplinit calitatea de di rec tor 
al instituþiei muzeale. A fost iniþiatorul înfiinþãrii
ºi editãrii publicaþiei ºtiinþifice „Marmaþia” (nu -
merele 1/1969 ºi 2/1971 îi au ca redactori ºtiin -
þifici pe Aurel Socolan ºi Carol Kacsó).

La data de 1 mai 1974, a fost transferat ca
di rec tor la Liceul de Culturã Generalã Baia-Sprie
(denumit, ul te rior, Grupul ªcolar Auto Baia-
 Sprie). În anul 1982, a fost transferat la Liceul nr.
3 Baia Mare, iar peste câþiva ani la Liceul de
ªtiinþe ale Naturii „Emil Racoviþã” Baia Mare. 

A trecut la veºnicie în data de 14 decembrie
2010.

Prof. dr. Aurel Socolan a fost o per so na -
litate marcantã a culturii maramureºene care s-a
remarcat, atât printr-o ziditoare activitate peda -
gogicã, cât ºi printr-o temeinicã cercetare ºtiin -
þificã desfãºuratã în scopul valorificãrii culturale
a istoriei lo cale. Ca muzeograf ºi, ul te rior, di rec -
tor de muzeu, s-a implicat în activitãþi de iden -
tificare, salvare, pãstrare (conservare) ºi valo ri -
ficare a patrimoniului ºtiinþific deþinut în
co lecþiile muzeale. De asemenea, a avut o con -
tribuþie semnificativã la identificarea ºi inven -
tarierea monumentelor istorice din judeþul Mara -
mureº, dar ºi la înfiinþarea Complexului Muzeal
„Pr. dr. Vasile Lucaciu” din ªiºeºti. 

Activitatea ºtiinþificã s-a concretizat în nu -
meroase comunicãri ºi studii, susþinute la diferite
simpozioane ºi sesiuni ºtiinþifice naþionale sau
publicate în anuare muzeale, reviste de culturã,
vol ume de specialitate ºi în presa localã. Prin -
cipala sa pasiune, pentru cartea veche româneascã 
(tipãritã ºi manuscrisã), s-a materializat în lu -
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crarea de doctorat cu titlul Circulaþia cãrþii ro -
mâneºti pânã la 1850 în judeþul Maramureº, rea -
lizatã ºi susþinutã, în anul 1983, sub îndru marea
academicianului clujean prof. dr. ªtefan Pascu.
Lucrarea, într-o formã completatã ºi revi zuitã, cu
sprijinul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” Baia
Mare ºi al Muzeului Judeþean Maramureº (în pre -
zent, Muzeul Judeþean de Istorie ºi Arheologie
Maramureº), a fost publicatã în anul 2005, la
editura bãimãreanã „Maria Mon tes sori”. În pagi -
nile cãrþii sunt prezentate rezultatele muncii de
cercetare, desfãºurate timp de peste un deceniu la
241 de biserici, 4 biblioteci publice ºi 16 colecþii
particulare, repertoriul cãrþilor româneºti ma nu -
scrise ºi tipãrite pânã în 1850 însumând un numãr
de 2415 exemplare. Acestea sunt menþionate în
ordine alfabeticã, atât pe localitãþi ºi cen tre tipo -
grafice, cât ºi în ordinea cronologicã a apariþiei, în 
scopul facilitãrii cercetãrii de cãtre generaþiile
urmãtoare. În privinþa manuscriselor religioase,
lucrarea prezintã o inventariere clarã a manu -
scriselor slavone ºi române existente în judeþul
Maramureº la acea datã, oferind informaþii refe -
ritoare la copiºti, paginaþie, compoziþie artisticã,
însemnãri marginale ºi circulaþia lor. În acest
sens, este redatã activitatea cãrturarilor locali,
alã turi de care au activat copiºtii peregrini, ori -
ginari din Moldova ºi Þara Româneascã. Con -
sultând cele 8 capitole ale lucrãrii, cititorul va
decripta unul dintre principalele mesaje transmise 
de cãtre autor, acela potrivit cãruia, prin „slova”
tipãritã sau manuscrisã, legãtura culturalã a Ma -
ra mureºului cu Þãrile Române a fost permanentã,
cartea reprezentând un mijloc viu de menþinere a
unitãþii de neam ºi de limbã a românilor din cele
trei þãri „surori”.

Alãturi de Ioan Bârlea ºi Dariu Pop, Aurel
Socolan se înscrie în grupul restrâns ºi se lect al
oamenilor de culturã locali preocupaþi de însem -
nãrile marginale realizate de preoþi ºi dascãli sau
de copiºtii de manuscrise, care, prin condeiul lor,
au fãcut cunoscutã peste timp identitatea iubi -
torilor ºi a donatorilor de carte sacrã pentru lãca -
ºurile de cult. Ex li bris-urile de pe cãrþile vechi
„cãlãtoare” în satele maramureºene au fost notate
cu acribie în caietele personale ºi, ul te rior, în
lucrarea de doctorat (tipãritã în anul 2005),
consti tuind ºi în momentul de faþã o veritabilã
sursã de informare despre urmãrile evenimentelor 
istorice asupra comunitãþilor, calamitãþi naturale,

fenomene meteorologice, epidemii, foamete, se -
cete, preoþi, dascãli etc., toate acestea întregind o
frescã a Maramureºului din veacurile apuse.

Lãsând la o parte cele douã dimensiuni, de
istoric renumit ºi de dascãl devotat, Aurel Socolan a
fost un om de o generozitate incomen su rabilã ºi cu
o memorie demnã de invidiat. Ajuns la o vârsta
înaintatã, când am avut ºi eu plãcerea sã îl cunosc, 
prin poveþele ºi recomandãrile sale biobiblio gra -
fice ºi documentare, ne-a deschis ori zontul inte -
lec tual ºi apetitul pentru istorie, atât mie, cât ºi
alto ra, încurajând cercetarea ºi valori ficarea fi -
lonului istoriei lo cale ºi a tot ceea este mai frumos 
în lada de zestre a culturii maramu reºene.

În acest sens, omul ºi istoricul Aurel
Socolan, prin ceea ce a adunat din praful uitãrii ºi
a pus în circuitul ºtiinþific, a rãmas în memoria
celor care l-au cunoscut, dar ºi a celor care iau
con tact nemijlocit cu lucrãrile sale ca un men tor ºi 
un model demn de urmat.

În continuare, prezentãm o listã crono lo -
gicã a lucrãrilor ºi studiilor publicate:

Lucrãri

? Cercetãri paleolitice din Þara Oaºului, Baia 
Mare, 1966 (în colaborare cu Maria Bitiri).

? Momente ale dezvoltãrii culturii ºi artei în
Maramureº, Baia Mare, 1967 (în colaborare cu
Valeriu Achim, Nicoarã Timiº ºi Lehoczi Iosif).

? Pagini din istoria Maramureºului, Baia
Mare, 1967 (în colaborare cu Octavian Bandula,
Cornel Borlea, Ioan Németi ºi Mircea Zdroba).

? Dr. Vasile Lucaciu: luptãtor pentru drep -
turile românilor ºi Unirea Transilvaniei cu Ro -
mâ nia, Baia Mare, 1968 (în colaborare cu Valeriu 
Achim).

? Tezaure ºi descoperiri monetare din co lec þia 
Muzeului Judeþean Maramureº, Baia Mare,1971 (în
colaborare cu Eugen Chirilã).

? Liceul Mihai Eminescu – Satu Mare. Mono -
grafie 1634-1994, Satu Mare, 1994 (în colaborare 
cu Lu cia Muntean).

? Liceul Gheorghe ªincai – Baia Mare: 75 de
ani, Baia Mare, 1994 (în colaborare cu Pamfil
Bilþiu).

? Circulaþia cãrþii româneºti pânã la 1850 în
judeþul Maramureº, Editura „Maria Mon tes sori”,
Baia Mare, 2005.
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Studii

? Date noi cu privire la paleoliticul din Oaº
(Descoperiri de suprafaþã ºi mici sondaje), în
„Marmaþia”, 1/1969.

? Douã documente inedite privind breasla o -
la rilor din Baia Mare, în „Marmaþia”, 1/1969.

? Circulaþia cãrþii vechi româneºti în nord-
 vestul României, în „Marmaþia”, 1/1969.

? Zugravi ai unor biserici de lemn din nord-
 vestul României, în „Marmaþia”, 1/1969.

? Miºcãri muncitoreºti ºi þãrãneºti pânã în
1918, în „Lupta maselor populare”, Baia Mare,
1971.

? Un doc u ment inedit despre Baia Mare, în
„Marmaþia”, 2/1971.

? Circulaþia în Maramureº a cãrþilor ro mâ -
neºti tipãrite în Moldova pânã la 1850, în „Mar -
maþia”, 2/1971.

? Contribuþii la studierea lui Pintea Viteazul
ca personaj istoric, în Maramureº – Vatrã de
istorie milenarã, Cluj-Napoca, 1997.

? Unirea Moldovei cu Þara Româneascã, în
„Om nia Romanorum”, Cicârlãu, 2006.

? Circulaþia Cazaniei lui Varlaam în judeþul
Maramureº ºi valoarea documentarã a însem nã -
rilor, în „Marmaþia”, 9/2007.

Referinþe critice:

. Câmpean, Viorel, Aurel Socolan, un reputat istoric nãscut la Andrid, în Oameni ºi locuri din Sãtmar, vol. III,
Editura Citadela, Satu Mare, 2015, p. 129-132.

. Câmpeanu, Marius, Aurel Socolan, Circulaþia cãrþii româneºti în Maramureº pânã la 1850, Baia Mare, Editura
„Maria Mon tes sori”, 2005 (recenzie de carte), în „Marmaþia Istorie”, 9/2, Baia Mare, 2007, p. 158-159.

. Dragotã, Ioana, Domnului profesor dr. Aurel Socolan la împlinirea vârstei de 80 de ani, în „Graiul Mara -
mureºului”, serie nouã, anul XIX, nr. 5243, 20 iunie 2007, p. 5.

. Dragotã, Ioana, Rãmas bun, Domnule profesor!, în „Bibliotheca Septentrionalis”, an XVIII, nr. 1-2 (34-35), 2010,
p. 111-113.
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Aurel Socolan, în centru, alãturi de Constantin Mãlinaº ºi Ioana Dragotã,
la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, februarie 2008.



Nicoarã Timiº
1924-2011

Vasile LESCHIAN

Nãscut în 19 decembrie 1924, în
Borºa, localitate si tuatã în nord-es -
tul judeþului Maramureº; decedat în

20 martie 2011, în Baia Mare.

Pãrinþii: tatãl – Timiº Dumitru zis Dobei (n.
1893), lucrãtor la fabrica de cherestea, la butin, la
pãdure; mama Mihali Maria Lupa, a Pagului (n.
1898), casnicã, femeie harnicã, dârzã, dar ºi sen -
sibilã, în grija cãreia rãmâneau fa milia ºi gos podãria. 

Copilãria ºi-a petrecut-o în atmosfera casei
pãrinteºti ºi a locului, descoperind de timpuriu
privaþiunile, sãrãcia ºi nevoia de a le face faþã prin 
muncã. Cam pe la 6-8 ani, cãram spre casã lemne
retezate de plutaºii de pe râul Cisla. Le duceam
un ferãstrãu ca sã le dimensioneze. Capetele re -
tezate erau ale mele… Toatã vara strângeam lem -
ne, iar iarna, cu alþi bãieþi, plecam cu o sanie
dupã lemne în pãdure. Vara, mai spãrgeam pia -
trã ºi o aranjam „cubice”, mai adunam fructe de
pãdure sau plante de leac. Banii obþinuþi îi dã -
deam mamei ca sã cumpere mâncare de la prã -
vãliile evreilor. Îmi cumpãra caiete, cãlimarã ºi
ceva cãrþi pentru ºcoa lã. Mai mult eram cu mama 
acasã…, cã tata pleca dupã Paºte, la butin ºi
venea acasã pe la Sfântul Ilie sau de Crãciun.
Ileana Buju Bru mã toaie, care a moºit-o pe mama, 
mi-a spus ca maica-mea mã legãna cu piciorul,
cã la brâu avea caierul de lânã, ºi-mi cânta tare
frumos”1. „Iarna lui 1932 a fost foarte grea. Nu
era de lucru ni cãieri. Mama, sãraca, torcea lânã
ºi cânepã prin sat, pentru fãinã ºi lapte…2.

ªcoala primarã o urmeazã la Borºa, înce -
pând cu 1932. La deschidere, în prima zi n-a putut 
merge la ºcoalã. Mama era la lucru, iar el nu avea
tãbliþã ºi „þeruze” (creion). Dupã ce elevii au
plecat acasã eu am mers singur la domniºoara
învã þãtoare Ilenuþa Timiº, fiica protopopului
Gavrilã Bartoº Timiº, ca sã mã înscrie ºi pe mine

în cat a log. Pentru banii de tãbliþã ºi stil am dat
fuga în pãdure, am adunat fructe, iar din livada
popii, Mariº,  am cules pere, le-am vândut evrei -
lor din gura uliþii, pe 11 lei3. Încã de la 4 ani,
pruncul Nicoarã a învãþat sã citeascã ºi sã scrie. Îi
plãcea sã deseneze, sã ciopleascã în lemn ºi sã re -
cite poezii de Eminescu ºi Coºbuc. A absolvit
clasa a IV-a în anul 1936.

La vârsta de 14 ani, în 1 iulie 1940, cu tatãl
sãu ºi cu alþi oameni, a plecat la muncã, atât la
butin, la Tãlmaciu II – Sibiu, la Valea Sadului, ºi
la Prundu Bârgãului, cât ºi în agriculturã. Aflând
despre cedarea Ardealului de Nord, prin Dictatul
de la Viena, s-au întors, cu multe peripeþii, spre
casã. În anii ocupaþiei horthyste a îndurat multe.
L-au înrolat în premilitãria „Levente” ºi l-au obli -
gat sã înveþe limba maghiarã. Neîndurând umi -
linþele, cu alþi tineri români, a fu git în munþi,
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1 Timiº, Nicoarã, Mi-am vãzut actul de deces, Editura Eurotip, Baia Mare, 2007, p. 22-27.
2 Ibi dem, p. 30.
3 Ibi dem, p. 32.



supravieþuind pe la stâne. Prin octombrie 1944, au 
coborât spre Borºa, stând mai mult ascunºi. A
doua zi dupã masacrul românilor de cãtre horthyºti,
în casa de la Moisei, a vãzut scena cu groazã! A
fost martor la ofensiva armatei so vietice prin
Borºa ºi, dupã 1945, la sosirea vânãtorilor de
munte ai armatei române. 

Stagiul militar î1 efectueazã între 1 de cem -
brie 1946 ºi 28 de cembrie 1948). Fiind plecat la
Nehoiu Buzãu, la muncã la pãdure, este înºtiinþat
sã vinã ur gent la încorporare. Îºi va satisface
stagiul militar la Re gi mentul 7 Grãniceri – Baia
Mare, apoi la Tabãra de varã a grãnicerilor de la
Costineºti – Con stanþa, la o companie de grã -
niceri de frontierã la Carei ºi Berveni – Satu
Mare, unde este angrenat în activitãþi culturale. 

În anul 1948 urmeazã studiile liceale în
Bucureºti, înscriindu-se apoi, la Facultatea de
Isto rie a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj.

Din ianuarie 1949, este selectat cadru activ,
salariat, în cadrul organizaþiei de stânga a þã ra -
nilor români – „Frontul Plugarilor”, aflat sub con -
ducerea lui Petru Groza. Activeazã în orga nizaþie
în regiunea Baia Mare, apoi, din anul 1951 pânã
în anul 1953, la Bucureºti, cu sarcini în activitatea 
culturalã ºi de educaþie a þãrãnimii.

Se cãsãtoreºte în anul 1950 cu Ileana lui
Mihai ºi a Mãricuþii din Dragomireºti – Mara -
mureº. Rod al cãsniciei lor au fost 3 copii, cu toþii
absolvenþi ai Liceului de Artã Baia Mare, ab -
solvenþi cu studii superioare: Mircea – arhitect,
Lu cia – art ist plas tic ºi Maria Elena profesoarã de
limba francezã. 

Dupã perioada petrecutã la Bucureºti în ca -

drul „Frontului Plugarilor”, la cerere, pleacã din
Capitalã, fiind numit secretar al Filialei Re gio -
nale a Societãþii de Rãspândire a ªtiinþei ºi Cul -
turii Maramureº (SRSC), muncind în aceastã
instituþie peste 10 ani. În cadrul SRSC a creat un
colectiv de voluntari, numit „Brigada ºtiinþificã”,
for mat din specialiºti din di verse profesii (dupã
modelul conferinþelor ASTRA), care se deplasa
in mediul ru ral pentru „iluminarea” maselor prin
ºtiinþã ºi culturã. Ul te rior, colectivul va fi am -
plificat, numindu-se „Alma nah cul tural”.

De la 1 iulie 1962 devine metodist cul tural
în cadrul Comitetului Re gional de Culturã ºi Artã
al Regiunii Baia Mare. 

În martie 1967 e numit di rec tor al Casei de
Creaþie Popularã a regiunii, apoi a judeþului Ma -
ra mureº, funcþie pe care o va onora pânã la pen -
sionare în anul 1992. Dupã pensionare, datoritã
experienþei sale, a activat voluntar, ca ex pert con -
sul tant în culturã. A vegheat la perpetuarea tradi -
þiilor ºi obiceiurilor autentice, stimulând creaþia ºi 
meºteºugurile populare, salvarea ºi menþinerea
arhitecturii tradiþionale a satului maramureºean,
într-o vreme a „comasãrii ºi distrugerii satelor”. 

Se stinge din viaþã la 20 martie 2011, în
Baia Mare, unde îºi avea domiciliul. Sfârºitul îi
este grãbit de mãsura intempestivã ºi imperativã a 
noilor edili-ºefi ai municipiului, de a-ºi pãrãsi
locuinþa de trei camere din Centrul Vechi al muni -
cipiului, în care locuia cu fa milia, chiriaº la stat,
fiind mutat, într-o garsonierã inconfortabilã, si -
tuatã într-un cartier mãrginaº! Îºi petrece somnul
de veci la Dragomireºti, spaþiu spir i tual de care se
simþea puternic legat4.

*
Nicoarã Timiº este de scen dent al unei rã -

muroase familii borºene – Timiº – atestatã în
Diplome maramureºene din secolele XIV ºi XV,
publicate în anul 1900 de cãtre istoricul Ioan
Mihalyi de Apºa, având înscrisuri cu titlul no biliar
þãrãnesc, încã din anul 14565. „Aici trãieºte o po -
pulaþie vie, viguroasã, ce a pãstrat averea ºi rân -
duiala moºtenitã, tradiþii ºi obiceiuri de viaþã exem -

plarã. Maramureºul a dat primele texte ma nuscrise
în limba româneascã, vestitele texte ro tacizante ce
stau la baza limbii literare româ neºti”6. „Borºenii
sunt nãscuþi dintr-o aleasã mlã diþã umanã ºi au
implementatã gena învin gãtorilor. În Maramureº au
existat domni, duci, voievozi ºi nobili feudali de
renume, cu autoritate ºi averi importante. Istoria
ulterioarã, vitregã, i-a ruinat în mare parte”7.
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4 Informaþie transmisã nouã de cãtre fiica sa, Maria Elena Timiº. 
5 Dr. Mihalyi de Apºa, Ioan, Diplome maramureºene din sec. XIV-XV, traducere din limba latinã ºi note de prof. univ.

dr. Vasile Rus, cu o prefaþã de prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, membru al Academiei Române, Editura Societãþii
Culturale Pro-Maramureº „ Dragoº-Vodã”, Cluj-Napoca, 2009.

6 Panaitescu, P. P, Începuturile ºi biruinþa scrisului în limba românã, Bucureºti, 1965, p. 72.
7 ªtefãnescu, I. D., Arta veche a Maramureºului, Editura Meridiane, Bucureºti, 1968, p. 23.



Din 1 iulie 1962, Nicoarã Timiº activeazã
în cadrul Comitetului Re gional de Culturã ºi Artã
Maramureº, ca in spec tor metodist, cu atribuþii de
îndrumare în domeniul artei populare ºi al folclo -
rului. 

În aprilie, 1967 este numit di rec tor al Casei
de Creaþie Popularã a Regiunii Baia Mare (dupã
1968 a judeþului Maramureº), funcþie pe care o va
exercita pânã în anul 1992, cu peste 5 ani peste
vârsta de pensionare. În aceastã instituþie,
Nicoarã Timiº ºi-a pus în valoare cunoºtinþele,
experienþa ºi viziunea de conducãtor, ca spe cial ist 
metodist cul tural, folclorist, libretist de scenarii
pentru spec tacole etc. A ºtiut sã mobilizeze gru -
pul restrâns de specialiºti ai instituþiei în con -
ceperea, organizarea ºi derularea unor manifestãri 
cul tu ral-folclorice de amploare, ancorate în tra -
diþie, cu profunde semnificaþii etice ºi estetice
pentru con temporaneitate. La Casa de Creaþie
acti vau un numãr foarte restrâns de specialiºti, în
domenii clar structurate: folclor muzical ºi literar, 
dans pop u lar, artã plasticã ºi meºteºuguri popu -
lare, arhivã de creaþie etnofolcloricã, tipã rituri, la
care se adaugã personalul administrativ (în to tal
12-14 oameni). Cu toþii alcãtuiau o echipã ce
acþiona unitar ºi eficient, cu activitate, în prin ci -
pal, în teritoriu, cercetând, organizând, instruind,
conlucrând di rect cu directorii cãminelor cultu -
rale, ai caselor de culturã, cu instructorii forma -
þiilor artistice. Spe cialiºtii erau ei înºiºi „arhi -
tecþi-instructori” ai unor ansambluri folclorice,
dirijori de coruri, orga nizatori ai unor tabere de
creaþie plasticã etc. Cu toþii erau profesioniºti
desãvârºiþi, pasionaþi. Numele lor a ajuns de noto -
rietate naþionalã: prof. dirijor Valentin Bãinþan
(corurile mixte din Ardusat ºi Cicârlãu, vestitul
Cor de Bãrbaþi din Finteuºul Mare (înfiinþat în
anul 1918!); com pozitorul ºi dirijorul Liviu Borlan,
(Corala „Prie tenii muzicii”, Baia Mare); Gavril
Ghiur, maestru  co regraf  (Ansamblurile fol clo rice
„Mara”, Sighe tul Marmaþiei, laureat al Premiului
„Herder” pentru folclor; „Maramureºul” – Viºeul
de Sus ºi „Cercãnelul” Borºa º.a.), participante ºi
distinse cu înalte pre mii la numeroase festivaluri
inter naþionale sau turnee artistice peste hotare.

Nicoarã Timiº era di rect implicat în acti -
vitatea artisticã a Ansamblului Folcloric de Femei 
„Izvorul Izei”, de la Dragomireºti, creat de el
însuºi. Specialiºtii Casei de Creaþie îºi coordonau
activitatea în organizarea ºi desfãºurarea unor

ma ni festãri am ple, de rãsunet, numite „festivaluri
folclorice”, menite a pune în valoare tradiþiile
populare autentice, în sincretismul derulãrilor prin
dans, poezie, costum pop u lar etc. Concomitent
aveau loc „târguri ale meºterilor populari”, cu
produse artizanale autentice – cos tume, cergi sau
scoarþe vopsite veg e tal, produse de olãrit, vesti -
tele fuse cu zurgãlãi ºi alte cioplituri în lemn,
ferite de contrafacere ºi kitsch. 

Ataºat de tradiþiile etnofolclorice, avân du-le
încorporate în fibra fiinþei sale încã din mediul în
care a copilãrit, cunoscându-le semni ficaþiile eti -
ce ºi estetice, izvorâte din mitologie, înþelegând
rolul lor în modelarea vieþii satului, a influenþelor
în formarea  mentalitãþilor oame ni lor, a nevoii
individuale ºi colective de a se ma nifesta creativ
ºi recreativ prin cântec ºi joc, dupã truda isto -
vitoare, Nicoarã Timiº a avut iniþiative culturale
perene, cu larg ecou în conºtiinþa mara mureºe -
nilor ºi a iubitorilor de frumos din întreaga þarã.

Pentru cultura popularã maramureºeanã,
Nicoarã Timiº a fost omul providenþial! A avut
intuiþia ºi vocaþia de întemeietor, de ctitor, de
men tor catalizator în formarea unor viitori spe -
cialiºti-îndrumãtori în domeniul culturii ºi artei
populare. În cea mai viguroasã ºi prolificã parte a
vieþii sale, a muncit cu sârg, înfruntând piedici,
greutãþi, lovindu-se, uneori, de mentalitãþi ºi con -
strân geri ideologice. A gãsit, însã, atât resurse
interioare proprii pentru a rãzbi, cât ºi argumente
convingãtoare  pentru a putea înfãptui, gãsind
înþelegere ºi sprijin din partea colegilor din cul -
turã, din partea unor conducãtori mai luminaþi ai
momentului. 

Nicoarã Timiº a acþionat con form unor pre -
cepte sãnãtoase proprii: „Nu ceea ce aduni, ci
ceea ce rãspândeºti frumos ºi cu folos spune ce fel 
de viaþã trãieºti!”. El a devenit specialistul con -
ducãtor care a gândit acþiuni culturale de perspec -
tivã, durabile, punând la temelia lor un conþinut
profund uman, izvorât ºi perpetuat prin tradiþia
nescrisã, dându-le viaþã ºi sens, în vremuri de 
constrângere, când asemenea înfãptuiri la nivel de 
þarã erau o raritate. A fost printre primii care au
in tuit efectele excesive ale „industrializãrii ºi pro -
gresului”, cu urmãri în disoluþia satului tradi -
þional, odatã cu pierderea unor valori spirituale
perene. În acest sens, credem cã meritã apreciat,
cu asupra de mãsurã, mai ales cel ce pune primul
piatra de temelie, primul pilon, prima bornã ale
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unui edificiu ma te rial sau, mai cu seamã, spir i -
tual! A ctitori înseamnã jertfã ºi curaj, dorinþa ºi
pu terea de a fi în prima linie! 

Astfel, Nicoarã Timiº, încã din primul an al
mandatului sãu de di rec tor – 1967 – în fosta
regiune Baia Mare, la Huta-Certeze a Þãrii Oaºu -
lui, azi judeþul Satu Mare, revigoreazã pentru
comunitate întregul rit ual al strãvechiului obicei
pãstoresc de urcare a oilor la munte, chiar în
locurile în care se aºeza stâna, se efectua „mã -
suriºul” ºi se aprindea „focul viu” la colibã. Dupã
întreaga rânduialã de la stânã, într-un amfi teatru
nat u ral, urma petrecerea sâmbraºilor ºi a invi -
taþilor, un amplu spectacol de cântece ºi dan suri,
într-o atmosferã de ospeþie, comunicare ºi voie
bunã. „Sâmbra oilor” de la Huta-Certeze Oaº s-a
perpetuat anual, neîntrerupt, pânã azi. 

În anul 1968, în urma unor cercetãri de
teren, Nicoarã Timiº reînvie „Tânjaua de pe Ma -
ra”, obiceiul care marcheazã începutul muncilor
de primãvarã, de cinstire a hãrniciei în  colec -
tivitate, a primului ºi celui mai destoinic gospodar 
ieºit la arat. Obiceiul acesta strãvechi se desfãºura 
de Sângeorz (de Sfântul Gheorghe) în câteva sate
de pe Valea Marei, din Maramureº (Hoteni,
Sat-ªu gatag, Mãnãstirea). Ceremonialul se de -
ruleazã ºi azi cu mare re spect pentru tiparele strã -
vechi, tradiþionale, antrenând, ca actanþi, feciorii
satului Hoteni ce se înhamã la 12 tânjele înstruþate 
ce trag „tileguþa” pe care e aºezat gospodarul. E
însoþit de cãtre întreaga colectivitate a satului ºi
de numeroºi invitaþi, la holda aratã, apoi la apã,
pentru spãlarea ritualicã. La casa gospo darului
are loc ospãþul pentru toþi participanþii! Obiceiul a 
devenit exemplu molipsitor ºi pentru locuitorii
altor zone ale judeþului, care ºi-au re des coperit
tradiþii uitate, precum cei din satul ªurdeºti,
comuna ªiºeºti, unde obiceiul ase mã nãtor, poartã
numele de „Udãtoriul”. 

Din iulie 1968, la Stoiceni, în „Þara Lã -
puºului” (satul naºterii rapsodului Grigore Leºe),
are loc serbarea folcloricã „Cununa de grâu” ºi
cea de „Armindeni”, cinstind seceriºul. 

În zona „Þãrii Codrului”, la Asuajul de Sus, 
a renãscut „Târgul cepelor”, de „Ziua Crucii”, 14
septembrie, dupã vechiul obicei din zonã „Târgul
cepelor ºi al fetelor”. ªi azi au loc aici schimburi

de produse, fiind prezentã, mai ales, vestita ceapã
din zona Sãlajului, dar ºi o serbare câmpeneascã
ºi un spectacol folcloric în aer liber, cu artiºti
amatori din judeþele Maramureº, Satu Mare ºi
Sãlaj. Flãcãii ºi fetele se cunosc ºi se peþesc în
vederea întemeierii unor noi familii. 

Una dintre cele mai grandioase sãrbãtori
populare are loc în luna au gust în vârf de munte,
la Pasul Prislop de la poalele Munþilor Rodnei,
sub denumirea „Hora la Prislop”, vechi loc al unei 
nedei, cunoscute încã din secolul al XIV-lea, cu
participarea românilor din judeþele Maramureº,
Bistriþa-Nãsãud ºi Suceava. Cercetãrile de arhivã, 
efectuate de cãtre tânãrul istoric maramureºean
Ioniþã Iuga, au scos la ivealã un doc u ment din
secolul al XVIII-lea, redactat în limba latinã, în
care se amintea de „Nedeea” de pe muntele
Prislop, ca târg ºi sãrbãtoare de varã a românilor
din cele trei judeþe menþionate, precum ºi din
arealul Transilvaniei ori pânã în Galiþia.

Asemenea menþiuni despre Nedeea de pe
Muntele Prislop, pe locul numit „Cornul Nedeii”
(Cornedei), s-au gãsit, atât în corpusul de Diplo -
mele maramureºene din secolul XIV-XV, po me -
nite an te rior8, cât ºi în memoria localã nescrisã. E
încã  o dovadã cã Munþii Carpaþi nu i-au despãrþit
pe români, ci, în pofida tuturor vitregiilor istorice, 
i-au unit! Având ca ar gu ment aceste date docu -
mentare, Nicoarã Timiº ºi-a asumat sarcina de a
determina conducãtorii organismelor de partid ºi
de stat sã aprobe ºi sã asigure mijloacele  mate -
riale ºi financiare pentru derularea evenimentului. 
Dupã acceptare, Casa de Creaþie Popularã ºi-a
asumat substanþialitatea conþinutului cul tural-ar -
tis tic, coordonând toate forþele celorlalte instituþii 
cu atribuþii în domeniul culturii ºi nu numai. De
peste 50 de ani (din anul 1968), aici s-a reîm -
pãmântenit aceastã manifestare popularã. Pe
lângã artiºtii amatori din cele trei judeþe, în
prezenþa unui pub lic ce ajungea la 30 de mii,
uneori pânã la 50 de mii de oameni, „Hora la
Prislop” a devenit punct de atracþie, atât pentru
oameni din întreaga þarã, cât ºi pentru mulþi din
toatã lumea: Europa, Asia, Amer ica de Sud ºi
chiar pânã în  Af rica. Manifestarea are un im pact
ma jor în plan cul tural-spir i tual, dar ºi în plan
turistic ºi eco nomic.
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Un rol decisiv l-a avut Nicoarã Timiº în
organizarea ºi derularea primei ºi celei mai mari
sãrbãtori de iarnã din þarã – „Festivalul Datinilor
ºi Obiceiurilor Laice de Iarnã” – a cãrei primã
ediþie a avut loc în perioada 26-28 decembrie
1969, la Sighetul Marmaþiei, în inima Mara mu -
reºului voievodal. Festivalul a demarat având ºi
sprijinul moral ºi de autoritate a prof. univ. dr.
Mihai Pop, preºedintele Institutului Naþional de
Folclor, originar din satul Glod al Mara mu re ºului. 
Cu sprijinul acestei personalitãþi, ce revenea pe ri -
odic acasã, în anii urmãtori, s-a organizat ºi
„Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice ºi referate pe
teme de etnografie ºi folclor”, cu participare na -
þionalã ºi internaþionalã (ul te rior pãstoritã de cãtre 
prof. dr. Mihai Dãncuº, directorul Muzeului
Mara mureºean de Istorie ºi Etnografie Sighetul
Marmaþiei). Sintagma „obiceiuri laice” din de -
numirea festivalului a fost o mascã a justificãrii, a
acoperirii „ideologice”, la adãpostul cãreia par -
ticipanþii – artiºti sau spectatori – se manifestau
firesc, con form tradiþiei. În anul 1988, spre
exemplu, dupã grandioasã paradã a formaþiilor
artistice, a jocurilor populare cu mãºti, a carelor
alegorice din satele judeþului ºi a spectacolelor
stradale ori de pe scenele în aer liber, la care lua
parte toatã suflarea, invitaþi din toatã þara ºi româ -
nii din dreapta Tisei, din Ucraina, la spectacolul
de galã, se lect, cu o varietate împresionantã de
colinde, pe scena Casei de Culturã, într-o am -
bianþã înflãcãratã, a rãsunat colinda „O, ce veste
minunatã!”, chiar în faþa reprezentanþilor de par -
tid ºi de stat din judeþ. Fãrã consecinþe! Men -
þionãm faptul cã, din anul 2003, „Festivalul Dati -
nilor de Iarnã” de la  Sighetul Marmaþiei a fost
inclus în „Calendarul festivalurilor internaþionale
de folclor”, patronate de UNESCO! 

Implicare ºi ataºare sufleteascã directã a
avut Nicoarã Timiº, începând cu anul 1968, în
revigorarea vieþii spirituale a comunei, devenite
oraº, Dragomireºti. Aici, la cererea oamenilor ºi a 
autoritãþilor lo cale, a pus temelia unui asamblu
folcloric de femei, numit „Izvorul Izei”, apoi a
unuia de copii, a altuia de maturi, numit „Câte
Flori pe Iza-n  în Sus”. S-a implicat cu toatã
pasiunea, punându-ºi în valoare experienþa, vo -
caþia de cer ce tãtor de teren, de in struc tor, sce nar -
ist ºi regizor, de men tor, antrenând forþele colec -
tivitãþii, în spe cial femeile, pentru a ridica la rang
de scenã obiceiuri unice, cu semnificaþii mo rale

din viaþa omului în gen eral: botezul copilului,
cinstirea de cãtre fine a moaºei tradiþionale a
satului, care le-a ajutat sã aducã pe lume copii
sãnãtoºi. Aºa s-au nãscut spectacolele emble ma -
tice „Botejunea de pe Iza”, „Sãrbãtoarea nepoa -
telor, „De ursât”, „Ho rea miresii” sau „Cãmeºa
Ciumii”. La „Bo tejune”, dupã ceremonialul re -
ligios, la casa tine rei mamei se adunã doar fe -
meile, prietene ale tinerei mame, vecine ºi moa -
ºa-nãnaºã. Singurii bãrbaþi admiºi sunt cet eraºul
ºi zongoraºul, pentru a le cânta pe plãcere! Fe -
meile participante îºi asumã rolul vechi al ursi -
toarelor bune pentru „coconul” nou-nãscut. Îi
aduc daruri simbolice, însoþite de urãri în versuri
pline de tâlc. Urmeazã ospãþul ºi petrecerea. Spec -
tacolul  transpus sce nic de cãtre Nicoarã Timiº se
distinge prin firesc ºi farmec, prin naturaleþea
interpretãrii rolurilor, ca în viaþã, în astfel de
momente! Sufletul „Bote junii”, timp de peste 40
de ani a fost Ileana Borodi, moaºa realã a satului,
numitã „Nãnaºa”. Ea a ales ºi coagulat colectivul
celor 20 de femei, fiind în fruntea lor o
artistã-interpretã ce iradia în jurul ei un farmec
aparte, era plinã  de naturaleþe molipsitoare, de
spontaneitate cuceritoare. „Bote junea” a urcat pe
scene din þarã ºi a fost prezentã în turnee artistice
la festivaluri folclorice, cuce rind publicul din
Fran þa, Elveþia, Belgia, Spania sau fosta Iugo -
slavie, arãtând lumii sufletul românesc. 

La Dragomireºti, Nicoarã Timiº a ctitorit
„Muzeul Þãrãncii Române”, lãcaº unic în Româ -
nia, dedicat hãrniciei, ingeniozitãþii în creaþie ºi a
gustului pentru frumos al femeii þãrãnci. Muzeul
s-a inaugurat în 21 aprilie 2001, într-o casã mara -
mureºeanã veche, datând din anul 1720. Am -
bientul in te rior, unic prin frumuseþea, bogãþia,
utilitatea ºi varietatea exponatelor casnice, a obi -
ec telor cre ate de femei, atestã gustul acestora
pentru frumos ºi armonie, pentru rosturi mul ti ple.
Custodele muzeului e o sãteancã gureºã, coloc -
vialã, o enciclopedie a vieþii locului, imprimând
farmec de poveste explicaþiilor sale. 

Nicoarã Timiº, este, de asemenea, iniþia -
torul, ctitorul ºi preºedintele „Asociaþiei Folclo -
riºtilor din Maramureº”, or gan ism afiliat, atât bres -
lei naþionale, cât ºi la „Institutul Naþional de Folclor”.

În activitatea editorialã a Casei de Creaþie,
Nicoarã Timiº a prefaþat, îngrijit ºi redactat nu -
meroase vol ume, dintre care citãm: Maramureº.
Mituri ºi legende, Baia Mare, 1967; Maramureº.
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Comori ale artei populare, Baia Mare, 1967;
Godja Ilie, Între ai mei, poezii ºi culegere de texte
folclorice, Baia Mare, 1973; Petre Lenghel-Izanu, 
Daina, mândrã prin Bârsana, prefaþã Nicoarã
Timiº, re dac tor Augustin Cozmuþa, Baia Mare,
1979; Vasile Olteanu, Generaþii de pe Someºul
Mic, Baia Mare, 1998. 

Articole ºi comunicãri ºtiinþifice

! Obi ce iuri de nuntã din zona Maramureº (în) 
Tradiþii maramureºene, Editura Casei de
Creaþie Mara mureº, Baia Mare 1967; 
! Nunta în Borºa, (în) Spectacolul Munþilor,

Editura Casei de Creaþie Maramureº, Baia
Mare 1969; 

! Botejunea de pe Iza,  (în) Datini ºi obiceiuri, 
Editura Casei de Creaþie Maramureº, Baia
Mare, 1970; 
! Strigarea peste sat,  (în) Comunicãri ºtiin -

þifice pe teme folclorice, Sighetul Marmaþiei 
1970-1971, Edi tura Casei de Creaþie Ma -
ramureº, Baia Mare, 1971; 
! Tânjaua de pe Mara, sãrbãtoare a pri mã -

verii, (în) Comunicãri ºtiinþifice pe teme fol -
clorice, Sighetul Marmaþiei 1970-1971,
Editura Casei de Creaþie Maramureº, Baia
Mare, 1973; 
! Tradiþii maramureºene, volumul I ºi II, re -

dac tor-ºef Nicoarã Timiº, Editura Casei de
Cre a þie Maramureº, Baia Mare, 1967, 1979; 

! Nicoarã Timiº, Asociaþia folcloriºtilor din
judeþul Mara mureº, Baia Mare, 1972; 
! Tra diþia etnograficã în educaþia pentru fa -

milie în ju deþul Maramureº, (în) Tradiþii
maramureºene, volu mul II, Baia Mare, 1979;
! Steaua ºi colindatul în Maramureº, (în) Stu -

dii ºi articole volumul V, Baia Mare, 1989; 
! Datini ºi obiceiuri de iarnã. Strigarea peste

sat în localitatea Vãleni, Valea Cosãului,
(în) Acta Musei Maramorosiensis, volumul
I, Baia Mare, 2002; 
! Hora la Prislop în tradiþia popu larã localã,

(în) Maramureº – Va trã de istorie milenarã, 
volumul II, Editura „Dragoº- Vodã”, Cluj-
Na poca, 1997; 
! Cos mosul în folclorul maramureºean,  „Me -

mo ria Ethno logica”, nr. 4-5, Baia Mare, 2002; 
! Antologia de folclor din judeþul Ma ra mureº,

vo lu mul I, Poezia, Editura Casei de Crea þie
Mara mureº, Baia Mare, 1980. Colectiv de
re dac þie: Ion Bogdan, Pamfil Bilþiu, Ion Chiº
ªter, Mihai Dãncuº, Vasile Latiº, Vasile
Leschian, Gheorghe Pop, Mihai Pop, Nicoarã
Timiº. Cu legere colectivã.

Coautor al lucrãrilor: 

! Calendarul Mara mu reºului, Editura Casei
de Creaþie Maramureº, Ba ia Mare, 1980; 
! Momente ale dezvoltãrii culturii ºi artei în

Maramureº, Baia Mare, 1967. 
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Tânjaua din Hoteni (2014), Maramureº, obicei reînviat în 1968
ºi cu sprijinul lui Nicoarã Timiº



Scenarii ºi filme documentare

În arhiva Casei de Creaþie Maramureº, ac -
tualul Centru Ju deþean al Creaþiei Populare ºi al
Miºcãrii Artistice de masã, existã circa 400 de
casete VSH ºi peste 60 de mini casete DV, cu
filmãri ale unor ma nifestãri, festivaluri ju deþene
ºi interjudeþene, or ganizate în Maramureº între
anii 1993-2005, înre gistrãri ale unor spectacole
folclorice, ale unor interpreþi vocali ºi instru men tiºti 
º.a., dintre care o bunã parte sunt realizate de cãtre
directorul instituþiei, Nicoarã Timiº.

Rãsplata muncii omului de culturã Nicoarã
Timiº constã în preþuirea ºi respectul de care s-a

bucurat în rândul oamenilor de culturã, al fol -
cloriºtilor, al miilor de artiºti amatori, al cre a -
torilor ºi meºterilor populari, al colegilor ºi al co -
la bo ratorilor, al oamenilor simpli mara mu re ºeni.
A fost declarat Cetãþean de onoare al ora ºelor
Borºa ºi Dra go mireºti. Ansamblul folcloric ºi o
stradã din oraºul Dra gomi reºti îi poartã nu mele. A
fost decorat cu ordine ºi medalii ale statului român! 
Nicoarã Timiº este o personalitate recu no scutã în
galeria specialiºtilor din cultura maramureºeanã ºi
naþionalã, fiind menþionat în vo lumul Oameni de
seamã ai Maramureºului. Dicþionar 1700-20109 ºi 
în Dicþionarul folclo riºtilor români10.

Bibliografia consultatã

În vol ume: 
. Datcu, Iordan, Dicþionarul folcloriºtilor, II, Editura Litera, Bucureºti, 1983.
. Iuga, Vasile de Sãliºte, Oameni de seamã ai Maramureºului. Dicþionar 1700-2010, cu o prefaþã de prof. univ. dr.

Mircea Popa, Editura Societãþii Culturale Pro Maramureº „Dragoº-Vodã”, Cluj-Napoca, 2011, p. 1058. 
. Mihalyi de Apºa, Ioan, Diplome maramureºene din secolele XIV ºi XV, ediþia a IV-a, ediþie coordonatã ºi

completatã de Vasile Iuga de Sãliºte, traducere din limba latinã ºi note de prof. univ. Vasile Rus, cu prefaþã de
prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop ºi postfaþã de Aurel Rãduþiue, Editura Societãþii Culturale Pro Maramureº
„Dragoº-Vodã”, Cluj-Napoca, 2009. 

. Mihali, Nicoarã; Timiº, Nicoarã, Cartea munþilor, Borºa – schiþã monograficã, Editura Fundaþia Culturalã
„Zestrea”, Baia Mare, 2010.

. Mihali, Nicoarã, Borºa. Oameni de seamã, Editura Casei Cor -
pului Di dac tic „Maria Mon tes sori”, Baia Mare, 2011.

. Mihali, Nicoarã, Borºa. Neamul Gaborenilor, vol. II, Editura
Eurotip, Baia Mare, 2013.

. ªtefãnescu, I. D., Arta veche a Maramureºului, Editura Me -
ridiane, Bucureºti, 1968.

. Timiº, Nicoarã, Mi-am vãzut actul de deces, Editura Eurotip,
Baia Mare, 2007. 

În periodice:
. Cozmuþa, Augustin, Ale istoriei ºi ale vieþii valuri, (în) „Graiul

Maramureºului”, serie nouã, an XIX, nr. 5399, 19 dec. 2007, p.
13. 

. Ghenceanu, V. R., Nicoarã Timiº: Trebuie sã stimulãm creaþia
popularã autenticã, valoroasã, (în) „Pentru so cial ism”, an XVIII,
nr. 6019, iunie, 173, p. 1-2.

. Timiº, Nicoarã, A plecat Nãnaºa…, (în) „Graiul Maramureºului”,
serie nouã, an XXI, nr. 5715, 5 ian. 2009. 

Notã: Alte informaþii provin din memoria ºi însemnãrile 
subsemnatului, referitoare la,  activitatea de coleg ºi
colaborator cu Nicoarã Timiº, între anii 1965 ºi 2002,
precum ºi din convorbirile cu urmaºii acestuia. 
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Gheorghe Pop
1921-2012

Mircea FARCAª

Profesorul Gheorghe Pop s-a nãscut la
8 octombrie 1921 în satul Roºiori,
judeþul Satu Mare, într-o familie de þã -

rani – tatãl Ioan ºi mama Maria. Studiile primare
ºi gimnaziale le urmeazã în localitatea natalã,
Roºiori, iar cele liceale la Oradea ºi Cluj-Napoca.
În 1946 obþine licenþa în Teologie la Ac a de mia
Teologicã Românã Unitã Blaj, iar în 1948 licenþa
în Litere ºi Filosofie la Universitatea „Ba beº-Bo -
lyai”, Cluj-Napoca. Stu diile superioare sunt com -
pletate în mod strãlucit prin cele doctorale,
pro fesorul Gheorghe Pop obþi nând doctoratul în
1969, în ºtiinþe filologice, la Universitatea „Ba -
beº-Bolyai” din Cluj-Napoca cu teza Elemente
neologice în graiul mara mu reºean, coordonatã
de prof. univ. dr. Romulus Todoran1.

Pe plan profesional, dascãlul Gheorghe Pop 
a avut o intensã activitate derulatã pe parcursul a
peste 60 de ani. Îºi începe demersul di dac tic în
1948, ca profesor de limba ºi literatura românã la
Liceul Ped a gogic din Carei, unde funcþioneazã
pânã în 1952, mo ment în care va fi numit in spec -
tor ºcolar re gional la Baia Mare, demnitate pe
care o deþine pânã în anul 1960.

Urmare a intenselor demersuri iniþiate ºi
preocupat de viaþa didacticã ºi culturalã a fostei
regiuni Baia Mare, distinsul profesor Gheorghe
Pop reuºeºte sã trãiascã, în 1960, bucuria înfiin -
þãrii Institutului Ped a gogic de 2 ani din Baia Mare 
pe care îl va ºi con duce, ca di rec tor, în primii 2 ani 
(1960-1961). 

Întreaga activitate didacticã ºi ºtiinþificã va
fi dedicatã Institutului Ped a gogic din Baia Mare,
al cãrui fondator este. Punând mult suflet la con -
strucþia mult doritã, va fi dascãl timp de o ju -
mãtate de secol, urcând toate treptele academice:
1961-1962 – profesor de limba românã contem -
poranã la Institutul Ped a gogic, transformat, între
timp, de la 2 la 3 ani; între 1962-1970 – lector

universitar; 1970-1974 – conferenþiar universitar;
1974-1986 – profesor universitar. Din 1987 de vine 
profesor con sul tant ºi conducãtor de doc torat.

Afinitãþile teologice ºi dragostea mani fes -
tatã pentru aceastã ramurã a învãþãmântului su pe -
rior îl vor aduce, din 1991, la Institutul Teologic
„Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare, unde va
funcþiona ca profesor de limba ºi literatura româ -
nã, iar din 1992 va preda aceeaºi materie la proas -
pãt înfiinþata specializare didacticã teologie orto -
doxã-limba românã din cadrul Facultãþii de Litere 
ºi ªtiinþe a Universitãþii din Baia Mare (fostul
Institut Ped a gogic, redeschis în 1990 cu noua
denumire).

Competenþele didactice ºi buna pregãtire
ale profesorului Gheorghe Pop au determinat
Uni versitatea de Vest „Vasile Goldiº” din Arad
sã-l coopteze, în calitate de cadru di dac tic asociat, 
din 1997, la specializarea jurnalisticã din Baia
Mare, precum ºi la Colegiul Universitar din Si -
ghetul Marmaþiei.

În neobosita sa activitate, profesorul
Gheorghe Pop a îndeplinit ºi toate funcþiile de
conducere specifice învãþãmântului su pe rior.
Astfel, între 1960-1961 a fost primul di rec tor al
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Institutului Ped a gogic de 2 ani, între 1961-1964 –
ºeful Catedrei de limba ºi literatura românã, între
1964-1979 – decanul Facultãþii de Filologie din
cadrul Institutului Ped a gogic de 3 ani, între
1979- 1981 – prorector al Institutului de Învãþã -
mânt Su pe rior Baia Mare, iar între 1981-1984 a
fost rectorul Institutului de Învãþãmânt Su pe rior
din Baia Mare. Demn de remarcat este cã în
aceas tã perioadã, Facultatea de Filologie ºi, im -
plicit, Institutul de Învãþãmânt Su pe rior, au cu -
noscut o dezvoltare constantã, numãrul de stu -
denþi ºi specializãri crescând considerabil.

Profesorul universitar Gheorghe Pop s-a
im plicat cu toate forþele în activitãþile ºtiinþifice ºi 
culturale ale vremii, activând ºi îndeplinind di -
verse funcþii de conducere în societãþi ºi asociaþii
cul tural-ºtiinþifice. Astfel, timp de 41 de ani (din
1964 pânã în 1995) a fost preºedintele Filialei
Baia Mare a Societãþii de ªtiinþe Filologice din
România ºi membru în Consiliul de conducere de
la Bucureºti. Dupã 1995 a rãmas preºedintele de
onoare al Filialei Baia Mare.

Din 1992 este preºedintele Despãr þã mân -
tului Baia Mare al ASTREI ºi mem bru în
Consiliul Cen tral al ASTREI. Din 1994 este
vicepreºedinte al Asociaþiei Gen er ale a Ro -
mânilor Uniþi – AGRU, iar din 1996 devine re -
dac tor-ºef al revistei „Tinereþe creºtinã” a Bise -
ricii Greco-Catolice din Eparhia Maramureº. Din
1997 este di rec tor al revistei „Astra mara mu re -
ºeanã” – publicaþia Despãrþãmântului Baia Mare
al ASTREI.

Timp de peste 30 de ani, a fost secretar al
Filialei Maramureº al Comitetului Naþional
pentru Apãrarea Pãcii din România.

Premii ºi distincþii

Imensa implicare în activitatea didacticã,
ºtiinþificã ºi culturalã româneascã i-a adus pro -
fesorului Gheorghe Pop peste 20 de premii ºi
distincþii dintre care menþionãm:

1959 – Medalia ºi „Diplôme d’Honneur” a
Consiliului Mondial al Pãcii;

1983 – Premiul I ºi titlul de laureat „pentru
creaþie literarã – folclor literar ºi etnografic” la
etapa republicanã a festivalului naþional „Cân -
tarea României”;

1983 – titlul de „Profesor universitar evi -
denþiat”;

1985 – premiul „Timotei Cipariu” al Aca -

demiei Române pentru lucrarea coordonatã,
Graiul, etnografia ºi folclorul zonei Chioar;

1995 – membru de onoare al Senatului Uni -
versitãþii din Baia Mare;

2000 – cetãþean de onoare al municipiului
Baia Mare;

2002 – Premiul ºi Diplomã de excelenþã din
partea Bibliotecii Judeþene Maramureº;

2005 – Di ploma de merit ecleziastic „Ep.
Dr. Alexandru Rusu” ºi titlul de „Defensor Uni -
tatis Ecclesiae Romanorum”, acordate de Epis -
copia Greco-Catolicã Maramureº;

2005 – medalia de argint conferitã de Uni -
versitatea „Vasile Goldiº” Arad;

2006 – titlul de Doc tor Honoris Causa al
Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº” Arad;

2007 – di ploma de excelenþã, acordatã de
Uniunea Regionalã din Transcarpatia „Dacia”.

Activitatea editorialã

În plan ed i to rial, a iniþiat ºi coordonat acti -
vitatea „Buletinului ºtiinþific” – publicaþia Fa cul -
tãþii de Filologie – ºi a sprijinit cu toate forþele
apariþia revistei studenþilor „Nord”. A fost membru
în comitetele de redacþie ale revistelor „Limbã ºi
literaturã” (Bucureºti), „Fa milia românã”, „Ti -
nereþe Creºtinã”, „Astra maramureºeanã” etc. A
fost cola borator con stant al revistelor de spe cia -
litate „Limba românã”, „Cercetãri de lingvisticã”, 
„Fonetica ºi dialectologie”, „Dialectologia”, „Fo -
rum”, „Nord”.

Fiind lingvist de formaþie, va coordona, ca
preºedinte, activitatea Filialei Baia Mare a Socie -
tãþii de ªtiinþe Filologice, supervizând apariþia a 7 
vol ume de Studii ºi articole sub egida filialei
bãimãrene.

Activitatea ºtiinþificã

Activitatea ºtiinþificã a profesorului Gheor ghe
Pop impresioneazã prin dimensiunile ºi prin vas -
titatea domeniilor abordate. Astfel, este autor unic a
14 cãrþi, coautor la 4 vol ume, are 2 cãrþi traduse,
peste 10 cãrþi îngrijite ºi prefaþate, iar la 9 vol ume
a fost ed i tor, ref er ent sau conducãtor ºti in þific. La
toate acestea se adaugã sute de arti cole publicate
în reviste de specialitate din þarã ºi strãi nãtate.

În activitatea ºtiinþificã a profesorului
Gheorghe Pop remarcãm 4 direcþii de cercetare:

a) Vol ume care vizeazã limba românã con -
temporanã: 
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Curs de limba românã contemporanã: Ca -
pitolul Sintaxa propoziþiei, Baia Mare, 1964, 149
p.; Limba românã contemporanã: Capitolul Lexi -
cologie, Baia Mare, 1965, 164 p.; Curs de limba
românã contemporanã: Capitolul Foneticã ºi fo -
nologia limbii române, Baia Mare, 1973, 100 p.;
Structuri ºi evoluþie în vocabularul limbii româ -
ne, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1997, 187 p.;
Morfologia limbii române: structuri ºi sistem,
Cluj-Napoca, Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã,
1998, 194 p.; Sintaxa limbii române: teorie ºi
aplicaþii, Cluj-Napoca, Editura Casa Cãrþii de
ªtiin þã, 1999, 218 p.

b) Subiecte care trimit la studierea va rian -
telor regionale sau a unor compartimente ale lim -
bii române:

Elemente neologice în graiul mara mu re -
ºean, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1971, 327 p.;
Terminologie minierã din bazinele mara mu re -
ºene, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1996, 136 p.;
Antologie de folclor din judeþul Maramureº, vol.
I. Poezia, Baia Mare, 1980, 550 p. (coautor);
Graiul, etnografia ºi folclorul zonei Chioar, Baia
Mare, 1983, 463 p. (coordonator);

c) teme religioase:

Religia – suport ºi sens al existenþei, Cluj-
 Napoca, Editura Dacia, 1996, 136 p.; Dia pazonul
iubirii/ FrPre Em man uel, Editura Um bria, Baia
Mare, 1995, 131 p. (traducere din limba francezã
de Gheorghe Pop ºi Georgeta Corniþã); Fatima:
Maria se adreseazã lumii/ L. Gonzaga da Fonseca, 
Editura Umbria, Baia Mare, 1996, 255 p. (tra -
ducere de Gheorghe Pop ºi Iosif Heèko) 

d) subiecte didactice ºi vocaþionale:

Profesor ºi vocaþie, Baia Mare, 1987, 159 p.; 
Tainele vocaþiei, Arad, „Vasile Goldiº” Uni ver -
sity Press, 2001, 272 p.; Vocaþii filologice ºi edu -
caþionale, Baia Mare, Biblioteca Judeþeanã „Pe -
tre Dulfu”, 2002, 224 p.; În slujba unei credinþe,
Baia Mare, Editura Cornelius, 2006, 168 p.; 60 de
ani în slujba învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii
româneºti, Baia Mare, Editura Universitãþii de
Nord, 2008, 280 p.

Contribuþii la dezvoltarea 
vieþii academice bãimãrene

Sub conducerea asiguratã de directorul
Gheorghe Pop din 1960, în 1961 Institutul
Pedagogic de 2 ani se transformã în Institutul Ped a -
gogic de 3 ani, având la bazã trei facultãþi: Fa -
cultatea de Filologie, Facultatea de Ma te ma ti cã-
 Fi zicã ºi Facultatea de ªtiinþe Naturale ºi Agri -
cole. Din 1973, Facultatea de Filologie va avea ºi
pro file cu dublã specializare, englezã ºi francezã,
iar din 1974, studiile devin universitare cu duratã
de 4 ani.

În centrul preocupãrilor profesorului
Gheorghe Pop au fost, fãrã doar ºi poate, acti -
vitãþile în care erau implicaþi studenþii2. Prin ini -
þia tivele sale, au fost ac ti vate 3 cercuri ºtiinþifice
studenþeºti: Cercul de lingvisticã, Cercul de isto -
rie literarã ºi folclor ºi Cercul de creaþie artisticã
(cunoscut ºi sub denumirea de Cenaclul literar
„Liviu Rebreanu”)3. Activitãþile celor trei cercuri 
studenþeºti au avut ca prin ci pal scop ºlefuirea
pregãtirii academice a studenþilor, care au fost
implicaþi în schimburi de experienþã cu cercuri
ºtiinþifice studenþeºti din alte cen tre universitare
similare din þarã. Astfel, au fost organizate douã
întâlniri cu Institutul Ped a gogic din Târgu- Mu -
reº, o întâlnire cu studenþi de la Universitatea
„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca ºi douã întâlniri
cu studenþi de la Iaºi. Pe lângã aceste evenimente,
studenþii filologi bãimãreni au fost sprijiniþi ºi
îndrumaþi sã participe la mai multe concursuri de
specialitate, obþinând ºi valoroase premii care
i-au fãcut remarcaþi în þarã. De la Facultatea de
Filo logie din Baia Mare, au participat studenþi la:
Al IV-lea Sem i nar Naþional ªtiinþific Studen þesc
de limba românã (Iaºi, 1966), A X-a Con ferinþã
pe þarã a cercurilor ºtiinþifice studenþeºti (Iaºi,
1969), Colocviul Naþional de Creaþie Lite rarã
(Bu cu reºti, 1969), Al II-lea Colocviu Naþio nal al
Cer curilor ªtiinþifice Studenþeºti de Folclor
(Bucureºti, 1969). 

Tot prin intermediul cercurilor ºtiinþifice,
studenþii bãimãreni au fost implicaþi în cea mai
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2 Se ºtie cã profesorul Gheorghe Pop era foarte apropiat de studenþi, dupã cum o ºi mãrturiseºte, de altfel: „În concepþia
mea a fi un bun dascãl nu înseamnã numai a fi un bun spe cial ist, a avea fiºate ultimele noutãþi, care se comunicã cu
emfazã calculatã, ci înseamnã a fi ºi un bun pedagog ºi pa triot, adicã a iubi pânã la dãruire dezinteresatã omul, tânãrul
care vine în universitate încrezãtor sã devoreze idei, a iubi pânã la dãruire totalã þara ºi viitorul ei”. (Gheorghe Pop,
Tainele vocaþiei, Arad, „Vasile Goldiº” Uni ver sity Press, 2001, p. 6).

3 Gheorghe Pop, Profesor ºi vocaþie, Societatea de ªtiinþe Filologice, Filiala Baia Mare, 1987, p. 79.



prestigioasã lucrare elaboratã, în 1983, de cãtre
un colectiv de cadre didactice de la Facultatea de
Filologie, coordonaþi de prof. Gheorghe Pop. Ve -
ri tabilã monografie dialectalã, lucrarea Graiul,
etno grafia ºi folclorul zonei Chioar rãmâne ºi în
prezent principalul titlu de referinþã în bi blio -
grafia de specialitate pentru zona Chioar. Fiindu-i 
recunoscutã valoarea ºtiinþificã de necontestat,
Ac a de mia Românã i-a conferit Premiul „Timotei
Cipariu” (1985) ca o încununare a eforturilor ca -
drelor didactice ºi a studenþilor de la Facultatea de 
Filologie din Baia Mare.

Zona Chioarului, insuficient cunoscutã din
punct de vedere ºtiinþific, a fost în atenþia Facul -
tãþii de Filologie, care va întreprinde, sub coor -
donarea profesorului ºi decanului Gheorghe Pop,
anchete dialectale complexe în 11 localitãþi, im -
plicând, la început (1976) 7 cadre didactice ºi 26
de studenþi4. Rezultatele cercetãrii derulate pe
parcursul a aproximativ 5 ani s-au concretizat
într-un impresionant volum grupat pe nivelurile
tradiþionale: foneticã, morfologie, sintaxã, lexic,
aspecte etnografice, însoþite de texte re date în
transcriere dialectalã îngrijitã, precum ºi de un
glosar re gional.

Preocupat de viaþa academicã bãimãreanã,
profesorul Gheorghe Pop va organiza, la nivel de
facultate ºi de filialã a Societãþii de ªtiinþe Filo -
logice, o serie de conferinþe susþinute de perso -
nalitãþi de marcã ale filologiei româneºti: aca -
demicieni, profesori universitari, cercetãtori
ºti in þifici, dintre care îi menþionãm pe acad. Iorgu
Iordan, acad. Alexandru Rosetti, acad. Boris
Cazacu, acad. Dimitrie Macrea, acad. Alexandru
Graur, prof. univ. dr. doc. Gheorghe Bulgãr, prof.
univ. dr. doc. Gavril Istrate, Gheorghe Vrabie,
Ioan Petru Culianu º.a.

Sub îndrumarea ºi la iniþiativa profesorului
Gheorghe Pop, în 1971, a fost organizatã prima
sesiune ºtiinþificã cu participare naþionalã ºi tot în
Facultatea de Filologie va fi organizat ºi Al IV-lea 
Colocviu Naþional al Cercurilor ªtiinþifice Stu -
denþeºti de Folclor, reunind pe cei mai de seamã
folcloriºti din þarã.

Pe lângã viaþa ºtiinþificã studenþeascã, pro -
fesorul, decanul ºi rectorul Gheorghe Pop a fost
interesat de viaþa culturalã a studenþilor, im pli -

când peste 200 de studenþi în 11 formaþii cul -
tural-artistice5, care au obþinut 11 premii la faza
finalã a celei de-a XIV-a ediþii a Festivalului Artei 
ºi Creaþiei Studenþeºti. Toate aceste activitãþi au
fost completate prin organizarea unor excursii
didactico-ºtiinþifice, dând posibilitatea stu den þi lor
sã viziteze locurile natale ale scriitorilor cla sici stu -
diaþi în timpul facultãþii, dar ºi ca o pregã tire a
viitorilor profesori care vor ºti, astfel, sã organizeze
la rândul lor, excursii cu viitorii lor elevi.

Recunoaºterea valorii profesorului Gheor -
ghe Pop se concretizeazã în cele peste 20 de
premii ºi distincþii care i-au fost acordate de-a
lungul vieþii, încununate de conferirea titlului de
doc tor honoris causa, în 2006, din partea Uni -
versitãþii „Vasile Goldiº” Arad. Pe lângã acestea,
în onoarea dascãlului Gheorghe Pop au fost scrise 
zeci ºi zeci de articole în presa localã, în reviste de 
specialitate sau în vol ume aniversare. Menþionez
aici cã în 2001, la împlinirea onorabilei vârste de
80 de ani, Facultatea de Litere, al cãrei dec an a
fost între 1964-1979, a realizat un frumos volum,
apãrut în condiþii grafice deosebite, intitulat
Gheorghe Pop – la ceas aniversar, coordonat de
cãtre prof. univ. dr. Nicolae Felecan (dec an) ºi
tehnoredactat de cãtre subsemnatul, Ioan-Mircea
Farcaº (dec an, în prezent, la aceeaºi facultate).
Acest volum aniversar, grupat pe douã mari ca -
pitole: capitolul I: Gratulatoria conþine 14 ma -
teriale scrise de lingviºti de seamã, colegi, foºti
studenþi ºi personalitãþi lo cale cu titluri dintre cele 
mai sugestive, reuºind sã descrie personalitatea
profesorului Gheorghe Pop încã de la prima pri -
vire: Omagiu fratern: Profesorului dr. Gheorghe
Pop (Gh. Bulgãr), Din dragoste de ºcoalã ºi de
viaþã (Vasile Leschian), Un suflet de om cu vo -
caþia educaþiei (pr. Ioan Tîmbuº), Cu plecãciune,
vã mulþumim, stimate domnule profesor! (Andrei
Criºan), Pasãre uriaºã, umbrindu-ºi urmele (Ciprian
Chirvasiu), Gheorghe Pop de Maramureº
(Nicolae Scheianu), Efigie pe arcada timpului
(ªarolta Vaida), Un destin împlinit (Emilia-Co -
ralia Pop), Cuvinte cãtre profesorul nostru (Radu
Þolaº), Urare profesorului nostru (Delia Di ana
Tãmâian). Capitolul al II-lea, inti tulat Studia,
conþine tot 14 materiale, ºtiinþifice de astã datã,
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publicate în onoarea ºi spre cinstirea profesorului
Gheorghe Pop.

În volumul sus-menþionat, mi-a reþinut
aten þia ºi recitesc cu plãcere interviul acordat de
cãtre dascãlul Gheorghe Pop regretatului ziarist
V. R. Ghenceanu6, în care ne sunt dezvãluite
variate ºi interesante aspecte personale. Astfel,
aflãm cã visul din copilãrie al domnului Gheor -
ghe Pop era sã devinã profesor. Fiind pro fesor în
învãþãmântul preuniversitar, domnul Gheorghe
Pop îºi va forma ºi îºi va menþine toatã viaþa un
caracter temperat, evitând excesul ºi þin tind do -
zarea justã a materialului de predat. Aºa l-am
cunoscut ºi eu, în calitate de stu dent, încã din anul 
I de facultate (1991). Impresiona prin elo cinþã,
staturã, bun-simþ, umor ºi prin seriozitatea de care 
dãdea dovadã când venea vorba de as pectele lim -
bii române contemporane, indiferent cã se referea
la normele ortografice, ortoepice, de punctuaþie
sau la foneticã, morfologie ºi voca bular. Com -
petenþele pedagogice, dobândite la ªcoala Nor -
malã din Oradea, l-au fãcut stimat ºi apreciat de
toatã lumea, dar cea mai frumoasã ºi importantã
ºcoalã i-a fost ºcoala familiei cum o numeºte în
acelaºi interviu (p. 8): Casa pãrin teascã mi-a fost
ºcoala cea mai scumpã a vieþii […] Când copi -
lului îi lipseºte ºcoala familiei, nimic nu este în
stare sã i-o înlocuiascã, nici statul, nici viaþa.

La împlinirea frumoasei vârste de 90 de ani, 
Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” din Baia Mare,
la iniþiativa directorului, dr. Teodor Ardelean, a
realizat un frumos volum aniversar intitulat
Gheorghe Pop – 90. Documentar biobibliografic
aniversar (Baia Mare, 2011), carte care cuprinde
9 materiale cu titluri care, din nou, definesc perso -
nalitatea profesorului Gheorghe Pop: Un reper

ma jor ºi un referenþial esenþial (dr. Teodor Arde -
lean), Gheorghe Pop – dascãlul, cercetãtorul ºi
mentorul truditor pe mul ti ple fronturi (Pamfil Bilþiu),
Fidelitate, consecvenþã, încredere (Augustin
Cozmuþa), Profesorul de… profesori (dr. Mircea
Farcaº), Elogiu spiritului cre ator: Gheorghe Pop
(dr. Nicolae Felecan), Veneraþie ºi recunoºtinþã
(Vasile Leschian), Prof. dr. Gheorghe Pop la 90
de ani (pr. Simion Mesaroº), Ctitor de ºcoalã,
lingvist de excepþie, profesor de aleasã omenie
(dr. ªtefan Viºovan).

Spre cinstirea personalitãþii profesorului
Gheor ghe Pop, la iniþiativa conf. univ. dr. Ioan-
 Mircea Farcaº – decanul Facultãþii de Litere din
2016 pânã în prezent, s-a instituit, la nivelul Fa -
cul tãþii de Litere din Baia Mare, distincþia „Prof.
univ. dr. Gheorghe Pop”, acordatã prima datã, pe
7 martie 2018, fostului Preºedinte al României,
Domnul Emil Constantinescu, care a susþinut o
foarte frumoasã conferinþã în Aula Magna a Cen -
trului Universitar Nord din Baia Mare, intitulatã
„Puterea cãrþii”.

Rãmâne în amintirea noastrã, sãpatã adânc,
figura impozantã a profesorului univ. dr.
Gheorghe Pop, fondator al învãþãmântului su pe -
rior bãimãrean, cãruia îi aducem un pios omagiu
prin aceste rânduri.

*

La împlinirea vârstei de 90 de ani Bibli oteca
Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare i-a închinat un
documentar biobibliografic aniversar realizat de
Aristiþa Borbei, Ana Grigor ºi Li ana Pop.

Lucrarea se deschide cu medalionul semnat
de dr. Teodor Ardelean, directorul bibliotecii, pe
care îl reproducem în continuare:

Un reper ma jor ºi un referenþial esenþial

Ce minunate ºi provocatoare sunt clipele în care simþi cã nu-þi mai sunt suficiente su -
perlativele limbii române. Vrei sã vorbeºti sau sã scrii despre o persoanã absolut deosebitã ºi
constaþi cu surprindere cã vocabularul gen eral al limbii este sãrac la acest capitol, iar uzanþele de
combinare lingvisticã reduse.

Este ºi cazul de faþã. Personalitatea complexã a Profesorului Gheorghe Pop întrece în
anvergurã, altitudine ºi amplitudine toate unitãþile convenþionale de mãsurã axiologice. În con -
secinþã, 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 rezonanþã in ter per -
sonal.
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6 V. R. Ghenceanu, La ceas aniversar. Interviu cu prof. univ. dr. Gheorghe Pop, în vol. Gheorghe Pop – La ceas
aniversar, volum coordonat de Nicolae Felecan, Baia Mare, Editura Universitãþii de Nord, 2001, p. 6-21.



L-am cunoscut întâi din ecourile ºi reverberaþiile operei sale de o viaþã, din relatãrile
absolvenþilor Institutului Ped a gogic sau Institutului 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 pline de responsabilitãþi ºi asumãri, ca o piatrã de moarã
ce nu se erodeazã nici în mãciniºul vremurilor.

Ca sã  fiu bine înþeles în dragostea mea autenticã pentru Profesorul Gheorghe Pop o sã
mãrturisesc aici câteva situaþii pilduitoare despre rectorul rectorilor!

Când cercetam, bunãoarã, viaþa ºi activitatea 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 contemporanã, în
care ideea ducea spre nevoia de personalitãþi cardinale ºi-n vremurile noastre (ºi, Slavã Dom -
nului, viaþa mi-a dat numeroase astfel de ocazii, între ai mei sau în strãinãtãþi importante!), îmi
sãrea din sertarul de memorie al chipurilor 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 devenirea, în listã
Profesorul Gheorghe Pop stãtea alãturi de academicienii Constantin Daicoviciu, Camil Mureºan,
ªtefan Pascu, Mircea Maliþa... Când scriam despre ASTRA, pe filmul lucrurilor remarcabile
înfãptuite, mitropolitul Andrei ªaguna, George Bariþiu, Timotei Cipariu, Vasile Goldiº ºi alþi
bãrbaþi cu staturã naþionalã parcã îºi întindeau aripile protectoare ºi provocatoare în Lucrarea cea
Mare a Limbii Române pânã spre vremurile noastre, cãci în galeria figurilor ilustre ale celei mai
ilustre construcþii de suflet a românilor, premergãtoare Academiei, dintre contemporani Pro -
fesorul Gheorghe 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 momente 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 oficiale 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 pãcãtuisem în
gândul acesta, ci ºi celebrii Alexandru Graur, Gheorghe Bulgãr, Boris Cazacu, Alexandru Rosetti,
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 deschiderea posibilã, fapt ce 
a determinat conducerea 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 morala 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
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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 Profesorului Gheorghe Pop ne umple un gol. Acela de a
ne putea imagina cât mai aproape de realitate patriarhii cuvântului ales. Acela de a putea 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, aºadar, împreunã, de destinul fericit al Profesorului
Gheorghe Pop!
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La aniversarea de 90 de ani alãturi de Teodor Ardelean



Valeriu Achim
1923-2014

Dan V. ACHIM

La cei peste 90 de ani de viaþã pe care i-a 
împlinit activ, care aproape se su -
prapun cu anii de acti vitate, poþi spune

despre Valeriu Achim cã be neficia de o mare
rezistenþã fizicã ºi mentalã.

A fost un martor lu cid ºi activ al multor
evenimente emoþionante cum a fost participarea,
pe când avea 13 ani, la inaugurarea statuii lui
Vasile Lucaciu de la Satu Mare, în 1936, dar ºi al
multor drame: accidentul tatãlui la vânãtoare ºi un 
incendiu care a mistuit gospodãriile de pe strada
pe care locuia, apoi cedarea Ardealului de nord, în 
1940, ºi ameninþarea cu moartea din partea unor
vecini, refugiul în România, rãzboiul. Au urmat
bulversãrile comuniste ºi apoi revenirea la un
sistem dem o cratic. L-a dominat încrederea cã, to -
tuºi, lucrurile vor intra pe un fãgaº de normalitate.

S-a dedicat învãþãmântului ºi culturii,
având ca suport ªcoala Normalã de Învãþãtori
începutã la Oradea ºi terminatã în refugiu la
Timiºoara, în 1945, fiind lãsaþi sã-ºi dea exa -
menele ºi alþi elevi-sergenþi ce îºi fãceau armata
în cadrul ªcolii Militare de Subofiþeri Radna.

Împreunã cu ceilalþi elevi-sergenþi, foarte
mulþi refugiaþi, ºi-au dat ºi examenul dur al vieþii
luptând în septembrie 1944 în cadrul „Deta ºa -
mentului Pãuliº” pentru apãrarea þãrii împotriva
atacului maghiaro-ger man de pe Mureº.

În 1945, la eliberarea din armatã ºi reîn -
toarcerea din refugiu acasã, în Tiream, într-un stat 
dem o cratic bazat pe libera iniþiativã ºi pro prie -
tate, opþiunile puteau fi mul ti ple îmbinând acti -
vitatea didacticã ºi culturalã cu cea economicã, o
practicã curentã a timpului cu surse variate de
venit. În urma bunei convieþuiri cu pãrinþii soþiei,
mai ales cã locuiau, ca tineri cãsãtoriþi, împreunã
cu ei, într-o casã nouã, spaþioasã, se preconiza ºi
dezvoltarea unei ferme moderne, intenþie opritã
prin colectivizare. 

În noile împrejurãri, alãturi de munca cu
elevii, ca învãþãtor ºi profesor II de limba românã
i se încredinþeazã ºi atribuþii de conducere precum 

cea de di rec tor al ºcolii gen er ale din Andrid,
Sãlaj, fiind ºi dirijor al corului ºi orchestrei ºcolii,
di rec tor de cãmin cul tural ºi cinematograf, acu -
mulând experienþã ºi dovedind competenþã, spirit
de organizare ºi prag ma tism, dar ºi un statut ce-i
deschidea ºi alte per spec tive. Peste ani, au fost
emoþionante ºi fermecãtoare întâlnirile dintre fos -
tul dascãl ºi câþiva foºti elevi ºi mai ales cu pro -
fesorul Ciarnãu ºi soþia acestuia. În jurul anilor
1950 se mãreºte fa milia, soþia Viorica nãscând
trei copiii: Viorel (decedat), Dan ºi Doina.

Seriozitatea ºi implicarea i-au adus poziþia
de in spec tor ºcolar departe de casã ºi apoi pe cea
de ºef al Secþiei de Învãþãmânt ºi Culturã al fos -
tului raion Lãpuº, între anii 1954-1963. I se va
oferi ºansa ca, împreunã cu valoroºii sãi cola -
boratori Vasile Pop, Gavrilã Ro man, Vasile Bãlã -
nescu, Ioan Pop, Ioan Câmpeanu ºi alþii, sã impu nã
ºcoa la ºi liceul lãpuºean printre cele mai presti -
gioase unitãþi ºcolare ale regiunii Baia Mare.

În zona Lãpuº s-a reuºit realizarea unui nou
centru liceal cu dotãri mul ti ple ºi profesori presti -

624

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE



gioºi: Damian, V. Latiº, Ardelean, Gh. Velea.
Ele vii, admiºi dupã un riguros examen, ºi-au dat
mãsura temeinicei pregãtiri intrând, ani la rând, în 
facultãþi toþi absolvenþii. 

A fost o activitate insistentã ºi laborioasã de 
a ridica zona Lãpuºului, pornind de la greutãþile
drumurilor desfundate cu puþinele maºini ºi auto -
buze, cu cãruþa, ºareta ºi cu sania sau bicicleta
înfruntând ºi frigul, cu inspecþii ºi proce se-ver -
bale, cu încadrãri de dascãli, construcþii de ºcoli ºi 
dotãri din Preluca ºi Copalnic-Deal, pânã în
Larga sau Coroieni, din Rohia la Cavnic. Au fost
ºi momente fes tive, de bucurie, când se aniversa
„Ziua Învãþãtorului” în faþa a sute de persoane
ded i cate educaþiei, la Casa de Culturã, urmate de
o masã festivã, câmpeneascã. Descãtuºare la îm -
plinirea unui efort gândit ºi coordonat de Secþia
de Învãþãmânt Raional cu sprijinul colectivelor
didactice tot mai sta bile ºi ded i cate.

În noile condiþii, pregãtirea profesionalã, de 
specialitate, impunea reluarea ei la nivel su pe rior. 
Astfel, împreunã cu colaboratorul ºi prietenul sãu
Dumitru Cristea, va urma Facultatea de Filologie, 
Cluj-Napoca, cu specialitatea litere ºi istorie,
douã componente esenþiale pentru evoluþia sa su -
perioarã culturalã ºi istoricã.

Simþindu-se tot mai mult nevoia de calitate
a predãrii ºi organizãrii activitãþilor ºcolare, de
ridicare a nivelului ped a gogic al cadrelor, sub
coordonarea inspectorului-ºef – prof. Valeriu
Achim – s-a realizat ºi o binevenitã revigorare a
comisiilor metodice, a schimburilor de experienþã 
ºi consfãtuirilor la nivel de raion, cu implicarea
inspectorilor, metodiºtilor ºi directorilor. Vizi -
unea pe termen mediu ºi lung devine o carac -
teristicã ce dãdea stabilitate ºi coerenþã acþiunii,
cum s-a dovedit încã din 1957-1958. Cu ocazia
consfãtuirilor din acest sfârºit de an ºcolar s-au
ales tematicile viitoarelor consfãtuiri prin re zo -
luþiile adoptate, iar în februarie 1959 s-au ºi defi -
nitivat colectivele de redactare, iar la nivel de
secþie raionalã s-a deschis o evidenþã centralizatã
a celor mai bune metode de muncã ºcolarã ºi ex -
traºcolarã, cu aspecte pozitive ºi neg a tive.

Pentru buna reuºitã ºi ridicarea nivelului
pregãtirii, au fost invitaþi ºi au participat spe -
cialiºti din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai”
din Cluj-Napoca, ceea ce conferea siguranþã ma -
ni festãrilor ºi un nivel de aspiraþii ridicat la nivel
naþional.

Profesorul ºi mai târziu doctorul în ºtiinþã a
înþeles importanþa afirmãrii prin mass-me dia a
realizãrilor ºi a reflecþiilor, astfel cã a dezvoltat o
tot mai bunã relaþie cu presa. Primul articol îl
concepe încã în 1946 cu titlul „Prealarmã”, pu -
blicat în „Democratul”, organul Frontului Plu -
garilor, Carei, 20 ianuarie 1946, p. 1,3, de unde
extragem un frag ment: „Cheltuiþi surplusul vostru
de energie în muncã constructivã, creatoare, iar în 
drumul vostru spre adevãratele valori culturale –
frumosul, adevãrul, dreptatea etc., sã nu uitaþi
niciodatã cã numai cel ce cunoaºte idealul poate
cunoaºte ºi durerea”, dupã Gasparini. Avea 23
ani. Dupã o relativã pauzã, prezenþa sa pu bli -
cisticã va fi tot mai activã, cu tematici curente
profesionale ºi apoi de culturã ºi în spe cial de
istorie. Între anii 1959-1963 publicã în „Pentru
so cial ism”, singurul ziar re gional, mai multe arti -
cole semnificative pentru preocupãrile mo men -
tului cum ar fi: „Sã pregãtim din timp consfã -
tuirile raionale ale cadrelor didactice”, din aprilie
1959; sau articolul „Pentru un nivel mai ridicat de
cunoºtinþe” din 7 septembrie 1963. Va fi un sta -
tornic prezent în paginile ziarului lo cal. 

Spirit activ ºi cu rezultate tot mai evidente,
devine implicat în mai multe acþiuni regionale. În
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În tinereþe, în ªiºeºtii lui Vasile Lucaciu



1960 susþine tema „Îndrumarea directorilor de
ºcoli în centrul preocupãrii secþiei raionale de
învãþãmânt Lãpuº”, axatã pe idea cã „directorul
este primul in spec tor al ºcolii sale”, care a pus în
evidenþã un schimb de experienþã a 40 de directori 
la ºcoala din Copalnic-Mãnãºtur, condusã de pro -
fesorul Aurel Tira. 

A susþinut di verse conferinþe ºi prelegeri,
cum ar fi: Pentru o exprimare corectã în limba
românã, ªcolarizarea tuturor copiilor de vârstã
ºcolarã (1962) etc.

Luãrile de poziþii erau întotdeauna pregãtite 
sub formã de notiþe sau materiale mai am ple, con -
cise, elab o rate, susþinute fãrã timiditate, ferme,
verificabile ºi credibile, pozitive. Dacã fãcea re -
feriri directe, stimula efortul, iar unele observaþii
le fãcea per sonal.

În acei ani, învãþãmântul se îmbina cu cul -
tura la nivel de raion, astfel încât în atenþia ºefului
secþiei raionale, profesorul Valeriu Achim, ºi a
celor 4 inspectori erau ºi bibliotecile, cãminele
cultuale, formaþiile artistice etc. În clãdirea nouã a 
Casei de Culturã din Târgu-Lãpuº funcþiona bi -
blio teca orãºeneascã, iar la etaj secþia de învã -
þãmânt raionalã. Bibliotecile trebuiau amenajate,
iar bibliotecarii instruiþi. Astfel, ºeful secþiei ºi
ceilalþi inspectori cum ar fi Ionicã Pop sau Ion
Câmpean, vor stimula domeniul cul tural prin câ -
teva acþiuni importante, cum ar fi organizarea
unui schimb de experienþã al bibliotecarilor locali 
cu cei ai Bibliotecii Regionale, condusã de dir.
Octavian Bandula, cu care ocazie s-a sprijinit
organizarea corectã dupã standarde de biblio te -
conomie a fondului tot mai bogat de carte. S-a
demarat un fes ti val de folclor la Stoiceni cu parti -
ciparea formaþiilor lãpuºene ºi a multor interpreþi. 
Una din cele mai mari realizãri se poate considera
reluarea moºtenirii Asociaþiei „Astra” la numai
zece ani de la desfiinþarea ei, în 1948, de cãtre
comuniºti, prin înfiinþarea Cenaclului „ASTRA”
Lãpuºeanã, în preajma anului 1960, din iniþiativa
lui Petru Marin, Costin Ticuleanu, în cadrul Casei
de Culturã ºi al Bibliotecii cu mai multe cercuri de 
artã plasticã, istorie, sport etc.

Au fost 9 ani de dezvoltare profesionalã ºi
personalã, de conturare a spiritului de iniþiativã ºi
organizare a unei personalitãþi ac tive, laborioase,
pragmatice, sigure care se detaºa prin calm, pre -
zenþã publicã activã, fiind temeinic pregãtit, agre -
abil ºi implicat, un vizionar re al ist ºi statornic, un

bun colaborator ce avea o experienþã ºi o ca pac i tate
de înþelegere a douã domenii ce se între pã trun deau:
învãþãmântul ºi cultura. Astfel, în 1963, inspec -
torilor ºi direcþiunii aveau sã le fie recunoscutã
munca prin evidenþierea Liceului din Târ gu-
 Lãpuº, azi „Petru Rareº”, la nivel de regiune, dar
ºi a celui ce a condus secþia de învãþãmânt, atri -
buindu-i-se lui Valeriu Achim titlul de „Profesor
fruntaº”, prin Ordinul 554 al MIC. Concluziile
pot fi di verse, dar una a fost importantã, aceea cã
într-o lume roºie, dominatã de Partidul Co munist
ºi de cadrele acestuia, ºi albastrã – Se curitatea,
era totuºi o razã de galben, de luminã, în sensul cã
într-o realitate ideologizatã, valorile eterne, tra -
diþiile ºi personalitãþile marcante îºi vor face loc
ca repere esenþiale ale existenþei noastre.

*

Recunoscându-i-se capacitatea de muncã ºi
realizãrile, la 40 de ani, cu o experienþã ºi în -
þelegere remarcabile a fenomenului cul tural, în
1963 i se încredinþeazã conducerea, ca secretar, al 
Secþiei Regionale de Culturã ºi Arte Maramureº,
având ca preºedinte pe sculptorul Gheza Vida.
Experienþa lãpuºeanã a fost bunã, însã regiunea
era un alt univers. Era întinsã, având aproximativ
250 km de la Carei la Borºa (cât de la Baia Mare
la Alba Iulia), cu 8 raioane ºi aproape 800.000
locuitori, drumuri pietruite, cu multe veleitãþi,
rivalitãþi ºi orgolii. Un nivel intelectual ridicat,
dar ºi multe instituþii culturale, artistice, precum
muzeul ºi biblioteca judeþeanã, centrul de creaþie,
ºcoala popularã, teatrul, ansamblul profesionist,
Uniunea Artiºtilor Plastici ºi colaborãri cu centrul 
universitar. Noul statut implica ºi o relaþie mai
strânsã la nivelul naþional ºi chiar internaþional cu 
personalitãþi consacrate, precum ºi o percepþie
superioarã ºi o integrare în noi orizonturi de cul -
turã. Aveai nevoie de mult prestigiu, de prestanþã
bine definitã pentru a fi ºi acceptat ca partener,
colaborator, dar ºi ca iniþiator sau organizator, ca
lider.

A câºtigat încredere ºi ca personalitate
punc tualã, corectã, de cuvânt, ponderat în ma -
nifestãri publice, jo vial, galant, bun dansator, pre -
zentabil, un bun vorbitor, cu iniþiativã, stãruitor ºi
capabil sã gestioneze problemele.

Avea ºi momentele sale de intimitate, de
reflecþie când stãtea de vorbã cu el însuºi. Mergea
o datã pe sãptãmânã la birou, dupã pro gram, sin -
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gur, 2-3 ore. Verifica documente, citea legislaþie
ºi-ºi fãcea adnotãri, notiþe, cu prevederile esen -
þiale, dar, mai ales, planifica activitatea pentru
rea lizarea manifestãrilor sau proiectelor culturale
cu un parcurs al problemelor obiºnuite de realizat
sau pe termen mai lung.

A avut listuþa cu probleme ºi sarcini pânã la
90 de ani: se miºca repede ºi eficient, bi fându-le.
Asigura predicþie, implicare, claritate ºi satis fac -
þie celor cu care colabora.

Ajuns în septembrie 1963 la conducerea
destinelor culturii maramureºene, ca secretar ºi
apoi vicepreºedinte, a avut o relaþie pozitivã, foar -
te bunã cu preºedinþii ºi chiar perfectã cu Gheza
Vida, ceea ce asigura calitatea manifestãrilor. Se
dedicã cu profesionalism, energie ºi viziune
multor proiecte în derulare pe care ºi le-a însuºit
sau le-a iniþiat, multe dintre ele fiind viabile ºi
astãzi. S-a implicat cu toatã forþa în realizarea
proiectelor sculptorului Vida Gheza de la Carei,
precum „Monumentul ostaºului român”, inau gu -
rat în 1964, mai ales cã a luptat cu 20 de ani în
urmã în „Detaºamentul Pãuliº” pe Mureº, apoi în
realizarea ºi inaugurarea monumentului de la
Moisei. A fost promotorul unor mari festivaluri
de folclor ce dãinuie ºi astãzi. În 1967 i se acordã
distincþia  „Ordinul Muncii”, Clasa a III-a.

*

În 1968 se dedicã cu toatã energia ºi voinþa
aniversãrii a 50 de ani de la Marea Unire, punând
în joc prestigiul ºi influenþa sa, împinse uneori la
limite critice, împreunã cu câþiva colaboratori ºi
prieteni, uzând de toate posibilitãþile ºi mijloacele 
avute la dispoziþie pentru reu ºita crezului sãu. 

Contribuie la realizarea ºi publicarea unor
lucrãri deschizãtoare de drum, precum Mara mu -
reºul ºi Marea Unire din 1918, împreunã cu T.
Hãgan, prof. univ. la Cluj-Napoca, Ioan Mureºan, 
lector univ. la Timiºoara ºi Vasile Cãpâlnean,
directorul arhivelor maramureºene, unde impun
viziunea realã, tradiþionalã a Unirii cu contribuþia
marilor personalitãþi, inclusiv a lui V. Lucaciu ºi
George Pop de Bãseºti. A publicat lucrarea Dr.
Vasile Lucaciu, luptãtor pentru drepturile româ -
nilor ºi Unirea Transilvaniei cu România, îm -
preunã cu Aurel Socolan.

Punerea în adevãrata valoare a celor douã
personalitãþi culturale, unul preot greco-catolic
iar celãlalt moºier, implica atunci riscuri ºi totuºi,

la ªiºeºti,  a fost demarat proiectul de realizare a
Casei Me mo riale, devenitã Complexul Muzeal
„Dr. Vasile Lucaciu”, inclusiv cu amplasarea
unui bust al lui Vasile Lucaciu, executat de sculp -
torului Gavril Abrudan din Negreia. Însã sufletul
lui s-a liniºtit doar atunci când statuia lui Vasile
Lucaciu a fost adusã, în 1966, din refugiul început 
ºi pentru statuie în 1940, din curtea sculptorului
Cornel Medrea, acasã, în Satu Mare. În urma unei
am ple operaþii de recuperare ºi reamplasare a sa
în Satu Mare, în 1968, statuia ajunge pe un alt
soclu în prima fazã ºi apoi dupã revoluþie, pe
vechiul am plasament. „Te-am adus acasã leule, ai 
stat ºi tu mult în refugiu”. Au contribuit cu mult
entuziasm sculptorul Gheza Vida ºi dr. Octavian
Luþaº, secretar ju de þean cu pro pa ganda, ul te rior
ambasador, pre cum ºi inspectorul V. R.
Ghenceanu, om de cul turã ºi critic literar. Spiritul
lui Vasile Lucaciu l-a dominat, l-a preocupat per -
ma nent, astfel încât s-a aplecat asupra vieþii ºi
activitãþii sale cu stã ruinþã, publicând ºi nu me -
roase articole în presa localã sau naþionalã, men -
þinând mereu treazã aten þia pu bli cã asupra contri -
buþiei sale im por tante, naþio nale ºi internaþionale,
la realizarea Ma rii Unirii.

Aceastã preocupare se va intersecta ºi cu a
istoricului Ioan Iacoº, din Ilba-Cicârlãu, cer ce -
tãtor ºtiinþific, cu care publicã în douã vol ume
documentele Vasile Lucaciu. Primul volum cu
documente cenzurate în 1988, al doilea dupã re -
voluþie. Profesorul dr. Valeriu Achim a conceput ºi 
realizat cu colaboratorii sãi una dintre cele mai am -
ple omagieri a marelui luptãtor, a marelui tri bun,
din câte s-au realizat în þarã. Dr. V. Lucaciu a ieºit
din nou învingãtor ºi în vremurile comuniste ca o
fi gurã luminoasã ºi marcantã a neamului nostru.

În anii 1970, dupã multã stãruinþã, Valeriu
Achim se dedicã ºi realizãrii Casei Memoriale
„Georghe Pop de Bãseºti”, iniþiind mai multe
întâlniri cu prof. dr. Dumitru Pop din Cluj-Na -
poca, originar din Bãseºti, vecin cu Tãmãºeºtiul,
de unde se trãgea ºi tatãl sãu Petru Achim. Au
elaborat planul unui viitor muzeu etnografic ca sã
se evite un refuz din partea autoritãþilor co mu -
niste, care sã fie dezvoltat într-un muzeu me mo -
rial, dedicat preºedintelui Marii Adunãri Na þio -
nale de la Alba Iulia „Bãtrânul Naþiei”. La
inau gurarea din 1 februarie 1976 au fost prezenþi
secretarul cu pro pa ganda al judeþului ºi pre ºe -
dintele culturii, însã ambii au refuzat sã rosteascã
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cuvintele de inaugurare. Discursul l-a þinut, însã,
directorul Muzeului Jude þean, Valeriu Achim.
Com plexul de la Bãseºti este ºi astãzi un loc de
pelerinaj ºi de omagiere.

*

Domeniul istoric l-a atras mult mai mult
decât cel literar, astfel încât de la contactul cu
problematica istoricã aniversarã la cercetare nu a
fost un pas prea mare.

A adunat informaþia per ma nent, inclusiv, în 
delegaþiile pe care le fãcea, mai ales la Cluj-Na -
poca ºi Bucureºti, dedicându-ºi timp pentru studiul 
colecþiilor de presã, al documentelor de arhivã
precum ºi al cãrþilor cu tematicã istoricã ce nu se
gãseau în Baia Mare. Fiºa toate informaþiile, or -
do nându-le pe teme. Pe baza lor ºi-a putut dez -
volta un univers propriu istoric, o cunoaºtere ºi o
înþelegere aprofundatã a perioadei 1848-1918, o
perioadã de mari eforturi în lupta pentru apãrarea
ºi afirmarea naþionalitãþii române în raport cu
stãpânirea austro-ungarã, pentru li bertate ºi unire
într-un stat naþional român. S-a concentrat sã
scoa tã la luminã mai preg nant im portanta con -
tribuþie a românilor din nord-vestul Transilvaniei, 
din zona someºeanã a Sãtmarului, Sãlajului ºi a
Maramureºului, cu personalitãþile ºi instituþiile
culturale româneºti, la ampla miºcare de afirmare
româneascã.

Acest mare efort de valorificare a do cu -
mentelor ºi informaþiei, precum ºi conceptul pre -
zentãrii lor se vor concretiza în publicarea unui
volum de documente Maramureºenii în lupta
pen tru libertate ºi unitate naþionalã 1848-1918,
îm preunã cu istoricii ºi arhiviºtii Vasile Cãpâl -
neanu ºi Ioan Sabãu. Acest volum a fost apreciat
de Ac a de mia Românã, care le-a acordat premiul
„Nicolae Iorga” în 1983.

Doctoratul îl va obþine în 1984 cu tema
„Contribuþia românilor din Maramureº, Sãlaj ºi
Sãtmar la dezvoltarea miºcãrii naþionale din pe -
rioada 1848-1918 ºi revendicarea la nivel na -
þional a acestui efort”. Lucrare publicatã în 1998
cu titlul Nord-vestul Transilvaniei. Culturã na þio -
nalã – finalitate politicã, 1848-1918.

Îºi va aduce o contribuþie importantã la con -
ceperea ºi realizarea mai multor lucrãri. În 1972
va realiza capitolul de istorie ºi culturã cuprins în
cadrul Monografiei municipiului Baia Mare, o
carte de referinþã, rãmasã doar la volumul I.

*

Poziþia importantã pe care o are în sistemul
instituþional al culturii maramureºene îi prile ju -
ieºte ºi numeroase contacte cu vizite ºi deplasãri
internaþionale.

A fost deosebit de emoþionantã vizita am -
basadorului S.U.A., Excelenþa Sa Leon ard C.
Meeker, din 11 au gust 1970. În scrisoarea adre -
satã lui Valeriu Achim, mulþumeºte pentru ospi -
talitate ºi vizitele fãcute la bisericile din ªurdeºti
ºi Sãpânþa, dar, mai ales, pentru propunerea de a
participa la „Hora de la Prislop”, fãcându-i ºi
invitaþia de a-l vizita la ambasadã ºi acasã.

A condus mai multe formaþii artistice în
turnee cu participare la festivaluri folclorice, cum a
fost cel din 1972. În acel an, Ansamblul Fol cloric
„Mara” din Sighet a participat la Festivalul de la
Geneva, Elveþia, prezentând spectacolul „Sãr bã -
toarea la stânã”, dupã concepþia coregrafului
Gavril Ghiur, fiind în mod deosebit apreciat de
pub lic ºi presã. „Fericitã este þara care a ºtiut sã-ºi
pãstreze sufletul sãu…” – aprecia „Tri bune de
Gene ve”. Cu aceastã ocazie dl. Valeriu Achim s-a 
reîntâlnit cu muzicologul Mar cel Cellier, care a
vizitat Maramureºul, Þara Oaºului ºi alte zone în
1970, fãcând ºi numeroase înregistrãri. Im pre -
sionat de cele vãzute ºi de spectacolul an sam -
blului „Mara”, a susþinut mai multe emisiuni la
ra dio. În urma întâlnirilor, Mar cel Cellier i-a în -
mâ nat lui Valeriu Achim textul orig i nal a douã
dintre emisiuni: „Un folclor mile nar luptã pentru
supravieþuirea sa: Maramureºul – leagãnul unui
folclor arhaic” ºi „Vizitã la sursele de inspiraþie ale
lui Béla Bartók”.

În 1980 i se acordã o bursã de studiu ºi
documentare în principalele muzee din Italia.
Desfã ºuratã între 3 noiembrie-3 decembrie 1980,
vizita a fost deo sebit de impresionantã ºi emo -
þionantã, dar ºi cu multã documentare privind
organizarea, pre zen tarea expoziþionalã, conser -
varea, protecþia valo rilor ºi schimburile muzeale.
Însã ºi mai emo þionante au fost vizita ºi primirea
la Roma, de cãtre monseniorul Aloisie Tãutu, fost 
delegat la Alba Iulia în 1 Decembrie 1918, re -
prezentant din 1937 al Bisericii Gre co-Ca tolice ºi
al Ambasadei României din Italia, pe lângã
Sfântul Scaun din Roma. 

În ºirul relaþiilor externe de mare im pact,
deschizãtoare de drumuri, s-a înscris colaborarea
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cu inginerul Augustin Ograjensek, di rec tor exe -
cutiv al Asociaþiei „Unirea” Ro mâ no-Aus tria cã
din Viena ºi cu conducerea Asociaþiei Colec þio -
narilor de Minerale din Aus tria – VAM. Augustin 
Ograjensek, prizonier de rãzboi, a trãit mulþi ani
în România ºi s-a cãsãtorit în Sighetul Marmaþiei.
Dupã reîntoarcerea în Aus tria, revine mereu în
þarã ºi realizeazã 5 filme documentare etno gra -
fice, dar ºi unul privind expoziþia de mi neralogie,
cu care ocazie pune bazele unor strânse legãturi
cu directorul muzeului, Valeriu Achim, ºi cu Vic -
tor Gorduza, muzeograf. 

În urma vizitei conducerii Asociaþiei VAM
în Baia Mare, din 1980, care a rãmas deosebit de
impresionatã de colecþia de minerale, s-a per -
fectat o viitoare colaborare, inclusiv cu o expo -
ziþie la Viena. Aceasta s-a realizat în 1982, fiind
un mare succes. Au fost prezenþi cei doi iniþiatori ºi 
susþinãtori, Valeriu Achim ºi Vic tor Gorduza, care
au funcþionat ca o echipã perfectã, trãind momente
deosebite. A fost un succes imens pentru muzeul
bãimãrean, fiind prima expoziþie cu astfel de profil
organizatã în strãinãtate, dupã 1945.

*
Din 1974 prezenþa sa ºi implicarea în do -

meniul cul tural-ar tis tic vor avea o altã dimen -
siune ºi calitate, ca di rec tor de muzeu ºi teatru.

Muzeul Judeþean Baia Mare, al cãrui di rec -
tor va fi între 1974-1982, era un alt univers de
preocupãri ºi cerinþe, de relaþii interumane, de
prestaþie ºi percepþie publicã, mult mai aºezat,
dupã care va con tinua, în prag de pensionare, cu
direcþiunea Teatrului Dra matic Baia Mare, între
1982 ºi 1987, un domeniu mult mai dinamic,

chiar tumultuos ºi cu prezenþã publicã activã în
care eleganþa în manifestãri ºi þinutã, cât ºi emoþia 
marcatã de raþiune nu erau pe ultimul loc.

Reorganizarea activitãþii ºi a prestaþiei în
timpul directoratului sãu a vizat ºi creºterea ca -
litãþii profesionale, cu clarificarea statutului de
muzeograf-cercetãtor, con ser va tor ºi restaurator,
fiecare cu spaþii de activitate tot mai adecvate,
precum ºi organizarea bibliotecii. Multe spaþii de
expunere ºi conservare ºi noile laboratoare de
restaurare vor cunoaºte o revigorare de mare am -
ploare dupã primirea de noi clãdiri ºi terenuri
dintre care, cele mai semnificative au fost an -
samblul fostei Monetãrii Medievale ºi al Direcþiei 
Minelor obþinute ºi cu contribuþia importantã a
fostului di rec tor al Centralei (Regiei) Miniere dr.
Valer Gabrian, care a cedat ºi o parte semni -
ficativã a colecþiei de minerale – flori de minã.
Aceasta a determinat înfiinþarea în 1976 a Secþiei
de ºtiinþe naturale-mineralogie, condusã de Vic tor
Gorduza, viitorul Muzeu de Mineralogie, unicat în
þarã. De asemenea, s-a obþinut ºi clãdirea
Teatrului de Varã, greu folositã în acest scop
datoritã capri ciilor vremii, ºi terenul din Dealul
Florilor de 12 ha pentru un muzeu etnografic,
inaugurat în 1978, cât ºi pentru unul în aer liber.

A impulsionat apariþia anuarului „Marmaþia”, 
care oferea muzeografilor, întregului per sonal ºi
pasionaþilor posibilitatea de a-ºi valorifica acu -
mulãrile ºtiinþifice sau experienþa muzealã în di -
verse domenii. S-a extins în permanenþã reþeaua
punctelor muzeale, care sã punã în valoare pres -
tigiul unor importante perso nalitãþi precum cea a
lui Petre Dulfu din Tohat, Ulmeni.
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O mobilizare deosebitã se realiza cu ocazia
expoziþiilor ºi simpozioanelor. Cea mai impor -
tantã manifestare a fost cea din 1979, când mu -
zeul a împlinit 75 de ani de activitate, cu numeroºi 
invitaþi, un simpozion naþional ºi o expoziþie o -
ma gialã, cu vizite documentare ºi publicaþii. 

Fãrã sã se rupã de cercetarea istoricã, mulþi
ani de muncã îi va dedica scenei, ca di rec tor al
Teatrului Dra matic Baia Mare, un univers com plex,
cu trei domenii: teatru, teatru de pãpuºi ºi estradã.

Dezvoltarea unei noi per spec tive ºi emulaþii 
artistice în arta spectacolului bãimãrean a fost
impulsionatã de aniversarea a 30 de ani de teatru
profesionist, 1953-1983, mo ment ce i-a venit ca o
mãnuºã perfectã unui spe cial ist ºi vet eran al orga -
nizãrii unor am ple manifestãri, ocazie de a atrage
atenþia publicului spec ta tor ºi de a propulsa scena
bãimãreanã la nivel naþional. S-a declarat sta -
giunea 1982-1983 ca aniversarã, iar perioada
10-13 ianuarie 1983 „Zilele teatrului bãimãrean”
cu spectacole, aniversãri, dezbateri publice în ho -
lul teatrului, cu invitaþi de marcã, critici, regizori,
scenografi, actori.

Satisfacþia unor reuºite ºi împliniri în frun -
tea teatrului bãimãrean, ca ºi în plan cul tural mai
larg, i-au uºurat decizia de retragere, de pen -
sionare din 1987, la 64 de ani, nu înainte de a
pregãti stagiunea 1987/1988, în care se reia ºi
piesa „Vasile Lucaciu” de Dan Tãrchilã, având ca 
protagoniºti pe Dan Aºtilean ºi Cerasela Stan în
regia lui Ioan Ieremia.

Beneficiind de un timp mai generos la dis po -
ziþie, se va concentra pe realizarea unor studii de
istorie culturalã ºi pe finalizarea publicãrii lucrãrii
de doctorat în cadrul Editurii „Gutinul” Baia Mare.

Deoarece era ºi vet eran de rãzboi, s-a inte -
grat tot mai mult în activitatea asociaþiei sub aspec -
tul manifestãrilor culturale, al strângerii de docu -
mente ºi memorialisticã pentru viitoarele lucrãri.

În 1993 va edita ºi tipãri Lupte ºi jertfe:
memorii ºi evocãri al veteranilor de rãzboi ma -
ramureºeni 1940-1945, împreunã cu ing. Aurel
Ciolte ºi coloneii în rezervã Constantin Nica ºi
George Leucean, iar, în calitate de consilier ºtiin -
þific, va contribui la realizarea, în 2005, a lucrãrii
Participãri mara mureºene în cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial 1941-1945.

*

Revoluþia din decembrie 1989, care descã -
tuºeazã societatea româneascã din chingile

comuniste, declanºeazã noi energii ºi per spec tive
într-un cadru dem o cratic, care se va implementa
greu, dar benefic ºi eu ro pean. Alãturi de con -
ducerea veteranilor, va sprijini transferul de pu -
tere în Maramureº, fiind ales pub lic, în 24 de -
cembrie 1989, membru în Comitetul Provizoriu al 
FSN. Ca opþiune politicã va lansa iniþiativa ºi va fi 
cel dintâi preºedinte judeþean al PSDR, avându-l
în frunte pe Sergiu Cunescu, vechi lider, cu orien -
tare so cial democraþia europeanã, germanã. Avea
67 de ani în 1990. Schimbãrile l-au revi talizat,
l-au descãtuºat.

Cunoscând greutatea editãrii ºi tipãririi lu -
crãrii sale de doc torat, pune bazele Casei de Presã
în 1990, care se transformã în Editura Gutinul, în
1991, cu un numãr mare de acþionari ºi cola -
boratori, fiind di rec tor activ pânã la retragerea sa
la 87 de ani. Mulþi ani a fost cea mai importantã
editurã în zona maramureºeanã, contribuind la
stimularea crea þiei celor consacraþi, dar, mai ales,
a debutanþilor, a tinerelor talente, organizând ºi
numeroase lan sãri de carte.

Din 1997 se implicã cu toatã forþa în acti -
vitatea Fundaþiei Culturale „Pro Unione”, iniþiatã
ºi condusã de prof. Augustin Micu din Cicârlãu.
În mod spe cial se va ocupa de revista fundaþiei
„Pro Unione”, fiind redactorul-ºef al acesteia. Îm -
preunã cu colectivul de redacþie ºi redactorul-ºef
ad junct, jurnalistul ªtefan Belu, îi va asigura con -
stantã calitate editorialã ºi prestigiu prin cei peste
400 de colaboratori.

Va participa la numeroase manifestãri cul -
tu rale, ºti in þifice ºi aniversãri. În 2004 participã la 
mar carea a 100 de ani de existenþã a Muzeului
bãi mãrean, la manifestãrile de la Monumentul ºi
Cimitirul Eroilor de la Pãuliº, la manifestãrile
Muzeului Maramureºean ºi la omagierea ce lor
închiºi ºi jertfiþi în Închisoarea Elitelor din Sighet, 
în memoria lor publicând ºi cartea Închi soarea
din Sighet acuzã în 1991, în colaborare cu pro f.
dr. Nuþu Roºca ºi cu prof.  Dan V. Achim. A fost o 
carte deschizãtoare de drum prin dezvã luirile
despre sistemul concentraþionar comunist.

Prezenþa sa în spaþiul culturii ma ra mu re -
ºene ºi contribuþia la promovarea istoriei ºi perso -
nalitãþilor zonei, la dezvoltarea spiritului cul tural
mod ern, eu ro pean, vor fi recunoscutãe, acordân -
du-i-se numeroase diplome ºi distincþii.

Contribuþia sa la cunoaºterea ºi dezvoltarea
culturii se manifestã ºi printr-o amplã activitate
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de concepere ºi publicare a unui mare numãr de
studii ºi articole de istorie ºi istorie culturalã, de
evocãri ale unor oameni de seamã, de interviuri ºi
însemnãri critice. Fiind publicate pe parcursul a
multor zeci de ani ºi în mai multe publicaþii, le va
sistematiza în douã vol ume cu titlul Scrieri în
timp, 1946-2003, vol. I, 2003 ºi Scrieri în timp,
1946-2006, vol. II, 2007, ambele publicate la Edi -
tura Gutinul.

*

Împlinind un numãr im por tant de ani, 75,
apoi 80, 90 ºi activ fiind, impunând re spect ºi
aprecieri unanime, cunoscut ºi ca „seniorul”, va fi 
aniversat de lumea culturii, de veterani ºi familie,
de comunitate. Stau mãrturie interviurile luate de
V. R. Ghenceanu, Augustin Cozmuþa, Gheorghe
Susa, Tudoriþa Vlad, Ion Burnar, ªtefan Bellu,
Florica Bud, Ioan Petreanu, Di ana Duncan, ca -
ietele omagiale editate de Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu” la împlinirea a 80 ºi 90 de ani, por -

tretica realizatã de artiºtii plastici Paul Erdös −
schiþã, 1967; Eugen Bulugea, 1981, Zalãu −
schiþã; Maria Mariº Dãrãban, tablou, într-o pre -

conizatã galerie de personalitãþi culturale; Vasile

Neacºu − caricaturã ºi Nicolae Pop din Apa, Satu

Mare − desen.

Emoþia aniversãrii a 90 de ani, ocazionatã
de decernarea calitãþii de „Cetãþean de onoare” al
comunei natale, Tiream, judeþul Satu Mare,  a fost 
deosebitã. A fost înconjurat de oficialitãþile lo -
cale, de elevii ºcolii, de prieteni ºi colaboratori
veniþi din Baia Mare ºi Satu Mare. A fost ul tima
mani festare în pub lic, urmând apoi o rapidã trans -
formare de neoprit care s-a curmat în 11 februarie
2014, spre marea noastrã durere. Ceremonia reli -
gioasã s-a realizat în Baia Mare, fiind prezentã ºi o
gardã mili tarã care i-a dat onorul cu salve de puºcã.

A fost înmormântat la Tiream, spaþiul de
care a fost legat toatã viaþa, alãturi de soþia Viorica, 
decedatã în 2004, la 82 de ani, în prezenþa multor
prieteni care l-au însoþit pe ultimul drum.

Aceastã evocare, realizatã de încã „ju nio -
rul” de 60 de ani, am dorit sã fie cât mai obiectivã, 
punând ac cent mai mult pe momentele importante 
ale devenirii sale ca personalitate culturalã im -
plicatã insti tu þional ºi cre ator.

631

100 DE PERSONALITÃÞI MARAMUREªENE CARE AU FÃCUT ISTORIE

Valeriu Achim (al doilea din stânga) la inaugurarea Muzeului Etnografic al Zonei Codrului (ulterior
desfiinþat), la Bãseºti, alãturi de: Pamfil Bilþiu, universitarul Dumitru Pop, Octavian Bandula, Aurel Socolan,
învãþãtorul Dumitru Pop, directorul ºcolii din Bãseºti (în picioare), Ambrozie Mãrieº, primarul comunei,
Sabin ªainelic (jos). Fotografie din Colectia Pamfil Bilþiu. Sursa www.graiul.ro



Victor Gorduza
1942-2014

Janeta CIOCAN

Dacã priveºti cerul nopþii, te bucuri de
mulþimea stelelor care strãlucesc.
Cei din vechime erau convinºi cã la

naºterea fiecãrui om apare o stea care va dispãrea
atunci când acesta pleacã din lume. Observãm cã
aºtrii nopþii strãlucesc diferit, unii mai intens, alþii 
abia pâlpâie. ªtiinþa ne spune cã cei intens strã -
lucitori sunt ºi cei care îºi ard mai rapid com -
bustibilul. La fel ºi oamenii, cât trãiesc, unii ard ca
un foc mocnit, dar alþii ard intens, ca un sublim foc
de tabãrã încercând mereu sã zideascã ceva trainic
nu atât pentru ei, cât, mai ales, pentru cei din jur ºi,
dacã este posibil, pentru cei ce vor veni dupã ei.

Un astfel de om a fost ºi Vic tor Gorduza.
Destinul, vãzându-l puternic, op ti mist, al tru ist,
plin de vise ºi mai ales de dorinþa fierbinte de a le
da viaþã, l-a ales pentru a-ºi pune pecetea neuitãrii 
pe el.

Vic tor Gorduza s-a nãscut la Cetatea Albã,
la 27 aprilie 1942. În 1944, pãrinþii se refugiazã în 
România, stabilindu-se în fi nal la Baia Mare, în
acea vreme un mic orãºel minier. Acest orãºel
avea, însã, o particularitate – aproape nu exista
casã în care sã nu gãseºti douã lucruri: un tablou
al unui pictor din vestita Colonie Artisticã ºi
câteva eºan tioane de flori de minã. Amândouã îl
fasci nau, pentru cã de fiecare datã, privindu-le,
realiza câtã diversitate are frumuseþea.

În Baia Mare a terminat studiile liceale ºi
apoi la Cluj-Napoca ºi le-a desãvârºit prin ab -
solvirea Facultãþii de Geografie ºi a Facultãþii de
Geologie. Dupã absolvire, rãmâne pentru puþin
timp în învãþãmânt, dupã care ajunge îndrumãtor
la Muzeul Re gional Maramureº. ªi-a dat seama
repede cã muzeul îi deschide mul ti ple porþi pentru 
desãvârºirea profesionalã. Încet, dar sigur, a urcat 
treptele profesionale prin participarea activã la tot 
ce însemna muncã ºtiinþificã în muzeu. Sigur cã
pentru mulþi munca în muzeu pare ceva foarte
uºor. Stai pe scaun, eºti servit cu obiecte de studiu 
ºi totul e o poveste idilicã. Dar, când porneºti la
drum fãrã oameni, fãrã obiecte, fãrã spaþiu de
depozitare sau expoziþional, nu mai e deloc doar o 

poveste frumoasã. În muzeu, Vic tor Gorduza era
încadrat ca muzeograf cu specialitatea ºtiinþele
naturii. Bineînþeles cã zona oferea un spaþiu deo -
sebit de cercetare, peste 30 de rezervaþii naturale,
pe care Vic tor nu le-a trecut cu vederea. Fiecare a
beneficiat de prezenþa lui ºi, astfel, muzeul deþine
ºi o interesantã colecþie fosiliferã de florã ºi faunã.

Participând activ la inventarierea ºi se lec -
tarea patrimoniului muzeal, gãseºte, uitate, încã
din timpul rãzboiului, într-o ladã, 1502 eºan ti -
oane minerale. Inventariindu-le, curãþindu-le,
iden tificându-le se îndrãgosteºte pur ºi simplu de
ele. Realizeazã cã zona oferea un potenþial de
cercetare deosebit ºi, mai ales, se cerea ca aceste
minunãþii sã fie pãstrate ºi valorificate. Ideea de a
realiza o colecþie cu cât mai multe piese ºi, în fi -
nal, un muzeu nu i-a mai dat pace. 

Nu a fost uºor, la început oamenii se lãsau
greu convinºi sã renunþe la colecþiile lor, uneori ºi
de teama autoritãþilor. Unii chiar îi spuneau: „Eu
vând azi ºi mâine mã trezesc cu Miliþia la poartã?” 
Chiar ºi cu aceastã teamã mulþi preferau sã ofere
florile de minã strãinilor. Li se pãrea cã obiectele
primite la schimb: radiouri portative, case to foa -
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ne, blugi etc., erau foarte valoroase. Astfel dãdeau 
piese deosebit de preþioase, pe care dincolo cei ce
le primeau obþineau câte o maºinã de cea mai
bunã marcã. Totuºi, cu perseverenþã, explicând
oamenilor ºi, mai ales, fãcându-i sã înþeleagã im -
portanþa unui muzeu în care vor putea veni sã-ºi
vadã colecþia de eºantioane chiar ºi peste ani,
piesele se adunau una câte una. Ca om avea un re -
spect deosebit pentru cei care se despãrþeau cu
greu de colecþia lor ºi încerca sã-i înþeleagã pe cei
care vedeau în floarea de minã doar o sursã de venit.

În paralel, Vic tor Gorduza a încercat sto -
parea exodului mineralelor din Bazinul Baia
Mare ºi nu numai, printr-o legislaþie adecvatã
pentru care a militat intens. Contribuþia lui la
apariþia legislaþiei a fost una substanþialã. Vorbim 
despre Decretul 588/1973, devenit mai apoi Le -
gea 133/1973, care prevedea cã valorificarea
eºan tioanelor minerale, chiar ºi achiziþiile pentru
muzee, se putea face numai prin Comisia de Ba -
zin sau prin Comisia Centralã de la Bucureºti, în
ambele specialistul Vic tor Gorduza având drept
de veto. Toate aceste mãsuri au fost întãrite de
Legea 63/1974 – Legea Patrimoniului Naþional.
Multe au fost eºantioanele minerale, deosebit de
valoroase ca as pect ºi conþinut, care, astfel, în loc
sã ia drumul strãinãtãþii, au ajuns în muzeul din
Baia Mare.

În anii ºaptezeci ai secolului trecut colecþia
de minerale a muzeului ajunge sã depãºeascã 5000
de piese. Pentru o astfel de colecþie se impunea per -
sonal adecvat, un spaþiu generos de depozitare ºi,
mai ales, organizarea unei expoziþii. Cu mult tact,
Vic tor ºi-a ales colaboratorii, pe cei cu care urma
sã lucreze, mizând pe oameni generoºi, dispuºi
sã-i fie alãturi, chiar dacã urmau sã se lupte pentru 
realizarea visului – un muzeu de profil, cu o
colecþie deosebitã ºi, mai ales, unicã. 

Anul cel mai im por tant pentru viitorul mu -
zeu a fost 1974, când se organizeazã la Baia Mare
prima expoziþie de minerale ºi prima expoziþie
itinerantã în þarã, la Bacãu. Ecourile acestor douã
expoziþii atrag atenþia autoritãþilor, care înþeleg sã 
înfiinþeze o secþie specialã ºi, astfel, prin Decizia
nr. 26/17.01.1976, se sta bileºte cã în Muzeul
Judeþean Maramureº va funcþiona Secþia de ºtiin -
þele naturii ºi istoria tehnicii.

Între noua Secþie ºi Centrala Minelor din
Baia Mare se realizeazã o strânsã colaborare. Di -
rectorul de atunci al acestei centrale, Valer
Gabrian, realizase, ºi el, o colecþie de minerale,
adunate cu trudã de minerii ce lucrau în minele
bazinului bãimãrean ºi expuse într-un spaþiu nu
foarte adecvat. Ceva, însã, îl nemulþumea ºi dorea
sã scape de ea oficial. De fapt, încerca sã o punã la 
adãpost de dorinþa celor care se vedeau pro pri -
etari ai unei minunate flori de minã fãrã sã aibã
vreun merit. Discuþia dintre Vic tor Gorduza ºi
Valer Gabrian am sã o redau mai jos aºa cum a
fost relatatã de primul: „Când veneau ºefii de la
Bucureºti, aceºtia se extaziau în faþa eºan ti oa -
nelor ºi el trebuia sã le trimitã la maºinã cu ºoferul 
ºi se cam sãturase de astfel de situaþii. În acest
sens mi-a propus ca muzeul sã cumpere colecþia
formatã din 472 piese. L-am informat cã aº fi
bucuros, dar în acel mo ment muzeul nu avea bani
pentru achiziþii. El, la rândul lui, mi-a spus cã,
oricum, cunoºtea situaþia ºi împreunã cu dl.
Dumitru Cãlugãru, directorul eco nomic al Cen -
tralei Minelor, au gãsit soluþia problemei. Astfel,
Centrala Minelor a virat ca sponsorizare mu zeu -
lui banii cu care, mai apoi acesta a plãtit colecþia.
Unele dintre piesele colecþiei Centralei Minelor
sunt azi exponate de elitã în actuala expoziþie a
Muzeului de Mineralogie?”1.

Din acest mo ment, valoarea eºantioanelor
minerale de la Baia Mare, atât cea esteticã, cât ºi
cea a compoziþiei, devine tot mai cunoscutã ºi
apreciatã în þarã. Solicitãrile pentru organizarea
unor expoziþii temporare în cele mai importante
muzee din România deveniserã greu de onorat.
Valoarea colecþiei atrage ºi atenþia strãinãtãþii ºi
în 1980, prin dl Augustin Ograjensek, vice pre -
ºedinte al Asociaþiei de Prietenie Aus tria-Ro mâ -
nia, se intermediazã o vizitã a colecþionarilor din
Aus tria la Baia Mare. Urmarea a fost o avalanºã
de cereri din partea celor mai importante oraºe ale 
Austriei pentru organizarea de expoziþii tem po -
rare. Deºi efortul a fost unul uriaº, Vic tor
Gorduza a hotãrât sã nu refuze nicio solicitare de
oriunde venea ea. Rezultatul a fost organizarea a
100 de expoziþii temporare (61 în þarã ºi 39 în
strãinãtate), în perioada 1980-2010. Astfel, þãri ca 
Aus tria, Mo naco, Franþa, Olanda, Germania,
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Ungaria ºi Belgia au cunoscut ºi re cunoscut ca un
punct forte al muzeografiei ro mâneºti Muzeul
Judeþean Maramureº ºi co lec tivul acestuia. Cel
mai fericit era Vic tor Gorduza, cãruia, dupã cum
ne mãrturisea, îi creºtea inima când vedea bucuria 
de pe chipul celor care intrau în con tact cu aceste
pietre pe care le-au botezat flori. Înainte de a muri
ne-a împãrtãºit un gând: Nu ºtiu cât mai stau pe
aici, sper, însã, ca ceea ce am fãcut cu atâta
dragoste sã fie primit de bãi mãreni tot cu dra -
goste. Am iubit florile zãmislite de pãmânt dea -
supra lui, dar ºi pe cele din adân curile lui tainice. 
Am fãcut din ele un buchet pe care-l dãruiesc
tuturor2.

Spaþiul expoziþional deþinut de Muzeul Ju -
deþean devenise impropriu pentru o colecþie de
acest gen ºi, prin multe insistenþe, dar mai ales
datoritã prestigiului de care se bucura printre geo -
logii din România ºi din Europa, dar ºi printre
muzeografii din þarã ºi strãinãtate, Vic tor Gorduza
reuºeºte sã obþinã un spaþiu într-o clãdire nou
construitã, în actualul centru civic al muni ci piu -
lui. La vremea respectivã clãdirea, op era ar hi -
tectului Petru Iuliu ªtefãnescu, cunoscutã drept
corpul F de pe Bulevardul Traian nr. 8, era râvnitã 
de multe alte instituþii din municipiu. Totuºi, ho -
tãrârea de punere a ei la dispoziþia muzeului a fost 
luatã la un vernisaj de expoziþie a Secþiei de artã,
în ziua de 8 februarie 1988 ºi pusã în aplicare
imediat prin grija secretarului Con siliului Ju de -
þean, Valentin Bota. 

Din acest mo ment toate evenimentele s-au
petrecut în regim de urgenþã. Primul pas, cel mai
im por tant, a fost elaborarea tematicii expoziþiei
permanente care necesita avizul Ministerului
Cul turii. Clãdirea era nouã, cu finisãri minore ºi
se impunea realizarea unor lucrãri de aducere a ei
la exigenþele pe care le presupunea un muzeu
mod ern, dar sumele necesare lipseau cu de sã -
vârºire. Consiliul Judeþean a susþinut, în mãsura
posibilitãþilor, cererile muzeului, dar Vic tor
Gorduza a apelat ºi la ajutorul unor oameni ce
conduceau, la acea vreme, diferite întreprinderi
cu potenþial eco nomic. O mare parte din sumele
care urmau a fi folosite pentru lucrãri trebuia sã
constituie, de fapt, donaþii din partea acestora. Nu
era uºor sã demonstrezi necesitatea ºi importanþa

unei instituþii muzeale, mulþi considerau cã deja
erau destule muzee în oraº, sã atragi de partea
acestei idei oameni ce activau în domenii dintre
cele mai diferite. Cu calm ºi mai ales cu mult ºarm 
Vic tor Gorduza a reuºit sã le atragã atenþia, sã-i
convingã sã contribuie la transformarea unui vis
în realitate. Astfel, ghidat chiar de Vic tor Gorduza,
foarte priceput ºi în meºteºugul lemnului, teh -
nicianul arhitect ªtefan Sheip a realizat proiectul
pentru mobilierul expoziþiei, dar ºi machetele ºi
grafica vitrinelor. Dar amprenta pusã de visãtor
nu s-a lãsat aºteptatã. Deºi ar fi putut apela la un
mobilier bazat pe metal ºi sticlã, el a ales lemnul,
ma te rial pe care îl iubea foarte mult ºi care în
mâna lui Vic tor pãrea lut ºi devenea ce dorea acesta.

Nu a fost uitat depozitul. Minunatele flori
cre ate de mama naturã în mãruntaiele pãmântului
trebuiau sã se odihneascã, când nu erau plecate în
þarã sau strãinãtate, pe rafturi bine structurate.
Spaþiul de depozitare era mic, dar ideile lui Vic tor 
erau mãreþe ºi astfel a reuºit sã foloseascã fiecare
centimetru pãtrat disponibil. Colaborarea rodnicã
cu Uzina de Utilaj Minier ºi Reparaþii, cu direc -
torul Mihai Ungur, care a acceptat sã lucreze dupã 
schiþele realizate de Vic tor Gorduza, a dus la
executarea rafturilor metalice culisante ale de -
pozitului. Astfel depozitul Muzeului de Mine -
ralogie a devenit cel mai mod ern din þarã ºi exem -
plu pentru cei ce doreau ºi aveau resurse materiale 
pentru a-ºi moderniza depozitele.

Mina ªuior, prin directorul Ioan Dulf, a
confecþionat gratiile metalice exterioare, iar Mina 
Herja, prin directorul Liviu Pop, a realizat sis -
temul de alarmã. Zilele de muncã, care de multe
ori depãºeau ºi 12 ore, colaborarea intensã de care 
am amintit mai sus au fãcut ca toate lucrãrile sã se
încadreze în timp ºi la 6 noiembrie 1989, expo -
ziþia permanentã a Secþiei de ºtiinþele naturii a
Muzeului Judeþean din Baia Mare sã-ºi deschidã
oficial porþile pentru pub lic. Pare acum uºor, dar
dupã cum spune geologul Ovidiu Morar, membru
activ al echipei de organizare a muzeului, clãdirea 
care pãrea, la început, o hardughie sub bagheta
magicã lui Vic tor s-a transformat într-un muzeu
cu cea mai modernã expunere din þarã. 

Într-adevãr, muzeul a fost primit cu en -
tuziasm de locuitorii municipiului, de autoritãþile
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lo cale, dar ºi de cei care treceau pe aici ca spe -
cialiºti dornici sã vadã un nou muzeu, ca simpli
turiºti sau personalitãþi importante. Dr. Ioan
Godea, etnolog, istoric ºi muzeograf de excepþie,
umblat în întreaga lume, abia întors în 1990 din
Can ada, unde se autoexilase câþiva ani, a venit sã
vadã noul muzeu care îºi câºtigase un prestigiu
deosebit într-un timp atât de scurt. Acesta ne
relateazã: „Vizita la Secþia de mineralogie a Mu -
zeului din Baia Mare a fost una dintre cele mai
importante, pentru cã mi-a zguduit efectiv su -
fletul, atât cu minunãþiile pe care le aducea expo -
ziþia, cât ºi felul în care muzeul a fost gândit. Am
descoperit aici un muzeu deosebit cu o etalare
modernã, cu o subtilitate rafinatã în transmiterea
informaþiilor ºtiinþifice ºi educaþionale a unui pa -
trimoniu aproape la fel de vechi ca pãmântul. Am
aflat cu surprindere cã toate detaliile aveau la
bazã ideile ºi schiþele lui Vic tor Gorduza, ce pãrea 
astfel rezultatul unei ºcoli muzeale de elitã care
gândea lucrurile la cel mai înalt nivel ºi pentru
per spec tive ce pãreau îndepãrtate în timp. În anii
ce au urmat, am simþit, cã în þarã, unde exista o
colecþie de minerale, inclusiv la Muzeul Mine -
ralogic Naþional, specialiºtii se raportau în expu -
nere la modelul bãimãrean”3.

Muzeul a beneficiat de atenþia inginerului
Nicolae Dicu, atât din postura de di rec tor al Cen -
tralei Minelor, cât ºi din cea de ministru ad junct la 
ministerul de re sort. Importanþi geologi, oameni
de ºtiinþã au fost alãturi de muzeu ºi de Vic tor Gor -
duza: geologul Morar Ovidiu, dr. Dumitru Morariu 
membru co re spon dent al Academiei Române ºi
di rec tor al Muzeului „Grigore Antipa”, dr.
Gheor ghe Udubaºa, directorul gen eral al Institu -
tului Geo logic al României ºi mulþi alþii. 

Prestigiul de care s-a bucurat noua expo -
ziþie ºi întreaga colecþie, dar ºi cel care a adunat
piesele ºi în fi nal a reuºit sã le expunã într-o
prezentare modernã la standarde de talie mon -
dialã, au fãcut ca autoritãþile sã considere cã în
Baia Mare, de fapt ºi de drept, existã o nouã
instituþie muzealã ce ºi-a câºtigat pe deplin drep -
tul la independenþã instituþionalã. Astfel, prin De -
cizia nr. 105 din luna decembrie a anului 1992 a
Delegaþiei Permanente a Consiliului Judeþean
Mara mureº, se înfiinþeazã Muzeul de Mi ne ra lo -

gie din Baia Mare. În 8 ianuarie 1993, prin decizia
nr. 4 a aceluiaºi Consiliu Judeþean, Vic tor Gordu za
este numit di rec tor al noului muzeu. Decizia nu face 
decât sã recunoascã munca pe care un om a depus-o
timp de 27 de ani pentru a împlini un vis frumos prin 
care a dãruit oamenilor comunitãþii în care a trãit ºi
urmaºilor acestora un minunat templu. 

În scurt timp numãrul vizitatorilor s-a ridi -
cat la zeci de mii pe an ºi aceºtia erau oameni
simpli, dar ºi personalitãþi ºtiinþifice, aca de mi -
cieni, oameni de culturã, preºedinþi de stat, am -
basadori etc., care ºi-au lãsat impresiile ºi senti men -
tele trãite în timpul vizitei în Cartea de Onoare a
muzeului. 

Impresiile acestora nu doar l-au flatat pe
Vic tor Gorduza, ele au fost cele care au întreþinut
flacãra dorinþei de a face ca instituþia nou creatã
sã devinã chiar mai importantã ºi mai cãutatã de
vizitatori. Spicuiri din cartea de onoare:

Cu cele mai calde gânduri ºi aprecieri
pentru cei ce au trudit ºi au realizat aceastã
colecþie excepþionalã de produse ale naturii, care 
depãºeºte orice imaginaþie a celor mai inspiraþi ºi 
înzestraþi dintre noi. 

Ion Iliescu,
preºedintele României, 26 aprilie 1995

Un muzeu de excepþie, colecþii unice, oa -
meni deosebiþi! Mulþumitã prietenului ºi co le -
gului de club „Ro tary”, Vic tor Gorduza, el însuºi
un om de excepþie, am avut ocazia sã ajung la
aceste concluzii. 

Cos mo naut Dumitru Prunariu
9 octombrie 1998

Pentru mine aceasta nu este o carte de
impresii. Este o carte de mineralogie mai ade -
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vãratã ca oricare. Sunt mândru cã autorul acestui
muzeu de la idee pânã la realizare – domnul
Gorduza – a ales sã fie doctorandul meu. Am fost
mereu timp de 29 de ani susþinãtorul acestei cãrþi
scrise în piatrã a Maramureºului. ªi voi fi.

Emil Constantinescu,
preºedintele României, 15 septembrie 1999

Cred cã dl. Gorduza, prin înfiinþarea aces -
tui muzeu, a contribuit mult la imaginea României
peste hotare ºi mai ales a Maramureºului, atrã -
gând mulþi turiºti tocmai prin existenþa acestui
muzeu la Baia Mare. Orice s-ar spune despre dl.
Gorduza, con sider cã acest muzeu meritã sã
poar te numele întemeietorului sãu. 

Anonim

Desigur cã aceste impresii sunt importante
ºi subliniazã pãrerea oamenilor simpli ºi a per -
sonalitãþilor politice sau ºtiinþifice care au trecut
pragul muzeului. Poate mai importantã este pã -
rerea celor care au lucrat în muzeografia ro mâ -
neascã, cei care ºtiu ce eforturi presupune rea -
lizarea unei instituþii de culturã ºi, mai ales, cã
munca în muzeu nu înceteazã odatã cu lansarea
în circuitul de vizitare a expoziþiei permanente.
Mu zeograful este un om com plex ºi cu preocupãri 
dintre cele mai interesante. Un muzeu îºi desfã -
ºoarã activitatea pe trei coordonate: cercetare ºti -
in þificã, depistarea unor piese deosebit de va -
loroase, aducerea lor în patrimoniul muzeal,
evi denþa ºtiinþificã ºi conservarea lor ºi a treia dar
nu ul tima valorificarea patrimoniului. ªi Vic tor
Gorduza nu a trecut niciunul dintre aceste aspecte
pe planul doi. El ºi colectivul pe care l-a coor -
donat au þinut stindardul cât mai sus posibil. În
prim-planul preocupãrilor, dupã deschiderea mu -
zeului, au fost publicul vizitator de toate vârstele
ºi crearea unor condiþii, la cel mai înalt nivel, de
desfãºurare a unor activitãþi educaþionale sau de
petrecere a timpului liber. 

În 2008 a reuºit sã capaciteze autoritãþile lo -
cale sã finanþeze extinderea spaþiului cu o nouã
aripã care dubla, practic, spaþiul de expunere, dar
ºi unul dedicat activitãþilor educaþionale care viza,
mai ales, tinerii ºi astfel Muzeul de Mineralogie
din Baia Mare a devenit unul aliniat la cele mai
înalte standarde ale unui muzeu contemporan, ale
unui muzeu aparþinând secolului XXI. Noua aripã 
a clãdirii cuprindea o salã de expoziþii temporare,
o salã de conferinþe ºi una de activitãþi edu ca -
þionale cu tinerii, laboratoare, arhivã ºi biblioteca

muzeului. ªi aici calitãþile excepþionale dovedite
în domeniul designului arhitectural ºi-au spus cu -
vântul. Nici un detaliu nu a fost trecut cu vederea,
iar finisajele interioare, de la pardoseala din mar -
murã aleasã ºi îmbinatã de el, mobilierul expo -
ziþional, dar ºi cel dedicat activitãþilor cu publicul
toate demonstrau un bun-gust desãvârºit.

Am vorbit pânã acum de specialistul în geo -
logia esteticã, cum o numesc unii, de muzeograful 
polivalent, de omul perseverent, plin de energie ºi 
în acelaºi timp, plãcut. Imaginea lui nu ar fi în -
treagã dacã nu am aminti cã era asociat cu figura
unui domn el e gant, mereu îngrijit, cu zâmbetul pe 
buze, dând senzaþia cã este acolo ca sã te asculte,
fiind ºi un mare maestru în aplanarea unor con -
flicte mocnite ºi transformarea lor în evenimente
de care sã-þi poþi aminti cu drag.

Activitatea ºtiinþificã ºi cea muzeograficã
i-au fost recunoscute de colegi prin alegerea sa în
diferite funcþii ce presupuneau o vastã experienþã. 
A fost vicepreºedinte al Asociaþiei Muzeelor de
ªtiinþele Naturale din România ºi membru în Co -
mitetul Naþional al României, reprezentant pentru 
secþiunea Muzee al IMA (In ter na tional Min er al -
ogy As so ci a tion). A fost ex pert al Ministerului
Culturii în Patrimoniul mobil, bunuri de im por -
tanþã ºtiinþificã – mineralogie. 

Importanþa instituþiei cre ate de Vic tor
Gorduza este recunoscutã de Ministerul Culturii
prin acordarea în 2001 a Premiului „Grigore An -
tipa” Muzeului de Mineralogie din Baia Mare.

Recunoaºterea la cel mai înalt nivel a com -
petenþei ºi a muncii tenace de câteva decenii des -
fãºurate de muzeograful Vic tor Gorduza a venit
în 2004 o datã cu acordarea, de cãtre preºedintele
României Ion Iliescu, a Ordinului Meritul Cul -
tural în Grad de Cavaler pentru merite deosebite
în descoperirea, protejarea, conservarea, resta -
urarea ºi valorificarea expoziþionalã a bunurilor
din patrimoniul cul tural naþional.

În data de 27 aprilie 2010, de ziua lui de
naºtere, dupã aproape 45 de ani de activitate sus -
þinutã, cu merite deosebite ºi cu rezultate ce rã -
mân de referinþã în domeniul pe care l-a ales sã-l
slujeascã, a fost pensionat, primind ca re com -
pensã din partea Consiliului Judeþean Maramureº
o Diplomã de Excelenþã. 

În puþinii ani care i-au mai fost hãrãziþi sã-i
petreacã printre noi, a fost o prezenþã discretã, la
fel de plãcutã pentru cei apropiaþi, admirându-ºi
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de departe op era. Poate aceastã discreþie a fãcut sã 
fie considerat o prezenþã normalã în urbe ºi re -
cunoºtinþa pentru ceea ce realizase pãrea un lucru
de la sine înþeles, cã el, Vic tor Gorduza, a devenit
oricum nemuritor. Atunci când vestea cruntã a
bolii care îl mãcinase în tãcere ºi apropierea verti -
ginoasã a momentului trecerii într-o lume, pentru
el cu siguranþã mai bunã, ne-am trezit cã, totuºi,
acest om ºi munca lui meritau o recunoaºtere de -
plinã prin acordarea numelui sãu muzeului pe
care l-a creat. Marea majoritate a bãimãrenilor
când vorbeau de Muzeul de Mineralogie pre ci zau:
„cel fãcut de dl Gorduza”. Colegii din þarã, atât cei
din muzee, cât ºi cei din institutele de cercetare
geologice, cei din Ministerul Culturii, Ministerul
Minelor, când se refereau la Muzeul Mineralogic
pronunþau au to mat ºi numele înte meietorului. 

Pentru nimeni nu mai pãrea un fapt ieºit din
comun ca muzeul sã primeascã numele Vic tor
Gorduza, iar municipalitatea sã-i acorde titlul de
cetãþean de onoare al urbei. În au gust 2014 Con -
siliul Judeþean Maramureº hotãrãºte acordarea
de nu mirii Vic tor Gorduza Muzeului de Mi nera -
logie Baia Mare. Consiliul lo cal al Municipiului
Baia Mare acordã ºi el, în septembrie 2014, titlul
de cetãþean de onoare al municipiului Baia Mare

lui Vic tor Gorduza. Din pãcate, titlurile, meritate
din plin, au venit post-mor tem, destinatarul pãrã -
sind aceastã lume doar cu câteva zile mai devreme.

Îmi face plãcere sã amintesc cã þãranul ro -
mân are o vorbã: „Omul ºi-a împlinit menirea pe
pãmânt atunci când a sãdit un pom, a fãcut un
copil ºi a clãdit o casã”. Ca un mare iubitor de
naturã, Vic tor Gorduza a sãdit mulþi pomi care
mai rodesc ºi azi. Cei doi copii s-au dovedit mlã -
diþe demne de falnicul stejar din care se trag ºi
i-au adus fericire ºi mângâiere pânã în ul tima
clipã. Când e sã amintim de casã vorbim din nou
la plu ral. Pentru familie a construit, cu mâinile
sale, o casã micã, intimã ºi frumoasã ca sufletul
lui. A mai ridicat o casã la care a muncit aproape
45 de ani. Iniþial a dedicat-o bãimãrenilor, dar ea a 
devenit a României, a Europei, chiar a lumii
întregi. E casa în care strãlucesc minunile cre ate
de mama naturã mai înainte de a ne crea pe noi,
sau, poate, pentru a ni le dãrui atunci când vom fi
fost capabili sã le preþuim.

Cu siguranþã, Vic tor Gorduza îºi gãseºte,
fãrã efort, dreptul de a se numãra printre cele o
sutã de personalitãþi, cuprinse în acest volum,
care au fãcut ca locul în care au trãit ºi, prin el,
þara pe care au iubit-o, sã intre în neuitare.
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Valeriu Buciu
1935-2014

Angela BUCIU

Un mare art ist în viziunea policromã a unor mari artiºti

Angela Buciu, soþie: Când oamenii vor -
besc despre Valeriu Buciu folosesc expresii pre -
cum: un mare profesionist, un man ager perfor -
mant, un bun român ºi un încãpãþânat pãstrãtor
al tradiþiilor folclorice maramureºene ºi naþionale.

Când eu vorbesc despre
Valeriu Buciu, ex presiile au cu
totul altã formã ºi încãrcãturã su -
fleteascã. El este Valericã, soþul
meu, tatãl co pilului nostru, par -
tenerul meu de o viaþã acasã ºi pe
scenã, omul lângã care am trãit
bucurii, dar ºi necazuri, cu care
am râs ºi am plâns, urcând ºi co -
borând împreunã pe valurile
vieþii. Sportivul de performanþã,
voleibalistul, economistul, filo lo -
gul, dansatorul, coregraful, ma -
nagerul, acesta este omul meu,
zo dia Peºtilor, tenacitate impre -
sio nantã, trãiri adesea neînþelese,
corectitudine ieºitã din comun, orgolios ºi ge -
neros, punc tual ºi con ºtiin cios pânã la sacrificiu,
ad ept al lucrului bine fãcut, meticulos ºi tipicar –
zicem noi, fetele Buciu – sever ºi dur zic alþii, pa triot 
prin excelenþã, sufletul Ansamblului „Transilvania” 

ºi ctitorul fun daþiei ºi Universitãþii de Arte „Vatra”
din Baia Mare.

Pentru cele mai frumoase ºi înãlþãtoare bu -
curii care se pot întâmpla unui art ist, la loc de
frunte se aflã recunoaºterea publicã a dãruirii su -

fleteºti ºi a rezultatelor muncii
sale de o viaþã, mai ales atunci
când succesul ºi reuºitele pro fe -
sionale au fost obþinute cu preþul
propriilor arderi. Altarul artei fol -
clorice româneºti îºi are candele
de suflet ºi numai cei cu har sunt
chemaþi sã le aprindã. 

Este greu de cuprins o viaþã 
atât de bogatã, în câteva fraze ori
în câteva pa gini. Cu ri gu rozitatea
sa bine cu noscutã, a încercat sã-ºi
sinte ti zeze parcursul per sonal ºi
pro fesional în cartea Lacrima iu -
birii de neam, pe care a avut
bucuria sã o vadã tipãritã ºi

pre zentatã publicului înainte de trecerea sa la
cele veºnice. 

Aºa încât cred cã cel mai bine ar fi sã lãsam
cuvintele Maestrului sã ne poarte prin tu multoasa
ºi minunata lui viaþã...

Mã numesc Valeriu Vasile Buciu ºi sunt un împãtimit al folclorului neamului
meu românesc. M-am nãscut la data de 28 februarie 1935 în comuna Noul Caragaci,
judeþul Cetatea Albã, Basarabia (actualmente în Ucraina), din pãrinþii ªtefan M. Buciu –
subofiþer de jandarmi – fiul Mariei Nicoriciu de neam ºi origine româneascã, din comuna
Cãþãlul Unguresc (azi Meseºenii de Jos) judeþul Sãlaj ºi Xe nia So fia Buciu – casnicã –
fiicã a lui Tãnase Rãuþchi ºi Alexandra Rãuþchi – nãscutã Chiosac, româncã de origine
dobrogeanã din comuna Turda, judeþul Tulcea stabiliþi în Basarabia, Judeþul Cetatea Albã, 
Noul Caragaci. 

ªcoala primarã ºi gimnazialã le-am început în satul na tal, dupã care am continuat
studiile primare în comuna Turda – judeþul Tulcea, în Arad, Bucureºti ºi Crasna – judeþul
Sãlaj, din cauza refugiului familiei mele, în urma izbucnirii celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial.

Am absolvit ªcoala Medie Tehnicã Financiarã la Zalãu apoi Facultatea de Filologie
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din cadrul Institutului Ped a gogic de 3 ani din Baia Mare ºi Facultatea de Filologie a
Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Stagiul militar l-am efectuat la Lugoj, Bârlad ºi Satu Mare, începând cu anul 1953,
timp în care am fost cooptat în echipa de volei „Dinamo” din Satu Mare, continuând
sportul de performanþã pânã în anul 1959.

Iubind arta încã de mic ºi manifestând aptitudini artistice, în anul 1959, în urma unui
con curs, am devenit dansator profesionist la proaspãt înfiinþatul Ansamblu Artistic al
Sfatului Pop u lar al Oraºului Baia Mare (mai târziu Ansamblul „Maramureºul”, iar ul te rior 
Ansamblul Folcloric Naþional „Transilvania”), în paralel asistent al maestrului coregraf
Emil Popescu ºi mai apoi coregraf tit u lar în urma absolvirii Cursului de maeºtri coregrafi
de la Centrul spe cial de pregãtire a cadrelor din sistemul culturii, cu durata de 2 ani la
Bucureºti, ul te rior managerul acestei instituþii pânã la momentul pensionãrii.

Lucrând cu mare interes profesional, am îmbunãtãþit structura organizatoricã a
trupei de dansatori din subordine, iar ca urmare a unui riguros pro gram metodic, de
creºtere profesionalã, am ajuns la performanþe deosebite. Disciplina, studiul colectiv în
sala de repetiþie ºi pe scenã a materialului coregrafic ºi muzical aflat în curs de montare sau 
a celui deja aflat în valorificare curentã, studiul in di vid ual al interpreþilor, îndeaproape
îndrumat ºi riguros supravegheat, sunt factorii definitorii ce stau la baza marilor împliniri
artistice.

Pentru a-mi îmbunãtãþi cunoºtinþele privind folclorul naþional, în gen eral ºi fondul
coregrafic, în spe cial, am efectuat numeroase cercetãri în diferite zone etnofolclorice
realizând bogate culegeri care, mai apoi, au fost valorificate sce nic în producþiile de
spectacole ale ansamblului, laboratorul meu de minunate performanþe artistice. Notez
câteva dintre cele mai izbutite spectacole: Zâi, bade, cu cet era, Sã se rupã arcu-n tri,
Maramureº, plai cu flori, Cânt ºi joc prin vãi rãsunã, Cât îi Maramureºu’, Maramureº
þarã veche, Flori din Maramureº, La vatra horelor strãbune, Strãbune datini, Bun venit în
Maramureº, Plai de dor…

Am realizat coregrafia numeroaselor spectacole ocazionale ºi a unora tradiþionale,
precum Sâmbra Oilor, Tânjaua de pe Mara, Botejunea de pe Iza, Hora la Prislop, Nunta
din Oaº etc. De asemenea, am asigurat coregrafia mai multor emisiuni de televiziune ºi
filme ale Studioului „Alexandru Sahia” din Bucureºti, printre care amintesc Armonii ºi
ritmuri mi lenare (film ce a obþinut premiul I la Festivalul Internaþional al Fil melor de
Televiziune de la Dub lin, Irlanda), Jocul la români, At las folcloric, Di a log la distanþã,
Tezaur folcloric, Mari ansambluri folclorice etc.

Ca ºi montãri coregrafice de anvergurã, sub formã de suite ºi obiceiuri, menþionez
câteva din creaþiile mele: suite de dansuri din Maramureº, Codru, Chioar, Lãpuº, Oaº,
Mureº, Fãgãraº, Sibiu, Sãlaj, Zarand º.a., tablouri coregrafice, fecioreºti etc.
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 Alãturi de Bebe Bucksz, Nicu Moldovan ºi Alexandru Viman



Cu Ansamblul Folcloric Na þional „Transilvania” am efec tuat numeroase turnee
artistice pe întreg cuprinsul þãrii ºi în strãi nãtate, în þãri precum Bul garia, Polonia, URSS,
Iugoslavia, Suedia, Norvegia, Al ge ria, Ger ma nia, Danemarca, Olanda, Elve þia, Italia, Egipt,
Su dan, Mon go lia, Coreea de Nord, Coreea de Sud, China, Japonia, Portugalia, Me xic,
Costa Rica, Ven e zuela, Co lum bia, Peru, SUA, Can ada, Grecia, Franþa, Spania, Ungaria,
Iraq, Ucraina, Republica Moldova…

Am contribuit la educaþia esteticã a tinerilor din zonã în calitate de profesor ºi
coregraf de dans pop u lar românesc la ªcoala Popularã de Artã din Baia Mare, am sprijinit
formaþii de amatori pregãtind generaþii întregi de in terpreþi, dintre care unii au de venit
dansatori profesioniºti.

Am predat, în calitate de lec tor universitar, disciplina dans etnic românesc la Secþia
de etno logie a Facultãþii de litere din ca drul Universitãþii de Nord din Baia Mare.

În cadrul preocupãrilor mele pedagogice ºi din dorinþa popularizãrii dansului fol -
cloric românesc, în calitate de co -
regraf, am organizat în þarã ºi am
participat peste hotare la seminarii 
internaþionale de dans etnic ro mâ -
nesc pentru strãinii in teresaþi. În
aceastã ordine de idei am susþinut
astfel de cursuri în Norvegia (la
Oslo, Trondheim, Vinstra, Lilles -
trom), Suedia (Stock holm, Malmö,
Göteborg, Linköping, Kalmar, Mo -
tala, Visby, Klintehamn), Anglia
(Lon dra – Institutul „Laban”), Ger -
mania (Berlin), SUA (New York,
Mil wau kee, De troit, Berke ley,
San Fran cisco, Los An geles).

Am montat felurite dansuri
populare sau tablouri coregrafice de alte profiluri la mari ansambluri profesioniste din þarã 
– „Rapsodia Românã” din Bucureºti, „Mureºul” din Tg. Mureº, „Doina Gorjului” din Tg.
Jiu, „Harghita” din Miercurea-Ciuc, „Cindrelul – Junii Sibiului” din Sibiu, „Porolissum”
din Zalãu , dar ºi în strãinãtate: SUA (Izvoraºul” din Minneapolis, „Radost” din Se at tle),
Republica Moldova („Lãutarii”, „Fluieraº” ºi „Joc” din Chiºinãu)…

Am încercat ºi un Tur al lumii. Acesta era gândit sã dureze 644 zile, împãrþite în trei
etape ºi urma sã fie realizat de o echipã de 100 de oameni, care aveau sã susþinã spectacole
pe cinci continente. L-am conceput pe vremea când activam la Ansamblul Folcloric
Naþional „Transilvania”, în dorinþa de a transmite mesajul uman al spiritualitãþii poporului 
român cãtre popoarele lumii, act de mare conºtiinþã naþionalã care contribuie la oglindirea
realã a imaginii României în lume ºi a valorilor sale culturale. Cunoaºterea valorilor
spirituale ale unui popor se poate realiza ºi prin modalitãþi scenice de înaltã þinutã artisticã
ºi emoþionalã, cote pe care, prin valenþele sale profesionale, le poate atinge un ansamblu
instruit în acest spirit. Cântecele, dansurile, datinile ºi obiceiurile, costumul pop u lar
autentic au darul sã deschidã suflete ºi inimi spre înþelegerea ºi aprecierea vitalitãþii ºi
strãlucirii culturii noastre naþionale. 

*

Valentin Bãinþan, dirijor: Crescut în at -
mosfera unei riguroase vieþi familiale, în res pec -
tul neamului ºi al þãrii, maestrul Valeriu Buciu a
pãstrat în suflet aceeaºi distincþie pe care a im -
pus-o ºi în spaþiul pe unde destinul i-a purtat paºii, 

legaþi în mod or ganic de instituþia pe care o con duce
ºi cãreia i-a dãruit cea mai mare parte din viaþã, încã
de la întemeierea ei în anul 1959, fiind pãrtaº la
dezvoltarea ºi afirmarea acesteia în þarã ºi în lume.

Foarte curând va fi numit coregraful insti -
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tuþiei, avându-se în vedere tocmai calitãþile lui
distincte în materie. Era în 1967. Pentru a fi în pas
cu cerinþele mereu înnoitoare, colindã sate ºi zone 
folclorice cu cele mai proeminente producþii ale
dansului pop u lar, însuºindu-ºi, nu numai conþi -
nutul, ci ºi stilul spe cific zonelor cercetate.
Aceasta a fost  „piatra de încercare”, în virtutea
cãreia n-a putut fi clintit de furtunile care, uneori,
se abat fãrã voie asupra noastrã.

Ba mai mult, a devenit studentul Fa cul tãþii
de Filologie a Institutului Ped a gogic din Baia
Mare ºi a celeia a Universitãþii din Cluj, pe care
le-a absolvit, obþinându-ºi licenþa cu nota ma -
ximã. Anii de studiu i-au prefigurat o nouã con -
cepþie ºi viziune asupra înþelegerii fenomenului
creaþiei folclorice româneºti, reuºind sã-l cu noas -
cã în profunzimea caracteristicilor sale. Aceasta
este explicaþia reuºitelor sale profesionale, ce l-au 
propulsat la rangul de  maestru-coregraf, iar din
1978, di rec tor al instituþiei al cãrei nume l-a fãcut
sã strãluceascã pe toate meridianele lumii. 

Iatã, doar câteva din premiile ºi diplomele
obþinute, ce-ar putea încununa activitatea oricãrui 
ansamblu profesionist de pe glob:

• Di ploma de onoare  a Festivalului  „Peer
Gynt”  – Suedia, 1971;

• Di ploma de onoare a ziarelor  „El Im pe -
rial” ºi „Estria” din Ven e zuela, 1977, cu men -
þiunea: „Pentru toatã puritatea ºi valoarea genialã
a artei poporului român, pentru excelentele ºi
incomparabilele cântece ºi dansuri”;

• Di ploma „Asociaþiei Peruano-Române” ºi 
a „Direcþiunii Gen er ale a Revistei Internaþionale
de Balet”, cu prilejul vizitei în Amer ica Latinã din 
1977;

• Di ploma Comitetului de Stat pentru Cul -
turã al Mongoliei, 1974;

• Premiul I la prima ediþie a Festi va lu lui-
 Con curs al Ansamblurilor Folclorice Pro fesio -
niste din România, 1992;

• Marele premiu la ediþiile aceluiaºi Fes ti -
val-Con curs din anii 1993, 1994, per sonal ma -
estrul coregraf Valeriu Buciu fiind distins cu douã 
premii: pentru cel mai autentic dans pop u lar din
fes ti val ºi pentru cel mai bun spectacol fol cloric
prezentat în con curs; alte multe trofee stau
mãrturie acestei distinse activitãþi.

• Premiul Naþional de Excelenþã acordat de
Ministerul Culturii pentru contribuþia de excepþie
la promovarea ºi punerea în valoare a folclorului

românesc, 1995, la împlinirea frumoasei vârste de 
60 de ani;

• Premiul de Excelenþã acordat de Consiliul
Judeþean Maramureº, pentru întreaga viaþã pusã
în slujba folclorului românesc, 2005, la ani ver -
sarea a 70 de ani;

• Titlul de cetãþean de onoare al muni -
cipiului Baia Mare, 2006;

• Premiul TVR 50 de ani pentru întreaga
carierã, 2006.

Personalitatea lui Valeriu Buciu a fost re -
cunoscutã prin alegerea ca membru în cadrul unor 
organisme de prestigiu, interne ºi internaþionale
precum:

• Preºedinte ºi membru fondator al Fun -
daþiei culturale „Vatra” din Baia Mare

• Vicepreºedinte al Asociaþiei Coregrafilor
Ansamblurilor Folclorice din România (ACAFR)

• Vicepreºedinte al Comisiei Naþionale
pentru România a Consiliului Internaþional al Or -
ganizatorilor Festivalurilor Folclorice ºi de Artã
Tradiþionalã (CIOFF)

• Membru fondator al Fundaþiei Culturale
„Eth nos”, Bucureºti.

Valoarea spectacularã ºi de conþinut a pro -
ducþiei artistice a instituþiei au fãcut sã fie soli -
citatã a reprezenta România în momente de vârf
ale tangenþei þãrii noastre cu þãrile lumii: la marea
Expo’ 92 de la Sevilla – Spania, sau la Taejãn –
Coreea de Sud.

Memorabil a fost turneul în Japonia, din
1994, unde pot ajunge doar cele mai re du tabile
formaþii ale creaþiei folclorice autentice din ori -
care þarã de pe glob. Cu alte cuvinte, prin in termediul
Ansamblului „Transilvania”,  iubitorii de frumos de
pe patru continente au cunoscut România.

641

100 DE PERSONALITÃÞI MARAMUREªENE CARE AU FÃCUT ISTORIE

Valeriu Buciu (în dreapta) alãturi de Angela Buciu 
într-un turneu internaþional



Numeroasele invitaþii ce-i sunt adre sate,
din Brazilia pânã în Filipine, sunt o mãrturie a
profesionalismului ºi a capacitãþii de conducãtor
ale maestrului Valeriu Buciu.

Viorel Vatamaniuc, maestru coregraf An -
samblul „Ciprian Porumbescu” – Suceava: Me reu
sunt cu gândul ºi cu inima alãturi de colectivul
Ansamblului Folcloric Naþional Tran silvania ºi
de directorul sãu, maestrul co regraf Valeriu
Buciu, care a reuºit sã-l propulseze în frun tea
ierarhiei naþionale, realizând ceea ce ni meni n-a
înfãptuit pânã acum în România. 

E greu sã te gândeºti la acea zonã mirificã a
României, Maramureºul, fãrã sã-l ai în faþã pe
Valeriu Buciu. E greu sã te gândeºti la cântec ºi
joc, uneori molcom ca unduirea spicului de grâu,
alteori zbuciumat, tropotit ºi þâpurit, fãrã  sã ai în
faþã sumedenie de artiºti care au trecut prin sita
creatoare a miºcãrii coregrafice sub privirea
maes trului Valeriu Buciu.

Mircea Graur, regizor ar tis tic: Valeriu
Buciu avut ºansa sã înþeleagã mai devreme decât
noi cã folclorul este lu mina solarã, fãrã de care
frumosul, în toate genurile artei româneºti, ar
seca, s-ar usca, ar purta drept culoare întunericul
nopþii veºnice. Poate, a avut norocul sã trãiascã
ani de zile în Maramureºul pe care l-a descoperit a 
fi o „ladã de zestre” purtãtoare ale unor fru museþi
fãrã egal, creaþii populare unice ºi in con fun da -
bile, care, în timp, i-au devenit hranã spi ritualã ºi
fãrã de care nu-ºi poate închipui exis tenþa. Împã -
timit de folclorul mu zi cal-co regrafic, ºi-a trans -
format zilele ºi nopþile în spaþiul de cãu tãri, de
descoperire a tainelor dansului pop u lar românesc.

Lui, dansului pop u lar, ºi-a dãruit viaþa clipã 
de clipã, pânã la contopirea definitivã cu el.
Pentru el, pentru dansul pop u lar, ºi-a risipit toatã
imensa sa energie. 

ªi chipul i se lumineazã când încep sã se
audã acordurile orchestrei, vocalizele soliºtilor,
tropotitul dansatorilor, totul prinzând viaþã. Da,
visul se transformã în realitate, într-o realitate la
care el, Valeriu Buciu, ºtie cã nu poate ajunge fãrã 
munca admirabilului colectiv pe care-l pãstreazã,
ca pe un lucru sfânt, alãturi de sufletul sãu.

Valeriu Buciu izvorãºte dintr-o stare de lu -
cruri ºi de cuvinte pure. A privit întâia oarã cu -
rãþenia dulcilor coline verzi ºi a respirat lim pe -
zimea cerului ce limiteazã un ,,colþ de frumos” –

Sãlajul ºi Maramureºul, colþuri de tradiþii mai
greu afectate de ororile artificialului… ºi astfel
hrana spiritualã a unei copilãrii ºi adolescenþe
prea pline de muzicã ºi dans adevãrat, îi vor
marca existenþa viitoare. Poate a fost soarta, prea
norocoasã, poate a fost ºi aptitudinea înnãscutã,
poate a fost ºi cãlãuzirea. Cert este cã acest colþ de 
taine artistice, de energii creatoare autentice, i-au
dat lui Valeriu Buciu botezul ar tis tic.

L-am cunoscut pe acest inegalabil art ist ºi
man ager cu mulþi ani în urmã. Ne-am întâlnit
apoi, din timp în timp, ºi ceea ce m-a uimit ºi
bucurat teribil este cã în desãvârºirea maturitãþii
sale, îl gãseam de fiecare datã mai tânãr su fle -
teºte, mai op ti mist, mai energic ºi entuziast,
aproa pe ciudat, invers proporþional cu trecerea lui 
prin viaþã.  Transferul acestor inegalabile calitãþi
de om ºi de art ist asupra creaþiei lui s-a con -
cretizat într-un colectiv de excepþie, s-a însoþit în
viaþã de oameni de excepþie, începând cu pãrtaºa
de viaþã, binecunoscuta Angela Buciu, de artiºti,
instrumentiºti ºi dansatori, care au înþeles cã alã -
turi de el îºi vor cunoaºte mai limpede drumul.

Preocupat asiduu de gãsirea celor mai efi -
ciente modalitãþi de întinerire a colectivului pe
care îl con duce, într-un mo ment când arta în gen -
eral ºi folclorul în spe cial sunt privite cu o dozã
întristãtoare de superficialitate, Valeriu Buciu
des coperã ºi pune în aplicare o soluþie pe cât de
simplã, pe atât de eficientã, prin înfiinþarea în
cadru instituþiei, a unui curs intensiv în ale ini -
þierii în tainele jocului pop u lar. Întocmai cum îºi
culege paºii, melodiile, modelele de cos tume,
Valeriu Buciu îºi culege din mediul sãtesc în spe -
cial tineri cu aptitudini, dar ºi dornici de a per -
petua eºantioane folclorice existente încã, spre
bucuria ºi norocul maestrului.

Prin intermediul Ansamblului „Transil va -
nia”, condus de acest admirabil coregraf ºi di rec -
tor, lumea a cunoscut România. Cu un astfel de
pal mares ar tis tic, orice altã apreciere personalã
poate fi de prisos.

Poate cã rãspunsul cel mai clar pentru ceea
ce înseamnã omul ºi artistul Valeriu Buciu ºi
ansamblul sãu, nu-l putem gãsi într-un articol de
ziar, ci într-o zi de repetiþie, sau într-o salã de
spectacol oriunde în lume unde publicul aplaudã
în picioare sau îºi reþine discret stãri de emoþie
artisticã, sau poate cel mai bine ar trebui sã faci o
plimbare împreunã cu el, sã colinzi hai-hui me -
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leagurile de obârºie într-o dimineaþã, la cumpãna
dintre iarnã ºi primãvarã, ºi sã-i ºopteºti ,,La mulþi 
ani, maestre!”, iar în ochii lui mereu tineri sã-i
citeºti bucuria ºi tinereþea.

Ion Filip, regizor: În spatele oricãrei cre -
aþii artistice se ascunde cineva. Acel cineva poate
fi: un regizor, un scenograf, un producãtor, un ope -
rator de imag ine sau de sunet, un maestru de balet
sau de miºcare scenicã. Este cel din spatele
ecranului, cum obiºnuim sã-i spunem, dar al cãrui 
puls îl simþim în fiecare act de manifestare colec tivã.

Istoria Ansamblului Folcloric Naþional
„Transilvania” este cuprinsã nu numai în al bu -
mele de fotografii ale familiei Buciu, ci ºi în co -
lecþia ei de filme realizate cu prilejul diferitelor
manifestãri artistice ale ansamblului, pe scenele
lumii ºi ale României. Beneficiem de aceste filme
pe care fa milia Buciu ni le-a pus la dispoziþie, cu
dreptul de a ne folosi de ele în scopul promovãrii
culturii  noastre tradiþionale. Una dintre casetele
video conþine spectacolul de galã al Ansamblului
„Transilvania” susþinut pe scena Sãlii Palatului
din Bucureºti cu prilejul celor trei decenii ºi ju -
mãtate de activitate neîntreruptã, spectacol de
înaltã þinu tã artisticã ºi de o densã consistenþã
repertorialã.

Valeriu Buciu e comparabil cu cei mai mari
coregrafi ai lumii la categoria mai sus amintitã.
Dupã succesele dobândite de-a lungul întregii sa -
le cariere ca maestru coregraf Valeriu Buciu este
comparabil cu Igor Moiseev, coregraf de noto -
rietate mondialã, ceea ce îi diferenþiazã este mo -
dul cum îi trateazã societatea în care trãiesc; în
timp ce Igor Moiseev a fost distins cu cele mai
înalte titluri ale statului sovietic, laureat a pre -
miului Le nin ºi art ist al poporului, Valeriu Buciu
a fost decorat cu diplome de onoare.

Coregraf Marin Barbu, preºedinte exe -
cutiv al Asociaþiei Coregrafilor Ansamblurilor
Fol clorice din România, preºedinte al Consiliului
Internaþional de Organizare a Festivalurilor Fol -
clorice: Este o mare bucurie pentru mine sã scriu
adevãrul despre oamenii pe care i-am cunoscut ºi
mai ales despre cei care s-au ocupat de jocul
tradiþional românesc ºi de organizarea an sam -
blurilor folclorice din România. De data aceasta
este vorba despre maestrul Valeriu Buciu ºi
despre ansamblul sãu din Baia Mare. Înainte de
1989 existau câteva ansambluri reprezentative ale 

cântecului ºi jocului pop u lar românesc: „Rap -
sodia Românã”, „Doina”, „Ciocârlia”, „Ciprian
Porumbescu”, „Banatul”, „Mureºul”, „Mara mu -
reºul” ºi „Doina Gorjului”, aceastã ordine fiind
una strict aleatoare ºi nicidecum una din punct de
vedere al performanþei sau prestaþiei acestora.
ªtiu, însã, pre cis cã, la acea vreme, ansamblul
„Maramureºul” nu era atât de valoros cum a ajuns 
sã fie Ansamblul Naþional „Transilvania”. Am
avut ocazia sã învãþ jocurile tradiþionale din Oaº
ºi Maramureº de la Valericã Buciu, cu ocazia
cursurilor de dans organizate de Uniunea Ge -
neralã a Sindicatelor din Ro ma nia. Îmi amintesc
cã l-am cunoscut pentru prima datã ca foarte bun
profesor, ce preda cu un mare tact profesional ºi
ºtia sã te atragã ºi sã te facã sã iubeºti aceastã zonã 
folcloricã.

Dupã 1989, când foarte multe ansambluri
se desfiinþau sau erau într-o cãdere liberã din
punct de vedere organizatoric ºi profesional, acest
extraordinar domn, are curajul sã formeze, pe sche -
letul Ansamblului „Maramureºul”, noul An sam -
blu „Transilvania”.

În 1993 am participat la Festivalul Naþional
de Folclor al Ansamblurilor Profesioniste orga -
nizat de domnia sa la Baia Mare ºi am constatat pe 
viu ce înseamnã o carierã de coregraf ºi de ma n ager.
Spun acest lucru deoarece am putut vedea cu
ochii mei care era realitatea în acei ani în ceea ce
priveºte conducerea unui ansamblu folcloric.
Ansamblul „Transilvania” avea o formidabilã va -
loare în comparaþie cu celelalte ansambluri pro -
fesioniste participante la fes ti val. Atunci am avut
marea ocazie de a-l cunoaºte pe omul Valeriu
Buciu, omul ce nu avea somn, nu avea liniºte,
omul ce îºi canaliza toate forþele pentru a con -
solida un ansamblu – model în România, care sã
reprezinte þara cu mândrie ºi peste hotare.

Nu mare mi-a fost uimirea sã vãd cã, doar în 
câþiva ani, Valericã a reuºit sã creascã acest an -
samblu nu doar nu meric, ci, mai ales, din punctul
de vedere al calitãþii valorificãrii cântecului ºi jo -
cului pop u lar. Am fost martor, de asemenea, la
periplul sãu prin aproape toate oraºele Transil -
vaniei unde existau la acea vreme ansambluri,
pentru a recruta dansatori, dansatoare, soliºti,
instru mentiºti, dar ºi dirijori, pentru buna funcþi -
onare a acestui ansamblu. Astfel, Ansamblul
„Tran silvania” a devenit în foarte scurt timp An -
samblul Naþional „Transilvania”, cu 30 de pe -
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rechi de dansatori ºi o orchestrã de aproximativ
25 persoane, colaborând cu soliºti ºi dirijori de
renume din þarã.

Viorel Zaha, fost dansator: Era un Con -
ducãtor în adevãratul sens al cuvântului. Avea o
prestanþã puternicã, numai sã-l vezi înaintea ta ºi
era de ajuns, fãrã sã mai zicã niciun cuvânt. Res -
pectuos ºi foarte respectat de toatã lumea din jur,
bun la suflet, cu inima mereu deschisã, vi sãtor, cu
cele mai îndrãzneþe idei… În acest sens îmi
amintesc cã eram cu maestrul la o plimbare pe un
câmp din apropierea oraºului, când, la un mo ment 
dat, s-a oprit în loc ºi mi-a zis: „Bãiete, vezi tu
dealul acela din faþa ta?”... Da, maestre... „Acolo
voi face eu Satul de Vacanþã în care sã locuim tot
ansamblul cu familii cu tot. Se va gãsi de lucru
pentru fiecare în parte, prin mijloc va curge un
pârâu, iar în capãtul uliþei va fi o salã de spec -
tacole cu 3000 de locuri...”. Eu mã cruceam, sin -
cer sã fiu, cã un deal poate fi mutat din loc ºi fãcut
ceea ce zicea maestrul Buciu, dar uite cã azi nu-l
mai cred un vis imposibil, ci dimpotrivã, pe de -
plin realizabil. Era extraordinar, gândea cu cel
puþin 30 de ani înaintea noastrã, acesta este ade -
vãrul, ce se poate face azi, maestrul Buciu gândea
în 1982. Era mereu foarte ambiþios ºi plin de
energie, cu sufletul tânãr. 

Om de mare omenie ºi culturã, Valeriu
Buciu a ºtiut sã localizeze ºi sã punã în valoare tot
ce e mai frumos ºi mai autentic din datinile ºi
tradiþiile folclorului romanesc pânã în zilele
noastre. Depinde de cei ce vor veni din urmã care
va fi soarta scumpelor noastre valori spirituale
româneºti, de cum vor ºti sã le pãstreze, sper cã
cel puþin cu aceeaºi putere, iubire ºi exigenþã ca
ale maestrului Buciu. 

Din partea artiºtilor Ansamblului Folcloric
Naþional ,,Transilvania”, Iuliana Maria Dãncuº,
di rec tor, septembrie 2012: Maramureºul un þinut
de basm, se poate mândri cu oameni fãrã pereche,
de seamã ºi buni români. Printre legendele vii ale
numelor sonore se poate numi, fãrã nicio tãgadã,
Maestrul Valeriu Buciu. Se implica în toate cu
seriozitate ºi re spect, pe care-l impunea celor din
jur ºi nu fãcea ra bat de la nimic. De aceea azi,
Ansamblul Folcloric Naþional ,,Transilvania”,
insti tuþie cãreia i-a redefinit din temelii caracterul
ºi forma, de la titulaturã, repertoriu ar tis tic co -
regrafic ºi muzical, per sonal ºi-a câºtigat un re -

nume internaþional. În momentul, în care maes -
trul Valeriu Buciu a preluat frâiele conducerii, a
gândit un pro gram de revigorare a repertoriului
coregrafic, de la dansurile din zonele etno fol -
clorice ale Mara mureºului, la un repertoriu naþional.

De ce ,,Transilvania”? A fost o decizie ma -
nagerialã ºi economicã, pe care directorul Valeriu 
Buciu a luat-o foarte inspirat atunci, având în
vedere cã Transilvania era deja un brand cunoscut 
în Europa ºi pe alte continente. Azi îi mulþumim
Maestrului Valeriu Buciu ºi ne mândrim cu
moºte nirea lãsatã, purtându-i un re spect profund
pentru tot sacrificiul de o viaþã în slujba fol -
clorului românesc ºi a artei coregrafice.

Augustin Botiº, profesor: La Valeriu Buciu 
geometria miºcãrii gramaticalizeazã, printre cu -
vin te, paºii de dans. În auz, sunetul paºilor
foº neºte ca ºi polistirenul extrudat. Gestul unificã
subtil pasul de dans cu gravitaþia. Fiinþa este de -
venire, iar limbajul trupului e þipãtul meta fi zi -
cului con vertit în dans. Pe mulþi ne-a fãcut sã
înþelegem cã prin lu mina dansului parcã existãm
într-o lume fãrã întuneric. A avut-o mereu alãturi
pe Doamna Angela. Cei doi se ating cu memoria,
cu amin tirile se cautã, cu inima aburindã lã cri -
meazã. ªi-a început activitatea – de dansator, de
coregraf – cam pe când, în Bucureºti, Ana Pauker
purta umbrelã pentru cã ploua la Moscova... Nu
l-au interesat metaforele puterii ºi nici com bi -
naþiile ecuaþioniºtilor zilei. N-a aºteptat ca sca -
rabeul cel sacru sã-i dea autografe în pustiu. Din -
colo de um bra sonorã a sunetului, tumbele
flanºate în aer l-au ajutat sã se simtã locuit de
încredere. A vãzut ºi a înþeles drumul celor ce
înfrumuseþeazã lumea ,,în zilele sângelui fier bin -
te”. Spectacolele de dans, coordonate de maestrul
Valeriu Buciu, ne fãceau sã credem cã bãtrâneþea
e un basm ºi moartea o himerã.

Elise Stan, doc tor etnomuzicolog, rea li -
zator de emisiuni la TVR: Existã în istoria artei
ºi culturii româneºti personalitãþi emblematice,
oameni care rãmân definitorii pe veci în servirea
unui stil, a unui crez. Sunt repere, sunt referinþe la
care ne raportãm ori de câte ori dorim sã învãþãm,
sã analizãm, sã comparãm, sã rememorãm valori.
Nu sunt mulþi. Valeriu Buciu este unul dintre
aceºtia. Renumit coregraf, di rec tor al An sam blu -
lui Naþional „Transilvania”, Valeriu Buciu îm -
pãrtãºea din cunoaºterea sa, tuturor elevilor ºi
studenþilor sãi, cu o generozitate deosebitã. Învã -
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þãtura sa aºezatã ºi plinã de înþelepciune ascun -
dea, în spatele profesionistului ex i gent ºi sever,
un om remarcabil. Dansul pentru el avea rol de
vindecare a sufletului, de a pro duce bucurie, de a
echilibra publicul privitor. A cãutat toatã viaþa
perfecþiunea, mãrturii fiind propriile creaþii core -
grafice, la fel de apreciate ºi astãzi.

Dansurile pe care le-a montat în scenã sunt
in cluse ºi acum în repertoriul ansamblului, consti -
tuind  adevãrate modele prin simplitate, reducere
la esenþã, virtuozitate, emoþie ºi eleganþã. I-a în -
vãþat pe studenþii sãi de la Ac a de mia de Arte din
Baia Mare cum sã reprezinte o idee. A adus un
suflu nou în coregrafia dansului pop u lar ro mâ -
nesc, prin expresivitate ºi rafinament.

Am colaborat cu Valeriu Buciu ºi cu soþia,
celebra interpretã de folclor Angela Buciu, în
cadrul unor spectacole ºi eve nimente extra or di -
nare. Cu pasiune ºi dãruire, Valeriu Buciu a alocat 
multe ore de cãutãri ºi strãdanii pentru a îm -
bunãtãþi nivelul profesional al membrilor an sam -
blului. Exigenþa ºi serio zi tatea cu care Valeriu
Buciu ºi-a exercitat meseria, au stat la baza reu -
ºitelor sale profesionale. Aºa cum ne-a de mon s -
trat de-a lungul carierei sale artistice ºi peda -
gogice, Valeriu Buciu a fost preo cupat nu doar de
latura artisticã a ansamblului, ci ºi de cea umanã.

Inteligent, ambiþios, totdeauna bine infor -
mat, un organizator cu iniþiativã, a fost apreciat ºi
respectat deopotrivã de subalternii sãi, cât ºi de
colegii de breaslã ºi, bineînþeles, de marele pub -
lic. Privind întotdeauna lucrurile cu maximã
atenþie ºi responsabilitate, Valeriu Buciu a reuºit
sã se remarce ca un bun cunoscãtor al domeniului, 
as pect care s-a reliefat în toate producþiile la care a
lucrat. A ºtiut sã-ºi formeze un repertoriu valoros, 
cu elemente arhetipale pe care le-a adus în con -
temporaneitate, filtrându-le ºi transpunându-le în
propria viziune, prin desene coregrafice meºte -
ºugite, cu mare prizã la pub lic. Alternanþa rit -
murilor, miºcãrilor ºi a diversitãþilor tonale, cu
pãstrarea prospeþimii ºi specificului zonal, i-a asi -
gurat totdeauna maximã cotã valoricã. Fãrã arti -
ficii abracadabrante ºi sofisticate, spectacolele
sa le, dom i nate de precizie ºi nerv, au avut tot -
deauna un succes enorm cu ovaþii în salã, chemãri 
la rampã ºi aplauze îndelungate. Cheia succesului 
nu a constat doar în cele învãþate de Valeriu Buciu 
prin ºcoli, ci în fibra sensibilitãþii ºi a caracterului
sãu, a gândirii pozitive ºi conciliante, având în
sânge viþa nobilã a strãbunilor. Secretul reu ºitei

maestrului Valeriu Buciu a stat în rezistenþa sa
incredibilã la toate energiile neg a tive venite din
ex te rior, în capacitatea sa extraordinarã, dem nã
de invidiat, de a se reinventa, în abilitatea sa de a
depãºi momentele de crizã, abilitate care i-a oferit 
confortul psihic ºi rezistenþa la anduranþã. Acestor 
daruri de la Dumnezeu, li s-au circum scris ex -
presivitatea scenicã, simþirea artisticã inten sã,
energia fizicã ºi mentalã bine conservate o lungã
perioadã de timp ºi, desigur, forþa creatoare.

Am auzit de-a lungul anilor aprecieri dintre
cele mai elogioase la adresa maestrului coregraf
Valeriu Buciu, venite din di verse medii, aprecieri
care nu contenesc nici astãzi. Toatã lumea a re -
marcat trãirea intensã ºi implicarea totalã în spec -
tacol. Cunoscându-l foarte bine pe maestru, nu
cred nicio secundã cã ar fi putut fi altfel. Ca ºi
coregraf, Valeriu Buciu a fost copleºitor în orice
tãlmãcire datã dansurilor sale. Din unghi vizual,
epurat de sonor, coregrafiile sale, la o evaluare
mai profundã, îºi pãstreazã firescul ºi prospe -
þimea, chiar dacã trecerea anilor, poate, le-a mai
adumbrit înfãþiºarea. A fost un mare pas înainte,
continuat apoi de urmaºii sãi de la ansamblu, care, 
în semn de re spect ºi preþuire, nu ºi-au permis sã
schimbe ceva pentru a nu decalibra ºi a strica
linia. Trebuie sã aducem, aºadar, mulþumiri maes -
trului coregraf Valeriu Buciu pentru toate efor -
turile sale de a pãstra nealteratã esenþa structuralã
a jocurilor strãmoºeºti.

Valeriu Buciu a fost, într-adevãr, un mare
art ist. Palmaresul sãu cuprinde mii de spectacole,
zeci de turnee în þarã ºi strãinãtate, generaþii în -
tregi de tineri pe care i-a îndrumat, mii de prie teni
ºi colaboratori pe întreg mapamondul ºi mul te,
foarte multe diplome de excelenþã. O per formanþã 
absolut remarcabilã. O carierã ful minantã ale
cãrei ecouri se fac auzite ºi astãzi. Un adevãrat
maraton, epuizant dar splen did, i-a oferit maes -
trului starea permanentã de spectacol, câºtigând,
în acelaºi timp, esenþialul în viaþa unui art ist:
bucuria de a fi în scenã ºi aplauzele pu blicului.
Toate acestea îl recomandã pe Valeriu Buciu ca...
„un om pentru eternitate”.

Radu Cimponeriu, ginerele: Pentru Dum -
neavoastrã, Valeriu Buciu  a fost Maestrul, Dom’
Di rec tor, Domnul Buciu… 

Pentru cea care i-a fost alãturi mai bine de o
jumãtate de veac, a fost Valericã, pe care l-a iubit,
l-a stimat ºi l-a sprijinit necondiþionat pânã în ul -
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tima clipã. Iar ea a fost pentru el Angela, cea mai
talentatã ºi mai iubitã din lume.

Pentru fiica sa Adriana, el a fost Tata Meu,
iar ea a fost mereu pentru el Adiºorul lui tãticu’.

Pentru Petru, fiul Adrianei ºi al meu, el a
fost Bunul, care era mereu bolnav. Iar Petru a fost
cel care i-a smuls unele dintre ultimele aplauze,
atunci când îºi fãcea apariþia.

Pentru mine, de o vreme încoace, este Tata
Buciu. Este Tatãl pe care aº fi vrut sã îl cunosc mai
bine, cu care sã discutãm despre turnee ºi maºini în
loc sã încercãm sã vorbim despre me dicamente ºi
tratamente, cu care sã facem planuri realizabile ºi
proiecte îndrãzneþe, în loc sã în cercãm o comu -
nicare iluzorie. Pentru mine, a fost o pasãre maies -
tuoasã, al cãrei zbor s-a frânt mult prea devreme ºi
nu din vina lui… a fost un Albatros rãpus de furtunã.

La ul tima noastrã întâlnire, pe patul de
spi tal, dupã ce ne-a spus cã Petru trebuie sa
meargã la Liceul de Arte, Tata Buciu a schiþat
îndelung, cu braþele, miºcãri am ple de dans.
Sau de zbor. Zborul Albatrosului din poezia lui
Nicolae Labiº…

Adriana Angela Buciu Cimponeriu, fiica:
Dumnezeu mi-a hãrãzit sã mã nasc într-o familie

specialã. Am trãit ani îndelungaþi într-un mediu al 
creativitãþii, al artei ºi al frumosului, de unde am
învãþat cã numai acolo unde pui suflet creºte
plãmãdeala.

Mama mea este un intelectual pasional, o
altruistã iubitoare de oameni, un glas dum ne ze -
iesc îmbrãcat în multã simþire, având ºi harul de a
o transmite, ºi un pedagog înnãscut care a mo -
delat vocile multor generaþii de interpreþi.

Tata, despre care nu pot sã vorbesc la tim -
pul trecut, este cel mai mare visãtor pe care l-am
cunoscut vreodatã. Un maestru al coregrafiei care
foloseºte dansul clasic pentru instruirea unui
dansator pe care îl formeazã pentru performanþã,
profesor de dans etnic românesc, cãruia îi datorãm
faptul cã se joacã româneºte în Amer ica, Marea
Britanie, Norvegia sau Suedia. Folclorist pãtimaº
ºi autentic, este un pa triot înflãcãrat pe care îl vezi 
cu lacrimi în ochi la auzul imnului României, la
paradele militare sau la campionatele sport ive.

Aceºtia sunt pãrinþii mei! Le doresc tuturor
copiilor din lume astfel de pãrinþi ºi nãdãjduiesc
ca fiul meu sã moºteneascã frumuseþea, talentul ºi 
caracterul lor, pentru a perpetua aceastã genã a
excelenþei.
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Mihai Olos
1940-2015

Ana OLOS

Nãscut în 26 februarie 1940, comuna
Ariniº (Ardihat), Maramureº, Ro -
mâ nia, Mihai Olos – art ist plas tic

(picturã, sculpturã, artã conceptualã, artã digi -
talã), poet ºi eseist – s-a stins din viaþã la 22
februarie 2015 la Amoltern, Endingen, Germania. 
A fost printre primii artiºti experimentaliºti ºi
conceptuali din România. E cunoscut, mai ales,
prin proiectul sãu utopic Oraºul Uni ver sal/
Olospolis, al cãrui prototip l-a descoperit în nodul 
de lemn de la capãtul fusului maramureºean cu
zdrangãne. L-a reprezentat bidimensional în de -
sene ºi în pictura sa constructivistã, l-a realizat tri -
di men sion al prin îmbinarea celor ºase elemente
de bazã în structuri cu forme ºi dimensiuni va -
riate, din materiale diferite: durabile – lemn, cu
predilecþie, metal, ma te rial plas tic, ceramicã ºi
din lingouri de aur într-un „hap pen ing” unic, –
sau efemere (hârtie, paie etc.), în „land art” („Pã -
mânt”) sau ca „body art”, folosindu-se de de -
getele participanþilor ºi, în cele din urmã, pe
su port elec tronic. Datoritã expoziþiilor personale
ºi participãrilor la cele colective din þarã ºi din
strãinãtate, recenzate favorabil în presa de spe -
cialitate, a fost inclus încã de la începutul acti -
vitãþii sale în dicþionare de artã româneascã,
ar tistul fiind recompensat cu premii. Expoziþiile
sale personale din Italia, Germania ºi Olanda l-au
impus ºi pe plan internaþional. Cu toate cã din
1993, din mo tive personale, ºi-a mutat reºedinþa
în Germania, ºi-a pãstrat cetãþenia românã ºi ate -
lierul din Colonia Pictorilor din Baia Mare, ex -
punând în continuare în þarã. Însã numai expoziþia 
retrospectivã de la Muzeul Naþional de Artã Con -
temporanã, la un an de la sãvârºirea sa din viaþã, a
oferit o imag ine de ansamblu asupra operei poli -
morfe a artistului.

Al doilea fecior al familiei Olos, a copilãrit
în satul na tal, Ariniº (Ardihat), situat în zona Sub
Codru, cu puternice tradiþii etnofolclorice. Mama
sa, Ana – din neamul Borºa, familie þãrã neascã de
origine voievodalã – se nãscuse la Po iana Co -
drului (Iegheriºtea Tânãrã), zonã re numitã pentru

pãduri ºi arta cioplitului, unde co pilul Mihai a
petrecut multe veri la neamuri. De la mama sa ºi
de la femeile din sat, viitorul art ist a deprins sã
înþeleagã ºi sã aprecieze variatele for me ale artei
populare. Tatãl sãu, Mihai – zis Mihaiu Florii Vilii
– era localnic din moºi-strãmoºi, pe linie maternã
avându-l unchi pe George Pop de Bãseºti. Þãran
ºi negustor de bivoli (tuºer), avea prieteni din
toate pãrþile þãrii, care îl cãutau ºi acasã, copiii
fiind de faþã la discuþiile lor. Pentru cã a refuzat sã
intre în gospodãria colectivã, i s-a confiscat
pãmântul din hotar ºi i s-a interzis sã facã negoþ pe 
motiv de speculã. Copilãria fericitã a viitorului
art ist se curmã odatã cu moartea ma mei sale, în
1950.

Absolvind primele ºapte clase la ºcoala din
Ariniº, în 1953 pleacã la Baia Mare, unde era deja 
elev fratele sãu mai mare, Vasile. Se înscrie la
Liceul „Gheorghe ªincai” ºi, neavând drept la
bursã, se întreþine singur din meditaþii, iar în va -
canþe este curier ºi, ocazional, re porter la ziarul
lo cal sau achizitor la tabãra de varã pentru elevi.
Dupã liceu, este învãþãtor suplinitor în Þara Oa -
ºului, zonã etnograficã ce va lãsa o adâncã am -
prentã asupra sa. La Coca, a stat în gazdã la cet e -
raºul Dumitru Mãriºchii, însoþindu-l la nunþi ºi
petreceri, þâpuritura devenind un fel de semnãturã 
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vocalã a sa, iar jocul oºenesc, una dintre primele
teme ale picturii sale în ulei1. În Oaº întâlneºte
intelectuali, ascunºi la marginea þãrii din pricina
persecuþiilor politice, care îl vor familiariza cu
autori aflaþi la in dex. În 1959 se înscrie la Insti -
tutul pentru Învãþãtori din Cluj, ca apoi sã se
transfere la nou-înfiinþata Secþie de picturã de la
Institutul Ped a gogic de 3 Ani. Îl are profesor pe
Coriolan Munteanu, remarcabil pictor de artã mo -
numentalã, cu care rãmâne prieten ºi dupã ab -
solvire. În perioada studenþiei, locuieºte o vreme
în biblioteca criticului Ion Negoiþescu (atunci la
închisoare), cu îngãduinþa unchiului acestuia.
Bol nav de plãmâni din pricina condiþiilor de viaþã
din Oaº, este internat la preventoriul studenþesc,
scãpând astfel de grijile materiale. Pe lângã ma -
rile personalitãþi trãind în Cluj, cunoaºte nu me -
roºi tineri pictori ºi poeþi din generaþia sa, care îi
vor rãmâne prieteni, printre ei, pictorul Cornel
Brudaºcu2. Pe poetul Teohar Mihadaº îl întâl neºte 
la catafalcul poetului Lucian Blaga. La Insti tutul
„Ion Andreescu”, consultã albume de artã mo -
dernã ºi audiazã conferinþele unor cri tici de artã,
printre care ºi Petru Comarnescu.

Dupã absolvire, în 1963, devine profesor de 
desen la ªcoala Popularã de Artã din Baia Mare,
centru ar tis tic cu veche tradiþie, cu o filialã a
U.A.P.R., în a cãrei conducere erau pe atunci
sculptorul Géza Vida, cu care tânãrul art ist va
purta convorbiri despre artã3, pictoriþa impre sio -
nistã Lidia Agricola ºi graficianul Paul Erdös.
Alþi membri ai centrului erau vârstnicul Andrei
Mikola, cu studii de artã la Paris, expresionistul
Iosif Balla, Alexandru ªainelic, Traian Hriºcã
etc., alãturându-li-se, în 1965, Nicolae Apostol,
fost stu dent al lui Corneliu Baba, ºi Ilie Cã mã -
rãºan. Pe parcurs vor veni ºi alþi absolvenþi de la
Cluj ºi Bucureºti4. Oraºul, în plinã dezvoltare,
devine sediu temporar sau per ma nent al unui nu -
mãr impresionant de intelectuali: actori, medici,

ingineri, arhitecþi, profesori, potenþiali critici ºi
consumatori de artã. În anii ºaizeci se numãrau
printre ei scriitorii Monica La zar, Rodica ºi
Mircea Braga (primii comentatori5 ºi cumpãrãtori 
ai lucrãrilor tânãrului art ist), prozatorul Mircea
Mar ian (care va dedica un capitol de ro man pic -
turii monocrome a lui Mihai Olos „Tava cu pã -
sãri”6) , folcloristul Ion Chiº-ªter, compozitorii
Isidor Râpã, Liviu Borlan ºi, nu în ultimul rând,
remarcabilul poet ºi traducãtor Ga briel Georges -
cu, fãcând naveta din Satu Mare pentru a preda la
Institutul Ped a gogic. Din aceastã perioadã da -
teazã prietenia lui Mihai Olos cu ziariºtii poeþi
Ion Bellu ºi Vasile Radu Ghenceanu, cu poetul ºi
folcloristul Dumitru Iuga (alias Ion Bogdan) sau
cu Ion Vultur, viitorul profesor de esteticã, unul
dintre cei mai buni cunoscãtori ai operei artis -
tului. La sesiunile ºtiinþifice organizate la Fa -
cultatea de Litere participau invitaþi de marcã,
printre ei academicianul Alexandru Rosetti, pro -
fesorii Boris Cazacu, Tatiana Slama-Cazacu,
Zoe-Dumitrescu Buºulenga, Mircea Zaciu ºi
Dumitru Pop, muzicologul George Sbârcea sau
criticul de artã Raoul ªorban. Cu folcloristul ºi
etnologul Mihai Pop tânãrul art ist va avea o rela -
þie deosebit de apropiatã. Prin intermediul Monicãi
La zar îl va cunoaºte pe filozoful Constantin Noica,
pe care îl va însoþi într-o cãlãtorie ritualã prin
Maramureº7.

Programul de dupã-amiazã la ªcoala Popu -
larã de Artã îi permite sã lucreze dimineþile. Pic -
teazã ºi deseneazã, dar neavând ate lier, se implicã 
mai mult în viaþa literarã, frecventând cenaclurile
din oraº ºi judeþ, scriind ºi publicând articole,
poezii ºi desene în ziarul lo cal, în suplimentul
literar Maramureº, în antologii lo cale sau cen -
trale ºi în revistele din þarã. Dupã cãsãtorie, i se va 
repartiza o locuinþã ºi unul din atelierele de la
colonia pictorilor. Având, astfel, posibilitatea sã
lucreze mai intens, participã cu lucrãri la expo -
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ziþiile judeþene (la care expusese ºi ca stu dent) ºi
cele naþionale, are primele expoziþii personale la
Muzeul de Artã din Baia Mare (1965), Complexul 
Turistic Borºa (1966), apoi la Galeria „Simeza”
din Bucureºti (1968). Alãturi de lucrãrile în ulei
pe pânzã, expune picturi pe lemn sau sticlã pe
teme pro fane, dar cu aluzie evidentã la arta bise -
riceascã. Prima sculpturã inspiratã de fus, pe care
o va intitula mai întâi „Secretul”, iar apoi „Uni -
rea”, o expusese în 1965, figurând apoi în mai
multe expoziþii. 

Urmãrind îndeaproape activitatea colegilor
sãi, publicã interviuri, recenzii, glose de artã ºi
articole despre folclor. Va da ºi numeroase inter -
viuri, ce vor apãrea în cotidianul lo cal ºi în dife -
rite reviste din þarã. Primit întâi stagiar, iar apoi
membru definitiv al U.A.P. R., cãlãtoreºte deseori 
la Bucureºti, unde cunoaºte pe colegii de breas lã
stabiliþi în capitalã, printre cei mai apropiaþi
fiindu-i sculptorul Ion Vlasiu ºi pictorul Constan -
tin Dipºe. Frecventând Casa Vernescu, îºi aflã o
mulþime de prieteni ºi în lumea literarã. Îi reîn -
tâlneºte pe Ion Papuc, care a scris despre prima sa
expoziþie în „Tri buna”8, pe Nicolae Prelipceanu,
pe Gheorghe Pituþ, pe Ana Blandiana ºi Romulus
Rusan, pe Ioan Alexandru; se împrieteneºte cu
Nichita Stãnescu ºi Ion Horea. Toþi aceºtia, dar ºi
alþii, vor contribui la cunoaºterea sa ca art ist,
scriind despre expoziþiile lui sau publicându-i
poezii, articole ºi reproduceri în revistele literare. 

Lucrãrile lui Mihai Olos expuse în capitalã
sunt remarcate de Petru Comarnescu, primul care
observã în ele simbioza dintre arhaic ºi mod ern,
iar la sculpturile în lemn, afinitãþile cu op era lui
Constantin Brâncuºi. Iatã cum îl caracteriza încã
de la prima expoziþie din capitalã: „Ca ºi meºterii
din popor, Mihai Olos creeazã nu numai cu
gândul la el însuºi, ci ºi la lumea cãreia îi aparþine
ºi de aceea are sorþi de a fi român ºi uni ver sal
totodatã, de a fi tradiþional ºi mod ern, cu o notã
foarte personalã de art ist intelectual, de meºter
poet”9. Expoziþiile artistului sunt comentate ºi de
alþi critici de artã din capitalã: Ion Frunzetti, Ni colae
Argintescu-Amza, Olga Buºneag, Constantin
Prut ºi Alexandra Titu. Cu ocazia Colocviului
„Brâncuºi” din 196710, când Mihai Olos participã

cu lucrãri la expoziþia „13 tineri artiºti” de la sala
„Kalinderu”, este prezentat de Petru Comarnescu
celor mai importanþi brâncuºologi strãini, între
care Carlo Giulio Argan, Palma Bucarelli (reîn -
tâlniþi apoi la Roma) ºi Carola Giedeon Welcker,
pe care o va vizita mai târziu acasã la ea în
Elveþia. 

Prima cãlãtorie peste hotare a fost în Unga -
ria ºi Cehoslovacia, în februarie 1965, împreunã
cu soþia. La Budapesta, pe lângã Muzeul de Artã,
viziteazã atelierul pictorului Jenõ Barcsay, au -
torul impresionantei Anatomii artistice, originar
din satul Nima (judeþul Cluj), mare admirator al
lui Brâncuºi. La o expoziþie internaþionalã de la
Bratislava, tânãrul art ist are ocazia sã vadã prima
oarã lucrãrile unor mari artiºti contemporani,
ºtiu te doar din reproduceri. La Praga, este im -
presionat de exponatele de la Muzeul Etnologic
Náprstek. 

În urma expoziþiilor personale din Baia
Mare, Borºa ºi Bucureºti, i se vor selecþiona lu -
crãri de picturã pentru expoziþiile de peste hotare
ale artiºtilor români, iar cu sculpturã va participa
la „Trienala de la Milano” din 1968. Însã cea mai
importantã experienþã pentru cariera sa a fost ºe -
derea de ºase luni în Italia. A plecat din þarã la
început de septembrie 1968, dupã naºterea fiicei
sale, obþinând paºaportul fiind recomandat, de
scri i toarea Monica La zar, lui Ion Brad, funcþionar 
la Externe în acel mo ment. Are, astfel, ocazia de a 
vizita – pe fondul unor proteste politice ale stu -
denþimii – ampla expoziþie internaþionalã „Bie -
nala de la Veneþia” din 1968, impresiile publi -
cându-le la întoarcere în revista „Echinox”11.
Fiind cazat la Ac a de mia di Ro ma nia din Roma, va 
pregãti prima sa expoziþie personalã din strãi -
nãtate, cu picturi pe pânzã, lemn sau sticlã ºi
sculpturi. Deschisã la Galeria Felluca în februarie 
1969, la vernisaj au fost de faþã ataºatul cul tural
de la Ambasada României, ambasadorul Bra -
ziliei, artiºti ºi critici, personalitãþi din di as pora,
dar ºi actori ºi regizori de la Cinecitta. Artistul,
purtând barbã, asemenea dacilor de pe Columna
lui Traian, înveºmântat cu o gubã miþoasã, sub
care avea ºi un „uioº” oºenesc, cântã folclor din
Maramureº ºi þâpureºte, fiind apoi invitat sã cânte 
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8 Ion Papuc, Expoziþie la Baia Mare, „Tri buna”, Cluj, 26 au gust 1965.
9 Petru Comarnescu, Pictorul Mihai Olos, „Luceafãrul”, X, 33(277), Bucureºti, 19 au gust 1967.
10 Petru Comarnescu, O prezenþã maramureºeanã la Colocviul Brâncuºi, „Pentru so cial ism”, XVII, 4286, Baia Mare, 4

noiembrie, 1967.
11 Mihai, Olos, Anonimat ºi efemer. Avangarda plasticã din Italia, „Echinox”, I, 7-8, Cluj, au gust-septembrie 1969, p. 33.



ºi la Ra dio Roma12. Expoziþia s-a bucurat de co -
mentarii favorabile în presa din capitala italianã13

ºi a avut ecouri în publicaþiile culturale din þarã14.
Artistul se va întoarce acasã în martie 1969. Ca
urmare a succesului expoziþiei, în 1970 i se de -
cerneazã Premiul Tineretului al Uniunii Artiºtilor 
Plastici din România.

În Baia Mare i se încredinþeazã decorarea
interioarã a Clubului Tineretului. O face în stil
pop u lar, cu bãnci de lemn acoperite cu pãnurã în
culoarea zadiilor ºi mãreºte iluzia spaþiului cu
mari oglinzi circulare, realizate la fabrica de sticlã 
din satul de naºtere al maicii sale, Poiana Codrului15.
Câºtigã concursul pentru decorarea holului nou-con -
struitului cinematograf „Dacia” (arhitect Viorel
Neaga) ºi executã o lucrare de 120 mp din plãci de 
metal, cu efecte de pop-art ºi artã cineticã, sculp -
toriþei Valentina Boºtinã re venindu-i decorarea
frizei16. Din onorariul primit, artistul face o
excursie prin B.T.T. în Japonia. Viziteazã „Expo” 
Osaka, unde erau expuse ºi lucrãri monumentale
ale unor importanþi artiºti internaþionali. Este ºi
ocazia de a descoperi simi litudini între folosirea
lemnului la japonezi la construirea templelor ºi
arhitectura bisericeascã româneascã. 

Revenind în þarã, va iniþia, pe lângã lu -
crãrile de picturã ºi sculpturã, o serie de „hap pen -
ing”-uri începute cu „25”17 (24 au gust 1969), al
cãror tâlc ascuns le era cunoscut doar apropiaþilor
artistului. Cel mai de rãsunet dintre acestea va fi
cel de la mina Herja, „Aur ºi Grâu” (14 noiembrie
1972), cu prezenþa directorului minei ºi a mi -
nerilor în pauza dintre douã ºuturi. Modulul inspi -
rat de nodul fusului, construit cu lingouri de aur –
aduse cu aprobarea autoritãþilor lo cale din te -
zaurul filialei B.N.R. – a fost aºezat pe o masã
aºternutã cu grâu. Pe lângã simbolistica evidentã,
„hap pen ing”-ul trimitea la munca deþinuþilor po -
litici de la mina din Baia-Sprie. O demonstraþie de 
„land art” a fost „Pãmânt” (Cuhea, mai 1973),
sãpând, cu ajutorul unor prieteni, negativul ace -
luiaºi modul. Evenimentul ce putea avea diferite

interpretãri, artistul l-a considerat mai târziu o
prevestire a morþii tatãlui sãu. Un alt „hap pen -
ing”, inspirat de articole apãrute în „Scânteia”
despre poluarea din Baia Mare, va fi „Împotriva
poluãrii” (1979), un pro test ºi împotriva risipei
grâului atât de preþios pentru þãranul român. Ar -
tis tul, parcã mustrat de un porumbel cu un bob de
grâu în cioc, mãturã grâul scurs pe carosabil din
camioanele care îl transportau la moara din apro -
piere coloniei pictorilor unde se afla atelierul sãu. 

În 1973, cu ocazia colocviului organizat de
Societatea „Eminescu” din Freiburg în mai multe
oraºe din România, printre care ºi Baia Mare,
Mihai Olos îi întâlneºte pe Paul Miron, profesor
de romanisticã la universitatea din Freiburg, pe
asistenta acestuia, Elsa Lûder, ºi pe studenta lor,
Helga Fessler. Anul urmãtor de cide sã facã o
cãlãtorie de studii în Franþa ºi îi va vizita în drum
spre Paris. Ajuns în capitala francezã în toamna
lui 1974, cu scrisori de recomandare de la
Constatin Noica, cunoaºte mari personalitãþi din
di as pora, între care: Mircea Eliade, Emil Cioran,
Monica Lovinescu, Vir gil Ierunca, criticul de artã 
Ionel Jianu, regizorul Paul Barbãneagrã. De la
filozoful ªtefan Lupaºcu primeºte cu dedicaþie
cartea L’ énergie et la matiPre psychique (1974) ºi 
un ex em plar din cartea în douã vol ume a lui
ªtefan Odobleja Psychologie consonanstiste
(1938- 1939). Perioada ºederii fiind prea scurtã,
nu va reuºi sã-ºi organizeze o expoziþie personalã. 
Dar începe materializarea proiectului sãu „O sta -
tuie umblã prin Europa”. Cu titlul parodic inspirat 
de partea introductivã a Manifestului Partidului
Comunist a lui Marx ºi Engels, „acþiune” (per for -
mance) prelungitã în timp (1974-1988), a constat
din instantanee fotografice cu modulul „Oraºului
Uni ver sal” ridicat în aer ca un sceptru, alãturi de
monumente de importanþã istoricã din Franþa
(Ron champ), Spania (Sa grada Fa milia, Bar ce -
lona), Italia (Vezuviu), Grecia (Olimp, Meteora,
Podul Arta, Acropole) Turcia (Gordion), sau Da -
nemarca (Piatra cu Rune de la Fell ing).

650

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

12 V. R. Ghenceanu, op.cit.
13 Derna Querel, Art Cen tre: Olos, „This Week in Rome”, XX, 8, Roma 21-22 febbraio, 1969; Trucchi, Lorenza, Pittura

sul vetro alla Felluca e alla biblioteca geermanica, „Momento-sera”, XXIX, 55, Roma, Marzo, 1969, p.9. 
14 Ion Vultur, O manifestare revelatoare: Expoziþia lui Mihai Olos la Roma, „Pentru so cial ism”, XIX, 4715, Baia Mare,

22 martie 1969.
15 Club închis ºi am bi ent distrus.
16 Dupã 1990, decoraþia din holul cinematografului a fost demontatã de cei în a cãror administrare a ajuns clãdirea.
17 Pe lângã evidenta referire la 23 Au gust, hap pen ing-ul fãcea aluzie la romanul Ora 25, al lui Constantin Vir gil

Gheorghiu (publicat în România abia dupã 1990), despre soarta unui þãran român în timpul rãzboiului, apãrut la Paris
în 1949, care a inspirat filmul lui Carlo Ponti din 1967, cu o distribuþie de zile mari. 



Împreunã cu Ion Bogdan iniþiazã, în 1976, o 
asociaþie de arte – „Mãiastra”, ce îºi propunea
„pro movarea manifestãrilor de artã din zona Mara -
mu reºului în con text naþional”. Prima publicaþie,
„Foaia Mãiastra”, fiind dedicatã Centenarului
Brân cuºi, a fost oferitã de art ist participanþilor de
la Bucureºti ºi Târgu-Jiu18. Printre criticii veniþi
la Centenar era ºi Athena Tacha Spear, sculptoriþa 
de origine vlahã din Grecia, stabilitã la Oberlin
(S.U.A.), autoarea monografiei Pãsãrile lui
Brâncuºi19. La invitaþia artistului, aceasta va face
o cãlãtorie în Maramureº. La Sighet va vizita
muzeul etnografic ºi va scrie un comentariu despre
expoziþia cu lucrãrile lui Mihai Olos aºezate între
exponatele originale de artã popularã, definind
„nodul” ca „esenþã a tridimensionalitãþii”20.

 Aceastã perioadã este pentru art ist ºi una de 
intensã documentare din cãrþi ºi articole din re -
vistele de artã la care fa milia avea abonament sau
care erau trimise de prietenii din strãinãtate. Tot
atunci consultã lucrãri despre ur ban ism îm pru -
mutate de la prietenii sãi arhitecþi. În con secinþã,
se orienteazã spre constructivism, face schiþe ºi
lucrãri cu permutãri progresive ºi pânze de mari
dimensiuni în culorile steagului naþional. Însã,
aºa cum va afirma Alexandra Titu, „arta popularã
rãmâne o resursã formalã pentru dis cursul ºi sem -
nul ab stract ce îºi depãºeºte ab strac þia în conþi -
nutul simbolic ºi în cazul unor con vergenþe cu
neomodernismul constructivist la lui Mihai
Olos”21. Mai tânãrul critic Mihai Driºcu, cura -
torul expoziþiei de la Bucureºti „Arta ºi Ora ºul” îi
va oferi un spaþiu aparte, ca recunoaºtere a sa ca
art ist con cep tual. 

Plecarea în Germania din 1976 este ho -
tãrâtoare pentru cariera sa artisticã. La expoziþia
„Documenta 6” de la Kassel (1976) va participa la 
atelierele organizate de faimosul Jo seph Beuys22,

autorul conceptului de „sculpturã socialã”. Acolo
îºi va expune maramureºeanul proiectul „Ora -
ºului Uni ver sal”, stârnind admiraþia artistului
ger man care va exclama la sfârºitul expunerii
„Endlich, ein Künstler!” (În sfârºit, un art ist!).
Tab la pe care ºi-a desenat Olos modulul a fost
inclusã de Beuys în „instalaþia” expusã în pavi -
lionul cen tral al Bienalei din Veneþia în 198023.
Datoritã recomandãrii lui Jo seph Beuys, Mihai
Olos va obþine un „Lehrauftrag” (lectorat) la Uni -
versitatea din Giessen, unde va petrece ºase luni.
Þine seminarii dem on stra tive cu studenþii ºi lu -
creazã în atelierele universitãþii pentru a-ºi pre -
gãti expoziþiile de la Wickstadt (1978, 1981) ºi de
la primãria oraºului Giessen (1980). Reîntâlnirea
cu Jo seph Beuys, în 1981, este prilejul unui „per -
for mance”, artistul ger man tãind simbolic un mo -
dul dintr-o structurã complexã a lui Olos24. Expo -
ziþiile, la fel ºi „per for mance”-urile din Germania:
„Gând românesc pentru Germania”, „Dedeochiul”
ºi „Omagiu lui Rilke” (înregistrat pe peliculã)
s-au bucurat de un deosebit succes de pub lic ºi au
fost comentate în presa germanã. La întoarcere,
artistul e prezent cu lucrãri la expoziþia „Studiul”
de la galeria „Bas tion” de la Timiºoara, împreunã
cu artiºti experimentaliºti din generaþia sa.

Remarcat în þarã încã de la primele sale
expoziþii de critici importanþi, Olos este inclus
încã din 1970 în cãrþi de referinþã precum Pictura
româneascã în imagini. 1111 reproduceri25,
urmat de Dicþionarul artiºtilor contemporani a
lui Octavian Barbosa26 (1976), iar apoi în Dicþio -
narul de artã modernã a lui Constantin Prut27

(1982) ºi în 13 pictori români contemporani de
Alexandra Titu28 (1983), alãturi de pictori im -
portanþi ca Horia Bernea, Ilie Boca, Sorin
Dumitrescu, ªtefan Câlþia, Mihai Gherasim,
Eugen Tãutu ºi alþii. Atelierul artistului de la
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18 Publicaþia, sub formã de „foaie”, a fost urmatã de caiete de poezie ded i cate întâlnirilor cu revistele „Viaþa ro -
mâneascã”, „Luceafãrul” ºi „Astra”, ilustrate de Mihai Olos. Se reia publicarea dupã 1990, dar, din lipsã de fonduri, îºi
înceteazã apariþia.

19 Athena T. Spear, Pãsãrile lui Brâncuºi. Traducere ºi prefaþã de Ana Olos, Editura Meridiane, Bucureºti 1976.
20 Athena Tacha, Mihai Olos în Muzeul Maramureºului, „Tri buna României”, VI, 101, Bucureºti, 15 ianuarie 1977,

p. 13.
21 Alexandra Titu, Experimentul în arta româneascã de dupã 1960, Editura Meridiane, Bucureºti, 2003, p. 69.
22 Helga Fessler, Un român la Documenta, „Prisma”, X, 9, septembrie, 1978, p. 33.
23 Helga Fessler, Reîntâlnire Beuys-Olos, „Prisma”, XIII, 9, septembrie 1981, p. 34-35.
24 Ibi dem.
25 Vasile Drãguþ, Vasile Florea, Dan Grigorescu, Marin Mihalache, Pictura româneascã în imagini. 1111 reproduceri,

Editura Meridiane, Bucureºti, 1970.
26 Octavian Barbosa, Dicþionarul artiºtilor români contemporani, Editura Meridiane, Bucureºti, 1976.
27 Constantin Prut, Dicþionar de artã modernã, Editura Albatros, Bucureºti, 1982.
28 Alexandra Titu, 13 pictori români contemporani, Editura Meridiane, Bucureºti,1983



Colonia Pictorilor, vizitat de personalitãþi im por -
tante din þarã sau de peste hotare, în trecere prin
Maramureº, devine un loc de întâlnire pentru boe -
ma literarã ºi artisticã din oraº sau judeþ ºi un loc
de pelerinaj pentru confraþi ºi jurnaliºti din capi -
talã sau provincie29. Cititorilor de peste hotare le
este prezentat în revista „Ro ma nia To day”30. 

ªtiindu-se supravegheat, artistul cautã sã-ºi
protejeze fa milia, þinând-o la adãpost de viaþa sa
publicã, acceptând aparent niºte „compromisuri”. 
În urma telegramei de felicitare trimise de Sal va dor
Dali primului secretar al P.C.R. devenit pre ºe -
dintele republicii, artistul picteazã (la fel ca ºi alþi
colegi de generaþie) cuplul prezidenþial, dar în
costum pop u lar, cu fusul maramureºean drept
scep tru. Reproducerea picturii în Calendarul Ma -
ra mureºului, întocmit împreunã cu Ion Bogdan ºi
Nicoarã Timiº de la Centrul Creaþiei Populare, a
contribuit la acceptarea tipãririi lui. Conþinând
articole, traduceri ºi o antologie de texte din fol -
clorul maramureºean, calendarul a avut un larg
ecou în presa centralã ºi datoritã prestigiului de
care se bucura deja artistul31. 

În iunie 1983, la Bucureºti, prietenii sãi
Liviu Petrina ºi Ioan Alexandru îl prezintã filo -
zofului japonez Daisaku Ikeda care vizita
România. Filozoful fiind ºi fondatorul Muzeului
„Fuji” din Tokio, autoritãþile culturale de atunci
i-au oferit în dar sculptura lui Mihai Olos „Rostul
lumii”32. Expusã mai apoi la Muzeul „Fuji”,
sculptu ra va fi premiatã cu Medalia de Argint în
1985.

O schimbare de perspectivã artisticã se vã -
deºte în picturile lui Mihai Olos cu seria „Mãtrã -
guna”, pe o temã de magie folcloricã descrisã de
Mircea Eliade, dar cunoscutã de el din practicile
încã vii în sate din Maramureº. Cele în jur de
cincizeci de picturi în acrilic reflectã o viziune
formalã nouã, pe de o parte, sub influenþa ex -
presionismului ger man, pe de alta, oglindind pro -
pria sa crizã artisticã din care încearcã sã se sal -
veze. Nu e de mirare cã Olga Buºneag ºi-a
inti tulat „Infernul în iarbã” recenzia lucrãrilor din

serie expuse, în vara lui 1983, la Muzeul Lite -
raturii Române, la vernisajul expoziþiei vorbind
poetul Nichita Stãnescu. 

În 1984, Mihai Olos, concediat din postul
ocupat temporar la Muzeul Judeþean de Artã, re -
curge la manufacturarea unor obiecte artizanale
(mãrþiºoare, ilustrate, cravate etc.). Ca ilustrare a
articolelor sale despre modã, face o serie de rochii 
dupã croiul costumelor populare, din materiale
pictate ºi cusute la maºinã de el însuºi, care sã fie
vândute la magazinul Fondului Plas tic. Prezen -
tarea lor în curtea coloniei de pe str. Victoriei nu
se bucurã de niciun ecou. 

Un mo ment im por tant pentru art ist va fi
simpozionul de la fabrica „Faimar” din Baia
Mare, cu realizarea unor variante din ceramicã bi- 
ºi tridimensionale, de diferite mãrimi ale mo -
dulului sãu ºi a unor piese pictate (farfurii, pla -
touri, vaze), premiate de juriul simpozionului33. O 
lucrare decorativã de dimensiuni mai mari, re -
prezentând structura „Oraºului Uni ver sal” ºi
aban donatã acolo, a fost recuperatã de pictorul ºi
profesorul Nicolae Suciu, montatã în holul clã -
dirii de pe strada Criºan nr. 10 a Facultãþii de
Litere, Centrul Universitar Baia Mare, unde func -
þio nea zã Secþia de arte. 

Tot datoritã penuriei din anii optzeci, dese -
natul cu tuº negru pe blocuri mici de hârtie a
devenit o activitate permanentã a artistului, pre -
textul ironic fiind renunþarea la fumat. Expoziþia
„Desemnul continuu” a acoperit pereþii clãdirii
centrale din Colonia Pictorilor cu peste 1000 de
„mostre” pe diferite teme, incluzând ºi ciclul de
„Cãlãriri voievodale”, schiþe ale unui mon u ment
dedicat voievodului Bogdan, pentru care artistul
fãcuse ºi mulaje în lut, rãmas, însã, printre pro -
iectele sale nerealizat.

Cu ocazia plecãrii în Germania din 1988,
pregãteºte o expoziþie cu picturi ºi sculpturi în
lemn care va fi deschisã la Nijmeegs, Olanda,
având un cat a log cuprinzãtor, prefaþat de direc -
torul muzeului, Hans Van den Grinten34 ºi tipãrit
în condiþii grafice excelente. Astfel cã artistul nu
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29 De exemplu, Gheorghe Pârja: Mihai Olos: Cinstea ºi munca, ochii ºi pruncii, acestea ne sânt viaþa, op era, „Flacãra”,
XXVIII, 6 (1235), Bucureºti, 8 februarie 1979, p. 12; Petru Dunca, Tot ceea ce fac este o simbiozã între creaþie, viaþã
ºi cos mos,  „Cronica”, XIV, 49(8297), Iaºi, 4 decembrie 1981, p. 1,7.

30 Mariana Ionescu, An art ist cap ti vates his au di ence, „Ro ma nia To day”, nr. 2, Bucureºti, 1980, p.60, 62.
31 Ana Blandiana, Calendarul Maramureºului, în „România literarã”, XIV, 1, Bucureºti, 1 ianuarie 1981.
32 Con form unei informaþii oferite de Dl. Liviu Petrina.
33 Gheorghe Vida, Baia Mare: Simpozion naþional de ceramicã, „Arta”, XXXII, 2, Bucureºti, 1965.
34 Hans van der Grinten (Ed.). Mihai Olos. Houten en schilderijen. Holzskulpturen und Bilder. Nijmeegs Mu seum

„Commanderie Sint-Jan”, 11 No vem ber-10 De cem ber 1989.



se aflã în þarã în perioada evenimentelor din de -
cem brie 1989.

Revenit în þarã la începutul lui ianuarie
1990, intenþioneazã sã se implice în politicã, alã -
turându-se prietenilor sãi susþinãtori ai reînvierii
Partidului Naþional Þãrãnesc. Însã, dezamãgit de
evenimentele politice, la fel ca alte mari per -
sonalitãþi din ºtiinþã sau artã de-a lungul vre -
murilor, ajunge la concluzia cã îºi poate servi mai
bine þara ºi neamul dedicându-se realizãrii depli -
ne a potenþialului sãu ca art ist. 

În toamna lui 1992 pleacã cu o bursã la
Castelul Artiºtilor de la Wiepersorf, unde pic -
teazã ºi lanseazã proiectul „Tripodul de aur de la
Berlin”35, un mon u ment al unificãrii Germaniei.
Tot acolo va avea o colaborare cu poeta Lioba
Happel, scriind împreunã un ciclu de 12 poeme în
germanã, publicate mai întâi în revista „Deut sche
Literatur”36, apoi în volumul Liobei Happel Der
Schlaf überm Eis.Gedichte37. 

Despãrþindu-se de familie, se sta bileºte în
sud-vestul Germaniei, nu departe de graniþa fran -
cezã. Se va cãsãtori cu doamna Helga Fessler, cea
care, de-a lungul anilor, îl þinuse la curent cu
evenimentele artistice din Vest, trimiþându-i re -
viste ºi articole, ºi care fusese martorã ºi tra -
ducãtoare la manifestãrile sale artistice din
Germania ºi Olanda ºi a semnat comentarii despre 
expoziþiile din Germania. Nu renunþã, însã, la
cetã þenia românã ºi îºi pãstreazã atelierul de la
Colo nia Pictorilor din Baia Mare. Va reveni ep i -
sodic, contribuind cu lucrãri la expoziþiile de artã
lo cale ºi colaborând la nou-înfiinþatele publicaþii
bãi mãrene. În acelaºi timp, participã la expoziþii
din þãrile învecinate. La Biserica Greacã de la
Vác, Ungaria, i se deschide o expoziþie personalã
ºi i se tipãreºte un cat a log în toamna lui 1993. La
împli nirea vârstei de 60 de ani se organizeazã o
expoziþie aniversarã la Galeriile de Artã Baia
Mare ºi Con siliul Judeþean Maramureº îi acordã o 
„Diplomã de merit”. În 2001, expune la Trienala
de sculp turã micã de la Murska-Sobota, Slovenia, 
unde lanseazã un man i fest ar tis tic38 ºi este primit

ca unul dintre cei mai reprezentativi artiºti
contem porani. În 2010 este prezent la o expoziþie
co lec tivã la Kecskemét, Ungaria. Cu ocazia îm -
plinirii vârstei de 70 de ani, Filiala din Baia Mare
a U.A.P.R. i-a organizat o expoziþie, cinstindu-l
cu „Marele premiu” ºi propunându-l pentru pre -
miul pentru artã al Academiei Române pe 2011,
re ferenþi fiind profesorii universitari Constantin
Prut ºi Alexandra Titu. Muzeul Brukenthal de la
Sibiu i-a organizat o expoziþie aniversarã în 2010. 
În 2012, Uniunea Artiºtilor Plastici din România
i-a conferit „Di ploma de excelenþã pentru întrea -
ga activitate în serviciul artei”. Tot în 2012, orga -
nizatorii expoziþiei „Artistul ºi puterea. Ipostaze
ale picturii româneºti în perioada 1950-1990”39,
includ din lucrãrile sale, atât la secþiunea „ªcoala
de la Baia Mare”, cât ºi la „Ecouri ale construc -
tivismului”. În 2014, la Muzeul Judeþean de Artã
din Baia Mare i se expun lucrãri la expoziþia
temporarã „Generaþia 60”. 

Se stinge din viaþã la 22 februarie 2015, la
reºedinþa sa din Amoltern, Endigen, unde va fi
înhumat în ziua în care ar fi împlinit 75 de ani. În
toamna aceluiaºi an figureazã cu lucrãri în seria
de expoziþii „Art En coun ters” de la Timiºoara.

Extensiva retrospectivã „Efemeristul”40,
organizatã de echipa de la Muzeul Naþional de
Artã Contemporanã din Bucureºti, condusã de
directorul instituþiei, criticul ºi artistul plas tic
Cãlin Dan, a fost deschisã din mai 2016 pânã în
octombrie 2017. La vernisaj a fost prezent ºi a
rostit o alocuþiune ambasadorul Germaniei,
Werner Hans Lauk. Expoziþia cu 400 de lucrãri
din diferitele perioade de creaþie, comentariile
afiºate pe pereþi sau alãturi de exponate suplinind
lipsa catalogului, cu proiecþia unui film despre
art ist, a avut numeroºi vizitatori români ºi strãini.
A fost primul prilej de a oferi o vedere de an -
samblu asupra operei polimorfe a lui Mihai Olos,
prilej pentru recunoaºterea sa ca una dintre cele
mai importante personalitãþi, nu doar în contextul
artei plastice româneºti, ci ºi din galeria artei
contemporane universale. Numeroasele ecouri
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35 Helga Fessler, Tripodul de aur de la Berlin. Mihai Olos la Wiepersdorf, „Prisma”, XXV, 1/1993.
36 Lioba Happel, Das kalte Prizip. 12 Gedichete nach gemeinsamen Niederschriften von Gesprächen mit Mihai Olos,

„Neue Literatur”, 1, 1994.
37 Lioba Happel, Der Schlaf überm Eis.Gedichte, Schöffling & Co, Frank furt am Main, 1995, p. 53-67.
38 Mihai Olos, Olospolis. Carta de la Murska-Sobota, „Verso”, V, nr. 79, Cluj-Napoca, 16-18 februarie 2010, p. 6-75. 
39 Ruxandra Garofeanu, Dan Hãulicã ºi Paul Gherasim. Artistul ºi puterea. Ipostaze ale picturii româneºti în perioada

1950-1990, Art-So ci ety, Bucureºti, 2012, p.109 ºi 151.
40 Unul din numele de cod cu care figura artistul în dosarului sãu de urmãrire aflat la CNSAS, expus într-o salã a

expoziþiei.
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din presã au continuat ºi dupã închiderea expo -
ziþiei, iar echipa de la muzeu lucreazã în conti -
nuare la întocmirea unui cat a log raisonné al lu -
crãrilor artistului. 

Tot în 2016 a avut loc o expoziþie la Galeria
Plan B din Berlin, organizatã de curatorul
acesteia Mihai Pop. Lucrãri ale sale au mai fost
expuse la Ma drid, New York ºi la o importantã
expoziþie de artã contemporanã la Hong-Kong, în
mai 2018. Iar în noiembrie 2018 urmeazã sã i se
deschidã lui Mihai Olos o expoziþie în atelierul lui 
Brâncuºi de la Centrul Pompidou din Paris, ca o
întâlnire în postumitate cu sculptorul pe care îl
considerase mereu ca model.

Este în curs de editare ºi partea literarã a
moºtenirii artistului, constând în glosele de artã,
scrieri despre folclor sau artiºti, interviuri pu -
blicate în ziare ºi reviste din þarã sau strãinãtate,
corespondenþã, dar ºi op era poeticã, din care un

florilegiu a apãrut în revista „Archeus” (An V, nr.
2), republicat în anul dispariþiei artistului (nr. 11
(40) /2015), din pãcate, fãrã a fi fost vãzut de el în
prealabil41.

Cu toatã prezenþa lucrãrilor sale de artã în
muzee ºi colecþii particulare în þarã ºi în strãi -
nãtate, importanþa operei lui Mihai Olos este abia
în curs evaluare ºi recunoaºtere, pentru a con -
tribui la renumele internaþional al Centrului Ar tis -
tic bãimãrean, unde unul dintre atelierele rea -
menajate îi poartã numele, la fel ºi ºcoala din
comuna sa natalã, Ariniº.

Cât despre fusul ºi nodul sãu, cãruia Mihai
Olos a fost primul care i-a remarcat, în anii ºaizeci ai 
secolului trecut, sensul ascuns, potenþialul este tic ºi
constructiv, dincolo de a fi încã (!) obiect utilitar sau 
dar oferit de flãcãi iubitelor, el este prezent mai nou
ca obiect decorativ sau kitsch de diferite di men -
siuni, subiect de carte, reprodus pe cãrþi...
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41 V. ºi Ana Olos, Mar gi na lia: Mihai Olos ºi poezia, „Nord Literar”, nr. 5 (155), Baia Mare, 2016, on line.



Augustin Cozmuþa
1944-2015

Florian ROATIª

Nãscut în Þara Chioarului, în comuna
Cerneºti, la 14 noiembrie 1944,
într-o familie modestã, dar care avea 

− ºi i-a transmis firesc ºi lui – cultul muncii,
Augustin Cozmuþa a avut mereu nos tal gia locului
în care ºi-a petrecut copilãria ºi a absolvit cele
ºapte clase. 

A urmat liceul, de fapt ªcoala Medie, la
Târgu-Lãpuº, instituþie care ºi-a pus o amprentã
beneficã asupra formãrii sale intelectuale, deºi era în 
ul tima parte a obsedantului deceniu (1958-1962).

Dragostea de carte l-a dus pe fiul de þãrani
la Facultatea de Filologie în Clujul universitar,
într-o perioadã de relativã liberalizare (1962-
1967), având ºansa de a beneficia nu numai de
viaþa culturalã clujeanã (librãrii, teatru, operã,
presã etc.), ci ºi de a avea colegi de mare alti -
tudine intelectualã, care vor deveni exponenþi de
frunte ai culturii române: Ana Blandiana, Ioan
Alexandru, Ion Papuc, Vasile Avram etc.

Mare admirator al lui Eugen Lovinescu1 −
pe care l-a preferat lui Titu Maiorescu, abia atunci 
„reabilitat” –, la vârsta când colegii sãi se visau cu 
toþii poeþi, el alege critica literarã, pe care o va
sluji cu pasiune ºi recunoscutã competenþã toatã
viaþa. Nu cum ar fi vrut – în deceniile de început
–, dar cu aplomb ºi vocaþie, fãrã constrângeri
exterioare în ultimele trei decenii.

În anul 1968, Augustin Cozmuþa a devenit
bãimãrean ºi ziarist, stabilindu-se aproape de
Cer neºtiul na tal ºi nu prea departe de Clujul stu -
denþiei sale! – cele douã puncte de atracþie, al
originii ºi al formãrii profesionale, la care va
reveni mereu. 

În perioada 1972-1977 va urma, tot la Cluj,
cursurile Facultãþii de Filosofie, Secþia fãrã frec -
venþã, încheiate cu o lucrare despre Politicul în
publicistica lui Eminescu.

În oraºul Baia Mare, pe care nu l-a mai
pãrãsit, legându-ºi viaþa ºi destinul de acesta, s-a
implicat cu toatã fiinþa sa în profesia prin care a

fost mereu în preajma – ºi nu de puþine ori în
inima – eve nimentelor care au marcat, mai mult
sau mai puþin rel e vant, viaþa acestui colþ de þarã.

A fost, aproape cinci decenii, un observator
atent al fenomenului cul tural, consemnând per ti -
nent ºi cu un ev i dent simþ al valorii tot ce a
însemnat pentru judeþul Maramureº – în care Baia 
Mare a fost un spaþiu cul tural de excepþie – izbuc -
nire de tal ent în creaþia literarã, teatralã ºi artis ticã.

Articolele sale din presã, dar ºi studiile ºi
eseurile risipite cu generozitate prin revistele din
þarã, transilvane în primul rând („Tri buna”, „Stea -
ua”, „Fa milia” etc.), sau lo cale („Archeus”, „Pro
Unione”, „Nord literar”) configureazã o veri -
tabilã istorie a culturii române în gen eral, mara -
mureºene în spe cial.

A îngrijit zeci de cãrþi ale autorilor mara -
mureºeni ºi aproape toate volumele colective apã -
rute între anii 1969-1989 – într-o vreme în care
cultura a însemnat un veritabil refugiu, dacã nu,
cum s-a susþinut, ºi o formã de rezistenþã în faþa ºi
în con tra cenuºiului ºi absurdului gen er ate de
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1 ªi-a încheiat studiile de filologie cu lucrarea de licenþã, E. Lovinescu ºi modernismul, în 1967.



regimul comunist. Publicistul Augustin Cozmuþa
a încurajat ºi a urmãrit cu competenþã axiologicã
op era tinerilor creatori în domeniile literar ºi ar -
tis tic, fiindu-le un adevãrat spirit rec tor în acea
vreme a încorsetãrilor ideologice. Vãzând cã în -
cer cãrile fãcute de intelectualii locului – în frun -
tea cãrora s-a aflat – pentru a scoate o revistã de
culturã în Baia Mare sunt zadarnice2, s-a apelat la
sub sti tute: culegerile literare colective, apãrute
neperiodic, sub titlul „Pagini maramureºene”3,
suplimente cu creaþii ale autorilor maramureºeni,
gãzduite de cãtre unele reviste de culturã4 ºi, nu în 
ultimul rând, suplimentul „Maramureº”5 al zia -
rului „Pentru So cial ism”, resimþindu-se, pe unele
paliere, spiritul ideo logic al acestuia, ca ºi pagina
„Culturã-literaturã-artã” ce apãrea în fie care sâm -
bãtã, cu o consecvenþã demnã de invi diat, în zia -
rul lo cal amintit, mult aºteptatã nu numai de gru -
pul de „literaþi”, ci ºi de masa mare a cititorilor,
dornici de a se informa asupra nou tãþilor cul turale. 
Toate aceste publicaþii au sti mulat, au con centrat
forþele creatoare din judeþ, Augustin Cozmuþa
având rol de „dresor cul tural”, neîncetând sã „vi -
se ze” la o revistã de culturã pe aceste meleaguri.
Visul a prins un prim contur târziu, prin apariþia în
iulie 1995 a revistei „Archeus”. Pornitã cu un firesc
entuziasm, la început în for mat de ziar, apoi în for -
mat de carte, revista ºi-a sus pendat la un mo ment
dat apariþia, din lipsã de fonduri, nefiind sprijinitã
nici de stat, nici de particulari în acea ceþoasã ºi
nesfârºitã tranziþie ºi asta dupã ce îºi dobândise o
notorietate bine meritatã în arealul publicistic al
nordului de þarã6.

Avatarurile scoaterii unei reviste de culturã
cu apariþie regulatã în spaþiul atât de fertil ºi
generos al Maramureºului au luat sfârºit în iunie
2003, când, prin eforturile comune ale lui Au -
gustin Cozmuþa, Sãluc Horvat, Vasile Radu
Ghen ceanu ºi Ion M. Mihai, ieºea de sub tipar
primul numãr al revistei „Nord literar” care, sus -

þinutã financiar de cãtre Consiliul Judeþean Mara -
mureº, a ajuns la numãrul 186, în al 16 an de
existenþã. Cu apariþia „Nordului literar”, s-a îm -
plinit visul nutrit de A. Cozmuþa încã de pe bãn -
cile facultãþii, acela de a „lucra” într-o re dacþie a
unei reviste literare ori de culturã, ba încã în
calitatea de „secretar gen eral de redacþie”. A fost
un nou început, mai ales valoric, al revuisticii
maramureºene, A. Cozmuþa numãrându-se printre
„începãtorii” acestui drum, o adevãratã aventurã
în vremea noastrã.

La deschiderea specializãrii Filo so fie-Jur -
nalisticã la Universitatea de Nord din Baia Mare,
el a fost solicitat sã predea cursul intitulat Pro -
dusul mediatic. Concepere ºi elaborare.

A fãcut-o nu numai cu pasiune ºi com -
petenþã – împãrtãºindu-le studenþilor din bogata
experienþã de gazetar ºi din cultura sa lite rar-fi -
losoficã bine asimilatã, dar ºi cu o certã vocaþie
pedagogicã.

Contactul cu viaþa ºi activitatea universitarã 
l-a motivat sã se înscrie la un doctorat în so -
ciologie, cu o temã despre omul complet al cul -
turii noastre, M. Eminescu, la Universitatea clu -
jeanã, frecventatã de douã ori pânã atunci.

Deþinãtor al unei culturi alese, bogate ºi di -
verse, de care nu fãcea paradã niciodatã, exte -
riorizând-o cu parcimonie, dar elocvent, obþi ne -
rea titlului de doc tor ar fi fost pentru el o simplã
formalitate. Vãzând, însã, frisonanta îmbulzealã
din care ieºeau „doctorii”, oameni care nu aveau
nicio legãturã cu scrisul ºi cercetarea, ba nici
abc-ul domeniului din care fãcea parte tema lor,
A. Cozmuþa – omul care ar fi putut da altora doc -
tor ate − a renunþat.

Acaparat de munca la ziarul „Graiul Mara -
mureºului”, al cãrui re dac tor-ºef a fost aproape
douãzeci de ani, A. Cozmuþa a debutat ed i to rial
relativ târziu, în 1995, cu volumul Punct de
trecere. Interviuri (Editura Gutinul, Baia Mare),
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2 „Forþe literare erau, poate nu suficiente, dar proiectul lansat ºi în sfera publicã n-a dat roade. Visul s-a transformat
iarãºi în nostalgie, vorba filosofului: «N-a fost sã fie!»”. Vezi Augustin Cozmuþa, Alte pagini de criticã literarã,
Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2014, p. 205.

3 Este vorba de volumele: Pagini maramureºene (1970), Nord statornic: antologie (1973), Nord ‘75 (1975), Veghe în
septentrion (1977) ºi Caietele Mãiastra: poezie, prozã, criticã literarã, eseuri (1982).

4 Cum erau revistele „Fa milia”, „Luceafãrul”, „Tri buna” ºi „Vatra”.
5 Cu titlul complet „Maramureº: Supliment pol i tic, so cial-cultural al ziarului «Pentru So cial ism»”, a apãrut din aprilie

1969 pânã în septembrie 1984, având o frecvenþã neperiodicã, de la un numãr pânã la trei anual, cu un numãr variabil
de pagini (16, 24, 32). A. Cozmuþa a lãsat în manuscris un Indice bibliografic al acestui Supliment, care, poate, ar
merita publicat. 

6 Augustin Cozmuþa, op. cit., p. 207.



reunind interviuri cu scriitori care au tre cut prin
judeþul nostru, scrise ºi, unele, pu blicate în di -
ferite reviste în perioada anilor 1976-1986.
Scriitorii ºi artiºtii plastici cu care a dialogat A.
Cozmuþa erau la deplina maturitate artisticã, iar
unii chiar a senectuþii (Gheorghe Chivu, Gheza
Vida, Petre Abrudan, Dimitrie Danciu), la data
apariþiei cãrþii mulþi dintre ei fiind deja „la masa
umbrelor”.

Cu toþii, însã, aveau ce împãrtãºi cititorilor,
oferind, im plicit, modele ºi puncte de reper în cul -
tura românã. Interviurile sunt precedate de un
incitant reportaj – eseu, „Scriitorii vin în Mara -

mureº”, despre atracþia pe care Maramureºul −
„pãmânt de duminicã” dupã expresia lui Ed gar

Papu7 − a exercitat-o asupra scriitorilor români
contemporani ºi nu numai, cãci, ne reaminteºte A. 
Cozmuþa, ºi Eminescu proiectase o cãlãtorie pe
aceste meleaguri încãrcate de istorie, din pãcate,
nerealizatã.

La Baia Mare, la Târgu-Lãpuº, la Rohia sau 
la Sighet, i-au purtat paºii pe Constantin Noica –
în cãutarea unui loc în care sã se „aºeze” prietenul 
sãu N. Steinhardt –, Vasile Netea, Ion Lãn crãn -
jean, Ioan Alexandru – care cu banii luaþi pentru
Imne le Transilvaniei (1976-1978), a contribuit la
con struc þia Casei Poetului de la Mãnãstirea Rohia 8

−, Ed gar Papu, Harry Brauner, D. R. Popescu, Al.
Oprea ºi mulþi alþii. 

Acesta este unul din leit-motivele inter viu -
rilor, legãtura celor chestionaþi cu Maramureºul,
spaþiu al originilor pentru mulþi dintre ei (A.
Buzura, Simion Pop, Vasile Igna, Ion Pop, Ion
Iuga, Dumitru Pop etc.). Atât cei nãscuþi, cât ºi cei 
care ºi-au ales ca „punct de trecere” Mara mu -
reºul, au fost marcaþi de memoria afectivã ºi co -
lectivã a acestui „spaþiu originar” (N. Breban), de
aceastã „esenþã plurimilenarã” a spiritualitãþii noastre
(Tiberiu Utan), recunoscând ex plicit, precum o
face Dumitru Pop, cel plecat din satul lui Badea
George spre a deveni profesor universitar la Cluj, cã 
aparþin acestui spaþiu geografic, oriunde s-ar afla. 

Evitând lucrurile comune, dar ºi sen za þio -

nalul din viaþa literarã – atât de des cãutat astãzi
de alþii – A. Cozmuþa ºtie sã provoace ºi reuºeºte
sã capteze atenþia prin întrebãri directe, uneori de -
rutante, dar întotdeauna pertinente, precum cele
privind existenþa unui topos ardelenesc, la care
rãspund Vasile Igna ºi Ion Iuga.

Prima carte a lui A. Cozmuþa aduce în faþa
cititorului un crâmpei de istorie literarã, ce trans -
cende interesul lo cal, constituind o mãrturie a
arderii ºi dãruirii întru creaþie a unor oameni care
au fost, vorba cronicarului, „sub vremi”. Unii au
trecut, între timp, în eternitate (Gh. Chivu, Ion
Iuga, Petre Abrudan etc.), alþii au trãit decepþii,
seisme ºi receptãri tensionate dupã 1989 (Ana
Blandiana, N. Breban, A. Buzura etc.). 

Cartea rãmâne ºi pentru A. Cozmuþa un
punct de trecere la un alt punct: de vedere! Este
vorba de a doua carte, Punct de vedere (Editura
Universitãþii de Nord, Baia Mare, 2000), cu prin -
zând o selecþie din editorialele scrise pe parcursul
primilor zece ani de libertate ºi publicate în co -
tidianul „Graiul Maramureºului”.

Conºtient de efemeritatea articolului de ziar,
A. Cozmuþa ºi-a conceput ºi realizat munca sa de
ed i to ri al ist cu deplinã responsabilitate, consi de -
rând mai degrabã o servitute, decât un avantaj
faptul de „a fi pagina întâia”9. Lucru lesne de
înþeles, dacã ne gândim cã editorialele se scriu
sub presiunea evenimenþialului, autorul fiind an -
corat în realitatea care se petrece, fãrã a-ºi fi
epuizat efectele când este prinsã în gândul dat
publicitãþii.

Fãrã a se erija în Casandrã modernã – ba
chiar îºi pune la un mo ment dat întrebarea dacã
previziunea în sine, ca aptitudine umanã, este
ceva pozitiv sau negativ –, A. Cozmuþa dovedeºte 
în aceastã carte reale propensiuni de analist pol i -
tic, deºi departe de el gândul de a-ºi atribui o
astfel de calitate.

Traversând, în timp, infernul tranziþiei
noastre, autorul îºi tempereazã speranþele – mari
ºi selecte în 1990 –, îºi pierde din iluzii – priveºte
lucrurile cu o detaºatã luciditate. Dacã în de -
cembrie 1989 trãieºte – ca noi toþi, de altfel –
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7 Augustin Cozmuþa, Punct de trecere. Interviuri, Editura Gutinul, Baia Mare, 1995, p. 10.
8 „Nu spre slava mea. Oamenii locului au pus mânã de la mânã, încât casa nu mai este a mea decât ca temelie. Ea le

aparþine. E o casã de spirit unde sã-ºi poatã gãsi vad spre Maramureº scriitorii români contemporani”. Vezi Ibi dem
p. 10-11. Nu poate decât sã te copleºeascã uimirea ºi tristeþea cã acest entuziasm pentru Maramureº ºi Rohia s-a
diminuat, dupã 1989, la poetul Imnelor ºi a ales sã-ºi trãiascã / gãseascã veºnicia la Mãnãstirea Nicula. La Rohia,
poetul creºtin ºi-ar fi dormit somnul de veci alãturi de monahul-eseist N. Steinhardt.

9 Augustin Cozmuþa, Punct de vedere, Editura Universitãþii de Nord, Baia Mare, 2000, p. 6.



euforia momentului, cu bucurie cenzuratã, totuºi,
fiind dispus a-i considera pe toþi „buni cetãþeni”,
pledând firesc ºi ferm pentru democraþie ºi plu -
ralism pol i tic, dupã câþiva ani constatã cu amã rã -
ciune cã „democraþia are ºi reversuri nedorite ºi
nebãnuite chiar”10, iar partidele politice – a cãror
genezã am privit-o cu entuziasm nedisimulat – au
„un comportament de râmã”, întrucât „se meta -
morfozeazã ele precum râmele, alternând partea cu 
întregul, fãrã a-ºi pierde fizionomia generalã”11.

Augustin Cozmuþa nu priveºte mersul eve -
nimentelor ca simplu gazetar, ci cu o filozofie
politicã nãscutã din îmbinarea cunoaºterii sis te -
mului so cial, dobânditã din lecturi ºi studii de
specialitate, cu practica publicisticã. Ca atare, el
previne de la început asupra pericolelor pe care le
poate gen era democraþia, asupra riscurilor liber -
tãþii, precum ºi a dificultãþilor aduse de economia
de piaþã.

Glosând asupra destinului românesc, dupã
ce constatã în spirit cioranian cã românii au fãcut
din resemnare „o filosofie de viaþã”, departe de a
se lãsa sedus de cântecul de sirenã al atâtor falºi
profeþi, A. Cozmuþa afirmã într-o tonalitate opti -
mistã: „Abia lipsit de orice speranþã, omul începe
sã-ºi cultive speranþa. Când descoperã cã n-are
niciun rost pe lume, tocmai atunci îºi cautã
rostul”12 .

Exasperat de bâlbâielile ºi eºecurile unei
prelungite tranziþii, scriitorul A. Cozmuþa nu vede 
„mântuirea” decât în culturã: „Ev i dent, deo cam -
datã cel puþin, la capãtul tunelului unei disperate
tranziþii, nu licãreºte decât luminiþa culturii în
care gãsim repere certe ºi argumente concludente
pentru a ne izbãvi viaþa pe care o ducem”13 .

Neobositul gazetar era de o erudiþie evi -
dentã, deºi o plasa cu discreþie în plan secundar. A 
învederat-o, însã, manifestarea – ºi poate risipirea 
– cu dezinvolturã ºi competenþã într-un larg ar eal
cul tural: criticã literarã, criticã teatralã ºi plasticã, 
interviuri, jurnal etc.

Dupã o ºedere de douã luni (februarie ºi
martie 2002), la fiica sa în Pasadena, Cal i for nia,
revenit acasã ºi-a publicat impresiile avute pe
pãmânt amer i can. Notaþiile zilnice sunt întrerupte 

ºi completate în acelaºi timp de cele opt co res -
pondenþe trimise cotidianului „Graiul Ma ra mu -
reºului”. Întâlnirea cu o lume cunoscutã doar din
cãrþi ºi filme, nu l-a impresionat pe cât se aºtepta.
Ca om de culturã, a vizitat, desigur, muzeele,
printre care numitele „Paul Getty” ºi „Norton
Smith” − prilej de receptare a artei americane la
ea acasã. Nu a ocolit nici „uzina de vise” „Hol ly -
wood”, ca ºi lãudatele Beverly Hills sau Mali bu.
A cãlãtorit prin deºert pânã în Las Ve gas, neim -
presionat nici aici, ba dimpotrivã, subliniind
ames tecul de real ºi de imaginaþie, ca ºi accentul
pus pe divertisment care te întâmpinã aici, con -
siderând cã „Las Ve gas este în lume un triumf al
artificiului, artificiosului ºi, în esenþã, al artifi -
cialului”14 .

Scris sub impresia imediatã a celor trãite ºi
vãzute, Jurnalul cal i for nian al lui A. Cozmuþa
este o experienþã ineditã, interesantã, desigur,
pentru autor, privilegiat de întâlnirea cu mult elo -
giata civilizaþie americanã. În ansamblul operei
sale, însã, rãmâne un simplu exerciþiu stilistic, în
aºteptarea lucrãrilor reprezentative, care îi con -
tureazã ipostaza de critic literar. Este vorba de
cele patru vol ume pe care le-a publicat în, practic,
ultimul deceniu de viaþã: Punct critic (2004), Pa -
gini de criticã literarã (2010), Alte pagini de
criticã literarã (2014) ºi Punct de trecere. Inter -
viuri literare, Vol. II (2015). Acestea constituie
partea de rezistenþã a unei opere edificate cu mi -
galã, cu ardoare ºi cu conºtiinþa valorii proprii.

Dupã o experienþã publicisticã de câteva
decenii, dovedind o corectã, realistã înþelegere a
culturii – a fenomenului literar, îndeosebi –, dar ºi 
opinii ferme, întotdeauna bine argumentate, rod
al unor lecturi esenþiale, ºi-a adunat în volum,
selectiv, o parte din cele câteva sute de cronici ºi
recenzii risipite în presa localã ºi naþionalã, tre -
când, astfel, din plan revuistic în cel ed i to rial.
Travaliu plãcut, dar responsabil, de aceea mereu
amânat, accelerat în ultimii ani de viaþã, presi -
mþind cã timpul nu va avea multã rãbdare cu el.

Era, desigur, ºi o fireascã expresie a orgo -
liului creatorului, conºtient de valoarea sa − a fost
primit tardiv, dar meritat, în oficiala breaslã a

658

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE

10 Ibi dem, p. 134.
11 Ibi dem, p. 139.
12 Ibi dem, p. 117.
13 Ibi dem, p. 123.
14 Augustin Cozmuþa, Coasta Pacificã. Jurnal cal i for nian, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2002, p. 78.



scriitorilor români – ºi dornic de a-ºi depãºi con -
diþia, ironizatã cu bonomie de fostul sãu prieten ºi
coleg în ale scrisului, V.R. Ghenceanu, aceea de
„scriitor la ziar”.

Cãrþile sale învedereazã faptul cã scrisul
cotidian, când e realizat cu tal ent ºi seriozitate,
depãºeºte condiþia efemerului, având elemente
viabile, de perenitate. De aceea, îºi permite sã
publice în volum cronici din 1977, cum ar fi cea
despre debutul în 1976, al lui Ion Bogdan (pseu -
donimul lui Dumitru Iuga), cu placheta de versuri
Cerbul alb15 – ba chiar din 1968, dacã o avem în
vedere pe cea despre Intrusul lui Marin Preda16. 

S-a oprit, desigur, cu precãdere, la creatorii
din arealul cul tural maramureºean, care-i oferea
un teren vir gin de analizã ºi posibile satisfacþii de
a spune ceva nou, evitând, astfel, cãile bãtãtorite,
scriind mai puþin despre cei consacraþi ºi aproape
în totalitate despre scriitorii nãscuþi pe aceste me -
leaguri (A. Buzura, N. Breban, Vasile Igna, Ion
Pop, Petre Got etc.).

A practicat, dupã propria mãrturisire, o cri -
ticã hedonicã, fãcutã din plãcerea lecturii, iar nu
din vreo obligaþie, fie ea ºi profesionalã. Nu l-au
afectat tentaþiile aduse de libertatea cuceritã în
1989, rãmânând ºi dupã, acelaºi infatigabil cititor, 
fãcând parte din „casta bibliofagilor”, dupã ex -
presia lui Diodor din Sicilia. A rãmas practicant al 
acelui viciu nepedepsit de care vorbea Valéry
Larbaud, în timp ce tot mai mulþi percepeau lec -
tura ca o… pedeapsã! De aceea, va comenta, mai
ales, cãrþile care i-au plãcut, fãrã ca „plãcerea
textului” sã-i reducã exigenþa esteticã.

Neinteresat de senzaþional, cãutând, în pri -
mul rând, grãuntele de tal ent, valoarea, A. Coz -
muþa nu citea ca divertisment, evita paraliteratura
– , ci cu sobrietatea pe care o impune contactul cu
op era la care trebuie sã reflectezi ºi apoi sã emiþi
judecãþi de valoare. Cãrþile lecturate de el aveau
sublinieri ºi adnotãri17, pe lângã obiºnuitele fiºe
de lecturã – modalitate consideratã de el ca fiind
fructuoasã în reþinerea ºi sistematizarea ideilor.

Se considera un cititor atipic – dar nu pentru 

ritualul descris mai sus –, ci pentru cã avea o vocaþie 
de lector, iar în traseul adesea capricios al lecturii el
îºi stabilea un punct de aºteptare, de întâlnire sau de
revenire, în raport cu mesajul autorului.

Cum era ºi firesc (românul s-a nãscut poet,
nu?), cartea de poezie i-a reþinut cel mai mult
atenþia, comentariile sale despre poezie depãºind
cu mult pe cele de prozã ºi criticã, luate la un loc!

Sunt poeþi care sunt comentaþi în toate cele
trei cãrþi de criticã (Ion Burnar, Ion Pop, Gavril
Ciuban), alþii în douã (Gheorghe Chivu, Mircea
Petean, Ion Iuga etc.). Preferinþele merg spre Mircea 
Petean, cãruia îi sunt prezentate opt vol ume de
versuri ºi Vasile Igna, cu ºapte cãrþi comentate.

Mai slab este reprezentatã proza: doar patru 
autori, rãmaºi în Maramureº (Mar ian Ilea, ªtefan
Jurcã, Adrian Oþoiu, Tatiana Dragomir), alþii se
aflã pe alte meleaguri (N. Breban, Ion Groºan,
Horia Ursu, Tereza Bolchiº-Tãtaru) sau trecuþi de 
malurile Stixului (Mircea Mar ian, Al. Ivasiuc,
Simion Pop, Mircea Pop, Mihailo Nebeleac,
Alexandru Filipaºcu).

Cât despre cartea de criticã ºi istorie literarã 
analizatã de A. Cozmuþa, „producþia” localã este
ºi mai redusã, fiind reprezentatã de Gheorghe
Glodeanu, Sãluc Horvat, V.R. Ghenceanu, Crina
Bud, Ion M. Mihai, Ioan Filip ºi Laurenþiu Ulici.

Titlurile cronicilor sunt bine alese, eloc -
vente, sintetizând expresiv o caracteristicã – dacã
nu cea esenþialã, cea mai vizibilã – a operei celui
analizat, A. Cozmuþa dovedindu-se un sagace ob -
ser vator ºi rafinat analist al operelor selectate.

Astfel, la Dorel Macarie, criticul nostru de -
canteazã „lirism fãrã poeticitate”18, la Ion Voicu
„Resursele baladescului”19, la Rodica Dragomir
descoperã „Tatonarea sacrului”20, la Vasile
Muste „Obsesia identitarã”21, la Echim Vancea

„Menajeria de cuvinte”22 etc. Bogata sa culturã −
materializatã în cronici literare, plastice ºi teatrale 

−, îi permite lui A. Cozmuþa o abordare din dublã
perspectivã, spre exemplu, a personalitãþii com -
plexe a lui Gheorghe Chivu, cel care, nãscut la
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15 Idem, Punct critic, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2004, p. 26-28.
16 Idem, Alte pagini de criticã literarã, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2014, p. 132-135.
17 Motiv de contradicþie între noi, de fiecare datã când îi împrumutam o carte prevenindu-l, expres, sã nu sublinieze...
18 Idem, Alte pagini de criticã literarã, op. cit., p. 68-71.
19 Ibi dem, p. 92-94.
20 Ibi dem, p. 41-44.
21 Idem, Pagini de criticã literarã, Editura Eurotip, Baia Mare, 2010, p. 63-65. 
22 Ibi dem, p. 99-101.



malul mãrii, ºi-a petrecut o mare parte a vieþii în
preajma munþilor, la Sighet, ca profesor de desen.

Judecãþile lui A. Cozmuþa despre poetul –
pictor ni-l restituie pe acesta într-o luminã nouã.
Câºtigându-ºi existenþa ca profesor ºi pictând,
parcimonios, însã, cu ieºirile în pub lic ca art ist
plas tic, a fost privit mai ales sub aceastã ipostazã,
lectorii Zumbelor ºi Apocrifelor fiind puþini. Ra -
þio namentul lui A. Cozmuþa, exprimat tranºant,
este elocvent: „Ca meseriaº, poetul a fost mai
mult pictor”, însã „ca tal ent, a fost mai mult poet”, 
sesizând o contradicþie la autorul Cantoriei:
„tocmai ceea ce pãrea a fi violon d’Ingres, adicã a
doua preocupare, cea de poet a reprezentat pentru
el adevãrata preocupare, în raport cu pictura, care
de fapt, ea a fost creaþia de mâna a doua”23. 

Judecãþile, aprecierile lui A. Cozmuþa asu -
pra operelor abordate sunt echilibrate ºi me mo -
rabile: nici elogioase, deºi are în vedere vol ume
care l-au motivat estetic, nici inventar al stân -
gãciilor ºi neîmplinirilor, mai ales atunci când
este vorba de debuturi. Dimpotrivã, întotdeauna o 
implicitã încurajare, reþinând ceea ce i se pare un
as pect nou, o metaforã ineditã sau o certã pro -
misiune a ivirii grãuntelui de aur.

Astfel, în poemele din volumul antologic
Dimineþi în rai de Gavril Ciuban, constatã „cris pãri
adamice” ºi „un limbaj es o teric”, dar ºi „in sule
metaforice” ºi „versuri citabile”24, iar pe Zo ro -
vavel Petrehuº, autorul unor Însemnãri din in -
conºtient, îl crediteazã cu o „viziune meta fizicã”(!) , 
dincolo de „o crispatã expresivitate a versului” ºi
cu un limbaj „adesea sibilinic ºi orac u lar”25. 

Observaþii subtile, exprimate într-un limbaj 
pe mãsurã, îndemnând la o voluptoasã lecturã
filosoficã pe curajoºii scormonitori prin versurile
celor doi poeþi, unul de-abia intrat în lumea poe -
ziei, celãlalt extrem de pro lific, dar autor al unor
Opere in com plete încã! (G. Ciuban). Nu este vor -
ba, desigur, de o criticã exprimatã elogios (con -
tradicþie în termeni!), ci de o lecturã prin grilã a
unor poeme care i-au plãcut autorului pentru ten -

tativa lor ineditã de abordare filosoficã a micro -
cosmosului uman .

Rãtãciþi printre autorii maramureºeni, citi -
torii îi vor descoperi cu uimire ºi bucurie pe con -
sacraþii Gheorghe Grigurcu, Leonida Lari, Adrian 
Pãunescu, Constantin Cubleºan (acesta în pos -
tura, mai puþin cunoscutã, de poet), Mircea
Dinescu (a cãrui ipostazã de poet este aproape
uitatã astãzi, detronatã de postura sa de om de
televiziune), Petru Popescu ºi laureata No bel, Herta
Müller. Numele lui Florian Nicolau (1920-1993),
filosof ºi traducãtor din literatura universalã26, nu
le va spune nimic, acesta fiind cunoscut doar de o
mânã de iniþiaþi în filosofia româneascã , dar, le va 
nutri, poate, interesul cognitiv.

În schimb, compatriotul Leonidei Lari,
Traian Vasilcãu este un nume întâlnit prin re -
vistele noastre literare. Cartea acestuia, Când s-au
fost spus Îngerii (2009), în care se declarã „beat de
Dumnezeu”, este ocazia pentru A. Cozmuþa de a
glosa pe seama relaþiei dintre poezie ºi rugãciune.
Observaþiile criticului sunt nu numai coerente ºi
convingãtoare, ci ºi memorabile, încât meritã ci -
tate. Dupã ce remarcã interferenþa dintre cei doi
termeni, fãrã a avea, totuºi, aceeaºi semnificaþie
semanticã, esteticã, el continuã: „Existã poezie cu 
iz de rugãciune, dupã cum întâlnim rugãciuni cu
puternic suflu liric, fãrã ca domeniile lor sã se
suprapunã… Nivelul estetic este cel care le dife -
renþiazã net, delimitând poezia de orice rugã -
ciune, fie ea cât de expresivã liric. Poezia este un
act gratuit, rugãciunea niciodatã, oricât de fru -
moasã ar fi. Citind poezie poþi sã nu te gândeºti la
nimic, decât la sonoritatea cuvântului ºi la fru -
museþea în sine a imaginii poetice, în timp ce
rostirea rugãciunii presupune obligatoriu invo -
carea sau prezenþa Divinitãþii. Versuri ster ile se
scriu cu duiumul, însã rugãciuni ster ile ar fi un
nonsens ºi încã unul blasfematoriu”27 .

Incitantã este ºi cronica scrisã la romanul
Supleantul al lui Petru Popescu, care abordeazã o
temã veche a literaturii ºi anume relaþia dintre
putere ºi eros.
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23 Idem, Punct critic, p. 43. 
24 Idem, Pagini de criticã literarã, p. 29.
25 Ibi dem, p. 78.
26 În urmã cu mai mulþi ani, i-am cerut o prefaþã la o carte cu poemele din tinereþe ale lui Florian Nicolau, primite de la

soþia acestuia, carte pe care intenþionam sã o pub lic. Ediþia Steinhardt, la care trudesc, însã, din 2006, nu mi-a oferit
rãgazul necesar pentru a finaliza o promisiune. Augustin Cozmuþa, cu seriozitatea-i cunoscutã, a scris textul ºi, vãzând
negraba mea, l-a publicat mai întâi în „Nord literar” ºi apoi în volum.

27 Augustin Cozmuþa, Pagini de criticã literarã, p. 102.



Cunoscut în þarã de cãtre generaþia noastrã
prin romanele Prins (1969) ºi Dulce ca mierea e
glonþul patriei (1970), romancierul de succes, cri -
tic literar de audienþã, a plecat din þarã în 1974, cu
o bursã în S.U.A., alegând exilul. Povestea des -
prinderii tânãrului scriitor din complicata reþea a
puterii ºi a erosului, renunþând la „prinþesa comu -
nismului” – Zoe Ceauºescu −, dupã ce cãlãtorise
ca re porter în suita lui Nicolae Ceauºescu, în
vizitele acestuia pe glob, alegând libertatea ºi
devenind un scriitor de succes, dar expatriat –
iatã, subiectul romanului Supleantul, deopotrivã
ro man pol i tic ºi de dragoste. Augustin Cozmuþa
apreciazã stilul „alert ºi palpitant”, ca ºi tratarea
„fãrã complicaþii in utile” a temei, de la atracþia
fireascã ºi irezistibilã exercitatã de putere asupra
tânãrului, prin intermediul „aromei afrodisiace”
em a nate de „fata puterii”, pânã la desprinderea de 
aceasta ºi de lumea ei, când conºtientizeazã rela -
þia de incompatibilitate dintre lumile în care trã -
iesc ei doi.

Prin modul în care este tratatã tema de cãtre, 
acum, californianul Petru Popescu, Supleantul
este „mai mult decât un me mento”, e „o lecþie de
viaþã” afirmã A. Cozmuþa28 .

Volumul Alte pagini de criticã literarã
(2014), adaugã celor prezentaþi an te rior ºi o suitã
de autori prea devreme trecuþi în uitare (Leontin
Drãgan, Nicolae Herþeg, Mircea Pop, Ioan Filip,
Radu Enescu, Nae Antonescu, Mihailo Nebeleac
ºi Alexandru Pintescu), ca ºi alþii în plinã afirmare 
(precum Adela Naghiu ºi Ion Petrovai) sau deja
afirmaþi (George Achim, Dan Grãdinaru, Eugen
Uricaru etc.).

În anul 2013, Augustin Cozmuþa a întrerupt
seria cãrþilor de criticã literarã ºi a publicat im -
presiile lui de îndrãgostit de Thalia29 . Cel care în
studenþie fusese „rãpit de luminile rampei ºi de
culisele vieþii teatrale” , dupã cum mãrturiseºte,
într-un interviu30, s-a dovedit ºi un asiduu ºi ta -
lentat cronicar teatral.

Prima parte adunã câteva microeseuri
într-un conþinut eterogen, autorul glosând despre
legãtura dintre literaturã ºi istorie, despre pro -
cesul „Memorandului”, abordând sonetele shake -
spea riene în cãutarea „Doamnei brune” sau cre -
ionând portretele lui Emil Botta, poetul-ac tor,

au torul Întunecatului April, al lui Mircea Mar ian,
romancier ºi dramaturg, plecat dintre noi în plinã
activitate creatoare, ca ºi al lui Iosif Vul can, con -
siderat întemeietorul teatrului în limba românã
din Transilvania.

Partea a doua a Momentelor cuprinde o se -
lecþie din cronicele dramatice scrise ºi publicate de
„spectatorul din rândul întâi”, Augustin Cozmu þa,
în epoca de glorie a teatrului bãimãrean. Cele 17
texte contureazã o frescã din istoria de ºase de -
cenii de viaþã teatralã bãimãreanã. Cititorii vor
afla − unii, cei tineri – sau îºi vor reaminti, alþii,
actorii care au dat viaþã personajelor creionate de
autori români (Valeriu Anania, Al. Kiriþescu,
Paul Everac, Dan Tãrchilã, Teodor Mazilu etc.),
sau strãini (Shake speare, Ib sen, Dario Fo, Georg
Büchner etc). Este vorba de Ion Sãsãran, Vir gil
Fãtu, Vasile Constantinescu, Nicoleta Bolcã, Olga
Sârbu, Dana Ilie, Paul Antoniu, Cornel Mititelu ºi
alþii.

Aceºtia, sub bagheta regizorilor Marius Po -
pescu, Radu Dinulescu, ªtefan Farcaº etc. ºi a
scenografilor Doina Levinþa, Dragoº Georgescu,
Flo rin Harasim ºi alþii, au contribuit la atragerea
publicului spre arta scenicã, oferindu-le, efemer,
desigur, iluziile pe care le livreazã arta.

În partea a treia, cea mai consistentã, A.
Cozmuþa îºi adunã câteva zeci din cronicile la
cartea de teatru, publicate cu deosebire înainte de
1989, unele în programele de salã ale spec ta -
colelor, altele în ziarul lo cal, toate în ideea edu -
cãrii în domeniu a spectatorilor. Dintre autorii
cunoscuþi atunci ca fideli slujitori ai Thaliei,
Augustin Cozmuþa se opreºte la nume precum N.
Carandino, Ion Zamfirescu, Marin Sorescu, Paul
Everac, Ion Cocora etc. Surpriza pe care o vor fi
avut cititorii recenziilor, la publicarea lor iniþialã
în ziar, la întâlnirea cu op era dramaticã a lui Ion
Minulescu, este posibil sã se repete ºi astãzi cu cei 
care vor lectura volumul. ªi aceasta, întrucât puþi -
ni cunosc sau bãnuiesc latura de dramaturg a
autorului Ro manþelor pentru mai târziu, atraºi de
cantabila sa poezie ºi cu atât mai puþin activitatea
lui de cronicar dra matic ºi, desigur, nu ar fi sin -
gura surprizã…

Ul tima carte antumã a lui A. Cozmuþa se
intituleazã, ca ºi cartea cu care a debutat, Punct de 
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28 Ibi dem, p. 132-134.
29 Augustin Cozmuþa, Momente ºi schiþe pe scena criticii, Editura Eurotip, Baia Mare, 2013.
30 Vezi Augustin Cozmuþa, Punct de trecere. Interviuri literare, Vol. II, Editura Gutinul, Baia Mare, 2015, p. 225.



trecere, cu subtitlul Interviuri literare, pentru a o
distinge ºi a releva, totodatã, continuitatea cu pri -
ma sa carte, apãrutã în urmã cu douã decenii.

În acelaºi timp, confirmã faptul cã A.
Cozmuþa a fost un om al dialogului. Paradoxal,
însã, el a preferat sã stea în plan secund, pro -
vocând dialogul – postura de intervievat o evitã
dintr-o recunoscutã timiditate − lãsând greutatea
pe seama interlocutorilor.

Vedea în interviu un joc subtil, cu surprize
uneori aproape totale ºi, mai ales, „un fel de
reconfortantã pierdere de sine în sufletul celui -
lalt”31, motiv pentru care a practicat interviul cu
incredibile satisfacþii.

Înainte de „marea trecere”, îºi pregãteºte
pentru tipar un volum cu cronicile, interviurile ºi
recenziile consacrate artei plastice.

Bun cunoscãtor al literaturii contemporane, 
martor atent ºi lu cid al evoluþiei acesteia, atât în
Maramureº, cât ºi în plan naþional, Augustin
Cozmuþa a abordat, în acest volum, scriitori din
judeþ (Florica Bud, Sãluc Horvat, Ion Bogdan,
ªtefan Jurcã, Echim Vancea), pe alþii ale cãror
începuturi literare sunt le gate de Maramureº (Ioan
Moldovan, Mircea Petean) sau sunt originari de
pe aceste meleaguri (Petre Got, Ioan Mariº,
Vasile Igna), dar ºi scriitori ºi critici literari de
anvergurã, legaþi afectiv ºi intelectual de Mara -
mureº (Horia Bãdescu, Ion Cuceu, Mircea Popa,
Aurel Sasu ºi Ion Taloº). O excepþie insolitã face
interviul, luat când se afla în Cal i for nia, prin in -
termediul fiicei sale Ioana, scriitoarei (pictoriþã ºi
graficianã, în acelaºi timp) Chrisann Brennan,
prietena intimã a lui Steve Jobs, cofondatorul
cunoscutei companii Ap ple. Aceasta a publicat
romanul The Bite in the Ap ple (O muºcãturã în
Mãr/Ap ple), pentru a reda imaginea cât mai fidelã 
a celui considerat „jumãtate geniu, jumãtate ti -
cãlos” ºi devenit, între timp, subiect al unor cãrþi
în mod fa tal simplificatoare.

În tot cazul, personalitãþile intervievate re -
prezintã repere inconfundabile pe plan literar ju -
deþean (unele) ºi naþional (altele).

Întrebãrile lui Augustin Cozmuþa au vizat

traseul lor intelectual ºi literar, preocupãrile, prie -
tenii etc. Astfel, se referã la viziunea lor despre
poezie ºi ro man, despre literaturã în gen eral,
despre generaþie, despre raportul provin cie- cen -
tru în literaturã etc.

Rãspunsurile sunt adevãrate microeseuri:
despre generaþia sa se exprimã Mircea Petean,
despre „provincie” Ion Bogdan, Mircea Popa face 
distincþia dintre cercetarea literarã ºi critica de
întâmpinare, Aurel Sasu la fel, ambii aducând o
causticã ºi îndreptãþitã criticã învãþãmântului ro -
mânesc de azi, universitar, în primul rând.

Scriitori ºi editori prolifici, adevãraþi oa -
meni-instituþie, având deja o operã impre sio nan -
tã, aceºtia îºi per mit sã avanseze, în rãspunsurile
lor, judecaþi de valoare tranºantã, corecte, însã, ºi
necesare pentru o mereu doritã asanare a vieþii
culturale româneºti.

Astfel, Mircea Popa face o elocventã ºi,
totodatã, întristãtoare paralelã între perso na li tã -
þile care reprezentau Institutul de Lingvisticã ºi
Istorie Literarã „Sextil Puºcariu”, unde a activat
câteva decenii (Emil Petrovici, Liviu Rusu, I. I.
Rusu, Ioan Muºlea ºi alþii) ºi cei care le-au ocupat
locul: Ion Oarcãsu avocat, „prosovieticul” Ion
Lungu, doar ca ginere de cãtre Ana Pauker, ca ºi
„proletcultistul fioros sau numai blând dip lo mat”
Ioanichie Olteanu32. 

Cu aceeaºi dezarmantã sinceritate, afirmã
cã Ion Rotaru ar fi „compromis ideea de istorie
literarã”33. Constatã, apoi, cã la noi „se scrie mult
ºi prost”, au apãrut „scriitori de sec ond hand”,
crescând „îngrozitor” numãrul grafomanilor. În
acelaºi timp, „polemica a adormit, critica criticii
lipseºte cu desãvârºire”34. 

Nici Aurel Sasu nu este mai puþin aspru în
axiologia sa literarã: deplânge „inflaþia de pro -
fesori universitari”, în timp ce critica universitarã
este „subiect de îngrijorare ºi primejdie”35. O re -
centã (2012) Istorie a jurnalismului din România
în date, coordonatã de Mar ian Petcu, îi apare
„grotescã”, adevãratã „enciclopedie cronologicã
a ignoranþei”36. 

Arãtând avatarurile prin care a trecut Dic -
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31  Ibi dem, p. 223.
32  Ibi dem, p. 152.
33  Ibi dem, p. 155.
34  Ibi dem, p. 159-160.
35  Ibi dem, p. 164.
36  Ibi dem, p. 163.



þio narul scriitorilor români, conceput în anii ’80
ºi apãrut abia în perioada 1995-2003, fãrã ca doi
dintre coordonatori (Mar ian Papahagi ºi Mircea
Zaciu) sã aibã bucuria finalizãrii, Aurel Sasu nu
ezitã sã-l numeascã pe Ion Brad „perfidul clovn al 
dramei”, constând în trimiterea la topit a ediþiei
din 1985.

Cunoscuþi ca infatigabili, atât Mircea Popa,
cât ºi Aurel Sasu demascã omniprezenta im pos -
turã. Fenomenul plagiatului a devenit un „sport
de masã”, constantã M. Popa (p. 159), iar Aurel
Sasu considerã ºi el cu tristeþe cã impostura este
„regula de aur a freneziei noastre distructive de
ieri, de azi ºi dintotdeauna”37. 

Interviurile lui Augustin Cozmuþa abundã
în informaþii culturale, multe dintre ele ne cu nos -
cute pânã acum publicului cititor. Astfel, aflãm cã 
sobra ºi erudita profesoarã universitarã Ana Olos, 
care în urmã cu aproximativ un deceniu ºoca prin
cãrþile sale de urmuzologie, a elaborat o tezã de
doctorat de literaturã comparatã intitulatã Lucian
Blaga ºi T. S. Eliot – douã feþe ale unui veac, în
anul 1977. Propusã de cãtre Zoe Du mi trescu-
 Buºulenga spre a fi tradusã în câteva lim bi de
circulaþie europeanã, teza a avut un destin ingrat
din cauza cunoscutelor obstacole „de epocã”,
fiind publicatã abia în anul 2000, într-un numãr
confidenþial de exemplare.

Deosebit de incitant este ºi interviul cu et -
no logul Ion Taloº, care s-a exilat în Germania în
anul 1985, unde a fãcut o frumoasã carierã uni -
versitarã. Acesta a tradus în limba germanã
Antologia de poezie popularã alcãtuitã de Lucian
Blaga în anul 1966 ºi a publicat la Grenoble, în
limba francezã, varianta cãrþii Gândirea magi -
co-religioasã la români. Dicþionar ºi, fapt mai
puþin cunoscut, s-a aflat printre colaboratorii lui
Mircea Eliade la redactarea Enciclopediei reli -
giilor. 

Memorabile sunt apoi informaþiile despre
boema clujeanã a anilor ’70, devoalate de cãtre
Horia Bãdescu, ca ºi cele douã pagini, cu adevãrat 
antologice ale lui Vasile Igna despre Nicolae
Stein hardt – exemplele ar putea con tinua, întrucât 
Augustin Cozmuþa ºtie sã provoace ºi sã conducã
discuþia spre fapte ºi evenimente de suflet, de
esenþã, conturând o veritabilã istorie literarã în
interviuri.

Nu mai puþin demne de interes sunt dez -
vãluirile despre propria persoanã, fãcute de
Augustin Cozmuþa în cele douã interviuri din
„Ad denda” acordate ziaristei Anca Goja ºi scrii -
torului Sãluc Horvat. Aflãm, astfel, cum se per -
cepe A. Cozmuþa pe sine: „N-am fost un re bel sau
un non con form ist, ci doar cel mult o naturã sin -
guraticã ºi independentã”, afirmã acesta38. Se re -
cunoaºte „produsul epocii” prin care a trecut,
asumându-ºi prestaþia jurnalisticã, în care a în -
cercat sã pãstreze echilibrul, atât faþã de diri -
jismul pol i tic, cât ºi în faþa asaltului ideologiilor
de orice fel. Îºi descrie drumul de la postura de
ziarist, la cea de critic ºi apoi de scriitor, reme -
moreazã eforturile de promovare ºi afirmare a
talentelor literare prin antologiile de Pagini
mara mureºene ºi, mai ales, fondarea unei reviste
lo cale de culturã, mereu eºuate înainte de 1989 ºi
finalizate abia dupã patru decenii, prin apariþia
publicaþiei „Nord literar” (2003), revistã de care
se leagã cele mai mari bucurii literare ale lui
Augustin Cozmuþa. 

Punct de trecere. Interviuri literare Volu mul 
II este o carte reprezentativã, atât pentru autor, cât
ºi pentru literatura din Transilvania de Nord.

Înainte de marea trecere, Augustin Cozmuþa
îºi pregãtise pentru tipar un volum cu cronicile,
interviurile ºi recenziile consacrate artei plastice.

În cele aproape cinci decenii de peregrinare
prin lumea artei ºi artiºtilor maramureºeni, A.
Cozmuþa a vernisat zeci de expoziþii ale pictorilor
consacraþi sau ale celor incluºi în categoria „ama -
torilor”. A fãcut-o nu numai cu necesara com -
petenþã, ci ºi cu pasiune, cu statornicie ºi ge -
nerozitate. Era nelipsit din sãlile de expoziþie – de
grup sau personale, de picturã, sculpturã, graficã
sau artã decorativã. Era cãutat, solicitat de cãtre
reprezentanþii tuturor artelor, care-i apreciau cul -
tura ºi intuiþia, vãzând în el o adevãratã instanþã
axiologicã.

Structuratã în patru pãrþi – Microeseuri,
Cro nici, Interviuri ºi Cartea de artã, cea de-a
noua carte a lui A. Cozmuþa a fost publicatã în
forma pregãtitã ºi doritã de autor, de cãtre soþia sa, 
Elena Cozmuþa. 

Selecþia cronicilor sale evidenþiazã mu ta -
þiile de ordin valoric petrecute în arta plasticã
maramureºeanã, cu exemple concretizate la re -
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37  Ibi dem, p. 173.
38  Ibi dem, p. 211.



pre zentanþii unor arte ºi generaþii diferite. Apre -
ciazã efortul unor tineri artiºti de a se confrunta cu 
publicul în expoziþii personale. Spre exemplu, în
prima expoziþie personalã a Mariei Mariº-Dã -
rãban, la patru ani de la absolvirea facultãþii de
profil, relevã un progres profesional „cu datele
certe ale naturaleþii, impresia generatã fiind de
prospeþime în elaborare ºi de congruenþã în vizi -
une, chiar dacã nu în toate lucrãrile timbrul sen -
zorial este la fel de pronunþat”39. 

La Vasile Muste sesizeazã „sensibilitatea
concepþiei ºi soliditatea construcþiei”40, iar la Ioan 
Marchiº evidenþiazã faptul cã „plãcerea de a mo -
dela idei ºi de a aspira spre imagini cu sporitã
valoare generalizatoare este o constantã a sculp -
turii…, fie cã o face în lemn, metal sau cera -
micã”41. Pentru volum, reþine, atât cronici privi -
toare la artiºti consacraþi (Mircea ºi Traian
Hriºcã, Lidia Agricola ºi Aurel Dan etc.), cât ºi la
tineri artiºti „veniþi cu ultimul eºalon la con sa -
crare”, precum Dorel Petrehuº ºi Mihai Pamfil,
iar în retrospectivã sunt prezentate expoziþiile
Petre Abrudan, Traian Bilþiu-Dãncuº ºi Vic tor
Vasarely, artistul ungar al pop-artului.

În interviurile luate artiºtilor plastici (Mihaela 
Ganþa, Ilie Cãmãrãºan, Aurel Cucu, Viorel Nimi -
gean, Gheorghe Makara etc) se dovedeºte acelaºi
scormonitor în mintea ºi în sufletul aces tora, pro -
vocându-i la mãrturisiri privind creaþia, influ en -
þele, concepþia lor despre artã etc. În esen þã, o
istorie concentratã a artei maramureºene − ºi nu
numai – pe aproape o jumãtate de secol.

Dacã publicarea Incursiunilor a fost pro -
gramatã de autor, din dorinþa de a-ºi vedea fruc -
tificatã ºi receptatã ºi activitatea de cronicar plas -
tic, ºi, deci, aºteptatã, apariþia Jurnalului42 a
consti tuit o surprizã aproape totalã pentru cei care 
l-au cunoscut pe Augustin Cozmuþa. Anunþat prin 
câteva fragmente în „Nord literar”, a fost primit
cu fireascã uimire ºi cu explicabilã curiozitate
intelectualã, cu atât mai mult cu cât reprezenta ºi
o premierã, ca gen, pe aceste meleaguri43. Im -

presia unora a fost, la lecturã, cã este cea mai bunã 
carte – cea mai profundã, dupã expresia lui
Gheorghe Glodeanu, cel care a prefaþat-o − a lui
Augustin Cozmuþa, acesta probând chiar calitãþi
de romancier.

Jurnalul redã încercãrile, dar, mai ales, frã -
mântãrile ºi speranþele trãite de autor în anul care
premerge împlinirii a ºapte decenii de viaþã. Deºi
neagã faptul cã am avea de-a face cu un jurnal
intim, cãci nu ºi-a propus decât notarea unor gân -
duri, selectate spontan la finalul zilei, în mo -
mentul de analizã propus, cu alte cuvinte aleator,
fãrã un plan, lãsându-se pe seama inspiraþiei,
Jurnalul este mai mult decât recunoaºte autorul ºi
mai puþin decât crede Gheorghe Glodeanu, care-l
declarã un jurnal aproape to tal, datoritã structurii
sale, cu adevãrat compozitã44. 

A zecea carte a lui Augustin Cozmuþa are
din toate cele enu mer ate de Gh. Glodeanu, dar
caracterul intim al confesiunii le subsumeazã,
într-o proporþie inegalã. Laitmotivul este lupta cu
boala, în care se succed victorii ºi înfrângeri
temporare, privite cu înþelepciune ºi cu o uºoarã
detaºare, alternând firesc speranþele cu îngri jo -
rarea. Augustin Cozmuþa îºi trãieºte cu discreþie
suferinþa: nimic din lamentaþiile ºi protestele unui 
Iov. ªi totuºi ca ºi personajul biblic, A. Cozmuþa
− spirit fin ºi cultivat − îºi poartã cu rãbdare
suferinþa, aºteptând cu smerenie decizia Proniei,
apelând obsesiv la textul Sfintei Scripturi, cu deo -
sebire la cartea psalmilor. Suferinþa sa ºi a soþiei
l-au apropiat de Bisericã, pe care o frecventeazã
cu seninãtate ºi, afirmã el, „fãrã complexe de om
laic ºi nereligios, deºi nu mã con sider un bun
creºtin”45. Desele referiri privind mersul la Casa
Domnului, la parastase ºi la psalmi, confirmã
revenirea sa la credinþa din copilãrie, dar cu gân -
direa ºi cultura intelectualului, care ºtie cã raþiu -
nea nu ex clude credinþa, aceste douã putând coa -
bita armonios.

Astfel de reflecþii ºi multe altele privind
sensul existenþei, efemeritatea condiþiei umane,
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39 Augustin Cozmuþa, Incursiuni în arta plasticã, Editura Gutinul, Baia Mare, 2016, p. 83.
40 Ibi dem, p. 88.
41 Ibi dem, p. 90.
42 Augustin Cozmuþa, Anul 70 al vieþii mele. Jurnal, Editura Cromatica, Baia Mare, 2017.
43 Dacã facem abstracþie de Jurnalul sãtmãreanului Nae Antonescu.
44 Prin structura sa ar fi un „jurnal de idei, jurnal de lecturã, jurnal de scriitor, jurnal de sanatoriu, jurnal al vieþii de

familie”. Vezi Gheorghe Glodeanu, Confesiunile unui Narcis vulnerabil în oglinda colii de hârtie, prefaþã la Augustin
Cozmuþa, Anul 70 al vieþii mele. Jurnal, p. 15.

45 Ibi dem, p. 65.



prietenia, fa milia etc. se însoþesc cu amãnunte ale
cotidianitãþii cum ar fi sãpatul în grãdinã, scoa -
terea vinului din baloane, vizite (puþine, dupã ce
s-a autoexclus, datoritã bolii, din diferitele con -
frerii), gimnastica de recuperare etc.

Dacã nu are izbucniri de Iov, are, în schimb, 
nemulþumiri pro fane: nu este de acord cu noile
criterii de primire în Uniunea Scriitorilor ºi cu
trocul literar pe care aceste criterii îl presupun ºi îl 
încurajeazã. Primirea tardivã în USR îi dã o oare -
care satisfacþie, dar îi pro duce ºi o mare deza -
mãgire: constatã cã foarte puþini critici literari
s-au pronunþat despre cãrþile sale, în pofida fap -
tului cã el a scris despre mulþi autori.

O altã amãrãciune provine din faptul cã se
simte evitat, cãci puþini îl cautã efectiv, mulþi se
limiteazã la un simplu telefon, pe când el doreºte
prezenþa fizicã a unor interlocutori, doar aºa fiind
posibilã „comunicarea ºi comuniunea”, cãci, con -
tinuã el, „orice durere împãrtãºitã parcã uºu reazã
sufletul omului”46.

Întrebat de nepoatã, se întreabã ºi el dacã
are prieteni. Rãspunsul pe care ºi-l dã nu este
îmbucurãtor, considerându-se lipsit de „aceastã
disponibilitate deplinã a prieteniei intime, cu trãi -
ri care devin sensibil de neuitat”, întrucât „firea
mea − afirmã el − se manifestã mult mai rece,
distantã, poate din frica de a mã lãsa descoperit,
din teama de a mã arãta vulnerabil...”47.

O scrisoare de la un coleg de facultate,
Cornel Nistea, îl determinã sã-ºi punã problema
posteritãþii. ªtie cã este „capricioasã”, incertã ºi
ingratã cu creaþiile umane, cãrþile, în spe cial,
având destinul lor. Se declarã preocupat numai de 
prezent, de lecturi ºi de scris − deºi citeºte ºi scrie
tot mai greu − vãzând în scris „mântuirea sufle -
tului”. Ca ºi Emil Cioran – pe care, însã, nu-l prea
agreeazã ºi nici cultivã − conºtientizeazã virtutea
terapeuticã a scrisului. Însãºi scrierea acestui
Jurnal – fãrã nimic senzaþional ºi po lemic − cred
cã are aceeaºi finalitate ºi nu construirea unei
imagini favorabile pentru posteritate.

Trebuie sã vedem în Jurnalul lui Augustin
Cozmuþa, adevãrat cântec de lebãdã, o formã lu -
cidã de trãire a suferinþei, o suferinþã devoalatã
parcimonios, însoþitã de o introspecþie de o auten -
ticitate indubitabilã.

În 26 mai 2016, printr-o decizie a Con -
siliului Lo cal din comuna Cerneºti, Biblioteca −
instituþie prestigioasã a localitãþii − a primit nu -
mele scriitorului Augustin Cozmuþa. Gest cu
efect de perenitate pentru cel declarat cetãþean de
onoare al satului na tal în anul 1999.

Mai mult, însã, decât un nume dat unei
instituþii, ne rãmâne de la Augustin Cozmuþa o
operã inconturnabilã, fãrã de care nu se va putea
scrie o istorie culturalã a acestui colþ de þarã.

665

100 DE PERSONALITÃÞI MARAMUREªENE CARE AU FÃCUT ISTORIE

Augustin Cozmuþa vorbind la o lansare de carte la Baia Mare

46  Ibi dem, p. 145.
47  Ibi dem, p. 98.



Elie Wiesel
1928-2016

Alin SPIRIDON PRALEA

„Autor, Profesor, Martor – Mesager
pentru umanitate”. Acestea sunt
cuvintele gravate pe Medalia de

Aur a Congresului American, primitã de Elie
Wiesel în 1985, cuvinte care îi caracterizeazã cel
mai bine viaþa ºi activitatea. De-a lungul timpului,
activitatea sa a fost aplaudatã, dar în acelaºi timp
a stârnit ºi controverse. Prezentul demers nu îºi
propune sã laude, dar nici sã critice. Încercãm
doar, pe cât posibil, sã prezentãm obiectiv viaþa ºi
activitatea cunoscutului laureat al Premiului
Nobel pentru Pace nãscut la Sighetul Marmaþiei.

Cine este Elie Wiesel ºi cum a devenit el
dintr-un copil obiºnuit nãscut într-un mic oraº din
nordul României „principalul pãstrãtor al me mo -
riei Holocaustului” ºi „vocea supravieþuitorilor”,
aºa cum a fost numit de multe ori? Aceste sunt
întrebãrile la care încercãm sã rãspundem.

Auschwitz-ul a fost locul care l-a trans -
format ºi i-a schimbat destinul. Durerea ºi su -
ferinþa acumulate acolo au fost combustibilul ºi
motivaþia întregii sale cariere. Cele douã teme
majore ale operei sale – memoria ºi indiferenþa,
îºi au rãdãcina în aceastã îngrozitoare experienþã.

Memoria se adreseazã victimelor Holo cau s -
tului, ele nu mai pot fi salvate, dar tragedia lor
trebuie cunoscutã pentru a împiedica asemenea
crime în viitor, astfel sacrificiul lor ar avea un
sens. În concepþia lui Wiesel, supravieþuirea îl
face responsabil pentru memoria celor care nu au
avut ºansa sa.

George Ber nard Shaw spunea în piesa sa
Discipolul Diavolului, apãrutã în 1901: „Cel mai
mare pãcat faþã de o fiinþã nu este ura, ci indi -
ferenþa faþã de soarta ei”. Aproximativ o sutã de
ani mai târziu, într-un discurs la Casa Albã, în
1999, Elie Wiesel relua aceastã temã afirmând cã
„opusul dragostei nu este ura, ci indiferenþa”1.
Indiferenþa faþã de victime ne face pãrtaºi la cri -

mele comise asupra lor. Aceasta este a doua mare
temã a operei lui Elie Wiesel ºi este o temã mereu
actualã. Nu cred cã putem sã ne imaginãm ce se
petrece în sufletul unui copil de 15 ani, în prima
noapte petrecutã într-un lagãr scufundat în noroi
ºi beznã, în plin secol XX. Ce sentimente poate sã
aibã el la adresa umanitãþii impasibile ºi indi -
ferente. Nu voi uita niciodatã acea noapte, pri ma
noapte în lagãr care a fãcut din viaþa mea o
noapte lungã ºi de ºapte ori zãvorâtã. […] Nicio -
datã nu voi uita acele momente care mi l-au ucis
pe Dumnezeu ºi mi-au distrus sufletul transfor -
mându-mi visele în cenuºã2.

Elizer Wiesel s-a nãscut la Sighet în 30
septembrie 1928, în fa milia unor evrei ortodocºi,
Shlomo ºi Sara Wiesel. Elie era singurul bãiat al
familiei Wiesel având douã surori mai în vârstã,
Hilda ºi Bea, ºi o sorã mai micã, Tiporah (Ju dith). 

Bunicii paterni sunt sigheteni. Bunica Nissel,
nãscutã la Sighet în 1881, con form mãrturiei de la
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1 Elie Wiesel, Perlis of indiference, în His tory’s Great est Speeches, Do ver Pub li ca tions, INC., Mineola, New York
2013, p. 304.

2 Elie Wiesel, Noaptea, Editura Corint, Bucureºti 2012, p. 70.



Yad Vashem, va fi deportatã odatã cu fa milia ºi
ucisã în Ho lo caust. Bunicul Elizer, al cãrui nume
viitorul scriitor îl va purta, moare în Primul Rãz -
boi Mondial. Bunicul din partea mamei, Dody
Faig, un entuziast hasid, era agricultor ºi locuia în
Bocicoi3. Acesta va exercita o imensã influenþã
asupra lui Elie Wiesel, insuflându-i dragostea faþã 
de povestirile hasidice. Nu avem informaþii
despre bunica maternã. În Toate fluviile curg în
mare se face referinre la soþia bunicului, bãnuim
cã este vorba de o a doua soþie, bunica fiind,
probabil, decedatã.

Despre pãrinþii sãi, Elie Wiesel spunea:
„Tatãl meu reprezenta raþiunea, iar mama mea
credinþa”. Tatãl lui Elie Wiesel, la fel ca ma -
joritatea bãrbaþilor din fa milia sa, era comerciant
ºi deþinea o micã bãcãnie, într-una din încãperile
locuinþei sale. Shlomo Wiesel era privit ca unul
dintre membrii importanþi ai comunitãþii, admirat
pentru inteligenþa ºi bunãtatea sa. Dupã ocuparea
Poloniei de cãtre Germania nazistã, se implicã în
ajutarea evreilor refugiaþi din Polonia. Este des -
coperit ºi petrece câteva sãptãmâni în închisoare,
la Sighet ºi Debreþin. Tatãl lui Elie Wiesel era
pasionat de literaturã ºi interesat de politicã, în -
dem nându-ºi fiul sã înveþe ebraica modernã.
Mama lui Elie Wiesel, Sara, este o femeie pioasã,
dar educatã, care se mândrea cu raftul ei de cãrþi în
limba germanã. În casa familiei Wiesel se vor bea
idiº, dar ºi germanã, romanã ºi maghiarã: „Vorbeam 
idiº între noi, rãspundeam celorlalþi în românã,
maghiarã, ruteanã ºi ne rugam în ebraicã”4.

Copilãria lui Elie Wiesel decurge nor mal cu 
ocupaþiile ºi gândurile fireºti vârstei. Frec ven -
teazã în paralel învãþãmântul religios evreiesc ºi
ºcoala publicã româneascã. Dupã terminarea ºco -
lii primare la Sighet, frecventeazã Liceul Evreiesc 
din Debreþin ºi, mai apoi, pe cel din Oradea.
Aban doneazã studiile liceale în 1944, odatã cu
ocu parea Ungariei de cãtre Germania. 

Dupã 30 au gust 1940, Sighetul Marmaþiei
va deveni din nou Maramarossziget: „Populaþia a
primit cu bucurie primele unitãþi motorizate (adi -

cã mergând pe biciclete) ale armatei ungare. Ma -
ma era ºi ea mulþumitã…”5. „Mulþumirea” avea
sã dureze puþin, întrucât, dupã finalizarea op era -
þiunilor de anexare, la 13 septembrie 1940, a fost
pusã în aplicare legislaþia antievreiascã ce func -
þiona deja în restul Ungariei, iar în 1941, 2000 de
„evrei strãini” din Sighet ºi satele din jur vor fi
deportaþi ºi uciºi la Kamenetz Podolsk6.

Ocuparea Ungariei de cãtre Germania na -
zistp, la 19 martie 1944, a pecetluit soarta evreilor
„maghiari”. Ungaria a fost împãrþitã în ºase zone,
numerotate în ordinea în care avea sã se facã
deportarea. Maramureºul a fost inclus în „Zona I”,
alãturi de Ucraina Subcarpaticã. A urmat închi derea 
sinagogilor, a caselor de rugãciuni ºi a ma ga zinelor
evreieºti. Apoi a fost decretatã obli gativitatea
purtãrii stelei galbene ºi internarea în ghetouri. 

În Sighet au fost înfiinþate douã ghetouri:
primul ghetou a fost destinat evreilor sigheteni,
având aproximativ 10.000 de oameni, iar al doi -
lea, era destinat evreilor din localitãþile din apro -
pierea oraºului ºi avea aproximativ 3.000 de oa -
meni. Locuinþa familiei Wiesel se afla chiar pe
colþul primului ghetou, ferestrele casei dinspre
stradã vor fi vopsite cu var ºi sigilate. Condiþiile
de viaþã din ghetou sunt descrise, atât de martorii
intervievaþi de Tribunalul Poporului, cât ºi de
cererile, nesoluþionate, înaintate primãriei de cã -
tre Consiliul Evreiesc din Sighetul Marmaþiei7.

Dupã aproximativ trei sãptãmâni, ghe tou -
rile din Sighet vor fi lichidate, iar cei 12.849 de
evrei vor fi deportaþi în patru transporturi. Elie
Wiesel împreunã cu fa milia sa vor fi deportaþi în
al treilea trans port, la data de 20 mai 1944. Zilele
petrecute în vagonul de vite în drum spre
Auschwitz, despãrþirea de mamã, surori ºi bunicã, 
prima noapte petrecutã în lagãr îi vor marca ire -
vocabil viaþa ºi personalitatea. Mama, bunica ºi
sora mai micã, vor fi ucise la scurtã vreme dupã
sosirea la Auschwitz. Surorile mai mari vor
supra vieþui ºi îºi vor întâlni fratele în Paris dupã
eliberare. Tatãl sãu îi va fi alãturi pe aproape
întreaga perioadã de detenþie.
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3 Sat în apropierea Sighetului.
4 Elie Wiesel, From the King dom of Mem ory, Schocken Books, New York, 1990, p. 53.
5 Idem, Toate fluviile curg în mare, Editura Hasefer, Bucureºti, 2000, p. 33.
6 Istoria României, Transilvania, vol. II, Editura „George Bariþ”, Cluj-Napoca, 1997, p. 123.
7 Hotãrârile Tribunalului Poporului pe 1946, Dosar 22/1946, p. 69-72, Fond Arhivele SJAN, Cluj - Arhivele Naþionale

ale României.



Suferinþa de la Auschwitz, imposibil de ex -
pri mat în cuvinte, ar putea fi descrisã pe scurt în
felul urmãtor: douã zile în noroiul lagãrului þigã -
nesc de la Birkenau, trei sãptãmâni de aºteptare în 
Auschwitz, lagãrul prin ci pal, apoi destinaþia fi -
nalã – complexul in dus trial Monowiz-Buna, unde 
munceºte pentru infama ºi prea uºor iertata com -
panie germanã I.G. Farben. Elie Wiesel va lucra
alãturi de tatãl sãu într-un depozit de piese elec -
trice, mai târziu fiind transferat în sectorul de
construcþii, unde îl va prinde iarna silezianã, deo -
sebit de geroasã în 1944-1945.

La începutul anului 1945, armata germanã
hotãrãºte abandonarea complexului de lagãre
Auschwitz. Prizonierii din lagãrul Auschwitz III
au început teribilul marº prin zãpadã în seara zilei
de 18 ianuarie 1945, ajungând la lagãrul de la
Gleiwitz, aflat la 80 de kilometri de Auschwitz
III, în noaptea dintre 19 ºi 20 ianuarie. Cei care nu 
puteau con tinua drumul erau împuºcaþi. Începând
cu 21 ianuarie au fost îmbarcaþi în trenuri des -
chise ºi trimiºi spre lagãrele: Gross-Rosen,
Buchen wald, Dachau ºi Mauthausen. Elie Wiesel
împreunã cu tatãl sãu, ajunge la Buchenwald la
sfârºitul lunii ianuarie8.

La Buchenwald, împreunã cu ceilalþi deþi -
nuþi re cent evacuaþi de la Auschwitz, cei doi sunt
repartizaþi în „Lagãrul mic”, lagãr de tran zit-ca -
rantinã al lagãrului Buchenwald. La data de 29
ianuarie tatãl lui Elie Wiesel va muri de dizen -
terie9. Dupã moartea tatãlui este transferat în sec -
torul copiilor, celebra „baraca 66”, unde rãmâne
pânã la eliberare. 

Baraca 66 adãpostea 600 de copii, majo -
ritatea evrei, plasaþi aici de cãtre „Miºcarea de
rezistenþa” din Buchenwald, formatã, în mare
par te, din prizonieri politici comuniºti ºi so cial-
 de mocraþi. Supraveghetorul sectorului era
Antonin Kalina, secondat de Gustav Schiller.
Datoritã efor turilor acestor oameni, cei 600 de
copii vor fi protejaþi în ultimele luni de detenþie,
fiind scutiþi de muncã ºi de apel. Prin cântece,
povestiri, lecþii de istorie ºi matematicã cei doi au

încercat sã le facã mai plãcutã ºederea în
Buchenwald ºi sã ofere speranþã copiilor. Lagãrul 
de concentrare Buchenwald va fi eliberat de cãtre
Armata a III-a americanã la data de 11 aprilie
1945. Între cei 21.000 de prizonieri eliberaþi ame -
ricanii vor gãsi în viaþã aproximativ 1000 de
copii; aceºtia au supravieþuit datoritã eforturilor
Rezistenþei Co muniste10.

Prin eforturile rabinilor Herschel Schacter
ºi Rob ert Marcus, care însoþeau armata ame ri -
canã, cei aproape 1000 de orfani vor fi preluaþi de
organizaþia „Oeuvre de Secours aux En fants”11.
Elveþia s-a angajat cã va primi 280 de copii, An -
glia 250, iar Franþa 480. Amer ica va asigura mân -
carea ºi îmbrãcãmintea, copiii urmând sã pãrã -
seascã lagãrul începând cu luna iunie12.

Elie Wiesel este unul dintre cei 480 de copii 
porniþi spre Franþa. Cea mai importantã sursã do -
cumentarã privind soarta acestor copii o re pre -
zintã cartea scrisã de directoarea centrului în care
au fost primiþi, Ju dith Hemmendinger, The Chil -
dren of Buchenwald: Child Sur vi vors and Their
Post-War Lives. În scurt timp, Elie Wiesel ºi alþi
aproximativ 100 de copii ºi adolescenþi, proveniþi
din familii religioase, vor fi transferaþi la castelul
Ambloy. Ju dith Hemmendinger ºi-l aminteºte pe
Elie Wiesel, în aceastã perioadã, adunând notiþe
pentru viitoarea sa carte13.

Cu timpul, Elie Wiesel va fi mutat în alte
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La primirea Premiului Nobel pentru pace, în 1986, alãturi
de soþia Marion ºi fiul Elisha. Sursa: www.bu.edu

8 Death March from the Buna/Monowitz Con cen tra tion Camp, http://www.wollheim-me mo rial.de
9 Elie Wiesel, Toate fluviile curg în mare…, p. 184.
10 Ken neth Waltzer, Block 66 at Buchenwald: The Clan des tine Bar racks to Save Chil dren, www.jewishvirtuallibrary.org
11 Organizaþie francezo-evreiascã pentru salvarea copiilor înfiinþatã în 1912, prescurtatã în continuare OSE.
12 Ibi dem.
13 Ju dith Hemmendinger, Rob ert Krell, The Chil dren of Buchenwald: Child Sur vi vors and Their Post-War Lives, Gefen

Books, 2000, p. 22.



cen tre ale OSE, Taverny ºi apoi Versailles. La
vârsta de 19 ani, în 1947, îi este sugerat sã pãrã -
seascã adãpostul OSE. Îºi gãseºte o micã camerã
în Paris, a cãrei chirie are mari greutãþi sã o plã -
teascã. Se înscrie la Facultatea de Litere a Uni -
versitãþii Sorbona14. Aceastã perioadã a vieþii lui
este marcatã de depresie ºi greutãþi materiale.

Interesul faþã de evenimentele din Palestina
îl determinã sã participe la di verse întâlniri ºi ma -
ni festãri sioniste. Simte cã trebuie sã fie parte a
luptei evreilor pentru un stat naþional. Se anga -
jeazã la „Zion in Kampf”, pe ri odic francez al
organizaþiei paramilitare Irgun. Pentru început
tra duce articole din ebraicã în idiº. Primul articol
îi apare în 1948, sub pseudonimul Ben Shlomo, ºi
este povestea a doi fraþi aflaþi în tabere diferite.
Wiesel scrie acest articol marcat de „incidentul
Altalena”15. Al doilea articol „Învinºi ºi învin -
gãtori”, este scris dupã ce o viziteazã pe Bea, care
încã îºi aºtepta viza într-un lagãr în Germania.
Ben Sholmo se întreabã retoric: Dacã germanii
sunt învinºi, oare evreii sunt învingãtori?

În 1949 birourile Irgunului din Europa se
închid, Wiesel devine ºomer din nou. Prin in -
termediul unui prieten îºi procurã o legitimaþie de
jurnalist, cu ajutorul cãreia cãlãtoreºte pentru pri -
ma oarã în Is rael. Dupã o ºedere de câteva luni,
reuºeºte sã se angajeze co re spon dent în Paris al
ziarului israelian „Yedioth Ahronoth”.

În calitate de co re spon dent al „Yedioth
Ahronoth”, cãlãtoreºte în Is rael, Maroc, Spania ºi
In dia. Îºi viziteazã sora în Can ada, cãlãtoreºte din
nou în Is rael, apoi în Brazilia, unde cerceteazã
cazul unor evrei din Europa de est convertiþi la
catolicism. Pe va por, în drum spre Brazilia, înce -
pe sã scrie despre experienþa lui în lagãrul de
concentrare: „Îmi petrec tot timpul în cabinã, pu -
nând pe hârtie, în idiº, relatarea mea despre anii
concentraþionari (…) Febril ºi cu sufletul la gurã,
scriu repede, fãrã sã mã recitesc. Scriu pentru a
depune mãrturie”16. Manuscrisul va fi înmânat, în 
Ar gen tina, editorului Mark Turkov, cartea va
apã rea la Bue nos Ai res în 1956 sub titlul Un di
velt hot geshvign (ªi lumea a continuat sã tacã).

În 1954, reîntors în Paris, îl intervieveazã
pe laureatul premiului No bel pentru literaturã
FranHois Mauriac. Între cei doi se leagã o strânsã
prietenie. Mauriac îl va încuraja sã scrie despre
experienþa sa în lagãrul de concentrare ºi îl va
ajuta sã publice ceea ce avea sã devinã cea mai
bunã lucrare a sa: Noaptea. Un an mai târziu
Wiesel îi trimite manuscrisul, o variantã mult
scurtatã ºi rescrisã în limba francezã: Un di velt
hot geshvign. Cartea va fi publicatã în 1958 la
editura francezã Edi tion de Minuit. La insis ten -
þele editorului, titlul va fi schimbat în: La Nuit
(Noaptea).

În 1956 se mutã la New York, în calitate de
co re spon dent la Naþiunile Unite, unde face cu -
noºtinþã cu lideri politici ai noului stat Israel ºi
începe colaborarea cu mai multe publicaþii ame -
ricane de limbã idiº. 

În 1961 este prezent la celebrul proces al lui 
Adolf Eichmann în Ierusalim, reprezentând
„Daily Jew ish For ward”. De asemenea, continuã
sã scrie în limba francezã. În aceastã perioadã îi
apar romanele: Dawn 1961, The Ac ci dent 1962,
The Town Be yond the Wall 1964, The Gates of the 
For est 196617. Toate aceste romane sunt inspirate
din propriul destin. În fiecare dintre ele, Wiesel îºi 
imagineazã propria viaþã având un alt curs.

În The Town Be yond the Wall, personajul
prin ci pal Mi chael, supravieþuitor al Ho lo caus tu -
lui, se întoarce în oraºul sãu na tal dincolo de
„cortina de fier”. ªi, într-adevãr, în acelaºi an,
1964, Wiesel va reveni pentru prima oarã în
Sighet. „Regãsesc parcul, nici mai mic nici mai
îngrijit. Arborii sunt la locul lor. Bãncile ase -
menea. Totul este ca înainte. Afarã de evrei: nu
mai exisã evrei”18. Acum este momentul în care
Wiesel dezgroapã ceasul, primit în dar de bar
mitzvah, îngropat în gradina casei natale în aprilie 
1944.

Activismul pol i tic a lui Elie Wiesel de bu -
teazã odatã cu prima vizitã fãcutã în URSS, în
1965. Impresiile acelei vizite vor fi imortalizate
în volumul The Jews of si lence (Evreii tãcerii).

Fascinat de spiritualitatea evreilor sovietici, Wiesel
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14 Elie Wiesel, Toate fluviile curg în mare…, p. 146.
15 In ci dent vi o lent petrecut între Armata israelianã ºi organizaþia paramilitarã Irgun în 1948. 
16 Elie Wiesel, Toate fluviile curg în mare…, p. 233
17 Rãsãritul, Accidentul, Oraºul de dincolo de zid, La porþile pãdurii.
18 Elie Wiesel, Toate fluviile curg în mare…, p. 373.



îi va vizita din nou în 1966, iar experienþele aces -
tei a doua vizite îl vor determina sã devinã un
purtãtor de cuvânt ºi un mil i tant pentru cauza
evreilor oprimaþi de regimul sovietic. „M-am în -
tors de acolo transformat: eu care am vrut sã
depun mãrturie pentru cei morþi, m-am pomenit
mesager al celor vii”19. Wiesel va fi un susþinãtor
al cauzei „refusnicilor”20 prin luãri de cuvânt,
marºuri de solidaritate ºi strângeri de fonduri.

În 1967 urmãreºte de la faþa locului Rãz -
boiul de 6 zile, în calitate de co re spon dent pentru
„Jew ish Daily For ward”. Experienþa trãitã se
trans formã într-un nou ro man: A beg gar în Je ru -
sa lem. Personajul prin ci pal, Da vid, supravieþuitor 
al Holocaustului, de aceeaºi vârstã cu Wiesel,
trãieºte în preajma Zidului Plângerii acest im por -
tant episod din istoria Statului Is rael. A beg gar in
Je ru sa lem va fi distins cu premiul Prix Medicis în
1968.

În 1969 se reîntoarce în Ierusalim pentru a
se cãsãtori. Soþia sa, Marion Es ter, nãscutã Rose,
este evreicã de origine austriacã, nãscutã în Viena.
Cunoscãtoare a cinci lim bi strãine, va tra duce ºi
edita cãrþile soþului ei în limba englezã, multe din
aceste cãrþi fiind scrise în francezã sau idiº. În
1972 se va naºte unicul lor fiu Shlomo Elisha. 

Eseurile ºi povestirile, multe dintre ele
având caracter autobiografic, scrise în cursul
anilor 60, vor fi grupate în volumele Leg ends of
our time, publicat în 1966, ºi One gen er a tion af -
ter, publicat în 1970. În aceste povestiri Wiesel
evocã figurile bunicului ºi tatãlui, amintiri ºi mo -
mente importante din viaþa lui.

În 1972 renunþã la cariera de jurnalist, îm -
brãþiºând-o pe cea de profesor. Primeºte un post
la City Colege New York, unde þine cursuri având 
ca subiecte: textele hasidice, Talmudul, lite ra tura
iudaicã ºi literatura Holocaustului. În 1976
demisioneazã de la City Colege ºi acceptã postul
de profesor la Universitatea din Boston, unde

devine membru al Departamentului de filosofie ºi 
al Departamentului de religie. În acelaºi an ocupã
postul de „Profesor An drew W. Mellon în ºtiin -
þele umaniste” la Universitatea din Boston. În
2013 Elie Wiesel este nevoit sã-ºi întrerupã
cursu rile la Boston Uni ver sity din cauza proble -

melor de sãnãtate ºi vârstei înaintate − avea 85 de
ani21. Pe baza cursurilor pre date la universitate
s-au nãscut cãrþile: Mes sen gers of God: Bib li cal
Por traits & Leg ends, 1976; Im ages from the Bi -
ble, 1980; Five Bib li cal Por traits, 1980, The Go -
lem, the re tell ing of a leg end, 198322.

Pânã în 1970, activismul lui Wiesel se limi -
tase doar la problemele evreilor sovietici.  În acest 
an o fotografie dintr-un ziar reprezentând un copil 
victimã a conflictului din Biafra, îl determinã sã
treacã graniþa propriei etnii ºi religii. Elie Wiesel
relata mai târziu cã toatã suferinþa din Biafra era
concentratã în „ochii negri ai acestui orfan”23.
Începând cu acest mo ment va sprijini prin arti -
colele ºi acþiunile sale pe bãºtinaºii Ache din Par -
a guay, refugiaþii vietnamezi, refugiaþii cam bod -
gieni, indienii Miskito din Nic a ra gua, asemãnând
drama acestor oameni cu Holocaustul din Europa24.

Probabil cã unul dintre cele mai importante
momente din cariera lui Elie Wiesel este discursul 
rostit în 1985, la Casa Albã, în contextul „afacerii
Bitburg”25. Discursul are loc cu ocazia decernãrii
Medaliei de Aur a Congresului Amer i can, pentru
activitatea desfãºuratã de-a lungul vieþii. Fiind
vorba de cea mai importantã distincþie ce poate fi
acordatã unui civil în Statele Unite, medalia avea
sã fie înmânatã, con form protocolului, la Casa
Albã de cãtre preºedintele Statelor Unite ale
Ame ricii, la data de 19 aprilie 1985. Având ochii
a milioane de telespectatori americani asupra lui,
evenimentul era transmis de CNN ºi NBS, Elie
Wiesel îl roagã pe Ron ald Rea gan sã-ºi anuleze
vizita la Bitburg, spunându-i: „Acel loc, Dle Pre -
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19 Ibi dem, p. 382.
20 Evrei din URSS, cãrora nu le este permis sã emigreze în Is rael.
21 Matt Rocheleau, Elie Wiesel can cels lec ture se ries at BU due to health rea sons, în „The Boston Globe”, 21 octombrie,

2013.
22 Mesagerii lui Dumnezeu: Portrete biblice ºi legende; Imagini din Biblie; Cinci portrete biblice; Go lem.
23 Fred er ick L. Downing, Elie Eiesel a religios bi og ra phy, Mer cer Uni ver sity Press, Macon, Geor gia, 2008, p. 218.
24 Ibi dem, p. 223.
25 Participarea lui Ron ald Rea gan, în 1985, la o ceremonie desfãºuratã în Cimitirul Militar Kolmeshöhe, lângã oraºul

Bitburg, în cadrul unei vizite în Republica Federalã Germania. În acest cimitir erau îngropaþi 49 de membri ai
Waffen-SS. În ciuda imensului scan dal ºi a protestelor organizaþiilor evreieºti, Ron ald Rea gan era hotãrât sã
desfãºoare aceastã vizitã, nedorind sã-ºi jigneascã principalul aliat din Europa în cadrul rãzboiului rece.



ºe dinte, nu este locul dumneavoastrã. Locul dum -
neavoastrã este alãturi de victimele SS-ului”….
„Am vãzut SS-iºti la muncã, am cunoscut victi -
mele lor, cei uciºi de ei au fost prietenii mei, au
fost pãrinþii mei”26.

În 1986 Statuia Libertãþii împlinea o sutã de 
ani de existenþã. Cu aceastã ocazie douãsprezece
personalitãþi, nenãscute pe teritoriul Statelor
Unite, cu merite extraordinare în diferite domenii
au fost distinse cu Medalia Libertãþii. Printre ele
s-a numãrat ºi Elie Wiesel.

Cariera lui Elie Wiesel va fi încununatã prin 
acordarea Premiului No bel pentru Pace în 1986.
În opinia Comitetului No bel Norvegian, Elie
Wiesel este „unul dintre ce mai importanþi lideri
spirituali, într-o epoca în care violenþa, re pre -
siunea ºi rasismul continuã sã caracterizeze socie -
tatea”. De asemenea, Comitetul No bel îl numeºte
„un mesager pentru umanitate, iar mesajul sãu
este unul de pace, de reconciliere ºi demnitate
umanã”27. Discursul lui Elie Wiesel de acceptare
a fost unul pe mãsura importanþei premiului pri -
mit. El subliniazã încã o datã obligaþia de a nu fi
indiferenþi ºi de a interveni ori de câte ori vieþi
umane sunt puse în pericol, spunând: „Atunci
când vieþile omeneºti sunt puse în pericol, atunci
când demnitatea umanã este ameninþatã, gra ni þele 
ºi sensibilitãþile naþionale devin irelevante”28.

 La scurt timp dupã decernarea Premiului
No bel, Elie Wiesel, împreunã cu soþia sa Marion,
pune bazele Fundaþiei „Elie Wiesel”. Aceasta are
ca scop declarat „sã lupte împotriva indiferenþei,
intoleranþei ºi nedreptãþii prin di a log internaþional 
ºi programe adresate tinerilor”29.

La mijlocul anilor ’90, Fundaþia Elie Wiesel
înfiinþeazã în Is rael douã cen tre Beit Tzipora, care
poartã numele surorii sale mai mici ucise la
Auschwitz. Centrele sunt ded i cate integrãrii prin
educaþie a evreilor etiopieni, re cent ajunºi în Is -
rael. În 2007, un alt asemenea centru a fost des -
chis pentru refugiaþii din Darfur, care ºi-au gãsit
adã postul în Is rael30.

La începutul ultimului deceniu al secolului

XX, atrocitãþile comise în cadrul rãzboaielor in -
ter etnice din fosta Iugoslavie îngrozeau o lume
întreagã. În toamna anului 1992, Elie Wiesel vi -
ziteazã Iugoslavia, iar în 1993, cu ocazia inau -
gurãrii Muzeului Holocaustului, pledeazã pub lic
pentru intervenþia Statelor Unite în zonã. O face,
adresându-se di rect preºedintelui Bill Clinton,
pre zent la ceremonie: „Domnule Preºedinte, tre -
buie sã vã spun ceva. Am fost în fosta Iugoslavie
toamna trecutã. Nu pot dormi de atunci. (…)
Trebuie sã facem ceva sã oprim vãrsarea de sânge
din acea þarã”31. În 1995, atunci când se va hotãrî
efectiv intervenþia militarã a Statelor Unite în
conflictul din fosta Iugoslavie, Elie Wiesel va fi
prezent la Casa Albã. 

La vârsta de 81 de ani, în iunie 2009, Elie
Wiesel viziteazã, împreunã cu preºedintele Barack
Obama ºi cancelarul Angela Mer kel, lagãrul de la
Buchenwald. Cu aceastã ocazie îºi exprima în -
crederea în preºedintele Obama, aflat la început
de mandat, spunând cã acesta „va fi capabil sã
transforme lumea într-un loc mai bun”.

De-a lungul timpului, Elie Wiesel a revenit
de mai multe în oraºul na tal. Prima oara în 1964,
pentru o vizitã privatã de 24 de ore. În 1967 se
reîntoarce, împreunã cu o echipã de filmare,
pentru a realiza documentarul Sighet, Sighet. Du -
pã o absenþã de 17 ani, va revedea Sighetul, la
invitaþia lui Mo ses Rosen, pentru a comemora 40
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La Sighetul Marmaþiei, alãturi de Mihai Dãncuº

26 Discursul lui Elie Wiesel cu ocazia primirii Medaliei Congresului Amer i can, 
27 Elie Wiesel, The No bel Peace Prize 1986, Sum mit Books, New York, 1986, p. 4.
28 Ibi dem, p. 16.
29 Elie Wiesel Foun da tion, http://www.eliewieselfoundation.org/
30 Ibi dem. 
31 Da vid Aikman, Great Souls: Six who Changed the Cen tury, Lexington Books, Lanham, 2003, p. 358.



de ani de la deportarea populaþiei evreieºti din
nord-vestul Ardealului. 

În a doua parte a anilor 90 ºi începutul
anilor 2000, Elie Wiesel este prezent de mai multe 
ori în Sighet. În 1995 vine însoþit de fiul ºi nepotul 
sãu, fiul surorii sale Bea. Un an mai târziu in
1996, se reîntoarce pentru realizarea filmului do -
cumentar „Elie Wiesel Goes Home”. Ul tima sa
vizitã are loc în 2002, alãturi de preºedintele Ion
Iliescu ºi sora sa Hilda, ocazie cu care se inau -
gureazã muzeul amenajat în casa sa pãrinteascã. 

Casa în care s-a nãscut Elie Wiesel ºi a cãrei 
fotografie atârnã pe peretele din faþa mesei de
scris a laureatul Premiului No bel, a fost transfe -
ratã în administraþia Muzeului Maramureºului în
anul 2001. Restaurarea casei ºi amenajarea mu -

zeului au fost posibile prin eforturile con ju gate
ale Muzeului Maramureºului, Fundaþiei Culturale 
Române, Ministerului Culturii ºi Cultelor ºi Pre -
ºedinþiei României.

În anul 2001, Elie Wiesel este primit în
Academia Românã ca membru de onoare, iar în
2002 este decorat de cãtre preºedintele Ion Iliescu 
cu Steaua României în Grad de Cavaler. Doi ani
mai târziu, în 2004, Wiesel va returna decoraþia,
pro testând astfel împotriva deciziei preºedintelui
Ro mâ niei de a-i distinge cu aceeaºi decoraþie pe
poetul Corneliu Vadim Tu dor ºi istoricul Gheor -
ghe Buzatu.

Elie Wiesel moare, la vârsta de 87 de ani, în
dimineaþa zilei de 2 iulie 2016 în locuinþa sa din
Manhattan.
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Casa Memorialã Elie Wiesel din Sighetul Marmaþiei, azi 
ºi într-un tablou semnat de Tasso Marchini (1907-1936), 

intitulat Peisaj la Sighet, nedatat



Jus tin ian Chira
1921-2016

Cristian ªTEFAN

Nu este uºor pentru acela care doreºte
sã cuprindã în cuvinte viaþa unui om
ºi, mai ales, a unui om precum a fost

Înaltpreasfinþitul arhiepiscop Jus tin ian Chira al
Episcopiei Ortodoxe a Maramureºului ºi Sãt ma -
rului. Cei peste 95 de ani puºi
în slujba lui Dumnezeu ºi a
omului au marcat într-un mod 
fericit sufletul ºi mintea sa,
într-aºa mãsurã, încât toþi
aceia care l-au cunoscut au
gãsit ºi vor gãsi întotdeauna
în cuvintele sale un sprijin
plin de simþire, bunãtate ºi în -
þelegere.

În cartea de aur a Mã -
nãstirii Rohia stau con sem -
nate, la data de 26 octombrie
1942, urmã toarele cuvinte ale
episcopului Nicolae Colan,
mem bru al Academiei Ro mâ -
ne: „Tari în credinþã, osârd -
nici în rugãciune ºi ne pri hã -
niþi în viaþã – aºa se cu vine sã
fie toþi cei ce de bunã voie
s-au hotãrât sã îmbrace cinsti -
ta hainã cãlugãreascã. Iar atunci mãnãstirea care
îi adãposteºte se face un cuib de luminã ºi cãldurã, 
de mângâiere ºi întãrire duhovniceascã pentru ei
ca ºi pentru nesfârºitele oºti de închinãtori, care se 
apropie de sfântul ei jertfelnic.

Deci, iubiþi pãrinþi ºi fraþi de la Rohia, pãziþi 
cu sfinþenie tocmelile cele pentru voi ale Maicii
noastre Biserici strãmoºeºti ºi învãþaþi de la
Domnul ºi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cã
numai robindu-vã ascultãrii vã veþi slobozi pe voi
ºi pe alþii din robia pãcatului”.

Aceste cuvinte au fost însuºite întru totul de 
fratele Ioan (Jus tin ian) Chira, intrat în mãnãstire
cu doar un an în urmã, iar viziunea episcopului
Nicolae Colan asupra conduitei vieþii cãlugãreºti
a fost pe deplin confirmatã, întrucât, începând cu

anul 1944, noul stareþ al mãnãstirii era iero mo nahul
Jus tin ian Chira, care, în cei 29 de ani de stãreþie, a
realizat aproape tot ceea ce se putea realiza, atât pe 
plan edi li tar- gospodãresc, cât, mai ales, pe plan
duhov ni cesc- cul tural.

Pânã sã fie chemat la
aceastã lucrare sfântã, este
bine sã ne reamintim câteva
repere biografice ale Înalt -
prea sfinþiei Sale. S-a nãscut
la data de 28 mai 1921, în
satul Plopiº din Maramureº,
din pã rinþi cu fricã de
Dumnezeu, pe nume Ilie ºi
Maria, primind la Botez nu -
mele de Ioan.

ªcoala primarã a
urmat-o în satul Plopiº, fiind
remarcat de dascãlul satului
pentru interesul sãu în cele
ale învãþãturii. A urmat
apoi, timp de 2 ani, cursurile 
Li ceului Ortodox de bãieþi
„Si mion ªtefan” din Cluj,
însã, mânat de dragostea de
a-I slu ji cât mai bine lui

Dumnezeu ºi oa menilor, ºi-a îndreptat paºii spre
Mãnãstirea „Sf. Ana” din Rohia, intrând ca frate
de mãnãstire, la data de 12 martie 1941.

În anul 1942 a fost tuns în monahism, pri -
mind numele de Jus tin ian, iar la data de 15 au gust
1942 a fost hirotonit diacon. Neþinându-se cont de 
faptul cã monahii nu aveau obligaþii militare,
iero diaconul Jus tin ian este recrutat ºi încorporat
de cãtre ocupanþii maghiari, fiind soldat în armata 
maghiarã – compania antiaerianã de la Miskolc –
în perioada 22 noiembrie 1942-10 martie 1943.

La puþin timp dupã lãsarea la vatrã, la data 
de 17 aprilie 1943, a fost hirotonit întru preot
pe seama Mãnãstirii Rohia, de cãtre episcopul
Nicolae Colan al Vadului, Feleacului ºi
Clujului.
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Dupã ce stareþul Nifon Matei a trecut la cele 
veºnice, în locul lui este numit, la data de 25 iunie
1944, tânãrul ieromonah Jus tin ian Chira, care, la
vârsta de 23 de ani, a preluat aceastã funcþie într-o 
perioadã foarte grea pentru mãnãstiri. Ca stareþ,
Înaltpreasfinþia Sa s-a preocupat de formarea
unor vieþuitori statornici ºi cu chemare pentru
mãnãstire, îngrijindu-se ºi de pregãtirea lor inte -
lectualã. De asemenea, a formulat câteva reguli
de viaþã mãnãstireascã, care aveau menirea de a
face o selecþie riguroasã a credincioºilor dornici
de viaþã monahalã. Între acestea amintim:

– sã nu se primeascã fraþi din alte mãnãstiri
(principiul statorniciei);

– sã nu fie primiþi cei care veneau cu gândul
de a-ºi face o situaþie sau fugeau de rãspundere în
faþa vieþii ori în faþa muncii, întrucât aºezãmântul
cerea „zdroaba cãlugãreascã” (regula muncii);

– sã nu fie primiþi sentimentalii sau decep -
þionaþii (regula vocaþiei);

– sã fie primiþi numai oameni sãnãtoºi, din
familii cinstite, serioase ºi respectate în satul lor
(regula credinþei, a caracterul ºi a testãrii sociale).

Toate aceste rânduieli sãnãtoase, impuse de 
stareþul Jus tin ian, au rãspândit prestigiul Mã nã -
stirii Rohia în toatã regiunea Ardealului de Nord,
fapt ce i-a determinat pe mulþi sã-ºi îndrepte paºii
spre acest colþ de rai, pentru a primi hranã su -
fleteascã ºi a se întãri prin darurile duhovniceºti,
ce le simþeau izvorând de aici. Totodatã, trebuie
specificat ºi faptul cã, pe lângã aceste preocupãri
fireºti de a ridica prestigiul mãnãstirii, Înalt prea -
sfinþia Sa ºi-a completat ºi pregãtirea teologicã,
prin absolvirea Seminarului Teologic Ortodox
din Cluj-Napoca ºi a Institutului Teologic Orto -
dox de grad Universitar din Sibiu (1966).

Pentru meritele sale în conducerea mã nã -
stirii, Înaltpreasfinþia Sa a fost ridicat pânã la
rangul de arhimandrit, în anul 1967, însã cea mai
mare recunoaºtere a slujirii sale s-a petrecut în
anul 1973, când a fost ridicat, la propunerea arhi -
episcopului Teofil Herineanu al Vadului, Fe lea -
cului ºi Clujului, la înalta treaptã de arhiereu, ca
episcop vicar la Arhiepiscopia Ortodoxã Românã
a Vadului, Feleacului ºi Clujului, primind numele 
de „Maramureºeanul”, fiind hirotonit la data de 9
septembrie 1973, în Catedrala Arhiepiscopalã din 
Cluj-Napoca.

Din cei peste 75 de ani de slujire, cei mai
cunoscuþi tuturor au fost cei 43 de ani de frumoasã 

ºi luminoasã arhierie, cu neobositã lucrare mi -
sionarã, intensã, bogatã ºi creatoare de valori ºi
demnitate.

În aceastã demnitate de episcop, Prea sfin -
þitul Jus tin ian a împlinit, în primul rând, un în -
semnat rol duhovnicesc, în vremuri nu tocmai
uºoare, fiind aºteptat ºi primit cu mult drag de
cãtre fiii Bisericii noastre strãmoºeºti.

Cãderea regimului totalitar comunist, anul
1990, au adus ºi reînfiinþarea strãvechii Episcopii
Ortodoxe a Maramureºului, cãreia i s-a adãugat ºi 
Sãtmarul. Cine putea fi mai potrivit ºi mai dorit de 
cãtre preoþii ºi credincioºii celor douã judeþe în a
le fi întâistãtãtor? Un singur nume era posibil:
episcopul Jus tin ian Chira. Astfel cã, la data de 22
septembrie 1990, Adunarea Naþionalã Bise ri ceas -
cã îl alege episcop în fruntea acestei eparhii, iar la
11 noiembrie 1990 este întronizat la biserica
„Ador mirea Maicii Domnului” din Baia Mare
(vechea Catedralã), de cãtre Înaltpreasfinþitul pã -
rinte dr. Antonie Plãmãdealã – mitropolitul
Ardealului.

Trecerea anilor a dovedit cã Preasfinþitul
Jus tin ian a fost cel mai indicat în a pãstori aceastã
reînfiinþatã eparhie, întrucât dânsul cunoºtea cel
mai bine, ca om al locului, bucuriile ºi durerile,
suferinþele ºi împlinirile, nevoile mo rale ºi du -
hov niceºti ale tuturor oamenilor din aceastã parte
de þarã. Astfel, a coordonat întreaga ostenealã a
tuturor colaboratorilor, începând cu Centrul Epar -
hial ºi continuând cu toþi protopopii ºi preoþii din
eparhie, fãcând sã renascã chipul duhovnicesc ºi
ma te rial al Bisericii din aceste locuri bine cu vân tate.
Aici meritã sã amintim câteva repere relevante:

– a pus piatra de temelie la peste 80 de noi
locaºuri de închinare ºi s-au ridicat peste 130 de
noi biserici;

––a crescut numãrul preoþilor de la 325 la
580, crescând astfel ºi numãrul parohiilor;

– a hirotonit peste 400 de preoþi ºi diaconi în 
întreaga sa activitate arhiereascã;

– s-au înfiinþat încã 3 protopopiate: Viºeu,
Chioar ºi Oaº;

– a sporit numãrul de mãnãstiri de la 4, în
anul 1990, la 30 ºi 10 schituri, în prezent;

– s-au înfiinþat douã ºcoli teologice liceale,
în Baia Mare ºi Satu Mare ºi Secþie de Teologie
Ortodoxã ºi asistenþã socialã, în cadrul Uni -
versitãþii de Nord din Baia Mare;

– a binecuvântat apariþia a douã publicaþii
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universitare, „Ortodoxia maramureºeanã” ºi „Stu dia
Universitatis Septentrionis. Theologia Or tho doxa”, a 
periodicului eparhial „Graiul Bi sericii noastre”,
precum ºi a altor câtorva reviste parohiale.

La toate acestea, mai adãugãm ºi fap tul cã
s-a distins ca un mare iubitor de carte ºi culturã ca
un ctitor de biblioteci la Rohia ºi Cen trul Eparhial,
ca ostenitor în ale scrisului, publi când 22 de cãrþi,
pe care le prezentãm, dupã cum urmeazã:

Vol ume de autor (ordonate alfabetic)

? Apel la conºtiinþã ºi raþiune, Sibiu, 1990, 24 p.
? Colo-n sus în vremea aceea: florilegii, Baia

Mare, Editura Mãnãstirii Rohia, 2010, 291 p.
? Convorbiri în amurg (dialoguri cu Bogdan

Eduard), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2006, 192 p.
? Cuvintele pãrintelui: Un ghid al frumuseþii

lãuntrice. Antologie ºi Cuvânt înainte: pr. prof.
Radu Dorin Micu, Cluj-Napoca, Editura Mega,
2009, 175 p.
? Darurile Bisericii, Cluj-Napoca, Editura

Ar hi episcopiei Ortodoxe Române a Vadului, Fe -
leacului ºi Clujului, 1983, 255 p.
? Drepturile copilului, Baia Mare, Editura

Epis copiei Ortodoxe Române a Maramureºului ºi 
Sãtmarului, 1994, 23 p.
? Gând ºi suflet românesc, Baia Mare, Editura 

Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureºului ºi 
Sãtmarului, 1998, 84 p.
? Harul ºi adevãrul, Baia Mare, Editura Epis -

copiei Ortodoxe Române a Maramureºului ºi Sãt -
marului, 1996, 432 p.
? Iatã, mama ta, Baia Mare, Editura Epis -

copiei Ortodoxe Române a Maramureºului ºi
Sãtma rului, 2011, 128 p.
? Iustinian (dialoguri cu Bogdan Eduard),

Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2006, 296 p.
? La început de drum, Baia Mare, Editura

Epis copiei Ortodoxe Române a Maramureºului ºi 
Sãtmarului, 2010, 24 p.
? Luminã din lu mina Naºterii ºi Învierii Dom -

nului, Baia Mare, Editura Episcopiei Ortodoxe
Române a Maramureºului ºi Sãtmarului, 2006,
244 p.; reeditatã ºi completatã în anii 2012 ºi
2016, 304 p.
? Mama ºi copilul, Baia Mare, Editura Epis -

copiei Ortodoxe Române a Maramureºului ºi Sãt -
marului, 2009, 12 p.
? Mãnãstirea „Sf. Ana” Rohia: monografie,

Baia Mare, Editura Episcopiei Ortodoxe Române
a Maramureºului ºi Sãtmarului, 2009, 284 p.
? Pagini de pateric – Rohia, Baia Mare, Edi -

tura Mãnãstirii Rohia, 2010, 257 p.
? Tinereþea: Primãvara vieþii, Baia Mare, Ed i -

tura Episcopiei Ortodoxe Române a Mara mu -
reºului ºi Sãtmarului, 2010, 28 p.
? Viaþa Maicii Domnului, Cluj-Napoca, Edi -

tura Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului,
Feleacului ºi Clujului, 1986, 212 p.; reeditatã la
Baia Mare, Editura Episcopiei Ortodoxe Române
a Maramureºului ºi Sãtmarului, 1999, 175 p.
? Viaþa Prea Curatei Fecioare Maria,

Cluj-Napoca, Editura Episcopiei Ortodoxe Româ -
ne a Vadului, Feleacului ºi Clujului, 1948.
? Viaþa ºi Acatistul Sfântului Ierarh Iosif Mãr -

tu risitorul, Baia Mare, 2006.
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Portret de tinereþe (foto stânga) ºi în vara anului 1958 la Mãnãstirea
Rohia, cu pãrintele Dumitru Stãniloae 

(Iustinian, pe rândul din mijloc, al doilea din dreapta)



? Reflecþii, Baia Mare, Editura Episcopiei Or to -
doxe Române a Maramureºului ºi Sãtmarului, 2015.
? Reflecþii II, Baia Mare, Editura Episcopiei

Ortodoxe Române a Maramureºului ºi Sãt ma -
rului, 2015.
? Reflecþii III, Baia Mare, Editura Episcopiei

Ortodoxe Române a Maramureºului ºi Sãtma -
rului, 2016.

? Reflecþii IV, Baia Mare, Editura Episcopiei
Ortodoxe Române a Maramureºului ºi Sãtma -
rului, 2016.

? Scrisori. Ioan Alexandru, Jus tin ian Chira,
Baia Mare, 2001, 320 p.

Dacã mai adãugãm ºi cele peste 150 de
studii ºi articole ºi peste 20 de prefeþe sau cu -
vinte-înainte la cãrþi cu conþinut di vers, atunci,
acordarea titlului de doc tor honoris causa, de
cãtre patru Universitãþi (Universitatea din
Oradea, Universitatea „1 Decembrie” din Alba
Iulia, Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” din
Arad ºi Universitatea de Nord din Baia Mare),
conferirea ordinului „Steaua României” de cãtre

Preºedinþia României, în anul 2011, a titlului de
Omul anului 2009 de cãtre Consiliul Judeþean
Maramureº ºi a peste 40 de titluri de Cetãþean de
Onoare de cãtre Consiliul Judeþean Maramureº ºi
primãrii de municipii, oraºe ºi comune, precum ºi
ridicarea sa la rang de arhiepiscop onorific de
cãtre Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro mâ -
ne, în anul 2009, au reprezentat o recunoaºtere
fireascã a întregii sale activitãþi, puse în slujba lui
Dumnezeu ºi a neamului în care s-a nãscut.

Tot ca recunoaºtere a înþelepciunii ºi vieþii
sale religios-mo rale, Consiliul Lo cal al Muni -
cipiului Baia Mare a hotãrât sã-i fie ridicat un bust 
într-o piaþã, care-i va purta numele.

Cele câteva aspecte din viaþa ºi activitatea
arhiepiscopului Jus tin ian au menirea de a ne face
sã înþelegem de ce Înaltpreasfinþia Sa a rãspândit
în jurul lui atâta cãldurã, iubire, blândeþe, liniºte ºi 
luminã. El a reuºit sã fascineze oamenii prin pre -
zenþa, personalitatea ºi cultura sa, în vremuri când 
sistemele de valori se rãstãlmãcesc ºi se clatinã,
când ni se prezintã nonvaloarea, mediocritatea ºi
agresivitatea drept modele, devenind un adevãrat
reper de moralitate, credinþã ºi nãdejde, atât cât a
fost printre noi, pânã la data de 30 octombrie
2016, cât ºi dupã ce a fost chemat în Împãrãþia lui
Dumnezeu.

Cei care au avut privilegiul de a-l cunoaºte
mai îndeaproape pe pãrintele arhiepiscop Jus tin -
ian Chira au putut cu uºurinþã sã ob serve un ade -
vãr: cu cât s-a dãruit mai mult lui Dumnezeu ºi
oamenilor, iubindu-i ºi slujindu-i, el a devenit tot
mai bogat duhovniceºte ºi tot mai puternic; ºi cu
cât s-a „risipit” mai mult prin slujire, prin cuvânt,
prin rugãciune pentru Dumnezeu ºi oameni, cu
atât l-au rãsplãtit ºi Dumnezeu ºi oamenii, bine -
cuvântându-i viaþa cu bogate roade sufleteºti.

Bibliografie selectivã

. Justin Hodea Sigheteanu, Un sfert de veac de slujire arhiereascã, în „Graiul Bisericii noastre”, nr. 43/1998.

. Justin Hodea Sigheteanu, Un deceniu de arhipãstorire la cârma Eparhiei, în „Graiul Bisericii noastre”,
nr. 46/2000.

. Pr. prof. univ. dr. Mircea Pãcurariu, Dicþionarul Teologilor Români, Editura Andreianã, Sibiu, 2014.

. Pr. lect. univ. dr. Vasile Borca, Laudatio ad max i mum et clarissimum virum ecclesiasticum: Jus tin ian Chira,
arhiepiscopus Terrae Maramoresiensis et Rurismagnis per occasionem decernationis tituli Doctoris Honoris
Causa, în „Graiul Bisericii noastre”, nr. 66/2010.

. Andrei Fãrcaº, IPS Jus tin ian – sãrbãtorit la împlinirea a 94 de ani de viaþã, în „Graiul Bisericii noastre”,
nr. 82/2015.

. Pr. Iustin Tira, Arhiepiscopul Jus tin ian Chira – la vârsta ºi înþelepciunea patriarhalã, în „Graiul Bisericii noastre”,
nr. 82/2015.
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În vizitã la Vatican în 5 ianuarie 1989



Augustin Buzura
1938-2017

George ACHIM

. Nãscut la data de 22 septembrie 1938, în lo ca litatea
Berinþa, judeþul Maramureº.
. Decedat la 10 iulie 2017, în Bucureºti.
. Pãrinþii: Ilie Buzura, þãran devenit ul te rior mun citor ºi  

Ana (nãscutã Micle), þãrancã.
. Fraþi: ªtefan ºi Maria.
. Cãsãtorit din anul 1963 cu Maria Olimpia (nãscutã

Cardoº), dintr-o familie originarã din satul Hideaga.
. Copii: Mihai Adrian (n. 1969), de profesie op er a tor de 

televiziune, cãsãtorit cu scriitoarea ºi rea li za toa rea de
emisiuni cul tu rale la tele vi ziune Danielea Zeca-Buzura, ºi
Ana Maria (n.1972), filolog, cãsãtoritã cu omul pol i tic ºi
diplomatul George Maior.
. Studiile primare le face în lo calitatea natalã, iar cla -

sele a V-a ºi a VI-a le urmeazã în comuna Copal nic-Mã -
nãºtur.
. Studii liceale: Liceul „Gheor ghe ªincai” Baia Mare,

absolvite în anul 1955.
. Între anii 1955-1957 practicã mai multe meserii: în -

vãþãtor, pe da gog, muncitor miner, muncitor fo restier, agri -
cultor, in spec tor al Pieþei de alimente. 
. Între anii 1957-1964 urmeazã cursurile Facultãþii de

Medicinã Generalã din Cluj. Se îmbolnãveºte de o he patitã
severã ºi repetã primul an de studii. Lucrarea de diplomã la
absolvirea facultãþii: Shake speare în psihiatrie. 
. Renunþã la profesia de medic pentru a îmbrãþiºa ca -

riera de scriitor. 
. Între anii 1965 ºi 1990 este re dac tor, iar ul te rior se -

cretar gen eral de redacþie, la revista „Tri buna”, din Cluj-Na -
poca. Între anii 1990 ºi 2004, îndeplineºte funcþia de
pre ºe dinte al Fundaþiei Culturale Române, instituþie destinatã 
promovãrii ºi difuzãrii culturii române în lume. Contribuþia
sa la edificarea ºi dezvoltarea acesteia este una decisivã. 
. În anul 2004 devine primul di rec tor al Insti tutului

Cul tural Român. Va fi revocat din funcþie de cãtre Traian
Bãsescu, în ianuarie 2005.
. În anul 1987 devine membru fondator al Fundaþiei

Culturale Europene Gul liver, alãturi de mari personalitãþi
culturale euro pene, precum Vaclav Havel, Gün ther Grass,
Hans Magnus Enzensberger, Ed gar Morin ºi alþii. 
. În anul 1990 este ales membru co re spon dent al Aca -

demiei Române, iar în 1992, membru tit u lar. În anul 2005
fondeazã revista „Cultura” a cãrei conducere ºi-o asumã ca
re dac tor-ºef. Pânã la sfârºitul vieþii va fi editorialistul
acestei publicaþii. 

Activitatea literarã

8 Debuteazã în revista „Tri buna” din Cluj, în nr. 8 din 25 
februarie 1960, cu povestirea Pãmânt. În anul 1963 de -
buteazã ed i to rial cu volumul de povestiri Capul Bunei
Speranþe, la Editura de Stat pentru Literaturã ºi Artã 8 1965
– De ce zboarã vulturul, Editura Tineretului, volum de
povestiri ºi nuvele 8 1960 – Absenþii, Editura Dacia, Cluj-

 Na poca. Romanul este distins cu Premiul Uniunii Scri -
itorilor pentru prozã 8 1974 – Feþele tãcerii, Editura Cartea
Româneascã, Premiul Uni unii Scri itorilor 8 1977 – Orgolii,
Editura Dacia, Cluj-Na poca, distins cu Pre miul „Ion
Creangã” al Academiei Ro mâne 8 1980 – Vocile nopþii, Edi -
tura Cartea Româneascã, Bucureºti, distins cu Premiul
Uniunii Scrii to rilor 8 1981 – Bloc-notes, publi cis ticã,
Editura Dacia, Cluj-Napoca 8 1984 – Refugii (primul volum 
din ciclul Zidul morþii), Editura Cartea Româneascã 8 1988
– Drumul ce nuºii, (din ciclul Zidul morþii), Edi tura Cartea
Româneascã 8 1999 – Recviem pentru nebuni ºi bestii, Edi -
tura Univers, Bucureºti 8 2003 – Ten taþia risipirii, memorii
ºi inter viuri, Editura Fundaþiei Culturale Române 8 2004 –
Teroarea iluziei. Convorbiri cu Crisula ªtefãnescu, Edi tura
Polirom 8 2009 – A trãi, a scrie, eseuri ºi interviuri, Editura
Limes, Cluj-Napoca 8 2009 – Raport asupra singurãtãþii,
Editura Polirom 8 2012 – Canonul periferiei, publicisticã,
Editura Limes, Cluj-Napoca 8 2012 – Nici vii, nici morþi,
publicisticã, Editura RAO.

8 Pãdureanca (dupã nuvela lui Ioan Slavici), regia
Nicolae Mãrgineanu 8 Orgolii, regia Manole Marcus 8
Undeva în est, dupã romanul Feþele tãcerii, regia Nicolae
Mãrgineanu – scenarii de film.
. Doc tor Honoris Causa al Universitãþii „Lucian Blaga”

Sibiu (2007) ºi al Universitãþii de Nord Baia Mare (2010).

. Este decorat cu înalte distincþii de stat de cãtre pre -
ºedinþii României Ion Iliescu ºi Emil Constantinescu, pre -
cum ºi de cãtre preºedinþii Braziliei ºi Mexicului.

. Membru al mai multor societãþi literare din strãi nãtate.

. Romanele sale au fost traduse în numeroase lim bi.

. Despre proza lui Augustin Buzura au scris, în ultimii
50 de ani, toate vocile importante ale criticii româneºti: Ion
Negoi þescu, N. Steinhardt, Eugen Simion, Gheorghe Gri -
gurcu, Nicolae Manolescu, Lucian Raicu, Mircea Iorgu -
lescu, Cornel Ungureanu, Alex ªtefãnescu, Ga briel Di -
misianu, Mar ian Papahagi, Ion Simuþ, Mircea Zaciu ºi alþii.
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Scriitorul Augustin Buzura are, orice
s-ar spune, un îndelung ºi verificat
exerciþiu al celebritãþii, o anumitã uzan -

þã a gloriei: recunoaºterea publicã ºi onorurile
literare, academice ori civice nu l-au ocolit, con -
sacrându-l definitiv ºi, într-un fel, oficializându-l
ºi instituþionalizându-l.

În ciuda unei cvasiunanimitãþi de receptare
ºi de recunoaºtere publicã, doar în acest spaþiu, în
acest ar eal septentrional maramureºean, Augustin 
Buzura este ºi se simte cu adevãrat acasã. A
spus-o ºi a scris-o în nenumãrate rânduri ºi nu ºi-a 
retractat vreodatã afirmaþia. Nu nu mai prin fa -
talitate biograficã (s-a nãscut la Berinþa, sat din
Chioar, aflat la 25 de kilometri de Baia Mare, ºi-a
fãcut studiile liceale ºi a petrecut ani buni în acest
oraº), dar chiar ºi prin afinitate electivã, respectiv
imanenþã creatoare. O întreagã topografie lite -
rarã, puternicã, distinctã ºi cu mini me variaþiuni,
memorabilã în sine, detectabilã cu uºurinþã încã
de la primele proze din volumul De ce zboarã
vulturul, are ca punct de emergenþã un fabulos
Râu al Doamnei, pentru a debuºa apoi impetuos
într-o geografie nordicã, ruralã ori cita dinã, ime -
diat recognoscibilã.

Între Nordul de þarã, mereu fascinant pentru 
scriitor, ºi personalitatea proteicã a lui Augustin
Buzura existã o simbiozã creatoare cu totul apar -
te, ea generând un soi de omagiu cor dial biunivoc, 
în care se pot uºor identifica, pe de o parte, admi -
raþia oamenilor locului pentru scriitorul lor de
excepþie, iar pe de alta, sentimentele de mândrie ºi 
recunoºtinþã ale maestrului pentru spaþiul originar 
care a devenit peren ºi matricial în op era sa.

Augustin Buzura întruchipeazã statura cre -
a toare impresionantã a unui mare scriitor român.
Cum se întâmplã de obicei în atari cazuri de
anvergurã, exfoliind rapid ºi cu minimã metodã
un posibil dosar de existenþã, dãm inevitabil peste 
spectaculoase stratigrafii: omul biografic, omul
scrip tural sau creatorul ºi legenda lui personalã,
care învãluie, din ce în ce mai stãruitor ºi cu mai
mult temei, cele douã ipostaze mai înainte
pomenite.

Simplul exerciþiu de frecventare a unei fiºe
de dicþionar ne dezvãluie câteva amãnunte sur -
prinzãtoare pe care confesiunile de mai târziu ale

scriitorului le coloreazã nos tal gic, subþiindu-le
contururile pânã la spectaculos, aventurã ori chiar 
picaresc. 

Aºadar, scriitorul urmeazã primele clase la
Berinþa ºi la Copalnic-Mãnãºtur, iar mai apoi,
Liceul „Gheorghe ªincai” din Baia Mare: 

Am fãcut patru clase la ºcoala din sat, la
Berinþa, apoi în satul vecin, Copalnic-Mãnãºtur,
cãci predarea cu ºapte clase s-a desfiinþat. La
început, mama nu a mai vrut sã mã lase la ºcoalã.
Se temea pentru cã distanþa era mare ºi toatã
zona era plinã de lupi. Trebuia sã trec un deal,
printr-o pãdure. A zis sã mai stau, sã mai cresc,
iar tata spunea cã aº fi bun de agricultor. Am fu -
git pur si simplu pe geam la ºcoalã (...). Mama,
sãraca, ce sã facã? Venea cu mine cu felinarul
pânã în vârful dealului ºi mã urmãrea cu privirea
pânã intram în zona de case a satului vecin.
Odatã, þin minte, pe mine ºi pe mama ne-a încon -
jurat o turma de mistreþi. Era iarnã, noapte, frig
teribil. Înnebuniþi de spaimã, am stat, totuºi, ne -
clintiþi. Ne-au dat târcoale ºi au plecat mai de -
parte. Dupã aceastã întâmplare, mama m-a mu -
tat în alt sat, la o mãtuºã (...). În clasa a ºaptea
m-am transferat la Baia Mare. Tata lucra la uzi -
nele Phöenix. Era o navetã zilnicã de 25 de km.
Cum era, totuºi, foarte obositor, m-au dat la
Liceul ªincai. Dupã o vreme, tot mama a ajuns la
ideea cã nu sunt educat con form ideii ei despre
educaþie, aºa cã m-a dus în gazdã la o doamnã, o
fostã coproprietãreasã a minelor de aur, doamna
Puºcaºu, care avea bãrbatul la Ca nal, aºa cã din
1948 pânã în 1956, ea n-a mai ieºit din casã.
Trãia aºa ca în «Marile Speranþe», numai cã,
pentru a supravieþui, lua copii în gazdã. Se ocupa
de noi într-un mod spe cial (...). Eu visam sã mã
fac sculp tor, visam la arte plastice (...). Dar nici
cu sculptura n-a fost sã fie. ªcoala de Picturã din
Baia Mare s-a desfiinþat, bani sã-mi plãtesc lecþii
particulare nu aveam, iar mamei i se pãrea nese -
rioasã o asemenea meserie1.

Tânãrul Buzura, absolvent de liceu, are
aplomb, inventivitate ºi nesfârºite rezerve de spi -
rit ludic, de vreme ce, dupã o admitere evitatã la
Facultatea de Medicinã Veterinarã, odatã revenit
în urbea adolescenþei sale, practicã ocupaþii dintre 
cele mai insolite: funcþionar la Direcþia de Sta -
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1 Fragmentele confesive au fost preluate din Augustin Buzura, Teroarea iluziei – o convorbire cu Crisula ªtefãnescu,
reluatã în volumul A trãi, a scrie, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2009, p. 20-100, pas sim.



tisticã, revizor, contabil, responsabil al Pieþei de
Alimente din Baia Mare, ajutor de artificier în
minã, învãþãtor suplinitor în Valea Neagrã, sat de
lângã Baia Mare, dar spir i tual atât de departe,
încât pãrea chiar la marginea lumii.

Ne vine greu sã ni-l imaginãm2 pe notoriul
scriitor ºi personaj sobru de astãzi în cizmele
nãclãite de steril ale ajutorului de artificier, dar
memorialistului – ori poate, mai degrabã, ro man -
cierului însuºi! – îi este la îndemânã acest exer -
ciþiu retrospectiv care se încarcã adesea de dra -
matism: Era o muncã abrutizantã. Nu mai ºtiam
nimic altceva decât minã, crâºmã, somn; crâºmã,
somn, minã (...). Orice orizont se închisese. Nu
mai îmi rãmãsese nimic, decât moartea. M-am
gândit: tot nu iese nimic din mine, tot nu iese
nimic din ceea ce mi-am propus, poate ar fi mai
bine sã-mi închei socotelile cu viaþa. Aºa cã,
într-o bunã zi, am rãmas mai mult lângã fitil. Era
îngrozitor. Stãteam lângã dinamita care urma sã
explodeze.

Din fericire pentru istoria literarã ºi pentru
toþi numeroºii sãi cititori de mai apoi, dinamita nu 
a explodat ºi iatã-l pe vremelnicul artificier de -
venit stu dent la Facultatea de Medicinã din Cluj
pe care o absolvã în anul 1964. Titlul lucrãrii sale
de diplomã, Shake speare în psihiatrie, îl reco -
mandã pentru respectiva specializare pe care ar fi
dorit sã o urmeze – îi acordãm aici credit to tal – cu 
vocaþie certã, doveditã mai târziu cu prisosinþã de
proza sa. N-a fost sã fie: Din nou destinul deghi -
zat în întâmplare a hotãrât altfel. Pe postul de
psihiatrie din Sighet a fost repartizat un stu dent
care avea medie mai mare decât mine. Eu aveam
9. Mai rãmãsese un singur post de psihiatrie la
Zalãu, extraordinar de convenabil, dar un coleg
care îºi fãcuse actele pentru MAI s-a rãzgândit în
drum spre Comisia de repartizare. Aºa cã visul cu 
psihiatria se cam încheiase. Trebuia sã-mi caut
altceva. Ca medic gen er a list. În Maramureº. ªi,
iarãºi, printr-o întâmplare stranie, urma sã fiu
medic în acelaºi sat în care fusesem învãþãtor
suplinitor, în Firiza, la Valea Neagrã. Or, eu îmi
jurasem cã la Valea Neagrã nu mai pun niciodatã 
piciorul. Deci, nu m-am dus la post, ci am rãmas
la Cluj.

S-a pierdut probabil un em i nent medic cu -
rant, în beneficiul unui analist rafinat al abisurilor
psihologice (uneori al nebulosului patologic) ºi al
unui maestru al introspecþiei ºi al decorticãrii su -
fleteºti minuþioase.

Apoi – spune în continuare fiºa de dicþionar –
vin în chip firesc ºi în paralel cu activitatea redac -
þionalã de peste 25 de ani la revista „Tri buna” –
cãrþile autorului. De la volumele de prozã scurtã – 
Capul Bunei Speranþe ºi De ce zboarã vulturul –
ajungem la romanele care au fãcut epocã: Absen -
þii, Feþele tãcerii, Orgolii, Vocile nopþii, Refugii,
Drumul cenuºii, Recviem pentru ne buni ºi bes -
tii, Raport asupra singurãtãþi, eseurile politice
din Bloc notes, confesiunile din Tentaþia exis -
tenþei sau publicistica mai târzie, adunatã în volu -
mele Canonul periferiei ºi Nici vii, nici morþi.

În cele douã vol ume de nuvele ºi povestiri
ale primei sale vârste de creaþie, þinutul na tal ºi
toposul maramureºean sunt prezenþe constante ºi
puternice. Scriitorul ºtie sã creeze o atmosferã
particularã ºi tipologii umane reprezentative
pentru un univers care, deºi supunându-se legilor
ficþionalului, are articulaþii reale atât de pre cise,
încât ele pot fi cu uºurinþã detectate ºi clasate
spaþio-tem po ral. Este vorba de atmosfera lumii
rurale ori muncitoreºti din arealul geografic bãi -
mãrean, cu dramele trãite de oamenii locului,
supuºi unor prefaceri istorice ºi sociale brutale, cu 
tipuri memorabile de rezistenþi sau inadaptabili,
cu numeroase bruioane de analize psihologice ºi
introspecþii sufleteºti îndrãzneþe ºi convingãtoare. 
E prezentã în aceste proze de început, în pofida
unor concesii ideologice prin care scriitorul plã -
teºte tribut epocii, o lume durã, specificã mediului 
muncitoresc, îndeosebi celui mineresc, dramaticã 
ºi tensionatã care aminteºte, printr-un anume tra -
gism al evocãrii, de prozele lui Ion Agârbiceanu:
Am continuat sã scriu. N-am fost încântat de
primul meu volum, dar experienþa mi-a fost de
folos. Mi-am dat seama de toate lipsurile, dar ºi
de puterea mea de a scrie. Citeam, însã, imens.
Era o foame îngrozitoare de literaturã, o spaimã
care mã îndemna sã-mi ajung din urmã
generaþia. Realizasem cât timp irosisem ºi acum
nu mai ºtiam ce sã fac sã-l recâºtig. ªi aici s-a
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dovedit de foarte mare ajutor medicina, prin
aceastã se riozitate de a cunoaºte per fect terenul
pe care te miºti. Adicã scriind, trebuia sã am
sentimentul cã fac o lucrare ºtiinþificã în care
termenii trebuiau sã fie exacþi, concluzia cea ne -
cesarã, cea de curgând din datele problemei. 

Modelul de creaþie îmbrãþiºat de tânãrul
scriitor este, în bunã tradiþie ardeleneascã, cel
rebreanian, aceasta însemnând considerarea cu
seriozitate a muncii intelectuale, responsabilitate
moralã faþã de actul scrisului, obiectivism în con -
turarea personajelor ºi ºtiinþa descrierii mediilor
sociale, realizatã prin documentare serioasã ºi
exhaustivã. Se adaugã, în conturarea unei di fe -
renþe specifice a scriitorului, aplecarea înspre psi -
hologism ºi disecþia sufleteascã minuþioasã. 

Consacrarea definitivã a romancierului
vine odatã cu romanul Absenþii, bine primit, atât
de pub lic, cât ºi de criticã. Cu el se inaugureazã o
formulã proprie a scriiturii lui Augustin Buzura,
aceea a disecãrii infinitezimale ºi a examinãrii pe
spaþii mici a conºtiinþei mo rale, surprinse,mai
ales, în momentele ei de crizã, de dezabuzare ori
de de rutã. Mihai Bogdan, eroul din Absenþii, este
prins tocmai în turbionul paroxistic al unui astfel
de mo ment de crizã interioarã. Buzura ºtie sã sur -
prindã cu mãiestrie acuitatea crizei, iar scrisul sãu 
dobândeºte un adevãrat rafinament în a sugera
infinitele nuanþe in tro spec tive ºi interogative ale
glisãrilor mo rale trãite de eroii sãi. 

Prin Absenþii, scriitorul inaugureazã pentru
proza sa tipologia lumii închise, sufocante, alien -
ate prin obosealã moralã, o lume malaxor, un
mecanism di a bolic de tocat conºtiinþe, din care
evaziunea este foarte dificil de realizat, aproape
imposibilã. Eroilor le rãmâne doar spaþiul strâmt
al unei repetate „jupuiri” mo rale, o decorticare
permanentã a eului, prin nesfârºite introspecþii ºi
dureros solilocviu meditativ: Îmi menþin iluzia cât 
trãiesc, întrebându-mã cu o furie infantilã, fãrã
margini, iar momentele când, involuntar mã
pomenesc agitat, zvârlind cu semne de întrebare
în stânga ºi-n dreapta, încercând cu disperare sã
mã prind de ceva, îmi produc subconºtient o ade -
vãratã euforie dureroasã: pe de o parte, mã bu -
cur cã mai pot sã întreb, pe de altã parte, mã
cuprinde o tristeþe grozavã, o lehamite fãrã mar -

gini la gândul cã ºtiu rãspunsul tuturor între -
bãrilor. (...). Eram ori prea lu cid, ori prea nervos, 
nu-mi dau seama, dar încã de dimineaþã, lumea
întreagã mi se pãruse cu roþile-n sus. Criza mea
de furie, atinsese paroxismul, ca pânã la urmã sã
se termine cu un râs isteric...3.

Linia fineþii in tro spec tive ºi a conturãrii
unor profiluri de înfrânþi este continuatã cu succes 
în romanul Orgolii, dublatã de realizarea preg -
nantã, cu mare forþã epicã, a unei adevãrate fizio -
logii a ticãloºiei, a acþiunii insidioase, lipsite de
scrupule, a spiritului gregar, aflat în nestãvilitã
ofensivã. Intrigã, delaþiune, compromis josnic,
obedienþã greþoasã þin de paradigma moralã a
insului larvar, prezentat ca o excrescenþã naturalã
a modelului de relaþii sociale pervertite, din anii
comunismului. Îndrãzneala viziunii – cu sau fãrã
voie de la stãpânire! – a avut un real succes în
epocã, într-o vreme în care limbajul dublu, alu -
ziile încriptate vizând diferite aspecte sociale ori
un anume esopism al scriiturii, uºor decriptabil,
se bucurau de o receptare entuziastã, de conivenþã 
acceptatã, atât din partea publicului larg, cât ºi a
criticii. Era un tip de scriiturã care se preta foarte
bine unui tip de lecturã complice, practicat în anii
comunismului, mai peste tot în þãrile Estului.

Cu romanul Feþele tãcerii (1984), Buzura
convoacã, în deplinãtatea ei, conºtiinþa istoricã,
antrenând-o într-o meditaþie amplã asupra des -
tinului so cial-colectiv de dupã instaurarea comu -
nismului în þarã. Precum modelul sãu mãrturisit,
Liviu Rebreanu, scriitorul considerã eveni men -
tele istorice din unghiuri ºi per spec tive mul ti ple,
astfel încât trama romanescã se înfãþiºeazã polie -
dricã, oferind imaginea mai multor feþe ºi carate
ale aceluiaºi cristal. Scriitura devine una dia lo -
gicã, iar vocile romanului realizeazã o polifonie
amplã, compusã din tonuri ºi contrapuncturi, în
stare sã asambleze o partiturã narativã alertã, sus -
þinutã de psiho logism im plicit ºi descripþii nuan -
þate ale stãrilor de conºtiinþã.

ªi victima ºi opresorul par a avea fiecare
dreptatea sa, într-un con text istoric pervertit de
imixtiunea brutalã a ideologiei comuniste. Miza
moralã a romanului – ceea ce presupune im plicit
un act de curaj din partea scriitorului – a fost
aceea de a oferi ºi perspectiva victimei asupra
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evenimentului istoric în to tal con trast cu versiu -
nea oficialã. Ceea ce însemna, de fapt, ºi o necesarã
reabilitare istoricã a acesteia. Oferind, în secvenþe 
narative dramatice, perspectiva învinsului, a celui 
strivit de malaxorul devorant al puterii totalitare,
romancierul denunþã, de fapt, ceea ce nu a fost
deloc pe placul establishement-ului comunist al
epocii – arbitrariul ºi abuzul, falsul ºi manipu -
larea, dogma pernicioasã ºi justificarea ei vino -
vatã. De altfel, aceasta pare sã fi fost ºi intenþia
scriitorului însuºi, explicitatã în mod confesiv la
câteva de cenii dupã scrierea romanului: Romanul
a fost scris pe ideea cunoaºterii celor care s-au
opus. Sã cunoºti ºi un alt punct de vedere, ºi pe
acela al celor aparent învinºi, nu numai al celor
ce se credeau învingãtori. De fapt, mã interesa
optica învinºilor, în paralel cu cea a învin gã -
torilor, douã moduri de a percepe istoria4.

Vocile nopþii (1980) reconstituie spaþiul,
predilect pentru autor, al unui Nord simbolic, ma -
ramureºean în speþã, ºi atmosfera apãsãtoare, de -
rutantã a unui oraº muncitoresc. Autorul are un
real tal ent în a recompune epic medii sociale de
margine, spaþii gregare, cu indivizi detracaþi ori
chiar patibulari, cu ºtãbime unsuroasã ºi ipocritã
ori cu reprezentanþi cinici ºi corupþi ai sistemului
represiv. În acest acvariu so cial îmbâcsit, în care
peºtiºori nevinovaþi înoatã alãturi de mari spe -
cimene de pi ra nha vorace, într-un fluid uman tul -
bure ºi vâscos, intelectualul este o spe cie ina -
daptatã ºi ezitantã, privitã ca o alcãtuire stranie de
cãtre toþi ceilalþi ºi, în consecinþã, cu puþine ºanse
de integrare ori de supravieþuire. Spectrul ratãrii îl 
pândeºte nemilos, iar tentaþia compromisului mo -
ral îl ameninþã irevocabil. În faþa perspectivei
mult mai probabile a dezerþiunii ºi a morþii psi -

hice, ipotetica salvare ori extragerea din marasm
par iluzii morbide ori sim ple utopii compen sa -
toare.

Romanele Refugii ºi Drumul cenuºii, parte 
a unei proiectate trilogii romaneºti neterminate
care ar fi trebuit sã poarte titlul de Drumul la zid,
plaseazã scrisul romancierului într-o zonã de im -
plicare mai viguros activã în realitatea socialã a
momentului. Formulei romaneºti consacrate
pentru scrisul autorului, însemnând psihologism
ºi analizã, investigare atentã a unor medii sociale,
cu tipologii umane de mare re lief, i se adaugã
latura expres conotativã a scriiturii, cu pers pec -
tiva unei posibile grile criptice asupra unor scene
sau evenimente din ro man. Îndeosebi romanul
Refugii poate fi citit în cheie dublã, prin de -
criptarea unor situaþii care aveau un co re spon dent 
real în epocã. De pildã, misterioasa dispariþie a
inginerului miner Helgomar Da vid, analist lu cid
ºi critic con stant al stãrii de lucruri a momentului,
a condus inevitabil la stabilirea unei legãturi di -
recte cu evenimente reale din epocã, relativ apro -
piate tem po ral. Era vorba, în speþã, despre mult
tãinuita de cãtre regim grevã a minerilor din
Valea Jiului, din anul 1977, ca ºi despre serioasele 
consecinþe ale acesteia, þinând inclusiv de dis -
pariþia intempestivã a unora dintre liderii ei. Ev i -
dent, pentru publicul avizat, o astfel de grilã de
lecturã alternativã a apãrut cu necesitate ºi a con -
tribuit decisiv la succesul de receptare a ro ma -
nului. Scriitorul dobândea instantaneu o anumitã
aurã de opozant (dacã nu de-a dreptul de disident)
al regimului. Nu putem decât sã-i dãm dreptate lui 
I. Negoiþescu care, aflat pe atunci în exil, remarca
în comentariul sãu, rostit la microfonul postului
de ra dio Europa Liberã, tocmai monstruozitatea
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ºi diformul generalizat care cuprinseserã so cie -
tatea româneascã, devenite spectacol narativ grav
ºi funambulesc în romanul lui Buzura: Rea lis mul
lui Buzura obligã cititorul român la înde lungã ºi
serioasã meditaþie. Niciunul dintre noi nu poate
sã-ºi ridice ochii de pe paginile acestei cãrþi, fãrã
sã-ºi punã dureroase probleme. Ca sã nu mai
vorbim de consecinþele pe care o atare lecturã ar
trebui sã le declanºeze. Lecturã al cãrei sens nu
este în niciun caz acela de a des fãta5. 

Propunând un tip de naraþiune din care nu
lipseau avertismente nevoalate, pagini hiero gli -
fice, strãvezii parabole politice, diagnostice so -
ciale pre cise care indicau cu acurateþe maladia
socialã, con sid er ate, în orice caz, ca incon for -
tabile pentru regim, romanele lui Buzura, aspre ºi
necomplezente, lucide ºi tãioase, ambigue ºi fri -
sonante, ofereau imaginea veridicã, dis con for tan tã 
ºi aproape coºmarescã a sfârºitului de ev co -
munist. Puneau în luminã, fãrã menajamente, o
lume atinsã de o patologie severã, aflatã în starea
de descompunere socialã ºi de metastazã a rela -
þiilor de putere ori chiar a simplelor relaþii
interumane. Unul dintre personajele principale
din Refugii, sintetizeazã cu precizie starea de
marasm ºi de alienare, caracteristice pentru so -
cietatea acelei epoci: Nu mai suport porcãria
asta! Ce fel de oameni suntem, Dumnezeule, ce fel 
de fiinþe? Pânã unde o sã mai coborâm? (…)
Rezultatul strãdaniilor mele nu era decât obo -
sealã, o obosealã epuizantã, poate ºi din cauza
coºmarurilor ce-mi tulburau nopþile. Protejat de
un certificat med i cal, Helgomar n-a pãrãsit casa
mai multe zile, dar în prima noapte cineva i-a
spart becurile din curte, iar un miliþian i-a spus
cã se rãzbunã bolnavii ºi cã el per sonal nu poate
sã-i asigure pazã permanentã. Sã se descurce
cum ºtie. Sã-i dea o listã cu inventarul duºma -
nilor. Helgomar o þinea întruna cã trebuie sã
plece, cât daunele nu sunt exagerate: «Voi nu
aveþi nicio vinã. Sunt treburile mele, m-am aºtep -
tat la asta. Când se vor rezolva toate, voi reveni».
(…). Ãºtia ºtiu numai de fricã. Noi, oricum, nu
mai avem ce pierde, pe când ei… Mã strãduiesc
doar sã nu ajung în situaþia de a mã dispreþui. ªi e 
groaznic de greu6.

Într-un fel, toate personajele romanului

cau tã cu disperare o soluþie de salvare din infernul 
existenþei cotidiene, un refugiu, o oazã de liniºte
ºi de siguranþã, care, de cele mai multe ori, le
rãmân inaccesibile.

Nici atmosfera romanelor de dupã 1989 ale
lui Augustin Buzura nu este una cu mult mai
seninã. Aceeaºi lume haoticã, grotescã ºi absurdã, 
cu mecanisme de funcþionare pervertite ºi vi o lent
ma nip u late, foarte puþin diferitã faþã de an gre -
najul insidios al puterii totalitare, este prezentã în
romanele postdecembriste, îndeosebi în Recviem
pentru nebuni ºi bestii. S-au schimbat doar con -
textul istoric ºi fundalul so cial, pentru cã, în rest,
personajele au suferit doar un grotesc proces de
transformare, pãstrându-ºi tarele ºi viciile lor
con genitale, însã ex ac er bate ori chiar ridicate la
un paroxism al abjecþiei de cãtre noul con text
istoric. Delaþiunea, ºantajul, oportunismul, frica
sau laºitatea au rãmas în sine imuabile, cãpãtând
doar, în noua viziune narativã, proporþii apo ca -
liptice ºi funambuleºti. 

Recviemul este un ro man al unei lumi nea -
ºezate, informe ºi tulburi, care nu ºi-a gãsit – ori
ºi-a ratat cu bunã ºtiinþã – sensul istoric. E diag -
nosticul unui mo ment istoric ºi al unei stãri de
conºtiinþã mocirloase, în care personajele „bãl -
tesc”, incapabile, cu toate nãzuinþele lor, sã se
înalþe deasupra miasmelor, dar având, totuºi, o
minimã forþã moralã pentru a nu se scufunda
definitiv. Putem caracteriza romanul ca fiind unul 
al intermediarului, precum întreaga societate ro -
mâ neascã a epocii. Încã o datã, Buzura este ca -
pabil sã dea, prozastic vorbind, o fiºã de tem -
peraturã exactã a unui mo ment istoric cert. 

Vor urma, pe rând, acompaniindu-se ºi con -
diþionându-se recunoaºterea criticã, elogiile, pre -
miile, canonizarea prin intrarea în conºtiinþa
publicã ºi mai târziu în manuale, ostracizarea prin 
punerea la in dex a unor cãrþi, veºnica hãrþuialã ºi
luptã de uzurã cu cenzura, paradoxul anilor ‘90,
cu reaºezarea lor perpetuã, când pe de o parte
primeºte onoruri ºi demnitãþi oficiale, iar pe de
altã parte intrã într-un con de umbrã, vocaþia
constructivã pe care o probeazã mai întâi prin
edificarea Fundaþiei Culturale Române ºi mai apoi 
a revistei „Cultura”, recunoaºterea inter na þionalã,
traducerile, notorietatea, glo ria, ofi cia lizarea.
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Acesta este avantajul ºi dezavantajul fiºelor 
de dicþionar – unul sta tis tic: enumerã ºi îndo -
sariazã. De aceea, fatalmente, vor rãmâne întot -
deauna în afara lor sentimente, obsesii, angoase,
reprimãri, disimulãri, visuri... Din fericire, aici
este suveran Scriitorul, aici dã seama ºi lasã mãr -
turie proprie creatorul, homo scripturalis.

Într-un anume fel, din perspectiva strictã a
receptãrii operei sale, Augustin Buzura se poate
considera un cre ator norocos. Proza sa a plãcut de
la început, deopotrivã, criticilor celor mai exi -
genþi ºi publicului larg. Poate mai puþin cenzurii
co muniste uneori, cu care autorul a trebuit sã
poarte bãtãlii crâncene, pentru fiecare dintre ro -
manele sale. Dupã mai bine de patru decenii de
când s-a impus viguros pe piaþa literarã, scrisul
sãu con tinuã sã placã, ba chiar sã exercite un soi
de seducþie misterioasã pe care timpul pare a nu-ºi 
pune decisiv pa tina. De febra revizuirii, atât de
agresivã ºi nuanþatã în câmpul nostru literar, scrii -
torul nu a fost, desigur, ocolit. ªi-au bemolizat
brusc tonul, odatã foarte înalt, criticii importanþi,
despre a cãror fermitate ai fi zis cã nu admite
variaþiunile. Alþii au rãmas constanþi în admiraþie
ori nuanþã apreciativã.

Supuse astãzi exerciþiului recitirii, putem
spune cã romanele scriitorului ies bine ºi fãrã
daune majore din experimentul dras tic al re-lec -
turii ori al confruntãrii cu grile de lecturã actuale,
ba chiar cu o vigoare interioarã reconfirmatã ºi cu
ºtaif nedezminþit.

Sigur cã unele situaþii sau pasaje sunt ire -
mediabil datate, dar ansamblul degajã aceeaºi for -
þã de solilocviu nesfârºit, de litanie a unei lumi
obosite care macinã existenþe, ca un uriaº ºi nefast 
concasor existenþial. De patruzeci de ani, de la
Absenþii încoace, Augustin Buzura exerseazã ace -
eaºi scriiturã magmaticã, un flux ideatic torenþial
ºi de nestãvilit (nici mãcar ortoepic), ce înghite
sub ºuvoaie de lavã narativã (mereu incan des -
centã) daune mo rale, culpe ºi culpabilitãþi isto -
rice, arheologie socialã, cataclisme interioare,
me di taþie ºi reflecþie obsesivã, tragism ºi grotesc
deopotrivã.

Ca ºi la Rebreanu, impresia întregului este
prevalentã ºi copleºitoare. Augustin Buzura are o
neobiºnuitã vitalitate ideaticã ºi de aici decurg
douã consecinþe care pot fi les qualités maîtresses
pentru scriitura sa: permanenta tensiune, men -
þinutã con stant ºi la cote ridicate a streamului
ideatic (chiar atunci când el este mai puþin fabu -
latoriu ºi mai mult eseistic) ºi o naturalã abilitate
(ºi uneori apetenþã) de schimbare a registrelor
stilistice sau scripturale, urmând, într-un fel, teh nica 
contrapunctului muzical. Epicul ºi eticul au o cores -
pun dere naturalã care-l singularizeazã pe romancier.

Ce ar fi de spus în câteva cuvinte despre o
operã coagulatã ºi unitarã, de câteva mii de pagini?

Dacã ar fi sã spunem ceva ge neric despre
omul romanesc al lui Buzura, ne-am folosi de o
extraordinarã metaforã din Absenþii (ro man pe
care l-am gustat mai mult la re-lecturã decât la
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prima citire): aceea a ceasului desfãcut ºi rea -
samblat aleatoriu dupã capricii ºi haz ard. Omul
lui Buzura e o astfel de piesã într-un or gan ism
detracat, într-un ansamblu care ºi-a pierdut logica 
internã de funcþionare. Fie angrenajul s-a înþe -
penit ºi atunci zbaterile individului nu valoreazã
mai mult decât bãtaia de aripi a unui coleopter
încâlcit într-o plasã, fie a luat-o anarhic ºi cu
repeziciune din loc, într-o trepidaþie haoticã,
menitã sã striveascã implacabil umanul. Existenþa 
pare o adunãturã de piese dis pa rate, aruncate în
neorânduialã: Ambiþia mea stupidã de a re face un
mecanism din piese dis pa rate, strãine cumva, de
importanþã egalã... Zimþi mai mici sau mai mari,
axe, angrenaje... Piesele trântite aiurea, înãun -
tru, pot sã zacã liniºtite, nimeni nu va ºti ce ºi
cum... Niciunui om nor mal nu-i va trece prin
minte cã ele au putut fi bulversate în aºa hal. E
ceas? Ar fi putut fi, dacã unui nepriceput înfio -
rãtor nu i-ar fi trecut prin minte sã-l repare, dacã
un ig no rant bine intenþionat nu ºi-ar fi asumat
nobila misiune de a se sacrifica pentru  binele
ceasului (...) un ceas mort rãmas la ora igno -
rantului... Desigur, aº putea spune: Ceasul merge 
per fect! Ar fi doar atâþia dispuºi sã mã creadã.

O definiþie perfectã a oricãrui mecanism
totalitar care-l va pãstra captiv, prin perfidia ma -
nipulãrii. Întotdeauna – ºi astãzi chiar – sunt atâþia 
dispuºi, într-o adevãratã voluptatea a mistificãrii,
sã creadã cã ceasul merge per fect.

În rest, într-un tablou clinic nemilos, bolile
tipice ale unui astfel de Athanor dezabuzant, de
care sunt conºtienþi, luptând dra matic cu ele, toþi
eroii lui Buzura: alienarea, dezerþiunea, anomia,
moartea moralã, subregnul: Fãrã pâine ºi carte –
spune doctorul Cristian din Orgolii – un om, chiar 
lãsat liber, poate ajunge un simplu an i mal, prea
agresiv sau prea do mes tic, depinde; oricum, în
afarã de mersul bi ped ºi de graiul articulat, va
avea puþine din caracteristicile esenþiale ale
omului. Moartea psihicã apare pe neobservate ºi
se instaleazã trainic, uneori definitiv.

Interogaþia amplã care susþine perpetua ne -
voie de statuare, de ancorare ontologicã în perma -
nentul tangaj al unei lumi deturnate, sfârºeºte în
scrâºnet dra matic ºi revoltã: Ce fel de fiinþe
suntem? – se întreabã ªtefan Pintea din Vocile
nopþii – Pledezi pentru cunoaºtere, însã când þi se 
oferã ocazia, o refuzi speriat. Vrei dreptate, dar
în esenþã nu faci nimic pentru ea. Vorbeºti de

adevãr, îl cauþi, însã, când îl gãseºti, þi se face
fricã de el ºi te porþi de parcã nu l-ai cunoaºte. Ce
fel de fiinþe suntem? Ce fel de fiinþe suntem noi,
dacã renunþãm aºa de uºor pânã ºi la viaþã? 

Uneori se configureazã foarte preg nant ºi o
retoricã a þipãtului, un soi de spasm al fiinþei care
tinde cu orice preþ sã se valideze în revoltã: Nu
trebuie sã ne lãsãm aºa de uºor cãlãriþi, se însu -
fleþi el (...) Dacã te doare, strigã! Îl încurajeazã
apoi, ºtiindu-se auzit. Urlã, sã nu-þi pese! Dacã te 
doare, urlã, îl îndemnase ªtefan Pintea în
momentul în care simþise degetele vârându-i-se în 
carne. Urlã, se îndemnase apoi pe sine.

Nu-þi trebuie niciun fel de sofisticatã grilã
de lecturã amfibologicã, n-ai nevoie de decodãri
esopice, textul trãieºte prin sine ºi are aceeaºi
prospeþime de acum 30 de ani, data apariþiei lui. E
lustru de mare prozator.

În plus, o nuanþã stenicã, un soi de abur
luminos, de tonifiere moralã înfãºoarã scenele
cele mai atroce, cercul in fer nal nu se închide
niciodatã de tot.

Într-un interviu, scriitorul povesteºte o în -
tâm plare bizarã: cineva, o persoanã de bine, de -
sigur, a expediat din Sibiu o scrisoare, asi gu -
rându-l cã o copie a fost trimisã ºi Comitetului
Cen tral: Ce s-ar întâmpla, domnule Buzura, da cã
am lua fraze din romanul Dvs (era vorba de
Vocile nopþii), le-am copia pe niºte pancarte ºi
am ieºi cu ele în stradã? Nu ne-ar aresta? Pe dvs.
de ce nu vã aresteazã?.

Desigur, era un ma te rial detonant în cãrþile
lui Buzura ºi lumea îl cãuta cu înfrigurare. Scriind 
acest text m-am hotãrât ca la finalul lui sã fac
mostrã de lecturã ingenuã. Ca un hyp o crite lec -
teur, ce sunt, am luat ultimul ro man ante de cem -
brist al scriitorului – Drumul cenuºii –, citit de
mine, cu creionul în mânã, în martie 1989, atent la 
sublinierile de atunci.

De fapt, ce sã mai vorbim. Butoaiele goale
sunã cel mai tare. Eroii adevãraþi nu-ºi revendicã 
nici mãcar propriile lor fapte, pe când nulitãþile
îºi asumã chiar ºi rolul destinului. […]

Orice floare plantatã în deºert este pânã la
urmã acoperitã de nisip. Într-un deºert întot dea -
una înving nisipurile. […]

Am acceptat din comoditate sau fricã sã
trãiesc o vreme, cam lungã, e drept, în interiorul
minciunii, ba chiar m-am strãduit sã o justific ºi
sã spun cã ea este adevãrul cel mai curat cu
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putinþã. Saltul de la umilinþã la curaj ºi demnitate
– mai dificil poate decât de la maimuþã la om – nu
pare apropiat. 

Fãrã îndoialã, era un ma te rial fisionabil, în
mãsurã sã alerteze, sã provoace, sã disconforteze.
Uºor de închipuit ce s-ar fi întâmplat cu astfel de
texte, ce forþã de im pact ar fi avut ele, odatã
devenite slo gan sau me mento. Nu numai atunci,
chiar ºi astãzi. 

Amplele suprafeþe eseistice ale acestor
roma ne apar astãzi ca þinând de evidenþã. Scrii -
torul are aplecare analiticã, acribie de om de
ºtiinþã, fler de mor al ist ºi aplomb de gazetar, iar
toate acestea îl fac sã gloseze convingãtor pe
marginea a varii subiecte, îndeosebi de naturã
moralã. O face cu deplinã stãpânire ºi perfectã
intuiþie a subiectului, uneori la modul aforistic ºi
sentenþios, alteori ironic ºi sar cas tic, câteodatã
liric ºi patetic, adicã uzând de întreaga reþetã a
moralistului mod ern. Nu credem a greºi dacã afir -
mãm cã în structura creatoare a scriitorului, ese -
istul are o egalã îndreptãþire la existenþã cu pro -
zatorul propriu-zis. Articolele ºi eseurile (multe
dintre ele editoriale), cu certe deschideri cul tu -
rale, sociale sau politice, pe care scriitorul le-a
publicat în ritm susþinut, îndeosebi dupã anul
2005, când a înfiinþat revista Cultura, continuã,
în alt registru stilistic, dar cu aceeaºi vervã, inci -
sivitate ºi persuasiune, preocuparea sa, atât de
prezentã în romane, pentru problematica moralã.
Între eseistica analiticã de tip ed i to rial ºi eseistica
prozasticã, diferenþele sunt neglijabile; le uneºte
aceeaºi tensiune a argumentaþiei, aceeaºi obsesie
pentru moralã ºi adevãr ori pentru biciuirea ne -
miloasã a dezertãrilor de conºtiinþã. Iatã un ade -
vãrat rechizitoriu, cu certe virtuþi literare, despre
fals, imposturã ºi sterilitate spiritualã: Oricum,
turnãtoria în pub lic ºi bãtãlia în dosare au de -
venit practici curente, falsele valori, inventate
dupã reþetele din anii ‘50, pe care obrãznicia le
propulsase în faþã, ºi-au croit biografii adecvate
ºi fãrã jenã, profitând de indiferenþa publicã ori
de tãcerea unanimã ºi laºã. Aºa se face cã am
ajuns o naþiune demoralizatã, fãrã orizont,
încãputã pe mâna troglodiþilor, o þarã în care
autoritatea legii este discreditatã, iar valorile
reale sunt scoa se din cir cuit. (...) Acesta este

prezentul pe care ni-l oferã omul nou, fãurit cu
rãbdare ºi consecvenþã. Avem o ºcoalã în care
Moromete ºi Ion al Glanetaºului sunt intelectuali, 
Bulã figu reazã în clasamentul «marilor români»
înaintea lui Matei Corvin, Mircea cel Bãtrân sau
Nicolae Bãlcescu. (...). ªi pentru a ne salva,
pentru a nu pieri odatã cu mârlanii ºi troglodiþii
care au scris partitura dupã care se cântã astãzi,
trebuie sã privim cu responsabilitate nu numai
prezentul, ci ºi trecutul imediat. (...). ªi pentru cã
amintim de Pascal, suntem rãtãciþi din nefericire, 
nu numai în timp, ci ºi în memoria altora7. 

În mod cert, abordarea eseisticã ºi cea pur
literarã se complinesc ºi formeazã un pandant în
scrisul lui Augustin Buzura. Nu am putea spune
cu precizie care dintre ele deþine întâietatea, dar
am fi înclinaþi sã afirmãm cã propensiunea eseis -
ticã se constituie în resortul fun da men tal al scri -
sului sãu, dovadã cã în romane existã mari su -
prafeþe textuale, cuprinzând notaþii eseistice,
con si deraþii mo rale ori notaþii cvasipublicistice.
De aceea, am putea aprecia nu fãrã temei, cã
galeria de memorabili eroi romaneºti se com -
pleteazã, în scrisul publicistic, cu un la fel de
remarcabil mãnunchi de „figuri” contemporane,
un soi de fiziologii literare, imaginate în maniera
specificã secolului al XIX-lea, adicã anilor de
glorie ai acestui subgen. Semidoctul, ipo chi me -
nul, parvenitul, mistificatorul, delatorul, obe dien -
tul, utopicul, trãdãtorul de vocaþie, patriotul de
mucava etc. sunt exemple pregnante de astfel de
fiziologii, desenate cu mânã fermã, acut spirit de
observaþie ºi tal ent portretistic incontestabil.

Publicistica lui Buzura contureazã un teri -
toriu vast al deriziunii ºi al abdicãrii mo rale de fin -
i tive, în niciun fel deosebit de spaþiile sufocante,
sterilizate de ideologie ºi gregaritate, din ro ma -
nele scrise înainte de cãderea comu nis mului: De
douãzeci de ani se trãieºte în dispreþul com pe -
tenþei ºi al valorilor. Se inventeazã lucruri de
mult ºtiute ºi se repetã erori ridiculizate de isto -
rie. Politicienii au nevoie de diplome, nu de ºtiin -
þã de carte. ªi diplome se gãsesc con tra cost la
numeroase universitãþi. (…). Þara a devenit un fel 
de sumã a incompetenþilor, figuranþilor, ho þilor ºi 
laºilor. Sigur, este dreptul fiecãrui om sã-ºi spunã 
opinia, dar nenorocirea este cã doar aceºtia sunt
crezuþi ºi ascultaþi, pentru simplul motiv cã ºi cei
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7 Augustin Buzura, Cu spaimã despre rãtãciri, în Canonul periferiei, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2012, p. 83-85, pas sim.



care decid fac parte din aceeaºi familie de spirite. 
Aºa se face cã totul este câr pealã ºi improvizaþie.
(…) Cineva îmi spunea cã dacã þara ar avea o
singurã poartã de intrare, deasupra ei ar trebui
pus, tradi þionalul avertisment ÎNCHIS PENTRU
REPA RAÞII!8.

Ca ºi în romane, în publicisticã revine fri -
sonant tema pierderii busolei existenþiale, decã -
derii mo rale ºi alunecãrii în condiþia de sub-om ºi
în capcanele terifiante ale unei sub-istorii. Dosto -
ievskianul om de subteranã, identificabil sub mãºti
diferite în romanele scriitorului, prins într-un me -
canism istoric implacabil care ameninþã sã-l stri -
veascã definitiv, va fi prezent, ca o  obsesie im -
posibil de îndepãrtat, ºi în publicistica sa.
Ca muflat, desigur, sub noile ºi adesea hidoasele
look-uri postcomuniste ale tranziþiei ºi libe ra lis -
mului de junglã: Am ajuns, cum spune Pessoa, un
fel de teci fãrã sãbii, de care nimeni nu mai þine
seama. Unii suferã în continuare cã i-a vizi tat
Securitatea, alþii sunt ºi mai triºti pentru cã nu i-a
vizitat, lãsându-i fãrã dosare, dar în gen eral,
lupta cu comunismul continuã, cãci acum nu mai
prezintã niciun pericol. Marea majoritate a co -
muniºtilor care au însemnat ceva au trecut la cele 
veºnice. Fiii lor ºi fiii securiºtilor s-au deprins
din prima clipã cu capitalismul, prin urmare

com batanþii au rãmas fãrã adversari reali, dar
asta nu mai are nicio importanþã. Penibilul evo -
lueazã spre ºi mai penibil. Visul de odinioarã al 
lui Eminescu – scoaterea României din sub -
istorie (s.n.) – pare sã devinã tot mai de neatins.
Jude când dupã ceea ce fac, idealul celor care ne
conduc este chiar subistoria. (…).  Într-o þarã
care nu este sigur cã mai existã, din mo ment ce a
ajuns sã-ºi vândã nu numai bogãþiile, ci ºi tre -
cutul, istoria, tradiþiile ºi limba pentru niºte ba -
nale voturi, este greu sã speri la ceva bun mai ales
cã tocmai cei ce ne conduc nu respectã ni mic,
Constituþie, legi, re gu lamente etc., ci îºi ur mãresc
cu o tenacitate demnã de o cauzã mai bunã doar
propriile interese9.

Lu cid, incisiv, dovedind acelaºi simþ al me -
diilor sociale, meditativ analitic ºi uneori ve he -
ment imprecativ, Augustin Buzura rãmâne un
eseist ºi un pub li cist de realã vocaþie, cu un cert ºi
verificat im pact de receptare. Atitudinile lui ese -
is tice se constituie în tot atâtea diagnoze pre cise
pentru maladiile sau crizele organismului so cial,
considerat într-un timp istoric incert ºi volatil. 

Romancierul ºi eseistul sunt doi alteri care,
de-a lungul câtorva decenii, au trãit într-o sim -
biozã reciproc profitabilã.
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 George Achim ºi Augustin Buzura la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”
Baia Mare, decembrie 2010

8 Augustin Buzura, Veveriþe ºi cãtuºe, în volumul Nici vii, nici morþi, Editura RAO, pp. 64-65
9 Augustin Buzura, Teama de subistorie, în Nici vii, nici morþi…, p. 255-256.



Lascãr Panã
1934-2017

ªtefan SELEK

Plecând de la definiþia sportului1 ºi amin tindu-ne de
deviza Jocurilor Olimpice Citius, Altius, Fortius2, pu tem
apre cia cã aceastã acti vitate umanã se alãturã ce lorlalte forme 
de ex presie a acþiunii civilizatoare a omului, precum: artele
plastice, muzica, teatrul, literatura, care înal þã spiritul ºi îl fac

pe om sã devinã mai bun. 
Sporturile de echipã ºi în spe cial cele cu mingea au

fost îndrãgite de bãimãreni, care, de-a lungul timpului, au
venit în numãr mare în tri bunele arenelor, pentru a-ºi susþine
favoriþii. Este cazul sportului-rege, fotbalul, care a umplut
pânã la refuz Stadionul „23 au gust” (18.000 parti ci panþi) la
istorica întâlnire din Cupa Cupelor din data de 15 septembrie
1982, dintre echipa localã F. C. Baia Mare ºi Real Ma drid,
echipa cea mai titratã din fotbalul mondial. 

Suporteri cunoscãtori ºi înfocaþi sunt ºi cei care par -
ticipã la meciurile echipelor de handbal masculin ºi feminin,
care au obþinut performanþe remarcabile în toate competiþiile. 
Stau mãrturie în acest sens rezultatele echi pei de handbal
masculin „Minaur” Baia Mare, înfiinþatã în 1974, condusã de regretatul antrenor emerit Lascãr Panã, care au
contribuit la crearea unei apreciate ºcoli de hand bal, ce a dat loturilor naþionale jucãtori de mare per -
formanþã, precum Maricel Voinea, Iosif Boroº, Gheorghe Covaciu, Petre Avramescu etc. În semn de
omagiu, Sala Sporturilor din Baia Mare poartã numele antrenorului Lascãr Panã. 

Sportul cu balonul oval are o foarte bunã reprezentare la Baia Mare prin rezultatele re mar cabile
obþinute de echipa de rugby a Clubului Sportiv Mu nic i pal „ªtiinþa” Baia Mare, înfiinþatã în 1977: campioanã 
naþionalã în 1990, 2009, 2010, 2011, 2014, câºtigãtoarea Cupei României în 1980, 1990, 1999, 2010, 2012.
Arena de rugby a purtat numele preºedintelui secþiei de rugby a clubului, Lascãr Ghineþ, care l-a adus la club
pe antrenorul Dumitru Antonescu, considerat pãrintele rugby-ului bãimãrean. 

Nataþia s-a dezvoltat la Baia Mare dupã construcþia Bazinului Olimpic, dar, mai ales graþie eforturilor 
antrenorului Gheorghe Demeca, cel care a pus bazele înotului de performanþã, contribuind la succesele unor
sportivi precum: Anca Pãtrãºcoiu sau Noemi Lung. Unul dintre antrenorii care a fãcut istorie în sportul
bãimãrean este Lascãr Stavru Panã, an trenor de handbal.

Antrenor emerit de handbal, pre ºe din -
te de club, cetãþean de onoare al mu -
nicipiului Baia Mare, Lascãr Panã a

fost una din figurile centrale ale handbalului ro -
mânesc, fiind cel care a pus Baia Mare pe harta
sportului naþional, prin succesele echipei de
hand bal masculin Minaur Baia Mare, primul club
profesionist de handbal din þarã, pe care acesta l-a
înfiinþat în anul 1974. 

La cârma echipei, Lascãr Panã a fost de
douã ori câºtigãtor al Cupei IHF, în 1985 ºi 1988,

momente de vârf ale handbalului românesc, câºti -
gãtor al Cupei României în anii: 1978, 1983,
1984, 1989, iar apoi, în calitate de preºedinte de
onoare al clubului HC Minaur Baia Mare, a câºti -
gat Campionatul României în anii 1998, 1999 ºi
2015, iar Cupa României în anii 1999 ºi 2015.

Aceste rezultate obþinute la echipa de club
au fost completate de medalia de bronz de la
Jocurile Olimpice de la Moscova (1980), obþinutã 
în urma victoriei împotriva U.R.S.S. (22-19), de
naþionala masculinã de handbal a Republicii So -
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2 „Mai repede, mai înalt, mai puternic” este deviza propusã de baronul Pi erre de Coubertin, la crearea Comitetului
Internaþional Olimpic, în 1894.



cialiste România, antrenatã de acelaºi Lascãr Panã,
alãturi de Ioan Kunst-Ghermãnescu ºi Nicolae
Nedef, antrenori emeriþi.

În perioada 1990-1995, Lascãr Panã a fost
antrenor al echipei naþionale de handbal a Gre -
ciei, cu care a jucat de trei ori finala Cam pio -
natului Mondial de tineret, între 1995-1996 ºi
1999-2000, a fost di rec tor tehnic al echipei naþio -
nale de handbal a României, între 2009-2017, a
fost preºedinte de onoare al HC Minaur Baia Mare, 
între 2014-2015, a fost di rec tor tehnic al echipei
fem i nine HCM Baia Mare, între 1998-  2017 a fost
vicepreºedinte al Federaþiei Române de Handbal.

Între 2000-2004 a fost preºedintele Co mi -
siei de sport din cadrul Consiliului Lo cal Baia
Mare, din partea Partidului So cial Dem o crat, pe -
rioadã în care s-a luptat pentru a obþine finanþãri
pentru sportul bãimãrean.

Pentru rezultatele sale, antrenorul Lascãr
Panã a primit, în anul 1999, titlul de Cetãþean de
onoare al Municipiului Baia Mare, din 8 oc tom -
brie 2002, Sala Sporturilor „Dacia” din Baia
Mare a primit numele de „Lascãr Panã”.

Primii ani

Lascãr Stavru Panã s-a nãscut în data de 14
septembrie 1934, la Constanþa ºi a primit numele
mijlociu Stavru, în cinstea Zilei Sfintei Cruci,
stavros însemnând «cruce» în limba greacã. A
început sportul jucând fotbal, la Competrol Bu -
cureºti, echipã cu care a fost cam pion la juniori în
anul 1952. Într-un interviu acordat „Gazetei spor -
turilor”, Panã mãrturiseºte cã mama lui a fost cea
care l-a îndrumat cãtre handbal, aceasta având o
pãrere foarte proastã despre fotbal ºi practicanþii
lui din acele vremuri. 

Mama lui, Athena Panã3, o grecoaicã înaltã
ºi blondã, cu ochi verzi ºi ten mãsliniu, l-a crescut
singurã pe tânãrul Lascãr, primul soþ, Dumitru
Economu, decedând la ºase ani dupã naºterea
copilului. Dupã ce mama lui s-a recãsãtorit,
Lascãr a luat numele tatãlui adoptiv, colonelul
Ion Gh. Panã, care scrie despre amintirile din al
Doilea Rãzboi Mondial ºi despre fiul sãu în vo -

lumul În coloana eroilor dobrogeni. Pe linie
maternã, Lascãr pãs treazã vie memoria bunicului, 
Hartenis4, co mer ciant grec, stabilit în Mangalia,
pe la începutul anilor 1890. „A fost un om de
treabã, ambiþios ºi care punea fa milia mai presus
decât orice5”, mãr turisea Panã într-un interviu. 

Lascãr Panã a fãcut studiile primare la Con -
stanþa, iar pe cele liceale la Bucureºti, la ªcoa la
Medie Tehnicã de Culturã Fizicã, promoþia 1952.
A absolvit apoi Institutul de Culturã Fizicã ºi
Sport, promoþia 1956. Tânãrul Lascãr Panã a fost
legitimat la echipa de handbal în 11 „Progresul”
Bacãu (1956), apoi a jucat la „Petrolul” Teleajen
(handbal în 7), în 1957 a intrat în formaþia de bazã
a clubului „Rapid” Bucureºti, iar din 1959 a jucat
la „Dinamo” Bacãu, formaþie pe care a ºi an -
trenat-o pânã în 1969, an în care a plecat la „Voin -
þa” Bucureºti, cu care a promovat în Divizia A.
Ajuns la Baia Mare, în calitate de antrenor al
echipei de handbal „Minerul”, în 1970 a cu nos -
cut-o pe Toth Clara6 , cu care s-a cãsãtorit în 1974.

Antrenor la Minaur Baia Mare

Din 1970, la solicitarea preºedintelui secþiei 
de handbal „Minerul” Baia Mare, inginer Alexan -
dru Konnerth, Lascãr Panã a preluat echipa, iar în
1974, alãturi de numeroºi susþinãtori ai hand -
balului ºi cu sprijinul conducerii lo cale, a în -
temeiat unul dintre „cele mai puternice cen tre ale
handbalului românesc7”, Handbal Club Minaur
Baia Mare. Tehnicianul a impus un nou stil de
antrenament, bazat pe o pregãtire fizicã ºi dis -
ciplinã tacticã riguroase, care au dat rezultate. 

Primul mo ment im por tant al carierei de an -
trenor a fost câºtigarea Cupei României din 1978,
în finala con tra echipei „Steaua” Bucureºti, scor
fi nal 26-24. Dupã mai multe clasãri pe podiumul
Campionatului Naþional, „Minaur” a cucerit de
douã ori Cupa IHF, prima în 1985, în urma ce -
lebrei fi nale împotriva echipei S.I.I. Zaporoje
(U.R.S.S.), jucãtorii bãimãreni reuºind sã înscrie
golul decisiv, când mai erau patru secunde din
partidã, iar a doua, în 1988, în compania echipei
Gra ni tas Kaunas (Lituania, U.R.S.S.). Echi pa
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3 Ioana Vlad, Di a log cu Lascãr Panã, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 8.
4 Ibi dem.
5 Ibi dem.
6 Doamna Clara Panã s-a nãscut în 1947, în Satu Mare. A fãcut studiile primare ºi liceale în limba maghiarã, în oraºul na -

tal. Este absolventã a Institutului de Educaþie Fizicã ºi Sport Bucureºti, promoþia 1970. A fost repartizatã la Baia Mare,
la Colegiul Naþional „Gheorghe ªincai”, unde a activat în calitate de profesoarã de sport timp de 36 de ani, pânã la
pensionare.

7 Hristache Naum, Ion. P. Pop, H. C. Minaur Baia Mare. Patru secunde ale unei mari victorii, Baia Mare, 1985, p. 40.



bãimãreanã era compusã în acea vreme din:
Maricel Voinea (autorul celebrei aruncãri care îi
poartã numele: efectul „Maricel Voinea”),
Gheorghe Covaciu, Nicolae Voinea, Mihai Miro -
niuc, Olimpiu Flangea, Nicolae Neºovici, Iosif
Boroº, Doru Porumb, Ioan Marta, Alexandru Sta -
mate, Iosif Oros, Sorin Rãdulescu, Mircea Petran, 
antrenori: Lascãr Panã, Petre Avramescu. Preºe -
dintele Clubului „Minaur” era Dumitru Vraciu,
iar vicepreºedinte Alexandru Konnerth.

Lascãr Panã a primit distincþii sport ive, atât
în perioada comunistã, cât ºi dupã Revoluþia de la
1989. Astfel, în 1981 i s-a conferit Ordinul „Me -
ritul Sportiv” Clasa a III-a, de cãtre Nicolae
Ceauºescu, pentru rezultatele obþinute cu lotul
olimpic la Jocurile Olimpice de la Moscova, iar în 
1982 a primit Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa I,
pentru rezultatele obþinute cu lotul universitar la
Jocurile Mondiale Universitare. În 2004 a primit
Ordinul „Meritul sportiv”  Clasa a II-a, în calitate de 
antrenor al echipei naþionale de handbal a României
ºi al echipei Handbal Club Minaur Baia Mare.

Portret din presa vremii

Într-un interviu publicat într-un articol8 din
„Gazeta sporturilor”, întrebat fiind care e secretul
succeselor sale, Lascãr Panã a rãspuns: „Primul
lucru care m-a distanþat de ceilalþi tehnicieni a
fost disciplina. Eu le-am cerut sã ducã o viaþã
sportivã, sã nu umble prin restaurante, sã fie
punctuali la antrenament, sã nu fumeze. Orice
þigarã îi costa 100 de lei, pe atunci era o sumã
importantã. Unii ºi-au ars treningul, pantalonii, sã 
le ascundã. Orice întârziere la ºedinþa de pregãtire 
era penalizatã cu 100 de lei. Dupã mine nu mai
intra nimeni la antrenament. Un exemplu. Plecam 
la Bacãu la ora 9:00. Autobuzul era în faþa sãlii.
Am venit, m-am uitat, lipsea Maricel Voinea. Îi
spun ºoferului sã-i dea drumul. Sar jucãtorii: «Nu
e Maricel!». Plecãm, el era la colþ. «Uite-l pe
Maricel!», au þipat bãieþii. I-am spus din nou
ºoferului sã meargã mai departe. Ne-am dus la
Bacãu ºi am câºtigat ºi fãrã Maricel”.

Într-un articol9 al jurnalistei sport ive Ioana
Pop, la revenirea lui Lascãr Panã la Minaur, com -
portamentul antrenorului în timpul meciurilor de
handbal a fost caracterizat astfel: „Lascãr Panã se

implicã în ceea ce face pânã la epuizare. Fire
vulcanicã, pentru care banca de rezerve este ca o
celulã mult prea strâmtã ºi grea. Reacþii ex plo -
zive, pentru care marginea terenului este neîn -
cãpãtoare ºi brusc fragilã. Se agitã ca un leu în
cuºcã, pentru ca imediat sã cadã în tãcere. Fibrã
de învingãtor, care i-a împins pe cei din jurul sãu
la performanþã. Mediocritatea nu-ºi are locul în
apro pierea sa. In tol er ant cu lenea, indisciplina,
automulþumirea ºi democraþia prost interpretatã
de sportivi. Imprevizibil ca un spectacol ne ho -
tãrât. A înþeles cã publicul nu doreºte doar re -
zultate, ci ºi spectacol. ªi atunci, cu o aparentã ºi
uluitoare naturaleþe, a transformat confruntarea
handbalisticã, durã ºi încleºtatã, în ceva foarte
aproape de artã. Pentru cã nu poþi numi altfel
piruetele, aerienele, schemele neaºteptate pe care
Minaur le executã. De aceea publicul l-a iubit ºi
apariþia lui stârneºte ropote de aplauze ºi re spect”.

Jurnalistul sportiv Hristache Naum scria
despre Lascãr Panã într-un articol10: „H. C. Minaur
este echipa cea mai bine instruitã din campionatul 
nostru. Jocul sãu combinativ, fructificarea ca li -
tãþilor unor jucãtori cu ajutorul unor scheme in -
genioase, pregãtirea tehnico-tacticã superioarã se
datoreazã profesionalismului antrenorului Lascãr 
Panã. Acest tehnician nu neglijeazã niciun amã -
nunt, ajutându-se în elaborarea sistemului de joc
de înregistrãri video, de observaþiile pe care le
face la fiecare meci, de informaþiile pe care le
culege per sonal sau le gãseºte în materialele de
specialitate referitoare la marile întreceri”.

Regretatul jurnalist maramureºean Ion P.
Pop, titularul celei mai longevive rubrici de sport,
intitulatã „Basorelief”, din cotidianul „Graiul Ma -
ra mu reºului” ºi autor a douã cãrþi despre succesele
în Cupa IHF ale Clubului Minaur, spunea despre
antrenorul Lascãr Panã: „Panã este antrenor prin ci -
pal (uneori ºi secund), organizator de competiþii,
medic al echipei, ad min is tra tor, conducãtor de
club etc. Dar ce nu este Panã când situaþia o
impune? Aspru ºi neiertãtor faþã de abateri. (O
þigarã sau o halbã de bere, consumate când nu se
cuvine pot deveni cauza unui adevãrat «rãzboi» cu
împricinaþii!). Grijuliu ca un pãrinte (aleargã
pentru locuinþele jucã to rilor, pentru a le instala
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8 Lascãr Panã, antrenorul DE FIER, în „Gazeta sporturilor” din 28 octombrie 2009, http://www.gsp.ro/sporturi/
handbal/las car-pana-antrenorul-de-fier-161109.html, data de acces: 18 aprilie 2018.

9 Ioana Pop, Lascãr Panã: ad ept al handbalului spectacol. Spectacol el însuºi, în Ion P. Pop (coord.), Minaur –
Diamant de Maramureº, Editura Ariadna, Baia Mare, 1997, p. 16.

10 Hristache Naum, Ion. P. Pop, op. cit., p. 68.



posturi telefonice, se zbate ºi-i îndeamnã pe
jucãtori sã facã ºcoalã, sã-ºi facã o meserie pentru
zilele de dupã handbal [...]). Înaintea meciurilor
intrã în salã paºnic ºi parcã lipsit de orice grijã
spre a se dezlãnþui la fiecare schemã eºuatã. [...]
Aclamat de spectatori, Panã ani mã partidele,
dându-le un plus de atractivitate11”. 

Klaus Franke (Republica Democratã Ger -
manã) spunea despre acelaºi Lascãr Panã: „An -
trenorul din Baia Mare este o prezenþã deosebitã
pentru fiecare turneu. Suferã cu jucãtorii ºi se
bucurã alãturi de ei, fiind ca un pãrinte pentru
handbaliºti. Energic ºi vulcanic, a fost simpatizat
dimpreunã cu echipa, fãcând o foarte bunã im -
presie. [...] Sunt foarte multe oraºe în Europa care
s-ar bucura sã aibã un Minaur!”12.

Întrebat fiind despre momentul venirii la
Baia Mare ºi despre felul de a fi al mara mu -
reºenilor, Lascãr Panã a rãspuns: La început
nu-mi era gândul sã rãmân. Când însã am vãzut
locurile ºi am început sã-i cunosc pe mara mu -
reºeni, am bãtut palma. Dupã 31 de ani de stat în
Baia Mare, pot sã spun cu mâna pe suflet cã
nu-mi pare rãu cã m-am stabilit aici. În primul
rând pentru cã maramureºenii au un fel aparte de 
a fi. M-au uimit încã de la început cu încrederea
care mi s-a acordat. Eram totuºi un «venetic»
[...] Tre buie sã simþi la un mo ment dat locul ºi oa -
menii care se potrivesc structurii tale sufleteºti.
Cred cã eu seamãn foarte mult cu aceºti oameni
care, de când se ºtiu, n-au fost avantajaþi în
niciun fel. Stabiliþi aici de secole, între munþi, cu
pãmânt puþin la îndemânã, maramureºenii s-au
înãsprit în sensul bun al cuvântului. Pentru ei
munca este muncã ºi asta se vede când pleacã
prin þarã sã lucreze. Vorba este mai vorbã decât
altundeva, iar de pe urma izolãrii n-au avut decât
de câºtigat: un conservatorism benefic tradiþiilor
ºi datinilor lã sate de strãmoºi. Mergeþi numai pe
Valea Izei sã vedeþi cum valorile se reaºazã de la
sine pe o scarã imaginarã13.

Despre handbal ºi rolul jucat de acesta în
viaþa lui, Lascãr Panã spunea: Pasiunea nu mã rul
unu e handbalul, pasiunea numãrul doi e hand -
balul, pasiunea numãrul zece e handbalul. N-a
fost altceva. Am fost sclavul acestui joc14.
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Palmares
Activitate la nivel de club: 

# 1959-1969: antrenor „Dinamo” Bacãu;
# 1969-1970: antrenor „Voinþa” Bucureºti;
# 1970-1990: antrenor HC Minaur Baia Mare;
# 1990-1995: antrenor fed eral al Federaþiei de

Handbal a Greciei;
# 1995-2017: preºedinte HC Minaur Baia Mare;
# 1999: vicepreºedinte al Federaþiei Române

de Handbal;

Activitate la loturile naþionale:

# 1965: antrenor la lotul de juniori;
# 1967-1968: antrenor la lotul de tineret;
# 1969: antrenor al lotului B seniori;
# 1978-1986: antrenor al lotului A seniori;
# 1981-1984: antrenor al lotului universitar;
# 1995: antrenor al lotului de seniori;

Palmares la nivelul echipelor naþionale: 

# 1968: câºtigãtor al Cupei „Prietenia”;
# 1980: locul III ºi medalie de bronz la Jocurile 

Olimpice de la Moscova;
# 1981: cam pion mondial universitar Franþa;
# 1984: cam pion mondial universitar Germania;

Palmares la nivelul echipelor de club:

# 1968-1969: locul III cu „Dinamo” Bacãu;
# 1970-2017: 
# a câºtigat de 3 ori Campionatul României cu

HC Minaur Baia Mare;
# a câºtigat de 6 ori Cupa României cu HC

Minaur Baia Mare;
# a câºtigat de 2 ori Cupa IHF cu HC Minaur

Baia Mare;
# semi fi nal ist de 3 ori în Cupa Cupelor cu HC

Minaur Baia Mare.

11 Ibi dem, p. 47.
12 Ibi dem, p. 68-69.
13 Ioana Vlad, op. cit., p. 20, 25.
14 Lascãr Panã, antrenorul DE FIER, în „Gazeta sporturilor” din 28 octombrie 2009, http://www.gsp.ro/sporturi/

handbal/las car-pana-antrenorul-de-fier-161109.html, data de acces: 4 mai 2018.



Ultimul meci de handbal, la care a asistat
Lascãr Panã, a fost întâlnirea din cadrul grupei
preliminare pentru Campionatul Eu ro pean 2017,
dintre echipele mas cu line ale României ºi Serbiei
din data de 4 mai 2017, iar în data de 23 mai 2017
a participat la sãrbãtorirea a 43 de ani de existenþã
a clubului Minaur.

Lascãr Panã a încetat din viaþã în data de 17
septembrie 2017, la vârsta de 83 de ani, dupã ce
starea de sãnãtate i se deteriorase în urma unui ac -
ci dent vas cu lar ce re bral. A fost condus pe ultimul
drum de familie, apropiaþi, foºti jucãtori, au to -
ritãþi lo cale, sute de iubitori ai sportului bãi mã -
rean ºi a fost înhumat la Cimitirul Mu nic i pal nr. 2
„Tanatorio” din Baia Mare. Pe piatra funerarã
este scris: „Fiecare om care pleacã lasã un gol, dar 
ºi o lecþie./ Pentru cã fiecare om înseamnã o
poveste, iar fiecare poveste înseamnã o lecþie./
Am trãit gândind, muncind ºi iubind. Am plecat
cu speranþa cã a rãmas ceva din fiecare”.

Lascãr Panã a primit în data de 31 octom -
brie 2017, titlul de Cetãþean de onoare post-mor -
tem al judeþului Maramureº. Distincþia, acordatã
în cadrul ºedinþei Consiliului Judeþean Mara mu reº,
a fost înmânatã soþiei acestuia, doamna pro fesoarã

Clara Panã, cu promisiunea organizãrii Cupei
„Lascãr Panã” în memoria regretatului antrenor.

În cadrul ºedinþei de Guvern, din data de 10
octom brie 2018, a fost analizat proiectul de ho -
tãrâre15 privind înfiinþarea, la Baia Mare, a Cen -
trului Sportiv Naþional „Lascãr Panã”, care va
reuni sub aceeaºi umbrelã, a Ministerului Tine -
retului ºi Sportului: Sala Polivalentã „Lascãr Panã”,
terenul de atletism, Bazinul Olimpic „Gheorghe
Demeca” ºi bazinul de înot în aer liber, terenul de
rugby „Arena Zimbrilor”, un Centru Med i cal de
Refacere Sportivã etc. Înfiinþarea Centrului Spor -
tiv Naþional „Lascãr Panã” în Baia Mare va sus -
þine dezvol tarea sportului de performanþã prin
asigurarea con diþiilor optime de pregãtire pentru
sportivi, iar în cadrul acestuia se vor putea orga -
niza competiþii de rang internaþional, municipiul
Baia Mare fiind astfel pus pe harta competiþionalã 
naþionalã ºi internaþionalã.

Pentru jucãtorii ºi suporterii care vin sã-ºi
susþinã echipa la Sala Sporturilor „Lascãr Panã”,
pe peretele cu tabela de marcaj, îi priveºte din -
tr-un afiº cel care ºi-a dedicat toatã viaþa hand -
balului ºi sportului bãimãrean, cu mesajul Luptaþi 
ca el... luptaþi pentru el!. 

Bibliografie:

. Enciclopedia personalitãþilor din România, prima ediþie 2006, Hübners Who is who, Zug, Schweiz. 

. Naum, Hristache, Pop, Ion. P., H. C. Minaur Baia Mare − Patru secunde ale unei mari victorii, Baia Mare, 1985.

. Pop, Ion P., Minaur – Diamant de Maramureº, Editura Ariadna, Baia Mare, 1997.

. Vlad, Ioana, Di a log cu Lascãr Panã, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001.

Webografie:
. http://www.gsp.ro/sporturi/handbal/las car-pana-antrenorul-de-fier-161109.html, data de acces: 7 mai  2018.
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Alãturi de echipa Minaur Baia Mare

15 http://www.emaramures.ro/break ing-news-infiintarea-complexului-sportiv-na tional-las car-pana-din-baia-mare-
pe-masa-guvernului-proiectul-a-fost-inclus-in-sedinta-de-guvern-de-azi/, data de acces: 11 octombrie 2018.



Ionel-Valentin Vlad
1943-2017

Membru al Academiei Române: mem bru co re spon dent: 9 martie 1991, membru 
tit u lar: 7 iulie 2009, vice preºedinte al Academiei Române: 20 aprilie 2010-8 aprilie 2014, 

preºedinte al Academiei Române: 8 aprilie 2014-24 decembrie 2017.

Laviniu ARDELEAN

Academicianul Ionel-Valentin Vlad
s-a nãscut la 22 septembrie 1943 la
Bu cureºti. Tatãl sãu, Ioan Vlad, nãs -

cut în localitatea Pianul de Jos (jud. Alba), a fost
inginer, absolvent al ªcolii Politehnice din Bu -
cureºti, Facultatea de Silviculturã. A studiat la
École Nationale des Eaux et ForLt” – Nancy,
Franþa, a obþinut doctoratul la Lud wig-Maxi mi -
lians-Universität – München, Germania ºi a fost
unul dintre cei mai reputaþi silvicultori ai þãrii.
Mama, Lucreþia Vlad, era licenþiatã a Academiei
de Înalte Studii Industriale ºi Comerciale „Carol
al II-lea” din Cluj. Nãscutã Timiº, descendentã a
unei familii nobile româneºti (fondatoare a lo -
calitãþii Borºa, din Maramureº ºi întãritã cu drep -
turi prin diplome re gale), era fiica lui Gavril
Timiº de Borºa, notar ºi preºedinte al Compo -
sesoratului Borºa (1869-1941).

Ionel-Valentin Vlad este nepot al lui Gavril
Timiº, primar în Borºa, în jurul anului 1830, strã -
nepot al lui Gavril Timiº, primar de Borºa, în jurul 
anului 1800, strã-strãnepot al lui Toader Timiº al
Popii, descendenþi din Toma, Andrei, Simion,
Nan, Hotico, Alexa, cneji de Viºeu, ºi ªtefan
Voievod, comite de Maramureº, în timpul cãruia
apare prima atestare documentarã a localitãþii
Borºa. Fa milia descinde din ramura voievozilor
maramureºeni Bogdan ºi Iuga.

Este cãsãtorit cu Adriana Vlad, nãscutã Po -
pes cu, profesor de teoria informaþiei la Univer -
sitatea din Bucureºti, Facultatea de Electronicã.
Au împreunã o fiicã, Ana Gabriela Vlad, regizor
de film.

Studii ºi activitate

A urmat Liceul „I. L. Caragiale” din Bu -
cureºti, Institutul Politehnic Bucureºti – Facul -
tatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii, între anii
1961-1966, ºi cursuri la Facultatea de Fizicã a

Universitãþii din Bucureºti. ªi-a continuat studiile 
în laseri ºi holografie la Universitatea Paris VI ºi
în Laboratorul de la Marcoussis al firmei Com -
pagnie Générale d’Électricité (C.G.E.) în pe ri -
oada 1969-1970. În anul 1972 a susþinut teza de
doctorat cu titlul Metode de prelucrare a infor -
maþiei în holografia convenþionalã ºi în timp real
(conducãtor: prof. dr. Gheorghe Cartianu, mem -
bru al Academiei Române) ºi a obþinut titlul de
doc tor inginer.

Dupã terminarea studiilor universitare, a
ales repartiþia la Institutul de Fizicã Atomicã din
Bucureºti, în Laboratorul „Metode optice în fizi -
ca nuclearã”, condus de prof. Ion Agârbiceanu
(membru al Academiei Române). Acolo a realizat 
primul la ser cu mediu activ solid din România
(1968, împreunã cu George Nemeº) ºi a fost
atestat cercetãtor ºtiinþific. A realizat primele ho -
lograme profesionale din România ºi a elaborat
cele dintâi aparate de holografie ºi de prelucrare a
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informaþiei cu laseri din þarã. A înfiinþat ºi a
condus Laboratorul de holografie din cadrul Insti -
tutului de Fizicã Atomicã, Secþia laseri ºi în 1975
a devenit cercetãtor ºtiinþific prin ci pal gradul 3.

În 1984 a fãcut o vizitã academicã la
TH-Darmstadt, finanþatã de Serviciul Ger man
pentru Schimburi Academice (D.A.A.D.), pentru
cercetãri în conjugarea opticã a fazei.

Între 1984 ºi 1989 a fost ad junct al Secþiei
laseri din cadrul Institutului Cen tral de Fizicã.
Dupã 1990 devine cercetãtor ºtiinþific prin ci pal
gradul 2, apoi gradul 1 ºi ºeful Laboratorului de
opticã neliniarã ºi informaþionalã din Secþia la -
sere a Institutului Naþional de Fizica Laserilor,
Plasmei ºi Radiaþiei. Este numit membru al Cole -
giului Consultativ pentru Cercetare ºi Dezvoltare
ºi preºedinte al Comisiei de fizicã (1991-2002) a
acestui colegiu. A fost vicepreºedinte al Con -
siliului de Granturi al Academiei Române (1994-
 2006), vicepreºedinte al Consiliului ºtiin þific din
cadrul Institutului de Fizicã Atomicã ºi codirector 
al Centrului Român de Excelenþã în Fotonicã din
Programul de Cercetare în ªtiinþe de Bazã (2003-
 2006). A fost di rec tor naþional ºi res ponsabil de
grup în Reþeaua de Excelenþã de Na no fotonicã
(„PHORE-MOST”) a Uniunii Eu ro pene. A fost
chair man-ul a 7 conferinþe in ter naþionale de opti -
cã „ROMOPTO” (între 1994-2012).

A fost profesor asociat la Facultatea de Fi -
zi cã a Universitãþii din Bucureºti (din 1990). A
fost profesor invitat la: Chiba Uni ver sity (Ja po -
nia, 1991), Centro de Investigaciones en Optica
(Mexic, 1992) ºi la Universitá „La Sapienza” din
Roma. A þinut prelegeri la: E.T.H. (Zürich,
Elveþia), Stan ford Uni ver sity (S.U.A.), Im pe rial
Col lege (Londra, Marea Britanie), Uni ver sity of
Ox ford (Marea Britanie), Phys.-Tech. In sti tute
„A. F. Ioffe” (St. Pe ters burg, Rusia), Universität
Erlanger (Nürnberg, Germania), I.C.T.P. (Trieste,
Italia), Max Planck Institut für Quantenoptik
(Garching, Germania), École Normale Su pé rieu -
re de Cachan (Paris, Franþa).

Op era ºtiinþificã

Ionel-Valentin Vlad a obþinut, singur sau
împreunã cu profesorii, colegii sau studenþii sãi,
rezultate ºtiinþifice importante:

' Realizarea ºi punerea în funcþiune a pri -
mului la ser cu mediu activ solid din România
(1968, în colaborare cu G. Nemeº);

' Crearea ºi studiul hologramelor în timp
real, înregistrate în absorbanþi saturabili (1969);

' Realizarea primelor holograme profe sio -
nale din þarã (1970);

' Elaborarea primelor aparate de holo gra -
fie ºi de prelucrare a imaginilor cu laseri din
România (1974, în colaborare cu D. Popa);

' Conjugarea opticã a fazei în cristale de
niobat de litiu ºi semiconductoare amorfe, fo -
losind impulsuri la ser cu durata foarte scurtã (pi -
cosecunde) (1981, în colaborare);

' Realizarea ºi studiul unor dispozitive
opto electrice bistabile pentru prelucrarea paralelã 
a imaginilor (1982-1985, citate de 4 ori în tratatul
regretatului prof. H. M. Gibbs Op ti cal Bistability, 
Ac a demic Press, N.Y., 1985);

' Realizarea unor sisteme originale de pre -
lucrare opticã a informaþiei (1984-1989, în cola -
borare);

' Concepþia ºi realizarea unei metode ori -
ginale de mãsurare a vibraþiilor cu amplitudini
subatomice (de picometri) ºi un procedeu orig i nal 
de autocalibrare la aceastã scarã (rezultatul este
considerat o referinþã în domeniu ºi este citat de
peste 100 de ori de reputaþi autori);

' Reconstrucþia directã spaþialã a fazei op -
ti ce (în colaborare cu D. Malacara, lucrare invi -
tatã în Prog ress in op tics, ed i tor E. Wolf, 1994);

' Mixajul de unde la ser în cristale foto -
refractive, în par tic u lar studiul ºirurilor periodice
de electroni, induse cu laserul pe suprafaþa cris -
talelor fotorefractive, folosind microscopia cu
for þa atomicã, cu per spec tive de utilizare în co -
mutaþia fotonicã paralelã, la nivele de un singur
elec tron (în colaborare cu prof. H. Wal ter, di -
rectorul Institutului Max Planck de Opticã Cuan -
ticã, Garching, 1994-2000);

' Teoria spectrului Planck discret în ca -
vitãþi cuantice ºi a spectrelor de fotoni dis crete în
nanostructuri, care coreleazã legi fizice cunoscute 
ºi constante tabelate (în colaborare cu prof. N.
Ionescu-Pallas, 1995-2007);

' Gãsirea unor soluþii analitice pentru ecu -
aþiile care descriu difuzia stimulatã Brillouin
(SBS) a formulei analitice pentru reflectivitatea
conjugatã SBS ºi utilizarea lor în realizarea unor
rezonatori la ser monomod, de mare putere (în
colaborare cu prof. M. Damzen, Im pe rial Col -
lege, ºi cu foºtii sãi doctoranzi, V. Babin ºi A.
Mocofanescu, 2000-2003);
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' Teoria ºi observarea experimentalã a so -
litonilor spaþiali, fas ci cule la ser cu diametru in -
variat, care per mit ghidarea luminii prin luminã în 
zeci de mii de canale de informaþie paralele ultra -
rapide în cristale de niobat de litiu (în colaborare
cu prof. M. Bertolotti, E. Fazio ºi fostul sãu doc -
torand A. Petris, 2000-2010, cu rezultate citate
internaþional de sute de ori).

Rezultatele cercetãrilor sale în domeniile
holografiei, prelucrãrii optice a informaþiei, opti -
cii neliniare, opticii cuantice, nanofotonicii ºi in -
stru mentelor de mãsurare cu laseri au fost expuse
în peste 175 de lucrãri, în peste 220 de lucrãri
comunicate la manifestãri ºtiinþifice ºi în 3 bre vete
de invenþie, dintre care unul acordat în S.U.A.

A fost editorul a 7 vol ume Pro ceed ings
SPIE (publicate în S.U.A., între 1994-2013) ºi ed i -
tor-ºef al revistelor „Pro ceed ings Ro ma nian Aca -
d emy” – Seria A, ºi, începând cu anul 2000, al
publicaþiei „Ro ma nian Re ports in Phys ics” (re -
vista cu cel mai mare fac tor de im pact ISI
Thomson între revistele Academiei – 2016).

Cãrþi publicate:

? Introducere în holografie (1973, Bucu reºti);
? Prelucrarea opticã a informaþiei (1976, Bu -

cureºti, în colaborare);
? Stim u lated Brillouin Scat ter ing. Fun da men tals 

and Ap pli ca tions (tratat, 2003, Londra, în cola -
borare);

? Stud ies in Mod ern Op tics (2008, Bucureºti).

Afilieri: Membru al Societãþii Române de
Fizicã – preºedintele Secþiei de opticã ºi elec -
tronicã cuan ticã a acesteia (1991-2009); • Mem -
bru al So cietãþii Americane de Opticã; • Membru
al Socie tãþii Europene de Fizicã; • Membru al
Societãþii Europene de Opticã; • Membru al So -
cietãþii Internaþionale de Inginerie Opticã
(S.P.I.E.); • Vicepreºedinte fondator al Secþiunii
S.P.I.E. din România (1991-1993); • Membru al
colectivelor editoriale ale revistelor „Op tics Let -
ters” (S.U.A., 1980-1990), „Jour nal of Op tics A:
Pure and Ap plied Op tics” (Londra, 1998-2006),
„J. Eu ro pean Op ti cal So ci ety” (Londra, 2006-
 2017), „Aca de mica” (2006-2017), „J. Opto elec -
tronics and Ad vanced Ma te ri als – RC” (2006-
 2017), „SPIE Re view” (2008-2017); ed i tor-ºef al
revistelor „Pro ceed ings Ro ma nian Acad emy”,
Seria A ºi „Ro ma nian Re ports in Phy s ics”; • Pre -
ºedinte al Comitetului ºtiinþific ºi codi rector al
Societãþii Europene de Opticã (2011).

Ca vicepreºedinte al Academiei Române, a
înfiinþat ªcoala de studii avansate a Academiei
(S.C.O.S.A.A.R.), cu o organizare ºi o structurã
compatibile cu ºcolile doctorale europene. A co -
ordonat evaluarea institutelor de cercetare ale
Aca demiei (având ºi experienþa unor consultãri
cu Ac a de mia de ªtiinþe din Paris), a coordonat
elaborarea Strategiei pentru cercetare a Aca de -
miei ºi corelarea ei cu Strategia naþionalã pentru
cercetare-dezvoltare-inovare ºi cu Programul
Uni unii Europene „Ho ri zon 2020”.

Sesiune omagialã Ionel-Valentin Vlad – 70

La 19 septembrie 2013 academicianul
Ionel-Va lentin Vlad, vicepreºedinte al Academiei 
Române, a fost omagiat în cadrul unei sesiuni
ºtiinþifice desfãºurate în Aula Academiei. În des -
chidere, acad. Ionel Haiduc, preºedintele Aca -
demiei, a fãcut o prezentare a acti vi tãþilor ºtiin -
þifice ºi de vicepreºedinte ale aca demicianului
omagiat. Au urmat alocuþiunile rostite de: acad.
Ion Tighineanu, prim-vice pre ºedinte al Aca de -
miei de ªtiinþe din Republica Moldova, prof. Eca -
terina Andronescu, sen a tor, preºedintele Sena -
tului Universitãþii „Politehnica” Bucureºti, acad.
Horia Scutaru Ungureanu, Insti tutul de Fizicã ºi
Inginerie Nuclearã, acad. Bogdan Simionescu,
preºedintele Filialei Iaºi a Academiei Române,
dr. Dumitru Mihalache, Insti tutul de Fizicã ºi
Inginerie Nuclearã, acad. Flo rin Filip, pre ºe din -

tele Secþiei de ºtiinþa ºi teh nologia informaþiei,
acad. Alexandru Surdu, pre ºedintele Secþiei de
filozofie, teologie, psihologie ºi pedagogie, prof.
ªtefan Antohe, decanul Fa cultãþii de Fizicã a Uni -
versitãþii Bucureºti, Mihai Bãlãnescu, membru de 
onoare al Academiei Ro mâne, prof. univ. dr.
Dumitru Acu, preºedintele ASTRA. Au fost subli -
niate con tribuþiile ºtiinþifice, ca litãþile intelec tua -
le, mo rale ºi manageriale ale aca demicianului
Ionel-Va lentin Vlad, ºi, în deo sebi patriotismul cu
rãdãcini în tradiþiile mara mureºene. 

Cu aceastã ocazie a vorbit ºi prof. dr.
Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeþene
„Petre Dulfu” din Baia Mare, di rec tor executiv ºi
re dac tor-ºef al revistei „Fa milia ro mânã”. Acesta
a avut un discurs omagial elevat, din care re -
producem câteva fragmente.
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„Iubesc aceastã instituþie de vreo 50 de ani. Mi-a fost ºi mai dragã în perioada în care mi-am
dat seama ce mult conteazã ea pentru mersul þãrii ºi am încercat sã fac ºi gesturi care, într-un fel sau 
altul, încercau puterile mele. Între anii 1992-1996 eram sen a tor ºi am îndrãznit sã cer dublarea
bugetului Academiei Române. Se mai puteau face ºi minuni prin þara asta atunci. Ul te rior, teza de
doctorat mi-am ales-o de la incidenþa ASTREI ºi a Academiei Române ºi, întâmplarea face, ºi le
mulþumesc celor care aºa au gândit, ca teza mea de doctorat sã fie ºi premiatã în anul 2011. De ce
am început aºa? Pentru cã este o regulã prin aceste lucruri. Nu poþi onora cu laudatio, admiratio ºi
veneratio o persoanã, dacã nu reuºeºti sã te ridici pe o scarã de valori mãcar în apropierea acelei
persoane sau sã vii dintr-o zonã de rudenie sau mare prietenie. V-am spus aceste lucruri ca sã mã
fac îndreptãþit ºi învrednicit sã pot sã-i spun niºte vorbe ºi sã-i fac niºte daruri sãrbãtoritului, prin
puterea expresivã a acestor gesturi în timp ºi prin puterea pe care mi-au dat-o cei care m-au numit
„ambasador” al Academiei Române în Maramureº ºi invers. Pentru cã gesturile mari sunt încã
posibile. N-au trecut decât vreo douã luni de când am fãcut cea mai mare achiziþie de carte de la
Editura Academiei Române pentru cea mai mare bibliotecã departamentalã din România, care,
spre nefericirea unora ºi fericirea noastrã, este la Baia Mare. Biblioteca are un indice de lecturã
uriaº pentru România. Þara noastrã este cotatã cu un indice de lecturã de 10%, niciun oraº nu
depãºeºte 15%, iar noi avem peste 40%. Vã rog sã vã închipuiþi ce înseamnã aceste cifre ºi ce
frumos te simþi ºi ce reconfortant!

Ziceam de Maramureº pentru cã, trecând zilele acestea prin piaþa unde avem un târg de
meºteºuga ri, m-au invitat la un colocviu ºi am spus: Nu pot, mã duc la Academie! Trei creatoare
populare m-au rugat, ºtiindu-l pe domnul ac a de mi cian din emisiunile pe care le-am fãcut împreunã 
la Centenarul Gheza Vida, pe 28 februarie, la Baia Mare, continuat ºi la Academie, sã nu uit sã-i
dau din partea lor aceste simboluri tricolore, pentru cã au descoperit în dânsul un mare pa triot. Sunt 
þãrãnci care vin sã-ºi prezinte creaþiile lor în piaþã, încercând sã-ºi vândã produsele. Desigur, am
început cu talpa þãrii, cãci aºa s-a cuvenit, dar am aici ºi alte daruri.

Aceastã icoanã are urmãtorul înscris «Dãruim aceastã sfântã icoanã Academicianului
Ionel-Valentin Vlad – vicepreºedinte al Academiei Române, cu ocazia sesiunii omagiale orga -
nizate de Ac a de mia Românã la cea de-a 70-a aniversare a Excelenþei Sale, cu aleasã cinstire ºi
deosebitã preþuire, pentru dragostea pe care o poartã Maramureºului, unde îºi are rãdãcinile
strãmoºilor. Din partea unui fiu al Maramureºului care slujeºte cu aceeaºi dragoste ºi demnitate ca
toþi fiii cu rãdãcini în Maramureº, Iustin Hodea Sigheteanul, episcop-vicar al Episcopiei Mara -
mureºului ºi Sãtmarului».

Tot astãzi se desfãºoarã o conferinþã la nivelul judeþului la care trebuia sã iau cuvântul ºi nu
mã puteam scuza în faþa preºedintelui Consiliului Judeþean decât spunându-i unde vin, ocazie cu
care el a dorit sã trimitã ilustrului sãrbãtorit o Plachetã omagialã cu textul: «Distincþie de excelenþã
Domnului Ac a de mi cian Ionel-Valentin Vlad în semn de profund re spect ºi aleasã preþuire pentru
un mare prieten al Maramureºului».

Am privilegiul ºi bucuria sã vin sã-i pot înmâna per sonal, fãrã sã am nevoie de aprobãri, Di -
ploma de onoare din partea unei reviste pe care unii o cunoaºteþi, alþii nu; cei care nu o cunoaºteþi,
nu e problema mea, dar sã ºtiþi cã aceastã revistã este cea mai rãspânditã publicaþie culturalã
româneascã în lume. 2000 de exemplare pleacã tri mes trial în toatã lumea, la ambasade, con sul ate,
universitãþi, lectorate, mitropolii, episcopii, parohii, oameni de culturã din lume. Este «Fa milia
românã», nãscutã din trunchiul «Familiei» de la Oradea. Di ploma de onoare: «Cel mai bun
partener» se conferã Domnului Ac a de mi cian Ionel-Valentin Vlad, vicepreºedinte al Academiei
Române, pentru contribuþia adusã la promo varea revistei «Fa milia românã» ºi la consolidarea
spiritului de solidaritate între românii de pretutindeni. Aici este di ploma ºi aici este trofeul, care,
ev i dent, o însoþeºte.

Pe cale de consecinþã, un alt oficial, prefectul Judeþului Maramureº, Anton Rohian, care vã
oferã aceastã carte rarã: Maramureºul acvatic, realizatã printr-un proiect eu ro pean. ªi tot o carte
rarã: Maramureºul din cuvinte. Tot ce s-a scris vreodatã ºi s-a gândit mai frumos despre
Maramureº, acest þinut, aceastã þarã despre care nu se spune nimic gratuit, cãci este, într-adevãr, un 
þinut pre em i nent. Dacã descãlecãtorii au fãcut Moldova cea Mare, care în vremurile ei de glorie era 
mai mare decât astãzi, vã daþi seama cât de importanþi ne simþim noi maramureºenii. Într-un fel,
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prin rãdãcini, Domnul Ac a de mi cian este de acolo, iar noi ceilalþi întreþinem fibra Maramureºului
ac tual ºi de perspectivã.

Deoarece s-a fãcut din joi, duminicã, adicã Domnul Ac a de mi cian Vlad este sãrbãtorit azi,
19 septembrie 2013, printr-o Sesiune omagialã la Ac a de mia Românã, alãturi de toþi colegii mei de
la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, de la revista «Fa milia românã» a românilor de
pretutindeni, de toþi iubitorii Domniei Sale din Maramureº, îi spun sincer, simplu, deschis ºi din
inimã: La mulþi ani ºi multe bucurii: duhovniceºti, de cunoaºtere, de comunicare, de prietenie, de
cauzã comunã etc., alãturi de toþi cei dragi! Dumnezeu sã re verse pe mai departe asupra
Magnificenþei Voastre, Ionel-Valentin Vlad, darurile Sale minunate: acribie, hãrnicie, seninãtate,
plinãtate a inimii, prietenie, ºi toate celelalte dintr-o lungã listã!

Vivat, crescat, flo reat! La mulþi ani!

Inaugurarea Fondului documentar al Academiei Române din Baia Mare
ºi conferirea titlului de Doc tor Honoris Causa

Ziua de 26 noiembrie 2014 este pentru Bi -
bli oteca Judeþeanã „Petre Dulfu” o zi me mo ra -
bilã, marcatã de inaugurarea Fondului do cu men -
tar al Academiei Române. 

De câþiva ani, Teodor Ardelean lansase pro -
iectul de a înfiinþa la Baia Mare un Centru de
Studii ºi Cercetãri. Era mãcinat de gândul cã Baia
Mare a avut cândva un Institut de Cercetãri ºi
Prospecþiuni Miniere, care a deþinut o bibliotecã
extrem de valoroasã, dar care, din neglijenþã ºi rea 
intenþie, a fost distrusã, iar baza de date a dispãrut. 
Aici se aflau lucrãri ºtiinþifice de profil, invenþii,
hãrþi ale peri metrelor miniere în exploatare, ale
celor ce urmau a fi exploatate sau cercetate, nu
numai pentru aceastã regiune, ci pentru toatã þara.
Biblioteca era o adevãratã comoarã vânatã de
mulþi din þarã, dar ºi din strãinãtate. ªi, din pãcate, 
de trãdãtori n-am dus lipsã. Acest tezaur nu va
putea fi nicio datã înlocuit, Baia Mare ar fi putut
deveni un nucleu de interes pentru cercetãtorii din 
domeniu, dar aceastã cale este închisã. Rãmânea
întrebarea: „Se pot deschide alte cãi?”

Un semn a venit, de pe alt culoar, ce-i drept,
de la Ac a de mia Românã în anul 2011, când, la
propunerea secþiei conduse de academicianul
Ale xandru Surdu, Teodor Ardelean a primit pre -
miul „Ioan Petrovici” pentru lucrarea Limba ro -
mânã ºi cultivarea ei în preocupãrile Astrei, iar în 
anul 2013 Ac a de mia Românã i-a acordat di ploma 
pentru promovarea culturii româneºti în lume.

Tot în anul 2013, cu ocazia Centenarului
Vida Gheza, vicepreºedintele de atunci al Aca -
demiei Române, Ionel-Valentin Vlad, ne-a onorat 
cu o vizitã în bibliotecã, sugerându-ne sã ne des -
chi dem mai mult spre literatura ºtiinþificã, spre
dimensiunea academicã a bibliotecii publice. Ve -

nind pe un tãrâm ce era deja rãscolit de astfel de
gânduri, îndemnul s-a transformat rapid în faptã.

ªi au început drumurile mai dese la Bucu -
reºti ºi munca în subteranele Editurii Academiei,
unde sunt depozitele de valori româneºti inesti -
mabile, cãrþi ce s-au publicat ºi stocat ºi care
trebuie sã intre în cir cuit, sã fie valorificate. S-a
ales un numãr de 482 de cãrþi, primite ca donaþie.
Au urmat apoi ºi alte donaþii, din partea prof. dr.
Gheorghe Pop, a academicianului Marius Porumb,
din partea Filialei Cluj-Napoca a Academiei Ro -
mâne, din partea Universitãþii de Vest „Vasile
Goldiº”, precum ºi achiziþii de la Editura Ac a de -
miei Ro mâ ne ºi alte instituþii.

Inaugurarea acestei secþii a bibliotecii
noastre a fost un prilej de mare sãrbãtoare pentru
noi toþi. Rar se întâmplã sã se întâlneascã la un loc 
un numãr atât de mare de personalitãþi academice, 
profesori universitari, cercetãtori ºtiinþifici, prin
prezenþa lor onorantã dând o mai mare mãsurã ºi
valoare bibliotecii bãimãrene. Din acea zi, Biblio -
teca Judeþeanã „Petre Dulfu” îºi întãreºte pres -
tanþa prin cu pola pe care Ac a de mia Românã, cel
mai înalt for al ºtiinþei ºi culturii române, i-o
acordã ca o recunoaºtere a locului pe care aceasta
ºi l-a câºtigat de-a lungul timpului. Au fost pre -
zenþi: preºedintele Academiei Române, aca d. Io -
nel-Valentin Vlad, acad. Alexandru Surdu, vice -
preºedinte al Academiei Române, acad. Emil
Burzo, preºedintele Filialei Cluj-Napoca a Aca -
demiei Române, aca d. Marius Porumb, di rec tor al 
Insti tu tului de Arheologie ºi Istoria Artei al Aca -
demiei Române, prof. univ. dr. Aurel Ardelean,
pre ºe dintele Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº”
Arad, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rec -
torul Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº” Arad,
prof. univ. dr. Anca Hermenean, prorector al Uni -
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versitãþii de Vest „Vasile Goldiº” Arad, prof.
univ. dr. Gãvrilã Ardelean, prorectorul Univer -
sitãþii de Vest „Vasile Goldiº” Arad, Filiala Satu
Mare, prof. univ. dr. Dan Muntean, membru co re -
spon dent al Academiei Române, conf. univ. dr.
ªtefan Viºovan, cercetãtor ºtiinþific la Biblioteca
Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, conf. univ.
dr. Florian Roatiº, cercetãtor ºtiinþific la Bibli -
oteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, conf.
univ. dr. Mircea Farcaº, cercetãtor ºtiinþific la
Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare,
prof. univ. dr. ing. Viorel Pop ºi conf. univ. dr.
Nicolae Iuga, ambii de la Universitatea de Vest
„Vasile Goldiº” Baia Mare, dr. George Vultu -
rescu, di rec tor la Direcþia pentru Culturã, Culte ºi
Patrimoniu Naþional Satu Mare.

Gazda evenimentului, directorul Teodor
Arde lean, a rostit cuvântul de bun venit tuturor
invitaþilor, un cuvânt spe cial adresându-le pre -
ºedintelui Academiei Române, Ionel-Valentin
Vlad, ºi vicepreºedintelui Alexandru Surdu, cã -
rora li se datoreazã aceastã mare realizare a Bibli -
otecii Judeþene – înfiinþarea Fondului documentar 
al Academiei Române.

Ca un el e ment de mulþumire, domnul director 
a înmânat Di ploma Bene Merenti aca demicianului
Ionel-Valentin Vlad, în semn de înal tã apreciere a 
realizãrilor de excepþie în cer cetarea ºtiinþificã ºi
pentru prietenia acordatã Mara mureºului.

Distinºii invitaþi au avut, în continuare, bu -
curia de a-ºi exprima câteva gânduri în ce priveºte 
acest nou început al nostru.

Alãturi de noi, cu acest prilej, au fost ºi
autoritãþile oraºului ºi ale judeþului, reprezentate
de primarul Cãtãlin Cherecheº ºi prefectul Anton
Rohian, care au mulþumit pentru acest gest al
Academiei Române îndreptat spre comunitatea
bãimãreanã.

Dupã acest mo ment a urmat unul de suflet ºi 
luminã. În sala de conferinþe a Bibliotecii Ju -
deþene a avut loc acordarea titlului de Doc tor
Honoris Causa preºedintelui Academiei Româ -
ne, Ionel-Valentin Vlad, din partea Uni versitãþii
de Vest „Vasile Goldiº” Arad.

„Senatul Universitãþii a adoptat Hotãrârea
213, privind acordarea titlului de Doc tor Honoris
Causa domnului ac a de mi cian Ionel-Valentin
Vlad, doc tor inginer, preºedintele Academiei Ro -
mâne, un sa vant de renume internaþional, înte -
meietor de ºcoalã româneascã. La baza acestei

hotãrâri a Senatului Universitãþii noastre stã ex -
tra ordinara activitate ºi operã ºtiinþificã a
domnu lui ac a de mi cian, dominatã de originalitate, 
desco periri ºi prioritãþi în ºtiinþã ºi tehnicã”, a
spus rectorul Universitãþii de Vest „Vasile
Goldiº”, Coralia Cotoraci.

Dupã alte câteva ore distanþã, Ionel-Va len -
tin Vlad a primit ºi titlul de cetãþean de onoare al
Judeþului Maramureº. Manifestarea a avut loc în
Sala micã a Consiliului Judeþean Maramureº.

Distincþii

A fost distins cu Premiul „Traian Vuia” al
Academiei Române. A fost ales membru co re -
spon dent (9 martie 1991) ºi membru tit u lar (7
iulie 2009) al Academiei Române. A primit Me -
dalia ºi Premiul „Ga li leo Galilei” din partea
Comisiei Internaþionale de Opticã (I.C.O.), parte
a Uniunii Internaþionale a Societãþilor ªtiinþifice
(I.C.S.U.).

A fost ales „Fel low of The Op ti cal So ci ety
of Amer ica” (1978), „Fel low of The In sti tute of
Phys ics” (Londra, 1999), membru se nior asociat
al Centrului Internaþional de Fizicã Teoreticã
(Triest, 2003), membru în Ac a de mia Europaea (în 
Anul Ein stein, la Berlin-Potsdam, 2005), „Fel low 
of The In ter na tional So ci ety for Op ti cal En gi -
neer ing” (S.U.A., 2007).

A fost decorat cu Ordinul Naþional „Ser -
viciul Credincios” în Grad de Cavaler (2008), cu
Ordinul Naþional „Steaua României” în Grad de
Cavaler (2013) ºi în Grad de Ofiþer (2015), ºi cu
Ordinul „Coroana României” în Grad de
Comandor (2014).

A primit cea mai înaltã distincþie a Aca -
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La inaugurarea Fondului documentar al Academiei
Române din Baia Mare, 26 noiembrie 2014



demiei de ªtiinþe a Moldovei – Medalia „Dimitrie 
Cantemir” (2013), Medalia de aur a Academiei
Oamenilor de ªtiinþã din România (2014) ºi Me -
dalia „Alexandru ªafran” (decernatã de Federaþia
Comunitãþilor Evreieºti din România).

A fost onorat cu titluri de Doc tor Honoris
Causa de cãtre Universitatea „Politehnica” din
Bucureºti, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad, Filiala
Baia Mare, Universitatea „1 Decembrie” din Alba 
Iulia ºi Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca.

Este cetãþean de onoare al municipiului
Sebeº ºi al oraºului Sãliºtea de Sus.

A primit numeroase diplome de excelenþã
acordate de instituþii de culturã, asociaþii, orga -
nizaþii.

La 24 decembrie 2017 a încetat din viaþã, la

Bucureºti. Slujba de înmormântare s-a desfãºurat
la Catedrala Romano-Catolicã „Sfântul Iosif” din
capitalã. Sicriul a fost depus în Cimitirul Bellu
Ortodox, pe Aleea Academicienilor.

• Joi, 20 septembrie a.c., în Aula Magna a
Academiei Române a avut loc Sesiunea omagialã
„Ionel-Valentin Vlad”, la momentul în care fostul 
preºedinte ar fi împlinit 75 de ani. Ilustra per -
sonalitate a ºtiinþei ºi tehnicii româneºti a fost
evocatã magistral de: acad. Ioan-Aurel Pop, ac -
tualul preºedinte, acad. Bogdan Simionescu,
vicepreºedinte, acad. Cristian Hera, acad. Nicolae 
Vic tor Zamfir, acad. Ion Tighineanu (Chiºinãu),
prof. dr. Jean-Jacques Askenasy (Universitatea
Tel Aviv) º.a. Un discurs con sis tent a rostit prof.
dr. Teodor Ardelean (vezi „Gazeta de Maramureº”,
nr. 800, 22-28 septembrie 2018, p. 10-11).

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

. Teremtuº, Nicolae, „Mica Academie” de la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”, în Gazeta de Maramureº,
2 decembrie 2014.
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Acad. Ionel-Valentin Vlad vorbind despre sculptorul Gheza Vida, 
la 100 de ani de la naºterea acestuia; Baia Mare, 28 februarie 2013



Vasile Gaftone
1936-2018

Alec PORTASE

Cel care, prin întreaga sa operã de zia -
rist, scriitor ºi ju rist, avea sã fie re -
cunoscut ca unul dintre oamenii mari

ai Maramureºului, pe numele sãu din certificatul
de naºtere Gaftone Vasile, a vãzut lu mina acestei
lumi în data de 10 decembrie 1936, în satul Salva
din judeþul Bistriþa-Nãsãud. Cei care l-au cu nos -
cut nemijlocit pe Vasile Gaftone ºtiu cã se
mândrea cu faptul cã este nãscut în Salva, nume
de rezonanþã istoricã, cã el este „cu suflet ºi cuget
de fiu al Salvei Nãsãudului grãniceresc, nume de
aºezare cu rãsunet istoric, certificat prin acea che -
zaro-crãiascã rostire a împãratului Iosif al II-lea
din 1773: SALVE, Romuli parve nepos! („Salut,
micã nepoatã a lui Romulus!)”. Pãrinþii lui,
Gavrilã ºi Vir ginia, au fost þãrani, iar el, Vasile, a
fost al cincilea copil, considerat, prin tradiþie,
„stâlp la bãtrâneþe”.

Cercetându-i biografia, constatãm cã, îm -
potriva legii tradiþiei, n-a rãmas þãran în sat, sã
ducã mai departe gospodãria pãrinþilor, ci a urmat 
drumul ºcolilor. A fost elev la ªcoala Primarã din
Salva, între anii 1942-1947. (Între 1942-1944, a
învãþat în limba maghiarã, Ardealul fiind sub ocu -
paþie). Între anii 1947-1950 a fost elev, în clasele
V-VII, la Liceul „George Coºbuc” din Nãsãud.
Între anii 1951-1955, elev al ªcolii Medii Tehnice 
Silvice din Nãsãud. În anul 1955 a obþinut Di -
ploma de maturitate a ªcolii Medii Mixte din
Viºeul de Sus. Între 1955 ºi 1957  a fost militar în
termen, urmând a scrie despre armatã cã este „o
ºcoalã a formãrii caracterelor, a deprinderilor de
ordine, disciplinã ºi demnitate, unde am învãþat ºi
ziaristicã”. Între anii 1959-1961, a urmat
cursurile de ziaristicã la ªcoala Superioarã de
Partid „ªtefan Gheorghiu” din Bucureºti, pentru
ca între anii 1964-1968 sã fie stu dent la Facultatea 
de Drept a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din
Cluj-Napoca, obþinând li cen þa în ºtiinþe juridice.
Între anii 1978-1980 a urmat cursul post uni -
versitar al Facultãþii de Ziaristicã Bucureºti, pe
care l-a absolvit cu nota 10, cu lucrarea de licenþã

Suplimentul so cial-cul tural ºi ar tis tic al ziarului
judeþean. Actualitate ºi ne ce sitate, despre care
lucrare a afirmat cã este „ba zatã ºi pe experienþa
redacþiei din Baia Mare în editarea suplimentului
«Maramureº» ºi a altor 15 redacþii judeþene care
editau astfel de suplimente publicistice”.

S-a cãsãtorit cu Rodovica (n. 1936), absol -
ventã a ªcolii Pedagogice din Nãsãud (1956),
învãþãtoare la mai multe ºcoli din Baia Mare. Au
un singur copil: Simina-Dora, licenþiatã în me -
canicã finã (1986) ºi psihologie (2005) la Uni -
versitatea din Timiºoara.

Urmãrind biografia lui Vasile Gaftone, sã-i
vedem ºi principalele repere ale activitãþii sale
profesionale, la baza documentãrii acestei pre -

zentãri stând lucrarea Vasile Gaftone − 75, do -
cumentar biobibliografic aniversar, editatã de
Bi blioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare.
1956-1957 – re dac tor, în timpul serviciului mi -
litar, la sãptãmânalul „Înainte” (cu tradiþie mili -
tarã, fost sãptãmânal al Diviziei „Tu dor Vla di -
mirescu”, pe Frontul din Est) al Regiunii a II-a
Militarã Bucureºti; 1957 (11 noiembrie)-1959
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(15 septembrie) – re dac tor, ºeful rubricii eco -
nomice, la sãp tã mânalul „Viaþa liberã” al au to -
ritãþii raionale de partid ºi de stat Sighet;
1961-1970 – re dac tor, ºef de secþie, secretar de
redacþie la ziarul „Pentru so cial ism” din Baia
Mare, al autoritãþii regionale, respectiv, judeþene
Maramureº; 1970-1973 – co re spon dent spe cial al
ziarului „Scânteia”, organul de presã al CC al
PCR, pentru judeþul Maramureº; 1973-1986 – re -
dac tor-ºef al ziarului „Pentru so cial ism”, cu difu -
zare în judeþul Maramureº; 1986- 1989 – secretar
al Comitetului judeþean de partid cu probleme
ideologice, de culturã ºi în vãþã mânt, precum ºi
vicepreºedinte al Consiliului Pop u lar Judeþean
Ma ra mureº, pentru probleme de culturã ºi învã -
þãmânt; 1990-1992 – bibliotecar prin ci pal la
Bibli oteca Judeþeanã Maramureº; 1992- 1999 –
consilier ju ridic, ºeful Serviciului ju ridic al Con -
siliului Judeþean Maramureº.

În paralel cu activitatea jurnalisticã din pre -
sa judeþeanã, a fost, între anii 1990-1994, co re -
spon dent pentru ziarele „Adevãrul”, „Dimineaþa” 
ºi al revistei „Totuºi iubirea”, între anii 1992-
 2000 – co re spon dent spe cial al Agenþiei Române
de Presã ROMPRES. A transmis acestei agenþii
de presã peste 6.500 de reportaje, interviuri ºi
informaþii di verse despre viaþa eco no mi co-so cia -
lã, so cial-politicã ºi spiritualã a Maramureºului,
adunate în ºapte vol ume le gate, utile pentru o
cronicã a Maramureºului. A trecut adesea fron -
tiera jurnalismului, devenind ºi autor de lite ra -
turã. A publicat peste 300 de povestiri, schiþe ºi
nuvele în suplimentul „Maramureº”, „Pagini ma -
ra mureºene”, „De veghe în septentrion”, „Azu -
ruri”, „Caietele Mãiastra”, „Nord”, în revistele
„Ateneu” din Bacãu, „Luceafãrul” din Bucureºti
ºi „Tri buna” din Cluj. 

Deosebit de pro lific în spaþiul presei, zia -
ristul Vasile Gaftone este ºi autorul urmãtoarelor

cãrþi: Ulmeni − paºi spre urbanizare (monografie, 
1971), Dãruire (povestiri, 1972), Tranziþia post -
co munistã în Maramureº (o cronicã a anilor
1990-2004, Baia Mare, Editura Eurotip, 2005),
15 ani de administraþie publicã pentru comu -
nitate: 1992-2007, Baia Mare, Consiliul Lo cal ºi
Primãria Municipiului Baia Mare, 2007; Reforma 
administraþiei publice postcomuniste în Ma ra -
mureº. Consiliul Judeþean Maramureº 1992- 2007,
(apãrute în colecþia „Programe culturale. Seria
Pagini contemporane); Budeºti, mica Romã a

Mara mureºului (Baia Mare, Biblioteca Judeþeanã 
„Petre Dulfu” Baia Mare, 2009); Nicolae Sabãu,
pe cãrãri de dor. 50 de ani consacraþi cântecului
pop u lar românesc (Baia Mare, Editura Eurotip,
2009); Partide ºi politicieni din Maramureº, de la 
partidul unic la multipartidism (Baia Mare, Bibli -
oteca Judeþeanã „Petre Dulfu”, 2009); Românii ºi
etniile din Maramureº (Baia Mare, Editura Eu -
rotip, 2010); Maramureºeni charismatici (Baia
Mare, Redacþia revistei „Fa milia românã”, 2013); 
Baia Mare cos mo po litã. O istorie polemicã a
fondãrii ºi modernizãrii urbei, (Baia Mare,
Editura Risoprint, 2014); Petru ªuteu − protopop
al Lãpuºului, vrednic slujitor al ortodoxiei în
vremuri potrivnice (Baia Mare, Editura Eurotip,
2016)

Este coautor la: Pintea Viteazul (ro man,
coautor: Dumitru Mureºan, Casa Creaþiei Po pu -
lare Maramureº, 1970, reeditat la Editura „Ion
Creangã”, Bucureºti, 1973) ºi Frumoasa Spria
(ro man, coautor: Dumitru Mureºan, Editura Fa -
cla, Timiºoara, 1977). 

Vasile Gaftone a fost membru al Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din România, din mai
1992, atestat prin Cartea Internaþionalã de Ziarist.

Încã din tinereþe, rodul muncii sale a fost
evidenþiat prin premii, distincþii ºi diplome. În
anul 1953, a fost distins cu Premiul I la Concursul
„Prietenii cãrþii”, al elevilor din liceele raionului
Nãsãud, pentru „merite literare”, în prezentarea
romanului Dulãii (1952) de Zaharia Stancu; 1970

− Premiul III al revistei „Ateneu” din Bacãu,
pentru nuvela Cine trece muntele; 2008 – Diplo -
mã de excelenþã acordatã de Consiliul Lo cal ºi
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Vasile Gaftone ºi V.R. Ghenceanu la cenaclul „Mãiastra”,
Baia Mare, noiembrie 1979.



Primãria Cicârlãu, precum ºi de Cenaclul Literar
„Vasile Lucaciu”; 2010 – Di ploma de excelenþã
acordatã de Societatea Culturalã Pro Maramureº
„Dragoº-Vodã” din Cluj-Napoca, pentru excep -
þionala contribuþie la promovarea ºi îmbogãþirea
patrimoniului cul tural maramureºean.

Vasile Gaftone a avut norocul sau ghinionul 
sã fi fost cãlare pe douã lumi: pe cea zis comunistã 
ºi pe cea zis democraticã. De aici, douã unghiuri
de a-i privi critic op era. Între opiniile venite din
cele douã unghiuri, timpul va de cide... Cei care
l-au cunoscut nemijlocit ºtiu cã era un ziarist
pursânge, talentat, deosebit de harnic, cu o putere
de muncã uimitoare, încât colegii credeau cã ar fi
fost capabil sã scrie ºi singur un ziar întreg. Deºi
redacþia avea douã dactilografe, el îºi dacti lo -
grafia singur materialele. Cu o mânã þinea maºina
de scris, de parcã o împiedica sã fugã, ºi cu un

singur deget bãtea la maºinã. Avea, însã, o vitezã
atât de mare, încât putea întrece la con curs dacti -
lografele. Textul îi era curat din punct de vedere
gramatical, avea un stil limpede, încât mesajul
ajungea iute la cititor. Avea un fler neîntrecut la a
simþi subiectul de presã, pe care îl redacta ma -
gistral. Ca ºef era când sever, când excesiv de
prietenos, ºtia sã þinã unit colectivul redacþiei. Era 
îndrãgit. A ºtiut sã conducã redacþia prin vre muri
când cuvântului i se punea cenzurã. Între limitele
permise de regimul pol i tic, a condus o presã care
chiar se fãcea cu har ºi responsabilitate.

Recitind texte despre Vasile Gaftone, scrise 
de colegi de redacþie ºi colaboratori, realizez cã
Vasile Gaftone, prin exemplul per sonal de mã -
iestrie zia risticã, a fãcut ºcoalã de presã în
Maramu reº. Sã vedem câteva fragmente din ase -
menea texte.

„Mi-am permis sã observ de câtã mã ie strie gazetãreascã era capabil cel pus de partid sã
conducã ziarul judeþean ºi de «soartã» sã facã o ºcoalã de presã adevãratã în capitala Mara mu -
reºului. Cãci, orice s-ar spune despre acea pe rioadã, aici, în aceastã redacþie, s-au ascuþit condeie,
s-au lustruit celelalte unelte ale scrisului, s-au deschis noi porþi de comunicare, s-au cizelat
metafore, s-au fãcut lucruri demne de o istorie ºi vremuri mult mai bune...”. (Dr. Teodor Ardelean,
directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” din Baia Mare)

„Vasile Gaftone a fost, este ºi va rãmâne un ziarist. Are ºtiinþa detectãrii ºi surprinderii
esenþialului. Urmãresc (ºi nu numai eu) micile însemnãri dintr-o paginã a unui ziar judeþean
semnate «gava», mã pot documenta ju ridic din articolele pe teme leg is la tive, pe care le publicã
sãptãmânal...”. (Ioan Dragoº, poet, di rec tor executiv la Direcþia Juridicã ºi Administraþie Publicã a 
Consiliului Judeþean Maramureº)

„Ce-mi place la Vasile Gaftone este gândirea corectã ºi profundã pe care o are. Nu bâjbâia,
nu se bâlbâia în decizii. ªi aºa a rãmas, o minte de supervizor. ªi încã ceva im por tant am învãþat: pe 
unde treci sã laºi loc de bunã ziua, sã te porþi cu bun simþ, fãrã exagerãri”. (Andrei Fãrcaº, jurnalist)

„Atât ca ziarist, dar ºi ca secretar judeþean de partid ºi vicepreºedinte al Consiliului Pop u lar
Judeþean, el se purta firesc, ca om ºi nu ca ac tiv ist scorþos, plin de sine, trufaº, cum mai procedau
unii veniþi în îndrumare ºi con trol...”. (Gheorghe Iancu, Sighetul Marmaþiei)

„L-am perceput ca pe un om sobru, dar prietenos, ex i gent, dar ºi îngãduitor în unele situaþii
dificile. Era în permanenþã preocupat sã dea o altã imag ine ziarului, în conþinut, dar ºi în graficã.
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Avea o putere de muncã extraordinarã. Dupã ce ziarul a ajuns în for mat tab loid, putea sã-l scrie de
unul singur”. (Mihai Mureºan, jurnalist)

„Scriu despre un om cãruia îi datorez, în mare mãsurã, venirea mea în presã. Poartã numele
Vasile Gaftone, care a învãþat profesia de jurnalist de la apa de izvor, din ogor, din marile
amãnunte ale lumii, din politicã, dintr-o livadã cu meri, din scrâºnetul vremii, din iubirea de
oameni, din istorie. A gãsit multe împrejurãri în care cuvântul a fost pus sã lustruiascã sufletul.”
(Gheorghe Pârja, jurnalist) 

„Vasile Gaftone, mentorul meu în ale scrisului. Nu-i place sã-i zici maestre, precum altora,
nu-i plac laudele, nici n-are rost sã te apropii de el cu tãmâieri. Un om care ºtie sã mãsoare
cuvintele ºi care se pricepe bine la tipologia umanã”. (Gheorghe Pe ter, jurnalist)

„Prin mijlocirea ziarului «Graiul Maramureºului», am dat de un nume: Vasile Gaftone. Un
nume care s-a lipit de sufletul meu, prin varietatea problemelor abordate într-o manierã
publicisticã atrãgãtoare pentru cititor, cu un bogat conþinut ºi lexic adecvat, prin rigoarea ºi
necesitatea de a face cunoscute cititorilor chestiuni esenþiale, controvesate din istoria românilor”.
(Augustin Pod, cititor din Baia Mare)

„Da, Vasile Gaftone a fost întâiul meu profesor într-ale ziaristicii. Vãzându-l cum arde
pentru subiectul mare de presã, bine documentat ºi impecabil scris, m-am aprins ºi eu câte puþin,
parcã furându-i meseria de ziarist”. (Alec Portase, jurnalist)

„În fiecare paginã semnatã de Vasile Gaftone putem vedea cât de mult depindem de starea
cuvântului care ne-a crescut, cât de im por tant este sã stârneºti puterea luminii din cuvânt. În ceea
ce avem mai durabil, cu toþii suntem construiþi prin cuvânt: cuvântul de acasã, cuvântul din ºcoalã,
cuvântul din bisericã ºi cuvântul din inimã, cel cu care te naºti”. (Gheorghe Susa, jurnalist)

La fi nal, ºi un frag ment dintr-o scriere a lui
Vasile Gaftone: Am fost ºi am rãmas mereu uimit
de frumuseþile, dar ºi de urâþeniile lumii în care
am trãit. O lume dominatã de Omul truditor,
smerit, credincios tradiþiilor ºi obiceiurilor
moºte nite, nefãþarnic, iubitor de adevãr, dreptate
ºi lege, receptiv la modernizare în armonie cu

civilizaþia ºi spiritul românesc. Dar ºi o lume
grav amprentatã de trândãvie, lãcomie, avariþie,
trufie ºi laudã deºartã, de violenþã, mizerie ºi
desfrâu moral, nelecuitã de corupþie ºi neru ºi -
nare, care îºi autodevorã, cu o inconºtienþã jal -
nicã, existenþa muritoare. Nãdãjduiesc într-o
lume mai bunã, cu simþul omeniei ºi al mãsurii.
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Vasile Gaftone alãturi de colegii din redacþia „Pentru socialism”, la marcarea numãrului
6000 al ziarului (mai 1973). Printre colegii de cursã lungã în presã: Augustin Cozmuþa, 

Ion P. Pop, Vasile Radu Ghenceanu, ªtefan Bellu etc.



Iosif Herþea
1936-2018

Liliana VOª
Daliana BONAÞ

„Cel mai orig i nal compozitor de mu -
zicã de scenã, maestru al so no -
ritãþilor live”1, „vrãjitor de sunete

ciudate”, „cel mai mare maramureºean spe cial ist
în etnologie, folclor ºi etnografie ºi românul cel
mai im por tant al promovãrii sunetului ca in stru -
ment de muzicalitate ºi muzi calizare”, în viziunea 
dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Ju -
deþene „Petre Dulfu” Baia Mare, Iosif Herþea s-a
remarcat printr-o traiectorie culturalã ºi artisticã
deosebitã, atât la nivel naþional, cât ºi inter -
naþional.

Compozitorul, etno mu zi co logul, etnogra -
ful, creatorul de instrumente Iosif Herþea s-a nãs -
cut în Ferneziu, suburbie a Bãii Mari, la 22 martie
1936. Tatãl sãu a fost contabil la to pitoriile Mi -
nelor ºi Uzinelor Sta tului din localitate, iar ma ma, 
casnicã, a fost descendenta unei familii înstãrite
de armeni maghiarizaþi (Medyesi), pro pri etari,
pânã în 1945, ai unui han turistic în Firiza.

Copilãria ºi-o petrece la Târnãveni, unde a
urmat clasele primare, iar la vârsta de 14 ani se
mutã la Cluj, unde frecventeazã, atât cursurile
Liceului Teoretic „George Bariþiu”, cât ºi cele ale
Liceului de Muzicã, clasa de violoncel
(1950-1955), unde a avut ºansa de a-i avea ca
profesori pe G. Iarosevici ºi Ion D. Sîrbu. ªi-a
continuat studiile la Conservatorul din Cluj
(1955-1956), dupã o admitere la Facultatea de
Medicinã, impusã de tatãl sãu ºi eºuatã, „din feri -
cire”2. În partea a doua a anului I, s-a transferat la
Conservatorul din Bucureºti, secþia de mu zico -
logie-compoziþie, pe care a absolvit-o în 1960.

Fascinat de expresivitatea limbajului mu -
zical, de armoniile mijloacelor elementare de ex -

presie, îºi începe cariera de cercetãtor ºtiinþific în
cadrul Institutului de Etno gra fie ºi Folclor din
Cluj (1960- 1970), mãrturisirile sale fiind cu ade -
vãrat captivante: „Do me niul era pentru mine, ºi a
rãmas în aceeaºi mãsurã, atât de fas cinant, ca
atare ºi activitatea pe care trebuia sã o desfãºor,
încât pot afirma, fãrã exagerare, cã am beneficiat
de extraordinarul noroc de a fi «obligat» sã-mi
câºtig pâinea fãcând ce îmi plã cea cel mai mult.
Mã re fer la munca de teren”3.

Face parte, alãturi de Ovi diu Bârlea, Tiberiu 
Alexandru ºi Gotfried Habenicht, din grupuri de
cercetãri ºi culegeri fol clo rice. Astfel, în paralel
cu do me niul prin ci pal de cercetare, îºi descoperã
pasiunea pentru obiectele sonore ºi jucãrii. Par -
ticipã la înfiinþarea primei colecþii naþionale de
instru men te muzicale populare de la Sibiu (1971)
ºi sem naleazã, în premierã, câteva instrumente
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1 In memoriam Iosif Herþea – vrãjitor de sunete ciudate, https://www.uniter.ro/in-memoriam-iosif-hertea-vrajitor-
de-sunete-ciudate/, 01.05.2018.

2 Ioana Florea, Compozitorul Iosif Herþea: Creez exclusiv muzicã de scenã, în „Cuvântul”, miercuri, 12 septembrie,
2001, p. 6.

3 Marinela Þepuº, Andreea Dumitru, Iosif Herþea – vrãjitor de sunete ciudate, Fundaþia Culturalã „Camil Petrescu”,
Bucureºsti, 2004, p. 13.



ro mâ neºti neatestate: „fifa (fluier cu un singur
ton, cãruia i se adaugã un «hãulit» cu voce de cap) 
ºi trei variante de bucium: unul – «improvizat» în
câteva min ute – dintr-o grãmãjoarã conicã de
pãmânt reavãn, gãuritã cu un bãþ (Moldova ºi
Transilvania), altul – confecþionat din coajã de
tei, tele scopic (Bihor) ºi ultimul – dintr-o spe cie
de pãlãmidã uriaºã (Mehedinþi), un tip de mir li ton 
ºi alte «jucãrii» sonore”4.

Fiind cercetãtor ºtiinþific prin ci pal (1970-
 1980), precum ºi lector la Facultatea de Muzicã a
Universitãþii din Braºov (1970-1973), participã la 
simpozioane internaþionale în Cehoslovacia, Bul -
garia ºi Moscova, descoperind astfel obiceiurile
comune, precum ºi conotaþiile instrumentelor im -
pro vizate. 

În 1980, revine pe meleaguri ardelene ca
muzeograf prin ci pal la Muzeul Etnografic al
Tran silvaniei din Cluj-Napoca, continuându-ºi,
de asemenea, ºi cariera universitarã la Ac a de mia
de Muzicã din Cluj-Napoca (1984-1985; 1990-
 1996), iar în 1990 se sta bileºte definitiv în
Germa nia, la Rastatt, revenind con stant în Ro -
mânia pentru colaborãri cu cei mai prestigioºi
regizori.

Studiile sale sunt publicate în: Revista de
folclor (Etnomuzicologie, organologie: ªuieraºul 
de cucutã, tom 9, nr. 4-5, 1964; Câteva observaþii
asupra repertoriului de colinde ale Comunei
Boiºoa ra – Vâlcea, tom 15, nr. 4-5, 1964; Câteva
particularitãþi stilistice ale muzicii de joc oºe -
neºti, tom 15, nr. 2, 1970; Preliminarii la stu -
dierea sistemului educaþional al tradiþiei folclo -
rice aplicat muzicii instrumentale, tom 19, nr. 3,
1974; Aspecte liminare privind statutul so cio -
cultural al muzicantului instrumentist în satul
tra diþional, tom 26, nr. 1, 1981; Cimpoiul ºi dia -
volul, tom 39, 1994), în Anuarul de folclor (O
restituire aºteptatã: op era lui Constantin Brãi -
loiu, nr. 1, 1980; Cimpoierul-pãpuºar, nr. 3-4,
1983; Instrumente populare în perspectivã se -
mio logicã, nr. 5-7, 1987), în Cântecul pop u lar
românesc. Studii de folclor, Craiova (Maria
Tãna se ºi interpretarea cântecului pop u lar româ -
nesc, 1973; Despre unele datini de iarnã din îm -
pre jurimile Comunei Tinca-Bihor, vol. 2, 1974),

în revista Datini (Pãpuºari de altãdatã, nr. 4,
1993; Paznicii de vie ºi mesajele lor codificate,
nr. 2 (27), 1998; Funcþii muzical-rituale în nunþile 
de altãdatã: vuvarul, nr. 1, 1999), în Criºia (Bu -
ciume în nord-vestul României, nr. 17, 1987), în
Bartók Dalgozatók (Bihari Hora, 1974), în
Rum@nische Rundschau (Noþiunea de folclor în
contemporaneitate, nr. 1, 1977), precum ºi în
Studii, Editura Kriterion (Furulya Vagy Táska -
rádio, 1987)5, iar multe pasaje din acestea sunt
preluate în lucrãri de specialitate.

Este autorul volumelor: Ro ma nian Car ols
(Colinde româneºti, vol. 1. Studiu de antologie
muzicalã (The Ro ma nian Cul tural Foun da tion
Pu b li sh ing House, Bucureºti, 1999), Colinde ro -
mâneºti (versuri), vol. 2 (Editura Muzeul Lite -
raturii Române, Bucureºti, 2000), Colinde româ -
neºti: antologie ºi tipologie muzicalã (Editura
«Grai ºi suflet – Cultura Naþionalã», Bucureºti,
2004), Sus în dalbuþ rãsãritu Domnu-i, Domnu-i,
Domn de-a nostru…: 25 de colinde pentru acasã,
Cimpoiul ºi diavolul (Editura Etnologicã, Bu cu -
reºti, 2014), lucrare pentru care a primit Premiul
„Ciprian Porumbescu”, acordat de Ac a de mia Ro -
mânã, în anul 2016, De la unealtã la in stru ment
muzical. Câteva însemnãri despre instrumentele
muzicale populare ºi despre folclorul românesc
(Editura Etnologicã, Bucureºti, 2015).

Personalitatea „omului egal cu propria ope -
rã”6 este surprinsã în lucrarea Iosif Herþea – vrã -
jitor de sunete ciudate, editatã de Fundaþia Cultu -
ralã „Camil Petrescu”, în cadrul ciclului „Galeria
teatrului românesc”, fiind realizatã de secretarii
literari ai Teatrului Nottara, Marilena Þepuº ºi
Andreea Dumitru. 

De la pasiunea pentru instrumentele necon -
venþionale, pentru muzica tradiþionalã, a pãºit dis -
cret, în 1968, ºi cãtre fascinaþia pentru muzica de
teatru, pentru compoziþie, pentru spectacol, atun -
ci când un grup de studenþi ai Institutului de Artã
Teatralã ºi Cinematograficã (IATC) îi solicitã
aju torul în realizarea unui spectacol pe texte fol -
clorice pentru Festivalul de Teatru Studenþesc de
la Wroc³aw (Polonia). Cei trei studenþi din ulti -
mul an la re gie erau: Andrei Belgrader, (care avea 
sã fie interzis de cenzurã dupã primele sale spec -
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4 Ibi dem, p. 18.
5 Iosif Herþea – compozitor ºi etnomuzicolog, http://www.ucmr.org.ro/, 19.04.2018.
6 Nicolae Prelipceanu, Un om egal cu propria op era, în „România liberã”, 17 ianuarie 2005, p. 7.



tacole ºi care, dupã emigrarea în SUA, a devenit
regizor ºi profesor universitar de teatru ºi film),
Dan Micu ºi Iulian Viºa. Într-unul dintre ma -
nuscrisele sale, redactat la nelipsita maºinã de
scris, apare titlul Podul, parte a biografiei, care,
dupã cum afirmã, „înseamnã debutul”, elementul
catalizator ce a declanºat pasiunea, ce avea sã-l
mistuie toatã viaþa, pentru domeniul Teatrului.
Contribuþia lui Iosif Herþea este una deter mi nan -
tã, atât în ceea ce priveºte partea muzicalã, cât ºi
miºcarea scenicã, iar spectacolul Ritmuri obþine
premiul cel mare. Iosif Herþea mãrturiseºte: „Tea -
trul ºi muzica de teatru rãmân pentru mine, pânã
azi, un hobby, o ocupaþie de plãcere. Dacã ar fi
fost o profesiune, nu era scutitã de toate neplã -
cerile, aºa cã mã bucurã faptul cã teatrul a rãmas
pentru mine o pasiune”7.

De aici, parcursul profesional se confruntã
tot mai des cu propuneri de colaborare venite din
partea marilor regizori, care „au constituit mo -
tivaþia activitãþii mele în domeniul teatrului ºi
sentimentul pe care mi l-a dat strãdania lor este
acela cã ºi mie mi se oferã privilegiul de a face,
alãturi de ei, un lucru im por tant”8, aºa cum mãrtu -
riseºte maestrul Iosif Herþea.

A colaborat cu patru generaþii de regizori,
de la Andrei Belgrader, Silviu Purcãrete, Cãtãlin
Naum, Adrian Lupu, Alexandru Tocilescu,
Andrei ªerban, Cãtãlina Buzoianu, Vlad Mugur,
Mihai Mãniuþiu, la Dan Micu sau Tompa Gabor.
Aceste colaborãri confirmã faptul cã „Iosif Herþea
este un ma gi cian al scenei, care absoarbe creaþia
regizorului, creaþia actorilor, pânã când sunetele
par sã se nascã singure din el, se revarsã pe scenã,
îmbrãcând spectacolul într-o hainã excentricã”9.

Experienþele pe care le-a dobândit în urma
cercetãrii etnologice de teren, coroborate cu pasi -
unea din copilãrie pentru misterele folclorului, ale
cãrui rezonanþe le savura la târgurile de primãvarã 
ºi toamnã de la Târnãveni, unde a copilãrit, care
erau „un soi de bursã a lãutarilor”10, se rafineazã
în creuzetul numit TEATRU ºi însumeazã un
numãr de peste o sutã de compoziþii pentru scenã.
Colajul de texte folclorice Ritmuri, pus în scenã
de Teatrul Studenþesc „Podul” – Bucureºti, sta -

giunea 1968-1969 (debutul teatral al com pozi -
torului ºi etnomuzicologului maramureºean), i-a
reunit pe studenþii care vor deveni mari actori:
Mircea Diaconu, Ioana Crãciunescu, Olga Delia
Mateescu, Gelu Colceag º.a. 

Miºcarea, ritmul ºi incantaþia s-au constituit 
ca mijloace de expresie a cãror universalitate le
înscrie în zona arhetipului, încununând crezul ar -
tis tic al tânãrului muzician-folclorist, pentru care
nimic nu are valoare dacã nu se nutreºte de la
rãdãcini. Continuã colaborarea cu Andrei Belgra der,
în stagiunea 1971-1972, cu spectacolul Woyzeck de
Georg Büchner, pus în scenã la Studioul
Casandra, I.A.T.C., Bucureºti, ca apoi sã înceapã
„ºcoala” maestrului Cãtãlin Naum, la „Podul”, cu
spectacolul Om de omenie (Cine poate face bine
ºi nu face, pãcãtuieºte!), stagiunea 1972-1973, tot 
un colaj folcloric, realizat, de data aceasta, de
Stanca Fotino ºi Medeea Ionescu. Distribuþia o
are în componenþã, alãturi de alte nume care vor
deveni ce le bre, pe Dana Ilie, cea care se va dovedi 
una dintre cele mai bune actriþe ale teatrului din
Baia Mare. Utilizarea proverbelor, cântecelor ri -
tuale, colindelor, bocetelor ºi descântecelor, într-o
manierã cu totul originalã, de cãtre regizorul
Cãtãlin Naum, a reprezentat pentru Iosif Herþea o
„lecþie” de neuitat, mãrturisind în manuscrisul
„Podul”: „m-au cucerit ideile ºi rezolvãrile sce -
nice, de miºcare, rostire, relaþia între partenerii de
joc, convertirea unor texte de sine stãtãtoare (o
strofã dintr-un cântec, un vers dintr-o colindã, o
propoziþie dintr-o relatare în prozã) în «replici»
care îºi rãspund una celeilalte. Altfel spus: o mo -
dalitate de absolutã originalitate ca abordare ºi
valorificare scenicã, teatralã, a folclorului cum nu 
mi-a fost dat sã mai întâlnesc vreodatã în anii care
au urmat”. Tot cu maestrul Naum lucreazã în
stagiunea 1972-1973, la „Podul”, pentru spec -
tacolul ªtefan-Vodã, dupã B. P. Hasdeu, urmând,
apoi, o serie de trei spectacole în regia lui Andrei
Belgrader: Conu Leonida faþã cu reacþiunea, de I. 
L. Caragiale, Teatrul de Stat Sibiu (1972-1973),
unde face prelucrãri de folclor, Neînþelegerea, de
Al bert Camus, la Teatrul Dra matic Constanþa
(1973-1974), unde compune muzicã originalã ºi
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7 Cristina Modreanu, Paralele inegale, în „Adevãrul Literar ºi ar tis tic”, 20 aprilie 2004, p. 3.
8 Marinela Þepuº, Andreea Dumitru, op. cit., p. 23.
9 Maia Laiu, Omul care face ciomegele sã cânte, în „Luceafãrul”, nr. 26 (610), 9 iulie 2003, p. 21.
10 Marinela Þepuº, Andreea Dumitru, op. cit., p. 5.



Micul Prinþ, dupã Antoine de Saint-Exupéry (sta -
giunea 1973-1974), la Teatrul de Pãpuºi Constan -
þa. Urmeazã cronologic: Rãzvan ºi Vidra, de B. P.
Hasdeu, regia Mihai Dimiu – Teatrul Dra matic,
Constanþa (1973), Lumea, cât o fi..., scenariu de
Stanca Fotino ºi Iosif Herþea, regia Cãtãlin Naum
– Studioul Casandra, I.A.T.C., Bucureºti (1973-
 1974), Chiþimia, de Ion Bãieºu, regia Andrei
Belgrader – Teatrul Dra matic, Sibiu (1973-1974), 
O scrisoare pierdutã de I. L. Caragiale, regia
Mircea Corniºteanu – Teatrul Naþional, Craiova
(1974), Cântec pentru Sora Soarelui, regia Adrian
Lupu – Teatrul Evreiesc de Stat, Bucureºti (1974).

În 21 noiembrie 1974, la Teatrul Dra matic
din Baia Mare, are loc premiera spectacolului Nu
sunt Turnul Eif fel, de Ecaterina Oproiu, în regia
lui Adrian Lupu ºi Magdalena Klein, scenografia
fiind semnatã de Radu Corciova, spectacol pentru 
care compune muzicã originalã. În distribuþie s-a
aflat „generaþia de aur” a teatrului bãimãrean,
nume ce aveau sã devinã sonore, atât în lumea
teatrului, cât ºi în cea a filmului: Ruxandra Petru,
Ben Dumitrescu, Apriliana Nedeianu-Dimitriu,
Jenny Jurcã, Dana Ilie, Cornel Mititelu, Dan
Antoci, Adrian Rãþoi, Antoniu Paul. 

În aceeaºi stagiune, 1974-1975, realizeazã,

cum însuºi compozitorul afirmã, „ambianþa so -
norã ºi cântecele”, pentru spectacolul Nãpasta, de 
I. L. Caragiale, în regia lui Adrian Lupu, sce -
nografia purtând semnãtura lui Lucu Andreescu.
Premiera, care a avut loc în 24 iunie 1975, i-a adus 
la rampã pe actorii: Ion Sãsãran, Ben Dumitrescu, 
Vasile Constantinescu ºi Olga Sârbul. Jocul lor
actoricesc, precum ºi atmosfera spectacolului au
rãmas întipãrite pentru totdeauna în memoria
spec tatorului care a avut prilejul sã le vadã. Acto -
rul bãimãrean Ioan Costin mãrturiseºte: „Am vã -
zut spectacolul Nãpasta, producþie a anilor ‘70,
eram în liceu atunci ºi îmi amintesc cã Iosif
Herþea a compus efectele sonore într-o partiturã
arhaicã, pe care aveam s-o reproduc în calitate de
regizor, la începutul anilor ‘90, când spectacolul
s-a reluat în aceeaºi distribuþie”. Forþa sugeratã de 
aceastã punere în scenã este evocatã de critica
vremii, în sãptãmânalul de culturã Tri buna, anul
XIX, din 4 decembrie 1975, într-un articol semnat 
de Ilie Cãlian, la pagina 9 a publicaþiei: „Decorul,
ca ºi dialogul alb-negru în cos tume, susþin ideea ºi 
atmosfera spectacolului, cum nu se întâmplã foar -
te des, depãºindu-ºi rolul de cadru convenþional
pentru a deveni o amplã metaforã de vol ume ºi
spaþii, care concentreazã ideile ºi stãrile psiho -
logice ale personajelor. La fel, valoroase sunt
efectele sonore ale lui Iosif Herþea, care
sugereazã aceeaºi veche ºi sobrã civilizaþie ru -
ralã. [...] Cadru care împinge percepþia vizualã la
tactil prin deschiderea amplã a metaforelor so -
nore”. Rolul muzicii de scenã, aºa cum a subliniat
compozitorul ºi etnomuzicologul bãimãrean în
repetate rânduri, rãmâne acela de a declanºa
neºti ute vibraþii, care sã conecteze limbajele sce -
nice ºi sã aducã într-un acelaºi plan energiile ºi
percepþiile regizorului, scenografului, actorului,
coregrafului, spectatorului, constituindu-se într-un 
adevãrat rit ual de transcendere a spaþio-tem po -
ralitãþii pro fane, într-un spaþiu ºi timp sacru al
universalitãþii teatrului.

Cronologia numeroaselor proiecte realizate 
de Iosif Herþea continuã cu: Divorþul, de Al. Sever,
regia Adrian Lupu – Teatrul Evreiesc de Stat,
Bucureºti (1975), Capul, de Mihnea Gheorghiu,
regia Mircea Corniºteanu ºi Florica Mãlureanu –
Teatrul Naþional, Craiova (1975), Tropaeum
Traiani, de Grigore Sãlceanu, regia Gheorghe
Jora – Teatrul Dra matic, Constanþa (1976), Macbeth,
de W. Shake speare, regia Florica Mãlureanu –
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Teatrul Naþional, Craiova (1976), Domnul
Puntila ºi sluga sa Matti, de Bertolt Brecht, regia
Adrian Lupu, Magdalena Klein – Teatrul Dra -
matic, Galaþi (1976), Zamolxe, de Lucian Blaga,
regia Dinu Cernescu – Teatrul Giuleºti, Bucureºti 
(1977), Rãceala, de Marin Sorescu, regia Dan
Micu – Teatrul „Lu cia Sturdza Bulandra”, Bucu -
reºti (1977), Rãscoala, dupã Liviu Rebreanu, re -
gia Radu Boroianu – Teatrul „Ion Vasilescu”,
Giurgiu (1977), Dictatorul de Alexandru
Kiriþescu, regia Adrian Lupu – Teatrul Evreiesc
de Stat, Bucureºti (1977), spectacol pentru care
Iosif Herþea compune cântece pe versuri de Tu dor 
Arghezi, Mihai Beniuc ºi Traian Chelaru, ºi, de
asemenea, pregãteºte expresivul mo ment al coru -
lui „femeilor îndoliate”. Urmãtoarele spectacole,
pentru care compune muzicã originalã, sunt:
Casa Bernardei Alba de Federico Gar cia Lorca,
regia Magdalena Klein – Studioul Casandra, I.A.T.C. 
Bucureºti (1977), ...de la Om la Om... – Teatrul
Evreiesc de Stat, Bucureºti (1977), rea lizat de
Magdalena Klein ºi Adrian Lupu ºi Întors din
singurãtate, de Paul Cornel Chitic, regia Olimpia
Arghir – Teatrul „Ion Vasilescu”, Giurgiu (1977-
1978), în care „muzica eminentului com po zitor ºi
folclorist Iosif Herþea are autenticitate ºi vibraþie
poeticã, coloreazã istoria cu sonoritãþi contem -
porane...”11.

O nouã colaborare cu Cãtãlin Naum îl duce
la Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoºani, unde
compune muzica originalã pentru spectacolul Un
domn pribeag, de Nicolae Iorga (1977-1978), apoi,
urmeazã în cronologia teatralã a cunoscutului et -
no muzicolog: Comoara, de ªalom Alehem, regia
Adrian Lupu – Teatrul Evreiesc de Stat, Bucureºti 
(1978), Filfizonul pedepsit de John Vanbrugh,
regia Mircea Corniºteanu – Teatrul Naþional,
Craiova (1977-1978), Legendele Atrizilor (Covo -
rul de purpurã), regia ºi scenariul de Silviu Pur cã -
rete, dupã tragediile lui Eschil, Sofocle, Euripide, cu 
inserþii de folclor românesc: cântece, bocete ºi
descântece. Spectacolul, a cãrui reprezentaþie
uni cã are loc în 25 au gust 1978, are cadrul de
desfãºurare în aer liber, printre ruinele Cetãþii
Histria, fiind o iniþiativã curajoasã de exploatare a 

spaþiului neconvenþional în elaborarea unei mon -
tãri de teatru. 

În stagiunea urmãtoare, 1978-1979, com -
pu ne muzica originalã ºi realizeazã prelucrãri de
folclor pentru spectacolul D’ale carnavalului, de
I. L. Caragiale, regia Adrian Lupu ºi Magdalena
Klein – Teatrul de Stat „Vic tor Ion Popa”, Bârlad, 
apoi „scrie” muzica pentru: Frank al V-lea, regia
Adrian Lupu ºi Magdalena Klein – Teatrul Dra -
matic, Galaþi, Avram Iancu, de Lucian Blaga,
regia Adrian Lupu – Teatrul Dra matic, Galaþi
(1979), Raþa sãlbaticã, de Hen rik Ib sen, regia
Sorana Coroamã-Stanca – Teatrul Mic, Bucureºti
(1979-1980), Fortul, de Leonida Teodorescu, re -
gia George Teodorescu – Teatrul „Ion Vasilescu”,
Giurgiu (1979-1980), Bocet vesel pentru un fir de
praf rãtãcitor, de Sütõ András, regia Magdalena
Klein ºi Adrian Lupu – Teatrul Dra matic, Galaþi
(1980), Domniºoara Nastasia, de George Mihail
Zamfirescu, regia Adrian Lupu – Teatrul Dra -
matic, Galaþi (1980-1981), An dorra, de Max Frisch, 
regia Adrian Lupu – Teatrul Evreiesc de Sat,
Bucureºti (1981) ºi Barbul Vãcãrescul, vân zã -
torul þãrii ºi Occisio Gregorii, dupã Iordache
Golescu ºi Samuil Vul can, regia Alexandru To -
cilescu – Teatrul „Lu cia Sturdza Bulandra”,
Bucureºti (1982), spectacol pentru care Iosif Herþea
a gândit muzica de scenã: „Sã fie pretutindeni ºi
nicãieri anume. [...] Substanþa muzicalã folositã
de noi [...] se plaseazã într-un câmp de «semne»
muzicale accesibile, al cãror mesaj sce nic sã poa -
tã fi receptat corect ºi dintr-o datã. Dorinþa noastrã a
fost ca muzica acestui spectacol sã for meze lao -
laltã cu celelalte mijloace de exprimare teatralã o
singurã vorbire”12.

În stagiunea 1984-1985 are o colaborare cu
Secþia germanã a Teatrului Dra matic „Radu Stanca”
din Sibiu, unde compune muzica pentru specta -
colul de teatru de pãpuºi Die Nachtigall (Împã -
ratul ºi privighetoarea), de Joachim Knauth, dupã
H. Ch. Andersen, regia Kovács Ildikó (1985).
Urmeazã alte spectacole de facturi din ce în ce
mai variate: Înþelepþii din Helem, de Moise Gher -
sen zon, regia Adrian Lupu – Teatrul Evreiesc de
Stat, Bucureºti (1984-1985), unde realizeazã
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11 Mira Iosif, Teatrul nostru cel de toate serile, Editura Eminescu, Bucureºti, 1979, apud Marinela Þepuº, Andreea
Dumitru, op. cit., p. 133.

12 Iosif Herþea, Caietul de salã al spectacolului „Barbul Vãcãrescul, vânzãtorul þãrii ”, apud Marinela Þepuº, Andreea
Dumitru, op. cit., p. 142.



prelucrãri din folclorul evreiesc, Két Kisaszony
Es Egy Ténsaszony (Chiriþa în Iaºi), de Vasile
Alecsandri, regia Kovács Ildikó – Teatrul Magiar
de Stat, Cluj-Napoca (1987), Peer Gynt, dupã
Hen rik Ib sen, regia Magdalena Klein – Tea trul
Maghiar de Stat, Timiºoara (1986-1987), Cafe -
neaua, de Carlo Goldoni, regia Sorana
Coroamã-Stanca – Teatrul Naþional, Cluj-Napoca 
(1988), A treia þeapã, de Marin Sorescu, regia Ion 
Caramitru – Teatrul „Lu cia Sturdza Bulandra”,
Bucureºti (1988) ºi Antoniu ºi Cle o pa tra, de W.
Shake speare, regia Mihai Mãniuþiu – Teatrul Na -
þional, Cluj-Napoca (1988).

În stagiunea 1994-1995, compune „muzica
originalã ºi parafrazãri dupã Anton Pann” pentru
spectacolul Anton Pann, de Lucian Blaga, regia
Dan Micu – Teatrul Naþional, Bucureºti. Urmea -
zã „o mostrã de teatru ritualic”, în opinia lui Ion
Vartic, referindu-se la Omor în catedralã, de T. S. 
Eliot, spectacol în regia lui Mihai Mãniuþiu ºi
„învãluirea” sonorã a lui Iosif Herþea care, aºa cum
mãrturiseºte Doru Mareº într-un interviu acor dat re -
vistei Cotidianul, a creat „un personaj sonor”, realizat 
cu meticulozitatea unui arhitect de catedrale, aºa cum 
se vede din graþioasele sale portative, ce par mai
degrabã op era unui iscusit grafician.

Spectacolul care i-a adus recunoaºterea, nu
doar naþionalã, ci ºi internaþionalã, este, fãrã în -
doialã, Danaidele, dupã Eschil, scenariul ºi regia
fiind semnate de Silviu Purcãrete, iar scenografia
de ªtefania Cenean. Spectacolul, ce poate fi con -
siderat un fenomen, in clude în distribuþie, atât
nume mari: Radu Beligan/Jean Jacques Dulon,
Vic tor Rebengiuc, Alexandru Repan, Michaela

Caracaº, Mariana Buruianã, Coca Bloos, cât ºi
douã personaje colective: corul celor 50 de „da -
naide” ºi corul celor 50 de „egipteni”. Premiera
din 10 decembrie 1995, de la Teatrul Naþional din
Craiova, este apogeul carierei herþie ne, al cãrei
rafinament a mers pânã în punctul în care a fãcut
din tãcere un personaj de o forþã olimpianã. Ma -
rina Constantinescu afirma cã „mu zica lui Iosif
Herþea, cu sonoritãþi speciale ºi cu ciudate instru -
mente care invadeazã scena ºi la care se cântã live 
(goarnã, corni, vioarã etc.), sunt deopotrivã per -
sonaje în spectacol”13. Timpul, ce se scurge picã -
turã cu picãturã, a fost gândit de cunoscutul com -
pozitor ºi etnomuzicolog ca o clep sidrã în care
nisipul este înlocuit de apã, semn al viului în
permanentã regenerare. 

Spectacol reper pentru lumea teatralã, Da -
naidele, este, în acelaºi timp, o încununare a mun -
cii de echipã, a sincretismului limbajelor, de care
cu atâta fascinaþie a fost preocupat Iosif Herþea
dintotdeauna, insuflând aceastã pasiune tuturor
celor care au avut ºansa de a-l întâlni ºi a-i sta
alãturi, ºi numai pentru un timp limitat. 

În 1996 colaboreazã cu regizoarea Cãtãlina
Buzoianu la realizarea spectacolului Penthe si -
leea, de Mioara ºi Adrian Cremene, la Teatrul
Dra matic Constanþa, urmeazã Ham let, de W. Sha -
ke speare, regia Tompa Gábor – Teatrul Na þional
Craiova, în colaborare cu Off shore In ter na tional
Cul tural Pro jects, Am ster dam, Nopþile cãlugã -
riþei portugheze, versiune scenicã de Anca
Mãniuþiu, dupã Scrisorile portugheze, ale Ma rianei
Alcoforado, regia Mihai Mãniuþiu – Teatrul Ti -
neretului Piatra-Neamþ (1997), Celestina, dupã
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Scenã din spectacolul Danaidele, dupã Eschil, în regia lui Silviu Purcãrete

13  Ma rina Constantinescu, apud Marinela Þepuº, Andreea Dumitru, op. cit., p. 157.



Fernando de Rojas, regia Adrian Lupu – Teatrul
Dra matic Galaþi (1997), Scan dal cu publicul, de
Pe ter Handke, regia Vlad Mugur – Teatrul Tine -
retului Piatra-Neamþ (1997), Hop, Si gnor!, de
Michel de Ghelderode, regia Vasile Nedelcu –
Teatrul Dra matic Galaþi (1997), Proscrisa de
Saviana Stãnescu, regia Vasile Nedelcu – Teatrul
Dra matic Galaþi (1997-1998), Troilus ºi Cresida
de W. Shake speare, regia Tompa Gábor – Teatrul
Maghiar de Stat Cluj-Napoca în colaborare cu
Off shore Am ster dam ºi Fes ti val Internacional de
Bar ce lona (1998), Canaliile, dupã Volpone de
Ben Jonson, regia Adrian Lupu – Teatrul „Sicã
Alexandrescu” Braºov (1998), Livada de viºini, de
A. P. Cehov, regia Vlad Mugur – Teatrul Maghiar
de Stat, Cluj-Napoca (1998), Levantul, dupã Mircea 
Cãrtãrescu, regia Cãtãlina Buzoianu – Theatrum
Mundi, Bucureºti ºi Teatrul „Bu landra”, Bucureºti
(1998), Femeile savante, de MoliPre, regia Lucian
Giurchescu – Teatrul Na þional Bucureºti (1999),
Boabe de rouã pe frunze de lo tus în bãtaia lunii, de
Nicolae Mateescu, regia Gelu Colceag – Teatrul
Naþional Bucureºti (1999) ºi Mut ter Cour age, de
Bertolt Brecht, regia Cãtãlina Buzoianu – Teatrul
„Lu cia Sturdza Bulandra” Bucureºti ºi Teatrul
Naþional Timi ºoara (1999).

Anul 1999 reprezintã anul colaborãrii cu
Burgtheater, Viena, când compune muzica origi -
nalã pentru Die Bakchen (Bacantele), de Euri -
pide, în regia lui Silviu Purcãrete. În acelaºi an,
lucreazã ºi în þarã la spectacolul La um bra vân -
tului, de Paul Edmond, regia Adrian Lupu – Tea -
trul Dra matic, Galaþi, urmând apoi ºi alte spec -
tacole: Turandot, de Carlo Gozzi, regia Cãtãlina
Buzoianu – Teatrul „Lu cia Sturdza Bulandra”,
Bucureºti (2000), Carnavalul bârfelor, dupã Carlo
Goldoni, regia Vlad Mugur – Teatrul Naþional,
Craiova (2000), Az em ber tragédiája (Tragedia
Omului), de Imre Madách, regia Anca Bradu –
Compania „Tompa Miklos” – Teatrul Naþional,
Târgu Mureº (2001-2002), Lear Király (Regele
Lear), de W. Shake speare, regia Tompa Gábor –
Vigszinház, Budapesta (2001), Crimã pentru pã -
mânt, dupã Dinu Sãraru, regia Grigore Gonþa,
spectacol pentru care Iosif Herþea realizeazã pre -
lucrãri de folclor ºi muzicã religioasã interpretate
în scenã de un grup coral (Da Capo), care devine

un personaj per ma nent – Teatrul Naþional, Bucu -
reºti (2002), Prãpãstiile Bucureºtilor, dupã Matei 
Millo, regia Ada Lupu – Teatrul „Nottara”, Bucu -
reºti (2003), Gândacii, adaptare scenicã de Tompa
Gábor ºi Iosif Herþea, dupã S. I. Witkiewicz, regia 
Tompa Gábor – Teatrul „Radu Stanca”, Sibiu
(2003), Divina Comedie, dupã Dante Alighieri
(2002-2003), Satyricon, dupã Petronius (2003-
 2004), regia ºi ilustraþia muzicalã Mihai
Constantin Ranin – Teatrul „Radu Stanca”, Sibiu
– Festivalul Internaþional de Teatru ºi Agnes, aleasa
lui Dumnezeu, de John Pielmeier, regia Marius
Oltean – Teatrul Odeon, Bucureºti (2005).

Întreaga activitate teatralã a lui Iosif Herþea
necesitã un enorm volum de documentare, care sã
includã toate teatrele din þarã din perioada 2005-
 2017 ºi, probabil, teatre din Ungaria ºi Germania,
având în vedere istoricul sãu de dinaintea acestei
perioade. În afara spectacolelor menþionate an te -
rior, sunt nenumãrate alte „spectacole-ºcoalã”,
din timpul stagiilor de pregãtire ale tinerilor actori 
din di verse „ºcoli de varã”, cum au fost cele de la
Timiºoara ºi Buziaº (1994-1996). Actori, regi -
zori, scenografi, scenariºti au luat con tact cu uni -
versul sonor, sub rafinata „baghetã” a lui Iosif
Herþea, prin intermediul celor mai inedite forme:
obiecte ºi instrumente arhaice, tradiþionale sau
confecþionate ad-hoc, în funcþie de necesitãþile
spectacolului în lucru ºi instalaþii sonore a cãror
ca pac i tate de redare a „zgomotului” (devenit per -
sonaj), depãºeºte cu mult capacitatea imaginativã
a unui neexperimentat. Într-un interviu realizat de 
Ma rina Constantinescu în 2002, în emisiunea
Noc turna artelor – TVR1, compozitorul bãimã -
rean afirma cã muzica de scenã poate fi aproape
de atâtea feluri câte spectacole sunt, ca apoi sã
adauge referitor la spaþiul sce nic: orice zgomot ar
trebui sã aibã semnificaþie. 

„Mandalele sonore herþiene”, cum per ti nent
se exprimã Mir iam Cuibus14, sunt molipsitoare,
aºa cum se observã la cei care au lucrat cu maes -
trul Herþea, aceºtia înþelegând cã sonoritãþile sce -
nice, de la respiraþia actorului, târºâitul picioa -
relor spectatorilor din salã sau pânã la cele mai
suave acorduri de flaut, sunt semne, care necesitã
o mare grijã în mânuirea lor, întrucât acestea se
adreseazã sufletului. 
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14 Actriþã, Teatrul Naþional Cluj, doc tor în domeniul teatru cu teza Bovarismul. Jocurile ficþiunii bovarice în literaturã ºi
teatru.



Talentul sãu ped a gogic, precum ºi pasiunea 
cu care se dedica fiecãrui proiect, au constituit în
permanenþã repere ale personalitãþii complexe a
lui Iosif Herþea, fiind solicitat sã susþinã ateliere ºi 
cursuri de pregãtire, atât în þarã, cât ºi în strãi -
nãtate. Una dintre aceste invitaþii a fost fãcutã de
cãtre Da vid Esrig, fondatorul ºi coordonatorul
Academiei de Teatru ºi Film Athanor din Bur -
ghausen, Germania, dar starea precarã a sãnãtãþii
nu i-a permis s-o onoreze. În perioada 2006-2007, 
susþine work shop-uri de Percuþie, teatru in stru -
men tal, în cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai”
din Cluj-Napoca. Pedagogia muzicalã fiind una
dintre pasiunile sale, nu precupeþeºte niciun efort
în a susþine aceste ateliere ºi în cadrul festi va -
lurilor de teatru. Astfel a procedat ºi în cazul
workshopul-ului destinat actorilor tineri ºi oame -
nilor de teatru din teatrele membre UTE, intitulat
Muzica scenicã, desfãºurat în perioada 3-8 de -
cembrie 2012, la Cluj-Napoca, în cadrul Festi -
valului Internaþional de Teatru Interferenþe, prilej 
cu care mãrturiseºte: „Muzica de scenã poate or -
ga niza durata ºi ritmul spectacolului teatral, con -
ferind re lief spaþiului ºi timpului sce nic, poate
me dia recuperarea eficienþei magice a semnelor,
fiind capabilã sã contopeascã inteligibilul cu sen -
sibilul, sã stimuleze degajarea de semnificaþii ºi,
în cele din urmã, sã amplifice emoþia, atât a spec -
tatorilor, cât ºi a actorilor. În acest sens, in ten -
þionez sã dezvãlui rolul im por tant pe care îl are
actorul în realizarea muzicii de scenã live ºi mij -
loacele de producere a acestei muzici, de la cele
mai sim ple – adesea arhaice – cu instrumente
inspirate din tradiþiile culturale strãvechi, pânã la
modalitãþi de expresie muzicalã modernã”15.

Permanenta preocupare pentru latura for -
mativã a culturii este demonstratã prin acribia cu
care abordeazã proiectele de colaborare cu tea -
trele de pãpuºi, unde urmãreºte pãtrunderea în
universul can did al copilului, pornind de la psiho -
logia acestuia ºi pânã la integrarea muzicii ca
adevãrat personaj narativ în unitatea specta co -
lului, care sã susþinã micul spec ta tor în ges tio -
narea propriilor emoþii. Excelent pedagog, Iosif
Herþea afirmã cã: „Teatrul pentru copii trebuie sã

apeleze mult la elementul imaginativ, afectiv ºi
ludic. [...] pentru copil, jocul este cea mai serioasã 
activitate a sa; prin joc el ia con tact cu lumea, o
imitã, se iniþiazã, îºi însuºeºte noþiuni ºi categorii
logice”16. În opinia sa, muzica de scenã din spec -
tacolele pentru copii trebuie sã fie cântatã „pe
viu” de actori sau sã fie realizatã cu instrumente
muzicale neconvenþionale, cele mai potrivite
fiind chiar jucãriile muzicale ale copiilor, cãrora
etnomuzicologul le-a dedicat numeroase studii.
Colecþia sa personalã de jucãrii din di verse re -
giuni ale României ºi ale lumii, a fost prezentatã
în di verse expoziþii: Expoziþia de pãpuºi ºi jucãrii 
tradiþionale, Sala Ma jes tic, iunie 1979, cu prilejul 
jubileului Teatrului Þãndãricã, Pãpuºi tradi þio -
nale (colecþie personalã dãruitã Teatrului Þãn -
dãricã), mai 1989 ºi Jucãrii, pãpuºi ºi fig u rine de
lut tradiþionale românesti, donatã Muzeului de
Jucãrii „Szorakáténusz” din Kecskemét – Ungaria,
iunie 1997.

Fi del crezului sãu, con form cãruia teatrul
pentru copii trebuie sã beneficieze de „Muzicã
(scrisã cu ma jus cule)”17, epuratã de cliºee, plinã
de luminozitate ºi umor, a compus muzicã ori -
ginalã pentru numeroase spectacole de teatru de
pãpuºi: Micul Prinþ, dupã Antoine de Saint-Exu -
péry, regia Andrei Belgrader (stagiunea 1973-
 1974, Constanþa), Insula pe din douã, de I. Voro -
nin, regia Silviu Purcãrete (stagiunea 1975-1976,
Constanþa), Vizita ºi Domnul Goe, în regia lui
Horia Davidescu, O poveste oarecare, joaca-nce -
pe la intrare, regia Irina Niculescu (stagiunea
1976-1977, Constanþa), Omuleþul de puf, în regia
lui Silviu Purcãrete, la Teatrul „Þãndãricã” (1978,
Bucureºti), Anotimpuri, de Mihai Criºan, în regia
doamnei Kovács Ildikó, la Teatrul de Pãpuºi
Constanþa, Cãlina Fãt-Frumos, regia Silviu Pur -
cãrete (spectacol ce beneficiazã, atât de muzica
originalã, cât ºi de prelucrãri de folclor). În sta -
giunea 1976-1977, colaboreazã cu Teatrul de
Pãpu ºi din Craiova, compunând muzica pentru
spectacolul Culorile, de Al. Duþu, în regia lui
Mircea Corniºteanu, prelucrând elemente folclo -
rice.

În acest con text, trebuie menþionatã ºi cola -
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15 Work shop despre teatru ºi muzicã, cu nume consacrate, la „Interferenþe” 2012, http://ziuadecj.realitatea.net/
cultura/—101340.html, 27.04.2018.

16 Ilie Cãlian, Dramaturgia teatrului de pãpuºi ºi pentru copii , în „Fãclia”, 9 ianuarie 1983, p. 2.
17 Iosif Herþea, Despre copii ºi teatrul lor, în „Tri buna”, anul XXVI, 18 nov. 1982, p. 7.



borarea din stagiunea 1980-1981, cu Teatrul de
Pãpuºi bãimãrean, secþie a Teatrului Dra matic la
acea vreme, unde, tot sub îndrumarea cunoscutei
regizoare Kovács Ildikó, realizeazã muzica pentru
spectacolul Cinci fraþi minunaþi, de Emanuel Engel
dupã Clem ens Brentano, spectacol a cãrui pre -
mierã are loc la 15 mai 1981 ºi care, dupã cum
relateazã ºeful Secþiei pãpuºi din acea perioadã,
actorul Corneliu Uþã, obþine, în acelaºi an, Pre -
miul pentru cel mai bun spectacol ºi Premiul
pentru promovarea tehnicii teatrului de umbre la
Festivalul PIF de la Zagreb, Iugoslavia. 

A mai colaborat ºi cu secþia maghiarã a
Teatrului de Pãpuºi din Cluj-Napoca: Sose halunk 
meg (Vásári bábjátékok) / Nu murim niciodatã
(spectacole de pãpuºi de bâlci), de Vir gil Zvinþiu, 
regia Kovács Ildikó, 1983, iar la secþia românã a
compus muzica pentru Fata babei ºi fata moº -
neagului, dupã Ion Creangã, regia Traian Savi -
nescu, 1990. În stagiunea 1990-1991, la Teatrul
de Pãpuºi Constanþa, este pus în scenã Fãt-Fru -
mos din lacrimã, dupã Mihai Eminescu, în regia
Monei Chirilã, cu care va colabora ºi la Tinereþe
fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte, dupã Petre
Ispirescu, spectacol al Teatrului de Pãpuºi din
Cluj-Napoca, 1995, în care, din nou, opteazã pentru
o producþie live de muzicã originalã ºi prelucrãri
de folclor.

Colaborarea fructuoasã cu regizoarea
Kovács Ildikó, de care îl lega o frumoasã prietenie,
se materializeazã prin compoziþii muzicale origi -
nale, atât în spectacolele pentru copii, cât ºi pentru
adulþi, puse în scenã în þarã ºi strãinãtate. Spec -
tacolele pentru publicul „mic” au fost: Don Quijote,
de Tibor Zolan, 1996 ºi Triangulum, de Balla
Zsófia, 1998, la Teatrul de Pãpuºi „Ciroka” din
Kecskemet – Ungaria, Ursuleþul Winnie Pooh, de
A. Milne, la Teatrul de Pãpuºi Timiºoara, sta -
giunea 1995-1996, A kis hableány / Mica Sirenã,
dupã Hans Chris tian Andersen, la Teatrul de
Pãpuºi Vaskakas din Gyõr, 2000. În perioada
1994-1996, în cadrul unui proiect al Fundaþiei
pentru o Societate Deschisã, proiect ce avea ca
obiective, atât abordarea multi- ºi inter dis ci pli -
narã a artei spectacolului, cât ºi sincretismul lim -
bajelor ºi interculturalitatea, într-un vizionarism
precoce al noii Eu rope, Iosif Herþea realizeazã

ateliere de varã la Timiºoara ºi Buziaº, pentru
tinerii actori pãpuºari din România, Ungaria ºi
Slovacia. Coordonatoarea proiectului, regizoarea
Kovács Ildikó, o pasionatã a rãdãcinilor arhe -
tipale a tuturor artelor, a vãzut, în omul de teatru
Iosif Herþea, acea „manie a calitãþii”, cum o nu -
meºte George Banu în expozeul sãu din capitolul
Temã cu variaþiuni al lucrãrii biografice realizate
de Marinela Þepuº ºi Andreea Dumitriu.

Lumea tumultuoasã a teatrului n-a reuºit sã
erodeze rafinamentul, „cuminþenia” ºi spiritul
me reu viu, cãutãtor de semne ancestrale, despre
care cel mai mare regizor de teatru de animaþie
din România, prof. univ. dr. Cristian Pepi no,
spune: „A fost un mare om, un art ist deosebit, un
folclorist em i nent. Felul în care crea muzica de
scenã era cu totul spe cial. El realiza un univers
sonor implicând totalitatea sunetelor din scenã,
rostirea sau incantaþia ºi chiar sunetele realizate
de cãtre actori cu ajutorul unor instrumente inso -
lite sau obiecte sim ple. Colaborarea cu el stimula
creativitatea tuturor realizatorilor spectacolului,
cum a fãcut, de exemplu, într-un spectacol mi -
nunat în regia lui Silviu Purcãrete la Teatrul de
Pãpuºi din Constanþa, în 1978 (Cãlina Fãt-Fru -
mos, dupã o poveste de Vic tor Eftimiu). Fãcea din 
orice obiect un in stru ment muzical. Eram odatã la
Institutul de Folclor din Bucureºti, unde mer -
sesem ca sã mã ajute pentru documentarea la un
spectacol ºi am lovit uºor cu mâna balustrada
scãrii pe care urcam. Lui Puiu i-a plãcut sono -
ritatea aceea ºi a început sã loveascã ºi el în
balustradã în diferite puncte, «compunând» pe loc 
o melodie. În acelaºi timp, era un mare folclorist.
În afarã de culegerea sa de colinde (Ro ma nian
Car ols), o lucrare monumentalã, de mare impor -
tanþã, este autorul unui studiu remarcabil despre
tradiþia pãpuºãreascã a cimpoierului. Era, în ace laºi
timp, un om foarte mod est ºi un suflet delicat”18.

Membru în Consiliul Internaþional pentru
Muzica Tradiþionalã (1982), membru al Uniunii
Compozitorilor ºi Muzicologilor din România,
membru UNITER (1993), membru al Grupului de 
Studii Organologice al Congresului Internaþional
de Muzicã Popularã (CIMP), Iosif Herþea a fost
distins cu douã premii UNITER: primul în 1995,
Premiul pentru originalitate pentru muzica spec -
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tacolului Sãptãmâna luminatã de Mihai Sãu les cu,
regia Mihai Mãniuþiu, la Teatrul Naþional din
Cluj-Napoca, ce reprezintã o premierã în acor -
darea unui premiu pentru muzica de scenã, în
cadrul cãreia Iosif Herþea foloseºte instrumente
muzicale inedite (tobe, buhaie, clopote tubulare,
talãngi, toacã de lemn, o tiugã, ce seamãnã cu un
ma ra cas, un in stru ment alcãtuit dintr-o vezicã de
porc uscatã, ce conþinea boabe de porumb), pe
care cu pasiune le studiase în cercetãrile sale ºi
care aveau menirea de a îmbina straniul cu rugo -
zitatea sonorã, pentru a da efectul de scufundare
ascensionalã în zonele arhetipale ale umanului.
Cea de-a doua distincþie a primit-o în 2004, acor -
dân du-i-se Premiul spe cial pentru muzicã de tea tru, 
pe care, printr-un gest al binecunoscutei sale no -
bleþi, l-a donat Fondului de Solidaritate Teatralã.

Acestor premii, forme de recunoaºtere a
valorii inestimabile pe care fãuritorul de „man -
dale sonore”19 a creat-o prin conexiunile de ener -
gie ºi vibraþie între toate palierele pe care le pre -
supune fenomenul teatral, li se adaugã ºi fiecare
dintre celelalte premii obþinute pentru spec ta co -
lele la care a colaborat, deoarece teatrul înseamnã
unitate ºi organicitate, niciun seg ment al sãu ne -
fiind viabil de sine stãtãtor.

În toamna anului 2016, Iosif Herþea a decis
sã se întoarcã acasã, printr-o donaþie oferitã Bi -
bli otecii Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare. Într-o 
scrisoare trimisã domnului dr. Teodor Ardelean,
directorul bibliotecii, acesta mãrturisea: „Doresc
sã donez Bibliotecii Judeþene «Petre Dulfu» o

seamã de valori culturale adunate de-a lungul a
patru decenii (1960-2000), în semn de omagiu
adus locului în care am vãzut lu mina zilei ºi
locuitorilor lui”. Astfel, suntem beneficiarii unei
averi culturale deosebite, constând în: 800 de
cãrþi, 700 de CD-uri ºi DVD-uri, 100 de casete, 80 
de discuri de vinil ºi 1.143 de instrumente – 90 de
instrumente idiofone, 35 membrafone, 25 cor -
dofone ºi circa 320 aerofone (150 fluiere din
lemn, 130 fluiere ceramice etc.) ºi obiecte tra -
diþionale, colecþionate de pe toate continentele”.

Dupã o laborioasã muncã de identificare,
organizare ºi inventariere a instrumentelor ºi obi -
ec telor de rit ual, a cãrþilor ºi DVD-urilor, a urmat
etapa de promovare, de valorificare a DONAÞIEI 
IOSIF HERÞEA, printr-o serie de manifestãri cul -
turale organizate în colaborare, atât cu Colegiul
de Arte Baia Mare, cât ºi cu Centrul Universitar
Nord Baia Mare.

Corul „Madrigaletto” ºi Or ches tra „Rivulus 
Dominarum”, coordonate de profesorii Cãlin
Ionce, Darie Nemeº Bota ºi Dan iel Chereji, în
parteneriat cu Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” 
Baia Mare, au încântat auditoriul interpretând
arii/piese/lucrãri ºi întrebuinþând cu mãiestrie, în
cadrul a 5 concerte, instrumente ºi obiecte sonore
din Colecþia „Iosif Herþea”.

Studenþii de la specializarea etnologie a Fa -
cultãþii de Litere Baia Mare sunt implicaþi într-un
proiect de cercetare, intitulat „Etnologul între o -
glin zile cotidianului”, al cãrui scop este recu -
perarea, revalorizarea ºi repunerea în cir cu laþie a
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Colecþiei „Iosif Herþea”. Acest demers se va
desfãºura pe parcursul a doi ani ºi presupune
realizarea unei baze de date ºtiinþifice, conþinând
descrierea fiecãrui obiect studiat (povestea, date,
fotografia etc.), clasarea acestora urmând a fi fã -
cutã dupã metoda propusã de donatorul lor în
lucrarea Cimpoiul ºi Diavolul, prin care se vi -
zeazã funcþia magicã, ritualã ºi ceremonialã a
acestora. Proiectul are în vedere ºi organizarea
unui spectacol ritualic, pentru a evidenþia relaþia
indisolubilã dintre cult ºi pop u lar, relaþie pusã în
valoare de etnomuzicologul Iosif Herþea prin în -
treaga sa activitate.

Valorificarea supremã a averii sale cul tu -
rale o constituie înfiinþarea în cadrul Bibliotecii
Judeþene „Petre Dulfu” a CABINETULUI MEMO -

RIAL „IOSIF HERÞEA”, unde sunt expuse tematic 
instrumentele, obiectele ºi documentele do nate de 
marele om de culturã bãimãrean. Maniera de evi -
denþiere este una neconvenþionalã, instrumentele
expuse putând fi utilizate de profesori ºi elevi în
concerte, aceastã provocare fãcând parte din tes -
ta mentul ver bal transmis bibliotecii de Iosif Herþea.

De la înfiinþare, fondul inedit ºi nespecific
pentru o bibliotecã a fost vizitat ºi apreciat de
importante personalitãþi ale vieþii socioculturale
din þarã ºi strãinãtate: Emil Constantinescu, fost

preºedinte al României; ac a de mi cian Emil Burzo, 
preºedinte al Filialei Cluj-Napoca a Academiei
Române; ac a de mi cian Marius Porumb, di rec tor al 
Institutului de Arheologie ºi Istoria Artei din
Cluj-Na poca, Liviu Pop, membru co re spon dent al 
Academiei Române, Hans Klemm, ambasadorul
Statelor Unite ale Americii în România, Jean-
 Louis BruguPs, arhivar ºi bibliotecar al Vati ca -
nului, Ovidiu Papanã, profesor la Facultatea de
Muzicã a Universitãþii de Vest din Timiºoara,
pasionat colecþionar de instrumente muzicale.

S-a stins din viaþã în 21 martie 2018, cu o zi
înainte de a împlini 82 de ani, într-un centru
pentru seniori din Rastatt, Germania, fiind înmor -
mântat la Braºov, alãturi de pãrinþii sãi.

Pedagog ºi învãþãcel în acelaºi timp, etno -
muzicologul, compozitorul ºi artistul bãimãrean
este „echivalentul eu ro pean al marilor povestitori
orientali, posesori de se crete pierdute. El face
parte din fa milia restrânsã a paznicilor de elitã
care protejeazã memoria oralã, [...] «patrimoniul
imaterial al umanitãþii»”20. Personalitate sofis ti -
catã, Iosif Herþea a fost un „iscoditor” al uma -
nului ºi valenþelor sale, parcurgând labirintic tra -
seul pe care destinul i l-a hãrãzit, dãruindu-se în
permanenþã cu acea conºtiinþã a lucrului bine fãp -
tuit, pe care doar bãtrânii satului o aveau.
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Gheorghe Marcaº
1936-2018

Angela-Monica JUCAN

Iarna 2002, Cluj-Napoca. Fãceam ba ga -
je, încãrcam mobila în camion. Mulþi
dintre cunoscuþii mei credeau cã plec

într-o mare aventurã ºi încercau sã-mi ofere
suport psihic. Cine, cum gândea, dându-mi, de la
o carte de vizitã (sã-mi pot „pune o dorinþã” la
telefon), pânã la... numele Gheorghe Marcaº!

Se fãcuse varã în Baia Mare deja. Într-un
leneº ceas de amiazã, mergând pe-un trotuar,
„Pri veam fãrã de þintã-n sus”, ºi-n loc de Ceahlãu, 
îmi apãrea în faþã CCI-ul. Ia sã vãd, de curiozitate, 
cine este Domnul Marcaº.

Secretara mã întreabã dacã sunt pro gra ma -
tã. Nu. Pe cine sã anunþe? Spun, dar o rog, fiindcã
Domnul Marcaº nu mã cunoaºte, sã adauge cã vin
din partea Domnului Marin Oprea (Dumnezeu
sã-l odihneascã).

Sunt poftitã imediat în birou. Sigur...
Domnul Oprea..., mã gândesc. Dar, nu. Domnul
Marcaº se ridicã, vine la mine, ne prezentãm ºi
zice: „Dar înainte de orice, vã rog sã-mi spuneþi
cine este... Domnul Marin Oprea...” Nu-l uitase,
dar nu-ºi închipuise cã tocmai despre el putea fi
vorba. Fuseserã colegi de redacþie la „Scutul pa -
triei” în 1953, iar acum, sublocotenentul de atunci 
Marcaº era foarte fericit cã, in di rect ºi fãrã sã fi
ºtiut, l-am dus cu 50 de ani în urmã, adicã în
tinereþe, bucuros cã – deºi li se despãrþiserã dru -
murile poate chiar în 1954, de când niciunul nu a
mai lucrat în redacþia armatei, sau în 1958, când
Gheorghe Marcaº a absolvit la Cluj cursurile uni -
versitare ºi s-a stabilit definitiv în Baia Mare –,
sergentul de demult Oprea mai ºtie de el, „ur -
mãreºte” ce face, ºtie unde poate fi gãsit ºi are
încredere cã ºi-a pãstrat omenia de odinioarã.

Bun. Acum, sã rezolvãm problema mea.
Pãi... n-am nicio problemã – toate sunt aranjate,
n-am nevoie de aranjamente. Am venit doar sã-l
cunosc. ªi cunoscuþi am rãmas.

Am plecat ºtiind cã uºa a rãmas deschisã.
ªi-am mai intrat de câteva ori pe ea. Cãci prie -
tenul la nevoie se cautã (... totuºi). Din caratele

inimii, Gheorghe Marcaº dãdea tot ºi punea ex -
plicaþia pe seama zodiei Vãrsãtorului. O bu cu roasã
primire. Examinarea problemei ºi rezol varea ei. O
relaþie, o sponsorizare, o contribuþie directã oralã
sau în scris. Un zâmbet. Eu, mulþu mesc, mul -
þumesc ºi revin peste-un an, peste doi, peste trei...
Nu ne vedeam des. Dar s-au adunat ºi au rãmas
atâtea... Atâtea prezenþe..., toate de cali tate su -
perioarã intelectualã, sufleteascã ºi de ca rac ter.
Prezenþã nu doar fizicã, ci ºi cu ex cep þionale
comunicãri ºtiinþifice sau alte intervenþii „la mi -
crofon”, prezenþã cu articole în vol ume colective
– acestea presupunând minuþioasã muncã de do -
cumentare ºi interpretare, atentã elaborare/re dac -
tare, deºi autorul apare doar între alte semnãturi;
da, dar din toate punctele de vedere, textul lui este 
un spor la carte. Prezenþã cu generoasã contri -
buþie materialã acolo unde era nevoie, inclusiv
prin apel la alþii, iar faptul cã acei alþii au rãspuns
probeazã felul în care îºi crea relaþiile, pe afec -
þiune ºi pe ajutor – tot la nevoie: la nevoia lor.
Rezumând, conduitã serioasã, ardeleneascã, gân -
dire strategicã, muncã riguroasã (de la tatãl
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braºovean ºi militar de carierã Ion, Moarcãs la
origine, prin filierã maghiarã devenit Marcaº) ºi
bunã cumpãnire (din exerciþiul împãrþirii a toate
cu trei fraþi ºi din mai târzii experienþe cazone)
înfãºurate într-un zâmbet dobrogean, într-o caldã
privire, într-o vorbã însoritã (de la mamã, învã -
þãtoarea Maria). Din gene, din educaþie, din instru -
ire, din observaþie a sintetizat multã înþelegere
faþã de om, cu nevoile ºi cu firea lui (cum mi i-a
caracterizat în ziua dintâi pe maramureºeni, aºa
inimã am constatat, cu timpul, cã au).

Mã uit la o listã cu ºcoli, cu instituþii, cu
funcþii, cu diplome. Un inventar, probabil, com -
plet, dar care nu mi-ar fi spus nimic dacã n-aº fi
urcat atunci, vara, Ceahlãul CCI – Cam era de
Comerþ ºi Industrie, piscul lucrãrilor de-o viaþã
ale inginerului Gheorghe Marcaº. Poalele mun -
telui sunt, desigur, în curtea celor ºapte ani
de-acasã. Apoi, poteca ºcolilor „gen er ale”, cu
popasuri în mai multe localitãþi ºi urcuºuri spre
nota 10, spre premii, în toþi anii, etapã finalizatã în 
1951, cu Liceul „Anastasescu” din Roºiorii de
Vede (Teleorman), secþia realã, unde a susþinut ºi
examenul de bacalaureat, încununat cu me dia 10
ºi diplomã de fruntaº la învãþãturã pe þarã. ªi-i
înþeleg patima meticulozitãþii, rãgazul reflecþiei
pe care ºi-l acorda încã din primii ani de ºcoalã.
Vine apoi gura de rai a învãþãmântului ostãºesc
curând încheiat, fiindcã, dupã ce este încorporat
în 1951, urmeazã la UM Floreºti, Cluj, ªcoala
Divizionarã de Ofiþeri de Artilerie Tunuri de
Armatã a Brigãzii 54, pe care o terminã în 1952,
cu gradul de sublocotenent ºi ca ºef de promoþie,
dar îºi continuã activitatea în armatã pânã la sfâr -
ºitul anului 1953, an în care a fãcut parte din
redacþia gazetei „Scutul patriei”, fiindcã... aveam
sã am eu nevoie dupã o jumãtate de veac de
momentul Marin Oprea. Piciorul de plai a fost
Facultatea de Mecanicã a Universitãþii „Babeº-
 Bolyai” (fiind în 1957 ºi colaborator al bule -
tinului studenþesc clujean „Foaia Poli teh ni cii”),
dusã la foarte bun sfârºit, cu me dia generalã 10,
diplomã de merit ºi propunerea unei cariere
didactice universitare. A refuzat, însã, catedra, cu
inerenta sudoare a frunþii, în favoarea ostenelii în
producþie ºi a ajuns pe plaiul Bãii Mari (Ocolaºul
Mare al profesiunii lui, al poziþiei sociale, al con -
diþiei de om matur între oameni), ca inginer me -
canic stagiar la Întreprinderea Orãºeneascã de

Industrie Localã „Cloºca” din Baia Mare, între -
prindere la care va ajunge mai târziu inginer-ºef.

Din cronologia bãimãreanã, reþinem câteva
date mai importante:

16 aprilie 1961: este numit di rec tor al Ofi -
ciului Re gional de Aprovizionare ºi Desfacere
Baia Mare;

1964-1973: di rec tor gen eral la Direcþia de
Industrie Localã;

1964-1974: predã cursuri la ªcoala Tehnicã 
pentru Construcþii ºi Arhitecturã Baia Mare;

1964-1979: con duce cursurile de calificare
pentru mecanici de maºini ºi utilaje de construc þii;

15 martie 1964: ocupã funcþia de ingi -
ner-ºef pe probleme de mecanizare a lucrãrilor, la
Trustul Re gional de Construcþii Maramureº;

1970: este detaºat la Direcþia Judeþeanã de
Industrie Localã, unde va îndeplini funcþia de di -
rec tor gen eral;

1971: absolvã cursul de pregãtire pentru
cadre de conducere, de man age ment CEPECA,
Otopeni;

aprilie 1973: este numit di rec tor gen eral al
Întreprinderii Judeþene de Industrie Localã Ma -
ramureº (I.J.I.L.);

1974: finalizeazã, la Institutul de Pregãtire
a Cadrelor de Conducere, cursurile post uni ver -
sitare de comerþ ex te rior ºi relaþii internaþionale;

1977: rãmâne di rec tor gen eral al instituþiei
ºi dupã transformarea I.J.I.L. în Întreprinderea
Mecanicã de Reparaþii Auto ºi Utilaje pentru
Trans port Baia Mare (IMRAUT), funcþie în care a 
fost re ales în 1990 de cãtre salariaþi, cu majoritate
de voturi;

18 septembrie 1990: odatã cu înfiinþarea
Camerei de Comerþ ºi Industrie Maramureº
(CCI), al cãrei membru fondator este, devine pre -
ºedinte al acesteia ºi membru al Camerei Naþio -
nale, iar activitatea CCI începe fãrã sediu ºi fãrã
per sonal (sediul s-a inaugurat în iunie 1993);

1991: IMRAUT se transformã în Societatea 
Comercialã de Accesorii Piese de Schimb Auto
(APSA) S.A. Baia Mare, ing. Gheorghe Marcaº
rãmânând di rec tor gen eral;

1 aprilie 1991: de la înfiinþarea publicaþiei,
este di rec tor ºi re dac tor ed i to ri al ist al revistei
„Her mes con tact” – buletin de informaþii editat de 
CCI Maramureº;

1994: absolvã cursurile de ex pert eval u a tor;
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2007: obþine titlul de mas ter în ma na ge -
mentul dezvoltãrii afacerilor, la Facultatea de
ªtiinþe Economice ºi Gestiunea Afacerilor a Uni -
versitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca;

2008: la cea de-a XV-a ediþie a Topului
Judeþean al Firmelor, ing. Gheorghe Marcaº este
rãsplãtit cu Trofeul iniþiativei ºi organizãrii to -
pului firmelor;

2010: este desemnat membru de onoare al
Camerei de Comerþ ºi Industrie a României;

2011: devine cetãþean de onoare al comunei 
Fãrcaºa ºi publicã, în douã vol ume, cartea Edi -
toriale, conþinând articolele sale apãrute în „Her -
mes con tact” în perioada 1991-2010;

2013: scoate, în calitate de autor ºi coor -
donator, volumul File de istorie. 1850-2010;

2014: Universitatea „Vasile Goldiº” Arad îi 
conferã Medalia de argint „95 de ani de la Marea
Unire”;

2015: îi apar volumele File de istorie.
1850-2015. Com pen dium ºi File de istorie. 1850,
1864-2010, la care este autor ºi coordonator; pri -
meºte o diplomã de onoare din partea Colegiului
Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare (ºcoalã la
care a fost profesor asociat timp de 20 de ani), de
asemenea, o diplomã de excelenþã ºi Placheta
Societãþii Inventatorilor din România;

2016: cetãþean de onoare al municipiului
Baia Mare.

Alte funcþii, atribuþii, înfãptuiri (enumerare
foarte selectivã):

• membru de drept al Camerei de Comerþ ºi
Industrie a României;

• iniþiator ºi fondator, alãturi de alte per -
sonalitãþi maramureºene, al unor asociaþii de dez -
voltare economicã ºi socialã în Maramureºul isto ric, 
Þara Chioarului, Þara Lãpuºului ºi zona Codru;

• fondator ºi preºedinte al Filialei Mara -
mureº a asociaþiei „Automobil Club România”;

• fondator al Comitetului Naþional Fran -
cofon Român;

• membru de onoare al Asociaþiei „Re -
naº terea ªiºeºteanã”;

• membru fondator al Asociaþiei „Prietenii
muzeului” din judeþul Maramureº;

• implicat în înfiinþarea ºi organizarea unor
asociaþii ºi organizaþii profesionale ºi patronale
sau de ONG-uri;

• Prin CCI, a alocat fonduri pentru editarea

ºi tipãrirea unor culegeri de folclor maramureºean 
(contribuþie la conservarea patrimoniului cul tural
lo cal) ºi au fost organizate numeroase activitãþi
destinate publicului larg;

• activitate publicisticã, axatã în spe cial pe
analizã economicã, managerialã ºi comercialã;

• numeroase studii pe teme de mar ket ing în
domeniul exportului ºi tehnologiilor necon ven -
þionale din construcþiile de maºini.

Din sud, în nord, de la leagãn, pânã la ulti -
mele patru scânduri, o Viaþã când în lin urcuº,
când escaladând stânci „de tranziþie”, când
strecurându-se prin strungile crizelor economice,
când bãtut de vânturile invidiei „semenilor”. O
magnificã aventurã finalizatã, dar ºi deschisã, în
neperisabilul CCI – „Un uriaº cu fruntea-n soare/
De pazã [economiei] noastre pus”. ªi astfel, „[...]
în mormântul [lui]/ E totul cald, cã e luminã!”, iar
sufletul, dupã atâtea zbateri pe pãmânt, va gãsi
odihna veºnicã.

*

Nota redacþiei. În 2015 apãrea la Bucureºti
volumul Camerele de Comerþ ºi Industrie din
România. File de istorie. 1850/1864-2010. Autor
ºi coor donator: Gheorghe Marcaº, cuvânt-îna in -
te: Mihai Daraban, preºedintele Camerei de
Comerþ ºi Industrie a României. Lucrarea apare
sub forma unui al bum istoric, de þinutã elevatã, în
anul în care „sistemul camerelor” aniversa 25 de
ani de la reluarea activitãþii.

Lucrarea, prima de acest fel la nivel na -
þional, a urmat unei serii de alte vol ume editate
„judeþean” sau „re gional” (Oltenia, Bihor, Pra -
hova, Timiºoara, Constanþa, Argeº, Satu Mare
º.a.) de cãtre confraþii domnului Gh. Marcaº, fiind 
precedatã de alte douã „istorii”, apãrute în 2000,
respectiv 2013 de acelaºi dãruit slujitor al Ca -
merelor de Comerþ ºi Industrie din România care
este gratulat chiar de „ºeful sãu” cu titlul „Se -
niorul Sistemului Cameral românesc”.

Gheorghe Marcaº a dorit sã-ºi îm po do beas -
cã aceastã „operã capitalã” ºi cu un studiu intro -
ductiv semnat de dr. Teodor Ardelean, vechi prie -
ten ºi colaborator, mai ales în perioada când
di rec torul Bibliotecii Judeþene era sen a tor al Ro -
mâniei ºi Preºedinte al Comisiei Senatoriale de
Privatizare (1993-1996). Redãm în cele ce ur mea -
zã acest text pe care regretatul preºedinte CCI l-a
iubit „desãvârºit”, precedat de „cuvân tul-înainte”
la lucrarea Editoriale, Cluj-Napoca, 2011.
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*
Ne gãsim în faþa unui cor pus ed i to rial cu adevãrat impresionant! Nu numai sub aspectul cantitativ

(aproape 1000 de pagini!), dar ºi din punctul de vedere al conþinutului di vers ºi com plex, al calitãþii
comentariilor, al valorii ideilor vehiculate. Impresia lecturii unei astfel de lucrãri este, în primul rând, de tip
anvergural. O arie de cuprindere uriaºã în timp ºi spaþiu, o „tablã de materii” extraordinar de vastã, un câmp
de probleme mereu situat pe osatura fiecãrui mo ment trãit, o paletã de subiecte per ma nent actuale, atunci ºi
acum, iatã doar câteva dintre determinantele anvergurii. Determinante care dau, la fi nal de lecturã, nota
dominantã. Istoria se scrie de noi ºi sub ochii noºtri... Actorii sunt lângã noi ºi suntem uneori chiar noi...
Istoricii vor scrie istoria acestor ani, mai veridic ºi mai fi del, numai dacã Noi, cei mistuiþi în aceastã istorie
trãitã, vom lãsa mãrturii corecte, con cise, con crete...

Pentru cei ce-l cunosc per sonal pe autor, apariþia acestei cãrþi
pe piaþa ideilor va fi vãzutã ca un lucru necesar ºi firesc. Lucrarea
cuprinde TABLETELE LUNARE publicate de inginerul Gheorghe
Marcaº, ctitorul ºi conducãtorul de peste 20 de ani al Camerei de
Comerþ ºi Industrie Maramureº, o instituþie cu un profil deosebit, cu
un rol foarte im por tant în viaþa economico-socialã ºi cu rezultate
excelente în câmpul performanþelor specifice. Un fel de „editoriale”,
cum sunt numite în limbaj gazetãresc „articolele de fond”, cele care
au menirea sã concentreze variabilele într-o constantã, sã focalizeze
atenþia spre punctele cardinale ale vieþii dintr-un spaþiu oarecare ºi
într-un timp presupus ºi circumscris. Aceste articole au gardat timp
de aproape 20 de ani publicaþia CCI Maramureº numitã foarte
sugestiv HERMES CONTACT, care s-a consacrat prin lucrarea
mentorului sãu, ca el e ment de referinþã în sistemul spe cific de
miºcare cul tural-economicã. 

De altfel, în aprilie 2001, când Gheorghe Marcaº aºternea pe
hârtie primul ed i to rial din al doilea deceniu al Buletinului informativ
„Her mes Con tact”, nu-ºi putea ascunde nici emoþia ºi nici marea
bucurie cã aceastã creaþie a sa a devenit parametru de istorie: al doilea ziar editat în România în sistemul CCI, 
primul ziar tehnoredactat computerizat în judeþul Maramureº ºi din sistemul de presã al Camerelor (1992),
primul ziar editat ºi tipãrit cu forþe ºi utilaje moderne proprii, în sistem integrat (1993), primul ziar eco nomic
românesc difuzat în reþeaua Internet (1997), primul ziar din sistema Camerelor, dar ºi din mass-me dia scrisã
maramureºeanã cu o largã difuzare localã, naþionalã ºi internaþionalã (38 de ambasade strãine aflate în
România ºi 36 de ambasade române din strãinãtate) ...

Pentru cei care nu-l cunosc pe autor, lectura cãrþii va fi într-un fel surprinzãtoare, deoarece autorul
comentariilor aici adunate se miºcã pe scena derulãrilor tematice cu o lejeritate specificã marilor gânditori,
marilor spirite, marilor condeie ... Ceea ce ºi este. Un gânditor profund, un spirit analitic remarcabil, un
condeier din „clasa magnaþilor”, cum erau numiþi marii performeri din acest domeniu odinioarã. Atâta doar
cã la noi vizibilitatea are de suferit, fiind con fis cate spaþiile de expunere de alte tipuri de persoane. Pe care
toþi le clamãm ca nefiind la locul potrivit, fãrã, însã, a putea agrega o soluþie de rezolvare pentru curãþarea
scenei po lit ico-economice de cei ce nu ºtiu nici una – nici alta!

O lecturã surprinzãtoare, însã, ar putea avea chiar ºi cei care au citit aceste editoriale la vremea
apariþiei lor. Indiferent dacã au fost surprinºi atunci sau nu, e foarte posibil sã se surprindã acum, mai ales de
coeficientul de „actualitate”, de nota de „veridicitate”, de aspectele vizibile de „imparþialitate” º.a. Nu numai 
cã nu e la mijloc nic un fel de pericol de a caracteriza articolele ca „efemeride”, cum, de obicei, se poate
întâmpla într-o lume atât de dens supusã schimbãrii, dar ceea ce putea pãrea efemer atunci, sub lupa
luminãrii aspectelor, capãtã o tuºã mai îngroºatã acum. Sã-þi permiþi sã scrii în martie 1994 despre
„capcanele lohn-ului”, atunci când lohn-ul era în floarea existenþei, însemna un risc enorm ºi o asumare de
rãspundere uriaºã! Sã caracterizezi lohn-ul ca o „formã comodã” de organizare ºi conducere managerialã,
care „atrofiazã abilitatea actului de conducere”, atunci când mai-marii þãrii vedeau în aceastã manierã de
viaþã economicã soluþia salvatoare pentru România, a fost o mostrã de curaj care dovedeºte acum cã
inginerul Gh. Marcaº a fost ºi un vizionar, nu doar un comentator al clipei.

De altfel, atunci când publicistul îºi adunã materialele publicate „la vremea lor” într-o carte, unul
dintre marile riscuri este chiar acesta, ca nu cumva timpul sã-i fi demonstrat contrariul, sã-i fi invalidat
prezicerile, sã-i fi nivelat asperitãþile, sã-i fi atenuat forþa atitudinalã... Pentru cei ce îºi adunã editorialele din
ultimii 20 de ani (nu cred sã fie mulþi cei care o fac sau o vor face!), cel mai mare pericol este cel al
AFIªÃRII! Te-ai afiºat atunci atitudinal, între timp probabil te-ai schimbat, te-a schimbat viaþa, s-au
schimbat ecuaþiile vieþii etc. Acum vii cu acele articole nemãsluite, nemodificate, iar cititorul va face
comparaþie, va analiza ºi te va caracteriza.
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Este extraordinar cum a reuºit Gh. Marcaº sã arboreze acelaºi calm analitic, acelaºi tact sintetic,
acelaºi puls de decelare a ideilor, acelaºi simþ de echilibru atitudinal. „Acelaºi”, timp de 20 de ani, cu
obiectivitate ºi mãsurã, cu dãruire ºi detaºare în acelaºi timp! Articole teoretice, de familiarizare cu limbajul
eco nomic, de prezentare ºi dezbatere a noilor reglementãri legale în universul economiei. Comentarii
coerente ºi fluente, pãtrunse de spiritul înþelegerii ºi fãcându-l pe cititor sã înþeleagã. Inserþii prezentând stãri 
prac tice arzãtoare, decantarea analiticã apoi a ideilor, stabilind cauze ale fenomenelor de derapaj prag matic,
fixând þinte ale viitorului pentru noile cadre juridice. Note de constatare urmate de soluþii viabile pentru
bunul mers al activitãþilor generatoare de profit ale firmelor. Oferte de oportunitãþi de afaceri, ghiduri cu
informaþii utile... etc., etc...

Ev i dent cã nota ce se desprinde din acest masiv volum este cea istoricã. Aceastã carte este finalmente
un cor pus unitar care, prin tehnica mozaicului, prezintã istoria economicã a Maramureºului ºi a þãrii în
ultimii 20 de ani. Editorialele sunt mai binevenite aici ºi acum, ÎMPREUNÃ, pentru cã reflectã devenirea.
Dacã aceeaºi istorie s-ar scrie acum, relatarea ar putea pãrea seacã, lipsitã de suficiente argumente ºi
distanþatã de evenimente!

În felul acesta, secvenþial-evolutiv, istoria curge firesc. Din lucru în lucru, din idee în idee, cu
plusurile, cu minusurile ... Aºa se naºte oglinda cea fidelã, iar autorul radiografiazã, astfel, secvenþial toate
evoluþiile sinuoase ale tranziþiei ºi ale celorlalte fenomene ºi probleme abordate.

O altã notã vizibilã a lucrãrii este sensibilitatea. Altfel spus, autorul sesizeazã, percepe, face
reprezentãri, imagineazã, priveºte lucrurile ºi cu „atenþie distributivã”, dar ºi cu necesara constantã a fixãrii
determinantelor. Viaþa este încãrcatã de multe lucruri sensibile, iar pulsul vieþii nu se ia doar cu stetoscopul
sau tensiometrul, ci ºi cu sufletul curat ºi echilibrat, cu seismografele acelea intime care mãsoarã mai fi del
decât orice aparat inventat. Aici se vede cum, în timp, pe tab la de formare a inginerului s-a aºezat ºi ceara de
pecete a cãrturarului, a omului care se cultivã pe sine neîncetat ºi nelimitat.

Dar cea mai remarcabilã notã a lucrãrii este realismul. Realismul în cunoaºterea fenomenelor ºi
proceselor economice, în abordarea cãilor ºi metodelor de „bãtãlie economicã” (cu inflaþia, cu mãsurile
antieconomice, cu criza ...), în fixarea liniilor de evoluþie specifice fiecãrui sec tor sau domeniu eco nomic. La 
acest capitol cred cã putem for mula ºi aserþiunea cã dl. Gh. Marcaº afiºeazã neostentativ calitãþile sale de
strateg în economie, lucru din nou firesc ºi chiar elocvent pentru un fost di rec tor excelent ºi un preºedinte de
Camerã em i nent.

Competenþã ºi acribie, profesionalism ºi vocaþie, experienþã ºi mãrturisire, înþelegere ºi susþinere,
bine ºi rãu, valoare ºi promovarea valorilor ... E fascinant sã poþi cuprinde în braþele imaginaþiei istoria
recentã prin simpla lecturã a acestor pagini. Care, chiar dacã sunt 890, nu mai par deloc multe. ªi se citesc
uºor ºi cursiv. Poate ºi pentru cã sunt evenimentele noastre. Sunt trãite de noi. Sã exclami odatã cu autorul
„Bun venit TVA” înseamnã sã te întorci în istorie cu trãirile tale cu tot ºi, prin aceasta, poate chiar sã mai uiþi
din greutatea zilei de azi.

Prin editorialele sale, Gheorghe Marcaº se dovedeºte încã o datã un om com plex ºi complet, apt sã
dezvolte, la nevoie, ºi dimensiunea reflexivã, nu doar pe cele dinamic-ac tive ale destinului sãu, ale
personalitãþii sale multilaterale.

Iar acum la fi nal pot sã zic: inginer, econ o mist, psiholog, sociolog, stat is ti cian, istoric, istoriograf,
ctitor, man ager, pub li cist, ambasador, lobby-ist, ad min is tra tor, in te gra tor, agent de mar ket ing, promotor,
binefãcãtor, bibliograf, trans la tor ºi altele. Toate aceste ocupaþii, meserii, îndeletniciri, capabilitãþi ... pot fi
decelate din destinul directorului Gh. Marcaº, pe parcursul aºezãrii editorialelor sale ca PIETRE DE
TEMELIE pentru un Templu al Cunoaºterii Economice.

*
De câte ori citim cãrþi cu prefaþã, suntem tentaþi sã lãsãm „textul iniþiatic” la urmã, dupã parcurgerea

lucrãrii propriu-zise. Oricât ar pãrea de nefiresc, multã lume procedeazã în acest chip, mai ales pentru faptul,
derivat din experienþe precedente, cã prefeþele expliciteazã ceva de care încã nu ai luat la cunoºtinþã. De
aceea, zic, ferm ºi accentuat, cã o prefaþã nu este o introducere, ci, mai degrabã, o recomandare, o indicaþie de 
lecturã. Altfel spus, un îndrumar pentru a parcurge o iniþiere într-un domeniu definit, o formulã, dacã se
poate, metamorficã ºi metaforicã, de pregustare din ceva ce va constitui un el e ment con sis tent de hranã
spiritualã.

Aceste precizãri mi-au pãrut necesare pentru gândurile mele de prezentare a unei lucrãri ce porneºte
la drum spre cititori dintr-o poziþie absolut „unghiularã”. Adicã o carte ce ºi-a propus ca obiectiv o
cuprindere elocventã pentru o lume polivalentã, din care sita istoriei va selecta eminenþa ºi excelenþa. Cãci,
oricâtã literaturã ficþionalã s-ar tipãri, nimic nu egaleazã nevoia de adevãrate scrieri de diacronie economicã.
Adicã opere închegate care sã fie de folos unei hermeneutici sociale pentru toate evoluþiile din cea mai
rodnicã sferã a existenþei umane. Avem lucrãri de ºi despre doc trine economice, „dosare” cuprinzând
strategii gen er ale sau secvenþiale, programe de dezvoltare, proiecte con crete pentru domenii sau lucrãri pre -
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cise, mas ter-planuri ºi alte „construcþii intelectuale”, care cir -
cumscriu o sferã a filosofiei economice, sistematicii de venirii, 
econometriei, ecografiei structurale, sociologiei indus triale,
diagnozei º.a.m.d., dar sinteze precum cele din cartea de faþã
lipsesc, iar acest fapt impieteazã asupra welt an schau ung-ului. 
Lumea de azi, universul dezvoltãrii, mu taþiile ºi destruc tu -
rãrile, stilurile noi de abordare, opticile din ce în ce mai
instrumentalizate au nevoie de o bunã cunoaºtere vectorialã,
din care nu pot lipsi elementele de sistem orga nizaþional.

Spun ºi scriu la fel, aici, toate aceste formulãri de
axiologie a domeniului ºi pentru cã, în acest fel, încerc sã dau
nivelul de ºtachetã pentru carte. Am fost un „om al realitãþii”
întotdeauna, nu m-am ferit ºi nici nu mã feresc, de eticheta de
„om al muncii”, dar în perioada când am îndeplinit roluri ºi
rosturi exponenþiale (n.n – am fost timp de trei ani Preºedinte
al Comisiei de Privatizare din Senatul României), am realizat
ce mult înseamnã sã ai sau sã nu ai lucrãri referenþiale de
analizã multicriterialã pentru dezvoltarea economicã a unei
þãri, studii de antropogenezã economicã ºi diacronie a dez -
voltãrii, dar, mai ales, oameni care, din poziþia tropicã a
Gândi torului de la Hamangia, sã priveascã evoluþiile, creºte -
rile ºi descreºterile, plusurile pozitive ºi focusãrile ac tive,
pentru a proceda întotdeauna temeinic, le gal, creativ ºi optim.

Cartea inginerului, analistului ºi gânditorului eco nomic Gh. Marcaº, constituie un demers firesc ºi
necesar pentru cunoaºterea corectã ºi plenarã a evoluþiei Camerelor de Comerþ ºi Industrie în teritoriile
româneºti. Informaþiile detaliate, îmbinate cu sublinierile ce pun accentul pe elementele esenþiale, contribuie 
la o mai bunã înþelegere a MATRICILOR care au fãcut posibile, atât dezvoltarea economicã în sine, cât ºi
stimularea iniþiativelor, antrenarea creativitãþilor tehnico-aplicative, optimizarea deciziilor, realizarea
schim bului de experienþe etc.

Remarcabil este faptul cã, dincolo de unele modele occidentale, aceste CAMERE româneºti au
activizat ºi dinamizat afacerile, au sesizat ºi sensibilizat autoritãþile cu privire la unele fenomene economice,
au promovat târgurile ºi expoziþiile industriale, au stimulat învãþãmântul profesional ºi su pe rior, au exercitat
mul ti ple roluri deri vate din spaþiul vi tal eco nomic.

Lucrarea lui Gh. Marcaº este expresia concretã ºi fireascã a unui Men tor eco nomic, demersul an ces -
tral ºi condensat al unui Mecena so cial, piatrã preþioasã a unui Homo doctus per ma nent dedicat cunoaºterii ºi 
dezvoltãrii acesteia. 

Omului Gheorghe Marcaº i se potriveºte per fect sintagma latinã Homo doctus in se sem per divitias
habet  (Omul cunoscãtor are întotdeauna averea la el). Cãrþii acesteia i se potriveºte armonios o altã
sintagmã latinã: Habent sua fata libelli (Cãrþile îºi au destinul lor).

Drum bun, de la autor la cititor unei cãrþi preþioase, mult aºteptate ºi mult visate! ªi bun câºtig prin
lecturã, cititorilor!

Nota redacþiei. Facem aceastã inserþie documentarã ºi pentru faptul cã am primit pentru
Gheorghe Marcaº mai multe variante de „biografii aplicate”, care repetã elemente ºi etaje de viaþã ce
fac dificilã intersecþia lor. Când deschidem o fereastrã, e bine sã vedem nu doar peisajul sau
personajul, ci ºi farmecul miresmelor dintr-o atmosferã altfel invizibilã ochiului!
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Dumitru Fãrcaº
1939-2018

Gheorghe PÂRJA

Dumitru Fãrcaº s-a nãscut pe 12 mai
1938 în comuna Groºii Bãii Mari
judeþul Maramureº. S-a înscris la

ªcoala de Muzicã din Cluj în 1956, iar din 1962
pânã în 1967 a urmat Ac a de mia de Muzicã
„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, în cadrul Fa -
cultãþii de Interpretare, la clasa de oboi. Dupã
absolvirea Academiei clujene, a învãþat pe cont
propriu ta ragotul, împrumutând unele tehnici din
cele spe cifice oboiului. I-a imprimat taragotului
per so nalitatea sa. ªi-a început cariera profe sio -
nalã în anul 1960, când s-a angajat ca instru -
mentist la Ansamblul „Maramureºul” din Baia
Mare. În 1962 a preluat Ansamblul „Mãrþiºorul”
al Casei de Culturã a Studenþilor din Cluj-Napoca
cu care a obþinut numeroase premii naþionale ºi
inter na þionale. S-a bucurat de aprecieri convertite 
în nu meroase premii internaþionale. Premiul I ºi
titlul de laureat la Festivalul Mondial al Tine -
retului ºi Studenþilor de la Hel sinki (1962);
„Discul de Aur” decernat de Ac a de mia „Charles
Cros” din Paris (1972). A fost laureat al Premiului 
Eth nos (1991); Laureat al Festivalului „Smith so -
nian Folk live Fes ti val” de la Wash ing ton (1999).
Pre miul I la Festivalul Internaþional de la Bruxelles 
(1999); Premiul Inter-Lyra în cadrul Olimpiadei
de Muzicã ºi Dans „Cele Cinci Lyre” de la Buda -
pesta (2000). A fost preºedintele de onoare al
Congresului Internaþional al Tara gotistului. Pre -
ºedintele Ion Iliescu i-a conferit, la 29 noiembrie
2002, Crucea Naþionalã, Serviciul Credincios,
cla sa a III-a „pentru crearea ºi transmiterea cu tal -
ent ºi dãruire a unor opere muzicale semnificative 
pentru civilizaþia româneascã ºi universalã”. Tot
preºedintele Ion Iliescu i-a conferit, la 7 februarie
2004, Ordinul Meritul Cul tural în Grad de Mare
Ofiþer, categoria  D – Arta Spectacolului „în semn 
de apreciere a întregii activitãþi ºi pentru dãruirea
ºi talentul interpretativ pus în slujba artei scenice
ºi a spectacolului”.

La 7 martie 2008, Dumitru Fãrcaº a primit
titlul de Doc tor Honoris Causa din partea Aca -
demiei de Muzicã „Gheorghe Dima” din

Cluj-Na poca. La 23 noiembrie 2013 a primit titlul 
de Cetãþean de Onoare al Judeþului Cluj – „Clu -
jean de Onoare”, în cadrul unei ceremonii orga -
nizate la finalul primei ediþii a Festivalului – con -
curs – Dumitru Fãrcaº „Taragotul de Aur”.
Pre ºe dintele României Klaus Iohannis i-a con -
ferit la 12 mai 2018, maestrului Dumitru Fãrcaº,
cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani Ordinul
Naþional „Serviciul Credincios în Grad de Ca -
valer”, în semn de recunoaºtere ºi preþuire pentru
în treaga lui carierã. 

Dumitru Fãrcaº a primit titlul de Cetãþean
de Onoare al oraºului Phenian (Coreea de Nord)
ºi al oraºelor Cluj-Napoca, Bucureºti ºi Baia Mare.

A fãcut parte dintr-o familie cu tradiþie mu -
zicalã. Bunicul, tatãl ºi cei doi fraþi mai mari au
cântat la fluier. Dumitru Fãrcaº i-a ascultat în
înregistrãri difuzate la ra dio pe taragotiºtii Luþã
Ioviþa, Ion Murgu Bãnãþeanu, Iosif Milu. Ce le -
brul taragotist s-a stins din viaþã la 7 au gust, la
vârsta de 80 de ani într-un spital din Cluj-Napoca.
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A fost înhumat, dupã dorinþã, în preajma
casei din Groºii Mari.

*
Prietenul Teodor Ardelean îmi dãruieºte o

carte compusã din „conferinþele” Ovidiu Suciu
Dumitru Fãrcaº – Biografii exemplare. Dupã ºti -
rea mea este singura carte despre Maestru. Sunt
adunate semnãturi ce le bre care au ornat geniul lui
Dumitru Fãrcaº.

Am tresãrit la triunghiul magic: Nichita-
 Ban dac-Fãrcaº. Unul cu cuvântul, altul cu cu -
loarea, iar în faþa lor, Mitru cu horile. Am citit
aprecieri ale specialiºtilor care nu se joacã cu glo -
ria. Harry Brauner: „Un art ist al cãrui nume îl
pronunþ cu sfinþenie: Dumitru Fãrcaº”.

Scriitori care au marcat literatura românã
fac generoase ºi justificate portrete maestrului.

Neîntrecutul mânuitor al condeiului, Fãnuº
Neagu: „Mitru este un art ist desãvârºit. În zilele
de varã. Când suiþi în munte, puneþi urechea la
pãmânt ºi veþi auzi sunetul vrãjit al taragotului sãu 
care e glasul Transilvan, durerea, bucuria ºi spicul 
do rurilor ei”. Apoi D.R. Popescu, Pop Simion, Va -
sile Rebreanu, Paul Anghel, Negoiþã Irimie,
Cornel Udrea, George Arion ºi mulþi confraþi
jurnaliºti au semnat apãsat, confirmând statura
unicã întru muzicã a lui Dumitru Fãrcaº.

Este un fes ti val al cuvintelor alese, per fect
justificate. Nimic nu mi s-a pãrut exagerat, deoa -
rece când vorbeºti despre munþi obligatoriu tre -
buie sã recunoºti cã sunt înalþi. Un doc u ment
preþios, care prefigureazã geniul lui Mitru este
scrisoarea Mariei Tãnase care-i va marca viaþa,
destinul. Mitru era stu dent, avea 21 de ani ºi
primea, prins în cuvinte, drumul spre glorie. Me -
ritã ºtiutã de toatã lumea cum geniile ºtiu sã-ºi
lase urmaºi. Scrie Maria Tãnase în ziua de 7 au -
gust 1962 din Bucureºti: „Rãmâne de vãzut dacã
ai încredere ºi curaj, ca eu sã-þi pun la dispoziþie
aripile mele mult încercate ºi rãzbãtãtoare în arta
pe care am profesat-o cu sfialã ºi demnitate 26 de
ani. Aº fi fericitã dacã mi-ar fi hãrãzit sã te pot
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Dumitru Fãrcaº 
pe coperta unui

disc scos în 1973 
(foto sus), 
„în civil” 

(foto stânga) 
ºi alãturi de

prietenii 
Nichita Stãnescu ºi 

Mihai Bandac
într-o carte 

(foto dreapta)



ajuta sã zbori nu sã calci peste spinii potecilor
care, de-a lungul, au fãcut sã sângereze sufletele
artiºtilor ºi sã-i opreascã de la preocupãri jenante
ca sã-ºi câºtige laurii ºi existenþa. Se nasc atât de
rar oameni înzestraþi cu nobleþea artisticã a du -
mitale, încât con sider o datorie de art ist sã-þi ofer
aripile mele. (…) Te îmbrãþiºez cu toatã cãldura,
prietenia ºi admiraþia, a D-tale, Maria Tãnase”.
Cartea mai cuprinde scrisori ºi mãrturisiri despre
harul de dip lo mat ar tis tic, unic în felul sãu. Din
SUA pânã în Coreea de Nord. Scria Gazzette
Literaire în 1973 „Zamfir, Fãrcaº,Þitruº sunt ade -
vãrate fenomene muzicale”.

*
M-am întrebat de multe ori: de când îl cu -

nosc pe Dumitru Fãrcaº? Mi-am rãspuns singur:

dintotdeauna. S-a întâmplat, aºa cum se cade: am
auzit mai întâi cântecele, apoi omul care le-a zidit
în noi. Ne-au fost aproape de multã vreme. În -
vãþam de la el, când eram în jurii la Baia Mare ºi
Cicârlãu, cum se înþelege cântecul profund. I-am
fost în preajmã la o sãrbãtoare a sa la Cluj-Na -
poca, ne-am întâlnit prin prieteni comuni. De la
Nichita la Bandac, de la Fraþii Petreuº la Sava
Negrean Brudaºcu. Faptul cã prietenul Teodor
Ardelean m-a pus pe lista de onoare ca sã scriu
despre o sutã de personalitãþi cuprinse în anul
Centenarului, iar cel cãruia trebuie sã îi fac por -
tretul este Dumitru Fãrcaº, m-a îndemnat sã
readuc în atenþie trei poveºti cu marele prieten: o
poveste a taragotului, o sãrbãtoare la Cluj-Na -
poca ºi ul tima despre ul tima cãlãtorie spre Acasã.

Sãrbãtoarea lui Dumitru Fãrcaº1

În zilele acestea, la Cluj-Napoca, locuitorii
urbei de pe Someº s-au trezit brusc, ca într-o
genialã revelaþie, seara nu dimineaþa. Vestea mi-a 
fost comunicatã într-un stil suficient de ac a demic, 
dacã vreþi, conspirativã, de academicianul Mihai
Cimpoi. Îmi spune preºedintele scriitorilor basa -
rabeni: „Vezi, disearã, la ora 6, la Primãria din
Cluj-Napoca va fi sãrbãtorit Dumitru Fãrcaº.
Împli neºte 65 de ani”. Am primit ºtirea ca pe o
manã cereascã. (Eram la Festivalul Internaþional
de Poezie „Lucian Blaga”). Mi-am zis în sine-mi:
Nu pot lipsi de la aceastã întâlnire, sãrbãtoare,
pentru Zeul Taragotului. Nu mã joc cu cuvintele
când am spus ZEU, deoarece am aflat ºi eu de la
Academicianul Cimpoi cã taragotul este o po veste 
adâncã a munþilor ºi vãilor noastre ºi cã el a fost cel
care ne-a fãcut sã avem moºtenire cu duratã.

Ora 6 fix, adicã sara, cum s-ar spune prin
Groºi. Sala Primãriei din Cluj-Napoca, neîn cã -
pãtoare. Primarul Gheorghe Funar pentru prima
datã nu a fãcut politicã. L-am vãzut umil, în -
gãduitor, respectuos, în faþa unui geniu. Nu s-au
spus cuvinte nepotrivite. Exagerate. Cred cã eu în
acest text încerc partea de sus a existenþei lui
Dumitru Fãrcaº. Risc, cã Doamne, atât de puþine
ge nii avem pe lângã noi, încât cred cã ne este
chiar ruºine sã le recunoaºtem.

Dumitru Fãrcaº a fost sãrbãtorit la Cluj, de
ziua lui de naºtere, cum ziceam, trezind o bunã
parte a Ardealului într-o orã a înserãrii. Rar mi-a

fost dat sã vãd un elogiu discret, inconfundabil,
mãreþ ºi singur cum i se cade unui om de excepþie. 
Chiar inepuizabilul ac tor Flo rin Piersic ºi-a do -
molit sãlbãticia, a devenit profund, înþelept, cu
sugestii metafizice în faþa lui Dumitru Fãrcaº.

L-am vãzut pe Mitru încurcat în propria lui
vârstã, speriat de elogii, tãcut pânã în profunzime.  
Pentru prima datã în viaþã, Dumitru Fãrcaº nu a
cântat, ci a ascultat. Mi s-a pãrut cea mai corectã
sãrbãtoare, sã asculþi pe alþii cântând, iar tu sã-þi
laºi taragotul acasã. Faptul cã la sãrbãtoarea lui
Dumitru Fãrcaº nu a cântat, am înþeles cã ºi-a
asumat respectul pentru Dumitru Sopon, Sava
Negrean-Brudaºcu, Ioan Bocºa, tradiþia „Mãrþi -
ºorului” ºi noi toþi cei din faþã din Chiºinãu
pânã-n Cernãuþi, din Maramureº pânã unde vreþi.
Am fost un privilegiat, dintr-o sursã academicã sã 
fiu de faþã la sãrbãtoarea lui Dumitru Fãrcaº.

Am spus ºi eu câteva cuvinte. Atât de sim -
ple, încât îmi per mit sã vi le reproduc: „Oameni
buni, Maramureºul secolului XX a dat douã valori 
de excepþie, Fraþii Petreuº ºi Dumitru Fãrcaº. Da -
cã vreþi, puneþi dvs. ordine între ele. Atât”.

Cum vã spuneam, sãrbãtoarea taragotului de
aur s-a prelungit toatã noaptea. Adicã vroiam sã
spun a luminat-o. Dumitru Fãrcaº, Zeu al Tara -
gotului, se vede cã nu-l iartã anii. L-am vãzut tânãr,
fãrã metaforã, un pic speriat cã în urbea de pe Someº 
oamenii se trezeau seara ºi nu di mi neaþa. Cam aces ta
este misterul sãrbãtorii. Noroc, Dumitru Fãrcaº!
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Povestea taragotului2

Ieri, la Cicârlãu, Dumitru Fãrcaº a prezidat
cea de-a XV-a ediþie a ºtiutului fes ti val iniþiat de
prietenul sãu Nicolae Sabãu. Au fost prezenþe
convingãtoare pentru muzica popularã. Între ju -
rizare ºi spectacol, la un ceas de respiraþie
prieteneascã, aflu cum Dumitru Fãrcaº a îndrãgit
taragotul. Era fecior ºi a vrut sã intre în compania
celor care duc mai departe cântecul pop u lar. A
coborât din Dealul Groºilor spre Baia Mare ºi s-a
prezentat la un examen. Cei care erau puºi sã-i
testeze aptitudinile muzicale, l-au întrebat dacã

ºtie sã cânte la taragot. Sã iasã demn din încur -
cãturã, a rãspuns cat e goric DA, deºi habar nu
avea cum se mânuieºte acest in stru ment. A zis cel
care punea întrebãri: Uite, am aici în magazie un
taragot. Îl aduc sã-l încerci. Stupoare! Maestrul
Dumitru Fãrcaº l-a luat în mânã, ev i dent, cum
spuneam, nu ºtia sã cânte la el, i-a spus celui care

punea întrebãri: Sã ºtiþi cã ãsta nu-i bun! Lã -
saþi-mi-l o sãptãmânã sã-l duc acasã ºi sã-l repar.
Omul a fost de acord, iar Dumitru Fãrcaº s-a dus
acasã, într-un timp enorm de scurt a învãþat o
melodie ca sã dovedeascã cã a reparat in stru -
mentul. Povestea are haz. Este aproape neve ro -
similã. Noi acum îl apreciem pe acest geniu al
taragotului, crezând, cum se spune prin poveºti,
cã a moºtenit harul din tatã-n fiu. Mi-a plãcut
enorm de mult mãrturisirea lui Dumitru Fãrcaº la
Cicârlãu. Mi-am dat seama cã sclipãtul de geniu
poate sã aparã oricând. Inutil sã spun traiectoria
uluitoare pe care a avut-o  Dumitru Fãrcaº cu al
sãu taragot. Taragot care are ºi el povestea lui. A
fost târguit prin 1961 (martor Nicolae Sabãu)
într-o piaþã din Sighetul Marmaþiei. Un cetãþean
din cartierul Iapa a ieºit la vânzare cu taragotul.
Zice martorul, Nicolae Sabãu: Dumitru Fãrcaº
ºtie teribil de bine sã se târguiascã. L-a luat cu
1.200 de lei, bani pe vremea aceea. Acel taragot a
avut un destin pro ver bial. I-a fost furat, l-a re -
cuperat, a cântat cu el în marile catedrale ale
culturii din lume. Îl are ºi-n ziua de astãzi. Ce -
lebrul Dumitru Fãrcaº, omul care a dus cântecul
românesc în starea sublimã a lui, nu s-a des -
pãrþit de acest vechi prieten. Se vede cã el
funcþi oneazã pe principiul vinului: cu cât mai
vechi, cu atât mai bun!

Astãzi, maestrul este preºedintele Or ga ni -
zaþiei Internaþionale a Taragotiºtilor, cu sediul în
Vaja. ªi mi-a mai plãcut ceva în povestea de ieri.
Mi-a spus cã tatãl lui cânta la clanetã. Atât de
bine, încât dupã ce-ºi termina cântecul, se mai
auzea încã o jumãtate de ceas. Da, asta este, pe
scurt povestea taragotului ºi a celebrului sãu stãpân.

Omul  care nu a învãþat sã moarã3

S-a stins din viaþã Dumitru Fãrcaº! În drep -
tul acestui nume, niciun cuvânt de onoare nu este
de prisos. Înainte de a pleca din þarã peste Ocean,
i-am lãsat maestrului Dumitru Fãrcaº o scrisoare
de recunoºtinþã ºi prietenie. Era în preajma zilei
de 12 mai, când Mitru rotunjea opt decenii de
viaþã. Spuneam cã lui i se cuvin cuvinte apãsate

ale limbii române, deoarece a ºtiut ca darul lui
Dumnezeu sã-l foloseascã într-un fel unic în fol -
clorul românesc.

A fost primul care a dus în þarã ºi în lume
folclorul maramureºean in stru men tal.  A fãcut din 
taragot un in stru ment naþional. A dezvoltat un stil
de a cânta. În urma lui au apãrut zeci de taragotiºti 
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în toatã þara, inclusiv în satul na tal. Era un in ter -
pret ge nial. Îl cunoºteam dupã ton. Îþi era suficient 
sã auzi douã sunete, pentru a exclama: Ãsta e
Mitru!

Am avut norocul sã fim contemporani cu el, 
spiritul nostru cântãtor. Adeseori, Dumitru Fãrcaº 
spunea cã sunt trei condiþii pentru a fi un bun
muzician: sã ai tal ent, sã ai ureche muzicalã ºi
apoi munca. Ea te consacrã. Mitru le-a întrupat pe
tustrele.

Maestrul taragotului face parte dintre oa -
menii rari de pe acest pãmânt, care prin harul lor
au depãºit moartea. Ne-a lãsat ca zestre o avere
care nu poate fi uitatã. Este a noastrã, fãcând parte 
din fibra naþionalã. Asta te ºi îndeamnã sã afirmi
cã este omul care nu a învãþat sã moarã. A învãþat,
în schimb, muzica neamului, fiind un excelent
ambasador în lumea largã. Lui Mitru Fãrcaº nu i-a 
plãcut sã fie singur. Aºa îmi explic cã a fondat
celebrul ansamblu „Mãrþiºorul”, stârnind energia
studenþilor clujeni  ºi punându-i în armonie cu
sentimentul naþional al fiinþei noastre. De altfel,
celebrul ansamblu, în amintirea noastrã, poartã
numele lui Dumitru Fãrcaº.

În scrisoarea pentru Mitru, îi aminteam cre -
zul lui: prin educaþie putem pãstra tradiþiile. De
altfel, cântecul lui Dumitru Fãrcaº asta spune.
Laureatul amer i can din Groºii Bãii Mari a dat o
probã de virtuozitate în capitala Americii. Ce -
lebrul Mar cel Cellier, descoperitorul lui Zamfir,

l-a acompaniat pe Fãrcaº într-o bisericã. ªi a ieºit
un disc ge nial. Nemþii regretã cã Bee tho ven nu a
cunoscut taragotul lui Dumitru Fãrcaº, cã altfel
arãta Simfonia Pastoralã.

Cred cã Dumitru Fãrcaº, devenit cetãþean al 
lumii prin muzica lui, este ºi va rãmâne cetãþeanul 
de onoare al Maramureºului. Despre el nu putem
vorbi la timpul trecut. S-a întrupat în cântec, iar
cântecul nu are moarte! Pe oamenii de rangul lui
nici nu-i bine sã-i rãstignim în jale, întrucât mã -
iestria lui ne învãþa sã refuzãm plânsul. Stingerea
din viaþã a lui Dumitru Fãrcaº rãmâne o întâm -
plare lumeascã, sortitã fiecãrui om.

Din pridvorul casei din Groºii Bãii Mari, de
acum se va auzi seara, când se îngânã ziua cu
noaptea, horea lungã, ce nu are sfârºit. Omul
acesta, care nu a învãþat sã moarã, ne-a zidit ºi pe
noi în cântecele lui! De aceea suntem statui de
oameni cântãtori. Se întâmplã ca în timpul vieþii
omului sã nu-i spui pânã la capãt ce i se cuvine. Ai 
speranþa cã mai este vreme! Dumitru Fãrcaº a
împrumutat de timpuriu vocea îngerilor, a deprins 
zborul pãsãrilor, dar mai ales omenia din lume. În
preajma lui, învãþai sã citeºti în stele! Era ju -
mãtate de om ºi jumãtate din flamura Zeului Pan.

Acest text este scris cu gândul la viaþã, nu la 
moarte! Lui Mitru îi plãcea viaþa din destinul
cântecului românesc. De acum înainte, cu Mitru
Fãrcaº ne vom întâlni, prin cântecele lui, la rãs -
cruci de drumuri ºi destin!
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Nuþu Roºca
1932-2018

Vasile Aurel POP

Înzestrat de Dumnezeu cu multe daruri, nu le-a risipit, ci le-a sporit mereu ºi foarte mult.
Deci, a lucrat cu talanþii dãruiþi ºi primiþi de la Dumnezeu ºi i-a dãruit, la rândul sãu, înmulþiþi,
celor din jur. Aºa se transformã darurile vremelnice în bogãþii veºnice ºi netrecãtoare. Pentru a
ajunge la statura culturalã ºi creºtinã de astãzi, a fost nevoie de eforturi supraomeneºti. Sã te naºti 
într-o familie þãrãneascã ºi sã reuºeºti sã urci toate treptele formãrii intelectuale pânã la
obþinerea titlului ac a demic de doc tor nu este puþin lucru. Însã rãdãcina þãrãneascã este foarte
viguroasã ºi sã nãtoasã, iar intelectualii proveniþi din familii þãrãneºti au fost unii dintre cei mai
valoroºi si autentici, pentru cã nu se puteau desprinde de izvoarele limpezi ale frumuseþilor,
valorilor ºi tradiþiilor rurale. Printre ei, la loc de cinste se numãrã ºi profesorul doc tor Nuþu
Roºca care pe lângã cã a fost un mare ºi bun profesor la catedrã, este un scriitor care a adus la lu -
mina tiparului lucrãri de mare importanþã pentru istoria naþionalã ºi bisericeascã din
Maramureº, dar ºi pentru lumea culturalã ºi pentru literatura românã. 

Preasfinþitul pãrinte episcop dr. Iustin Hodea Sigheteanul

Profesorul Nuþu Roºca s-a nãscut în 17
martie 1932, în vestita ºi bine cu nos -
cuta comunã Bârsana, din pãrinþii

Grigore ºi Ioana. Primele patru clase le-a fãcut la
ºcoala din comuna natalã, a urmat apoi cursurile
gimnaziale în Sighetul Marmaþiei ºi tot aici a
studiat apoi la Liceul „Dragoº-Vodã”, astãzi Co -
legiul Naþional „Dragoº-Vodã”. În anul 1968 a
absolvit Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca,
iar în anul 1978 a obþinut titlul ºtiinþific de doc tor în
filologie la Universitatea Bucureºti, sub îndru marea 
academicianului Dimitrie Macrea, cu lu crarea Ono -
mastica din Valea Izei. A fost profesor la mai multe
ºcoli din localitãþile: Bârsana, Strâm tura, Sarasãu,
Iapa, Sighetul Marmaþiei, la ªcoala nr. 2, Liceul
Ped a gogic, Liceul nr 2, Cole giul Naþional „Dra -
goº-Vodã”, iar în anul 1994 s-a pensionat.

O vreme a fost ºi di rec tor de ºcoalã, îndru -
mãtor la lucrãri de gradul I, lector la Universitatea 
Cul tural-ªtiinþificã din Sighetul Marmaþiei. A fost
timp de mai mulþi ani preºedinte al Cenaclului
Literar „George Coºbuc” din municipiul Sighetul
Marmaþiei, preºedinte al filialei Societãþii Filo -
logice din Sighetul Marmaþiei, re dac tor la revis -
tele „Spe ranþa”, „Dor”ºi „Þara Maramureºului”,
prim-epi trop al Catedralei „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil”, deputat eparhial în cinci le -
gislaturi.

Distinsul profesor Nuþu Roºca a fãcut cer -
cetãri de specialitate, a publicat studii de ling -
visticã, filologie, literaturã ºi istorie laicã ºi bise -
riceascã. A susþinut numeroase comunicãri
ºtiin þifice la diferite simpozioane, conferinþe, reu -
niuni, congrese, naþionale ºi internaþionale, orga -
nizate de biblioteci, muzee, in spec tor ate ºcolare,
universitãþi ºi de alte instituþii laice ºi bisericeºti1.

A colaborat la elaborarea a 27 de vol ume în
colectiv de autori, a publicat 285 de studii ºi
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1 Episcopia Ortodoxã Românã a Maramureºului ºi Sãtmarului, Prof. dr. Nuþu Roºca la 80 de ani. Volum omagial,
Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureºului ºi Sãtmarului, 2013, p. 35- 36.



articole, a susþinut 115 comunicãri la diferite
simpozioane ºi întruniri. Amintim ºi faptul cã are
numeroase lucrãri în manuscris despre voievozi
maramureºeni, despre cneji din Maramureº ºi alte 
multe scrieri ºi lucrãri dintre care amintim:

1. Sfântul Ierarh Iosif Mãrturisitorul din
Maramureº. Tipãritã cu binecuvântarea Prea sfin -
þitului pãrinte Jus tin ian, episcopul Mara mu re ºu -
lui ºi Sãtmarului, Tipografia Marinex Print, Baia
Mare, 2000.

2. Onomastica din Valea Izei, Editura So -
cietãþii Culturale Pro Maramureº „Dragoº- Vodã”,
Cluj-Napoca, 2003. 

3. Sfinþirea Catedralei Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil din Sighetu Marmaþiei. Tipãritã
cu binecuvântarea Preasfinþitului pãrinte Jus tin -
ian, episcopul Maramureºului ºi Sãtmarului, Edi -
tura Cornelius, Baia Mare 2005.

4. Ortodoxie ºi pseudouniaþie. Tipãritã cu
binecuvântarea Preasfinþitului pãrinte Jus tin ian,
episcopul Maramureºului ºi Sãtmarului, Baia
Mare, 2006, Ediþia a II- a, Editura Axa, Botoºani,
2010.

5. Urcuº spre minune. Apãrutã cu bine -
cuvântarea Î.P.S. pãrinte Jus tin ian, arhiepiscopul
Maramureºului ºi Sãtmarului, Tipografia Aska
Grafika, Sighetul Marmaþiei, 2010, reti pãritã în
2012 de Danion Vasile la Editura Areo pag din
Bucureºti, cu titlul Supravieþuitorul. Dru mul spre 
minune.

6. Dragoº-Vodã, apãrãtor de neam ºi lege.
Tipãritã cu binecuvântarea Î.P.S. pãrinte Bar to -
lomeu, mitropolitul Clujului, Albei, Criºanei ºi
Maramureºului, Tipografia Aska Grafika, Sighetul 
Marmaþiei, 2011.

7. Istoria Bisericii Ortodoxe Române din
Maramureº, Editura Episcopiei Ortodoxe Ro mâ -
ne a Maramureºului ºi Sãtmarului. Tipãritã cu
binecuvântarea Preasfinþitului pãrinte Iustin Hodea
Sigheteanul, arhiereu-vicar al Maramureºului ºi
Sãtmarului, Baia Mare, 2015.

„Se cuvenea ca acela care s-a aplecat cu
osârdie ºi acribie asupra atâtor personalitãþi ºi
evenimente din istoria atât de frãmântatã a Mara -
mureºului, care le-a tratat ºi reliefat foarte do -
cumentat, la o înaltã þinutã ºtiinþificã ºi cu o
res ponsabilitate academicã pe mãsurã, sã rea -

lizeze ºi încununarea tuturor acestor strãduinþe, sã 
analizeze ºi sã sintetizeze, în acelaºi timp, sub cu -
pola unei opere monumentale de excepþie, cea
mai îndreptãþitã, autorizatã ºi competentã lu cra -
rea în domeniu: Istoria Bisericii Ortodoxe Ro -
mâne din Maramureº»”. 

Pr. lect. univ. dr. Vasile Borca

8. Reflecþii eminesciene, Editura Þara Ma -
ramureºului, Petrova – Maramureº, 2017.

*

Este foarte im por tant sã arãtãm cã ºi-a în -
sumat un numãr de peste 50 de referinþe din partea 
unor personalitãþi, persoane care l-au cunoscut ºi
l-au preþuit, referitor la activitatea ºi cercetarea
domniei sale2.

 Doresc sã fac cunoscut cã a fost un pri -
vilegiu sã-l cunosc pe profesorul Nuþu Roºca, cu
care am colaborat foarte bine în toate planurile
activitãþii noastre ºi mai ales amintesc cola bo -
rarea foarte bunã, când la Sighetul Marmaþiei am
organizat simpozionul „Crãciun în Maramureº”,
urmat de un con cert de colinde, apoi un sim pozion 
comemorativ în legãturã cu Sfântul Voievod
ªtefan cel Mare ºi apoi un al treilea simpozion
„Lumea dar divin ºi responsabilitate umanã”. Re -
cunosc cã aveam nevoie de per so nalitatea lui, de
îndrumare, de sfaturi, ca sã putem organiza la
nivelul Protoieriei Sighet asemenea activitãþi3.

 Din cãrþi scrise de dânsul am aflat cã a avut
o viaþã presãratã cu multe încercãri, dar pe toate
le-a trecut, ºi acestea, cunoscându-l, le-a putut
învinge, cred eu prin faptul cã sufletul lui ºi în -
treaga fiinþã a fost înveºmântatã cu trei podoabe
deosebite: Credinþa, Nãdejdea ºi Dragostea. Cred
cã acestea l-au adus la statura de învingãtor. Dupã 
cuvântul dumnezeiesc al Sfintei Scripturi, toate
sunt cu putinþã celui credincios. A avut o credinþã
neºovãielnicã în singurul ºi adevãratul Dumne -
zeu, ºi aceasta nu numai într-un plan teoretic ci a
avut o credinþã lucrãtoare prin iubire, o credinþã
mãrturisitoare prin tot ceea ce a fãcut ºi a scris,
spre afirmarea credinþei noastre ortodoxe, strã -
moºeºti, ºi prin cercetarea istoriei Bisericii
noastre Ortodoxe Române în gen eral ºi a istoriei
Bisericii Ortodoxe Române din Maramureº, în
spe cial. Profesorul Nuþu Roºca este cel ce a
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2 Idem, p.119- 152;
3 Idem, p. 37;



cercetat cel mai amãnunþit viaþa Sfântului Ierarh
Iosif Mãrturisitorul din Maramureº.

În toate încercãrile care au venit asupra lui
s-a întãrit, cunoscând cuvintele cântãrii: Nãdejdea
mea este Tatãl, scãparea mea este Fiul, aco -
perãmântul meu Duhul Sfânt [...] Nãdejdea
creºti nã izvorãºte din credinþa în tot ce ne-a fã -
gãduit Dumnezeu: Cãci noi aºteptãm în Duh nã -
dejdea dreptãþii din credinþã” (Gal. 5, 5). Cre -
dinþa ne asigurã cã Dumnezeu este neþãrmuit de
cre din cios, este puternic, este bun ºi avem nã -
dejde cã, prin harul Sãu ºi prin jertfa Fiului Sãu,
vom primi de la El bunãtãþile fãgãduite.

Mai presus de toate, însã, stã dragostea,
iubi rea faþã de Dumnezeu ºi faþã de aproapele.
Sfântul Apostol Pavel, mãritul apostol al nea -
murilor în Epistola I cãtre Corinteni scrie: „De aº
grãi în limbile oamenilor ºi ale îngerilor, iar dra -
goste nu am, fãcutu-m-am aramã sunãtoare ºi
chimval rã sunãtor. ªi de aº avea darul proorociei
ºi tainele toate le-aº cunoaºte ºi orice ºtiinþã, ºi de
aº avea atâta credinþã, încât sã mut ºi munþii din
loc, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. […] Dra -
gostea nu cade niciodatã. Cât despre proorocii se
vor des fiinþa; darul limbilor va înceta, ºtiinþa se va 
sfârºi” (I Corinteni, 13, 1-2, 8). ªi aceastã virtute
a îm podobit sufletul profesorului Nuþu Roºca,
filolog ºi istoric, poet, credincios mãrturisitor al
bisericii noastre, iubitor de neam ºi de þarã. 

Pentru toate acestea s-a bucurat de mare

preþuire. În 16 au gust 1998, cu prilejul târnosirii
Catedralei „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”,
vrednicul de amintire, Teoctist, patriarh al Bise -
ricii Ortodoxe Române l-a distins cu Crucea Pa -
triarhalã, pentru mireni. Cu ocazia împlinirii a 80 
de ani de viaþã, în 17 martie 2012, a fost primul
mirean distins de cãtre Episcopia Ortodoxã Ro -
mânã a Maramureºului ºi Sãtmarului cu Crucea
Maramureºeanã pentru mireni. Tot în aceastã da -
tã a fost distins de cãtre autoritatea localã cu titlul
de Cetãþean de Onoare al Municipiului Sighetul
Marmaþiei4. Menþionãm ºi Di ploma de Cetãþean
de Onoare al comunei Bârsana – 31 mai 1999,
Medalia Sfânta Mãnãstire Nicula la 450 de ani de
atestare documentarã oferitã de ÎPS Bartolomeu
al Clujului, Placheta suflatã cu aur Biserica Orto -
doxã Românã la 120 de ani de autocefalie ºi 80 de
ani de patriarhat, oferitã de patriarhul Teoctist,
Insigna Coroana Regalã, acordatã de Casa Re -
galã la Simpozionul de la Deva din anul 2010,
titlul Jertfã pentru Neam, acordatã de Aso ciaþia
„Su premã Recunoºtinþã” din România în 3 iulie
2013, precum ºi alte diplome de excelenþã ºi
diplome de onoare acordate ca recunoaºtere a acti -
vitãþii susþinute în plan bisericesc, cul tural ºi so cial5.

Cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani,
Episcopia Ortodoxã a Maramureºului ºi Sãt ma -
rului i-a dedicat un volum omagial. Inserez cu -
vântul însoþitor al PSS dr. Iustin Hodea Sighe -
teanul, la vremea aceea episcop-vicar:

Profesorul doc tor Nuþu Roºca este model de intelectual, mãrturisitor creºtin, un mare ºi
adevãrat român. Doctorul profesor Nuþu Roºca a venit pe lume într-o zi însemnatã, în ziua de 17 a
lunii martie, când calendarul Bisericii Ortodoxe cinsteºte viaþa ºi faptele minunate ale Sfântului
Alexie, omul lui Dumnezeu. Supranumit aºa, pentru cã, deºi s-a nãscut într-o familie nobiliarã ºi
bogatã, el a pãrãsit lumea cu toate bogãþiile ei, fugind din casa pãrinþilor spre a-l cãuta pe Pãrintele
Ceresc ºi toatã bogãþia pe care i-a dãruit-o El. Viaþa noastrã este darul lui Dumnezeu. Drept
urmare, El, Ziditorul ºi Fãcãtorul nostru hotãrãºte când ºi unde sã venim pe lume. De locul ºi
vremea în care ne naºtem se leagã, apoi, chemarea ºi destinul nostru în viaþã. De asemenea, fa milia
în care ne-am nãscut poate avea un rol im por tant în formarea noastrã. Sigur, nu întotdeauna e la fel, 
uneori, când fa milia dã dovadã de mai puþinã responsabilitate, lucreazã Dumnezeu în locul
pãrinþilor. Im por tant este ca pãrinþii sã fie credincioºi ºi cu frica lui Dumnezeu. Anul 1932, când a
venit pe lume, era un an nor mal. Am sã-l citez pe Domnia Sa din cartea autobiograficã Urcuº spre
minune. „Am apãrut în lume în dimineaþa geroasã din 17 martie 1939, în comuna Bârsana din
judeþul Maramureº, când în naturã se dãdea o luptã inegalã între douã anotimpuri; unul trecut de
vreme, dar încã puternic, ce nu voia sã pãrãseascã arena ºi altul tânãr, dar care voia sã îºi obþinã
dreptul la viaþã”. De ce am þinut sã aduc în cuvântul meu acest citat? Pentru cã el ne ajutã sã
desluºim taina ºi destinul omului despre care vorbim. Însãºi lupta între cele douã anotimpuri, iarna
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4  Ibi dem, p. 38-46 º.u.
5  Ibi dem, p. 330-342.



care nu voia sã plece ºi primãvara care încerca sã-ºi intre în drepturi, arãta cã celui ce tocmai venea
pe lume îi stãtea în faþã o mare luptã pe care nu o va putea evita în niciun fel. Atmosfera în care a
crescut a fost una profund creºtinã. Pãrinþii, oameni cu fricã de Dumnezeu, pãzitori fideli ai
rânduielilor sfinte strãmoºeºti, erau icoane vii în fa milia din Maramureº. Viaþa lor grea trudnicã ºi
pilduitoare era ºi ºcoala de acasã; atunci se putea vorbi cu adevãrat de cei ºapte ani de acasã. Pentru 
cã în aceºti ani se punea temelia unui om ºi al unui fiu al Bisericii ºi al neamului ºi al unei tinere
personalitãþi. În familiile numeroase cu de la patru copii în sus era cea mai frumoasã viaþã de
comuniune familialã. Pretenþiile lor la viaþã erau foarte echilibrate ºi modeste, copiii erau învãþaþi
cu munca ºi cinstea de mici, ca mai târziu sã facã faþã unei vieþi de familie care nu era tocmai
uºoarã.  Într-o astfel de atmosferã a crescut profesorul Nuþu Roºca, perioadã în care au fost puse
primele cãrãmizi la zidirea personalitãþii de astãzi. 

 Dupã 1990, când Dumnezeu a hotãrât sã ne elibereze de sub jugul robiei totalitare ºi atee,
iar strãvechea Episcopie a Maramureºului ºi Sãtmarului a reînviat din nou, profesorul Nuþu Roºca
s-a bucurat cel mai tare, fiind conºtient de importanþa acestui act de dreptate istoricã pe care îl
fãcea Dumnezeu poporului drept-credincios din Maramureº, prin hotãrârea Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române de reactivare a martiricei Episcopii a Maramureºului ºi Sãtmarului. În
vremurile tulburi de dupã 1990, când lupta dintre fraþi a fost readusã în Maramureº, profesorul
Nuþu Roºca a contribuit, cu autoritatea, luciditatea ºi credibilitatea lui, la pãstrarea unitãþii de
credinþã ºi a pãcii dintre multe comunitãþi din Maramureº, fiind mâna dreaptã a vrednicului de
pomenire protopop al Sighetului Mihai Opriºanu. Când ortodoxia a fost atacatã în scris, a pus
mâna pe condei ºi a lãmurit lucrurile în lu mina adevãrului. I-a lãmurit ºi pe intelectualii
îndoielnici, cât ºi pe toþi cei ce îl cunoºteau ºi-i dãdeau un mare credit. Aºa s-au nãscut lucrãrile
Ortodoxie ºi pseudounitaþie ºi Adevãrul con tra dezbinãrii. Sigur cã ierarhii, preoþii ºi cãlugãrii au
fost la datorie, apãrând cu toatã fiinþa lor dreapta credinþã. Lucrul acesta se poate constata astãzi,
pentru cã ortodoxia a rãmas tot atât de frumoasã ºi de unitarã cum a fost ºi înainte de anii 90. În
eparhia noastrã ortodoxia este vie ºi actualã, aducându-ºi contribuþia definitorie la stabilitatea,
demnitatea ºi dãinuirea poporului român ºi a credinþei lui. Însã implicarea unui intelectual cu
autoritate ºi notorietate ca profesorul Nuþu Roºca ºi rostirea ºi scrierile sale despre ortodoxie au
fost de mult folos ºi ajutor pentru slujitorii Bisericii noastre.

 Dacã am avea timp sã ne referim la umilinþele prin care a trecut ºi la suferinþa prin care a
îngãduit Dumnezeu sã treacã ºi sã o îndure în urma nefericitului ac ci dent din 22 februarie 1953,
petrecut în gara din Azuga, când a fost lovit de tren, dar a supravieþuit în mod miraculos, poate am
înþelege cu uºurinþã, dacã avem suficientã credinþã, cã Dumnezeu, deºi l-a încercat cumplit, l-a
pãstrat ºi l-a pãzit, pentru cã l-a iubit, pentru cã avea nevoie de dânsul mai târziu, ca sã
mãrturiseascã toate acestea în faþa oamenilor ºi sã susþinã cu convingere ºi credinþã cã ce s-a
petrecut cu dânsul a fost un mare miracol. Aºa crede ºi mãrturiseºte cã a fost vindecarea pe
Muntele ce Sfânt de la Rohia, când dupã participarea la Sfânta Liturghie ºi hirotonirea unui
arhiereu, în 17 aprilie 1994, a uitat de cârjele cu care a venit ºi în care se sprijinea pânã atunci,
neputând sã se deplaseze fãrã ajutorul lor ºi a constatat uimit la întoarcere cã merge fãrã ele ºi de
atunci nu le-a mai purtat niciodatã. 

Minunea aceasta este relatatã în cartea autobiograficã Urcuº spre minune. Astfel, Dumne -
zeu ºi l-a fãcut mãrturisitor al minunilor Sale ºi al adevãrurilor de credinþã. Când Dumnezeu a
rânduit, la propunerea Înaltpreasfinþitului Jus tin ian ºi în urma hotãrârii Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române sã de clare sfânt, sã-l canonizeze pe marele apãrãtor al ortodoxiei, pe Iosif,
episcopul Maramureºului, cu binecuvântarea Înaltpreasfinþiei Sale, profesorul Nuþu Roºca a scris
viaþa minunatã a acestuia ºi faptele lui vrednice de o slujire de om ales al lui Dumnezeu6.

S-a stins din aceastã viaþã în 13 noiembrie
2018 la vârsta venerabilã de 86 de ani, mutându-se
la viaþa cea veºnicã din Împãrãþia lui Dumnezeu,

pentru dobândirea cãreia ºi-a dedicat întreaga via -
þã. Acest lucru s-a petrecut, iatã, în Anul Centenar,
aproape de ziua marii sãrbãtori a întreg neamului
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6 Episcopia Ortodoxã Românã a Maramureºului ºi Sãtmarului, Prof. dr. Nuþu Roºca la 80 de ani. Volum omagial,
Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureºului ºi Sãtmarului, Sighetul Marmaþiei, 2013, p. 46-51.



românesc ºi drept-credincios, realizarea Marii
Uniri din 1 Decembrie 1918. 

În 15 noiembrie 2018 a fost condus la mor -
mânt, dupã ce un sobor de preoþi conduºi de cãtre
Preasfinþitul Pãrinte Iustin au sãvârºit slujba în -
mor mântãrii. Au rostit panegirice dr. Teodor
Ardelean ºi dr. Ion Petrovai.

Profesorul dr. Nuþu Roºca rãmâne în con -
ºtiinþa noastrã, a bisericii celei vii, urmând în -
demnul Sfântului Apostol Pavel, scris în Epistola
cãtre Evrei: „Aduceþi-vã aminte de mai marii
voºtri, care v-au grãit vouã cuvântul lui Dum -
nezeu, priviþi cu luare-aminte cum ºi-au încheiat
viaþa ºi urmaþi-le credinþa”. (Evrei 13, 7).

Nota redacþiei:
Vrednicul de pomenire mitropolit al Ar -

dealului, Antonie Plãmãdealã, a botezat în cu -
vinte sim ple, dar foarte expresive, acest fel de
oameni stãruitori ºi dãruitori, ce ºi-au jertfit cu
adevãrat viaþa pentru Bine, Adevãr ºi Frumos,
pentru Neam, Culturã ºi Credinþã: DASCÃLI DE
SUFLET ªI SIM ÞIRE ROMÂNEASCÃ. Aceastã
sintagmã îl de fineºte ºi pe profesorul Nuþu Roºca. 
Dar sin tagma a devenit, prin exerciþiul de viaþã al
lup tãtorului neobosit din Þara Maramureºului,
chiar paradigma proprie de viaþã. În tot ce a fãcut
a jucat acest rol ºi la bine, dar ºi la greu. Când a
cercetat istoriile, a fãcut-o precum cei mai de
seamã arhivari. Când a redat cãutãrile, ca exeget
ade vãrat. Când a rãbdat dureri ºi lacrimi, ca un
mo nah ex em plar, îmbunãtãþit.

Viaþa sa a fost în miniaturã similarã istoriei
pe care a scris-o – Istoria Bisericii Ortodoxe Româ -
ne din Maramureº – mergând mereu pe calea cea
dreaptã, strâmtã, dar ºi cu chinuri. Sau, cum spune 
uneori þãranul înþelept Gheorghe Bohotici, bun

prieten al profesorului ºi al nostru, un neaoº ºi
pitoresc, un dac liber autentic: Ce i s-a întâmplat
lui Nuþu Roºca în 1953 (n.r. accidentul din gara
Azuga ºi urmãrile sale dramatice!) este identic,
într-un alt plan de situaþie, cu ce au pãþit românii
în 1762, când criminalul gen eral Bucov ºi-a pus
în aplicare politicile ºi tacticile împotriva bisericii 
strãbune. ªi, tot astfel, precum s-a salvat în timp
Maramureºul prin purtarea de grijã a lui Dumne -
zeu asupra acestui þinut, aºa a beneficiat de o
relativã ocrotire ºi dascãlul de suflet ºi istorie
româneascã Nuþu Roºca, care a fost sprijinit de
Tatãl Ceresc cu multã rãbdare, putere de muncã,
tenacitate ºi alte calitãþi ce dau, în timp, rezistenþã
la timp ºi biruirea timpului.

Profesorul Nuþu Roºca a fost pentru Þinutul 
Maramureºului UN DAR AL PROVIDENÞEI. Nuþu
Roºca seamãnã leit cu Mireasa Sa, Biserica
Ortodoxã Românã din Maramureº, care ºi-a în -
deplinit cu cinste, demnitate ºi responsabilitate
rostul ei în istoria neamului românesc.
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. Prof. dr. Nuþu Roºca, Istoria Bisericii Ortodoxe Române din Maramureº, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a
Maramureºului ºi Sãtmarului. Tipãritã cu binecuvântarea Presfinþitului pãrinte Iustin Hodea Sigheteanul,
arhiereu-vicar al Maramureºului ºi Sãtmarului, Baia Mare, 2015.
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Cãrþi ºi reviste editate de Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare de-a lungul anilor



POSTFAÞÃ

O sutã de oameni „binecuvântaþi”
dintr-un veac zbuciumat

Teodor ARDELEAN

1918 – Anul Marii Unirii a Tuturor Românilor. 2018 – An însemnat ca limitã a primului
veac de dupã Marea Adunare Naþionalã de la 1 Decembrie 1918. Douã repere încrustate în
crusta vremurilor ºi vremuirilor. Douã momente unite printr-o traiectorie de idei ºi semni -
ficaþii. Trecutul cu prezentul coexistã ºi construiesc viitorul numai împreunã. Adicã numai
atunci când Trecutul este mereu prezent!

Aceastã prezenþã de trecut în prezentul nostru din anul centenar 2018 a fost þinta spre
care am orizontalizat þinuta verticalã a unor oameni care ne-au cardinalizat viaþa aici pe
meleagurile Mara mureºului, atât de binecuvântat de Dumnezeu ºi atât de preþuit de semeni.
Aºa am gândit noi sã fixãm în structurile memoriei pe cei care au aºezat mult suflet la temeliile 
zidirilor. Un veac privit printr-o sutã de personalitãþi înscrise ma jus cu lar pe rãbojul timpului.
O sutã de des tine care pot compune destinul gen eral al oamenilor unui þinut îmbogãþit în ºi
prin oameni.

De la greci am învãþat socoteala timpului. Acesta, privit cantitativ, adicã în curgerea lui
mãsurabilã ºi mãsuratã, a fost botezat KRONOS ºi de acolo ne vin cronologiile ºi cronicarii,
cronofagiile ºi cronoforii. Dar aceiaºi înþelepþi greci, în gândirea lor Sophicã, ne-au atras
atenþia cã timpul, în dinamica lui, are ºi înþelesuri ce þin de calitate. Au numit aceastã
semnificaþie KAYROS, spre a nu se lãsa copleºiþi doar de „lungimile” de timp, ci ºi marcaþi
prin timpii ºi timpurile de calitate. Am avut în vedere ºi aceastã dimensiune, dar nu am
descris-o faptic, ci am perimetrat-o cu biografii remarcabile. Aceasta – din considerentul cã,
dacã zeul Cronos nu poate fi oprit din „drumul” lui, oamenii pot îmbogãþi timpul prin faptele
lor. Fapte întreþinãtoare de timpuri bune sau pregãtitoare de vremuri ºi mai bune. Aici, în
istoria ºi-n zodia lui Kayros, nu trãieºte mai-binele care sã fie duºmanul binelui, cum se
spunea adesea într-un sofism ce tot de la greci ne vine. Aici mai-binele constituie ideal
adevãrat pentru bine, iar oamenii cu ideal devin cei mai mari slujitori ai binelui. Binele ca
structurã Kayroticã, cãci sub semnul lui Kronos duratele de bine sunt scurte, lipsite de
stabilitate ºi im pre cise ca simþire umanã.

În consecinþã, cu aceste prolegomene de lucru am pornit la demersul nostru. ªtiam cât
era de dificil, dar am avut de depãºit pe parcurs ºi alte dificultãþi! Era dificilã schema de lucru,
cãci pentru o sutã de ani, am dorit sã cuantificãm timpul prin o sutã de des tine. O sutã de
biografii grãitoare ºi la vremea lor, dar încãrcate de excelenþã, eminenþã ºi elocvenþã ºi acum,
la vremea „mãsuriºului”! Toþi cu conexiuni esenþiale în relaþia cu Maramureºul. Toþi cu
biografii relativ încheiate ºi unii chiar cu înveºniciri notabile – instituþii, monumente,
evenimente …

Cei care au parcurs lucrarea noastrã ºi-au for mat o viziune. Nu doresc prin aceste
gânduri postfaþatoare sã-i influenþez foarte mult în aprecieri, dar ºtiu cã se cuvin câteva
cuvinte cuviincioase.

Am pornit de la mare spre mic ºi de la mult spre puþin. Am gândit cã toþi cei care ºi-au
predat mandatul de viaþã Neamului de la 1 Decembrie 1918 ºi pânã la 1 decembrie 2018
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trebuie sã fie purtãtorii unor biografii exemplare ºi modelatoare. I-am înscris între filele cãrþii
în ordinea înveºni cirii, de la George Pop de Bãseºti, Marele Bãrbat al Unirii, plecat la Ceruri
în 23 februarie 1919 ºi pânã la Nuþu Roºca, profesorul ºi mãrturisitorul creºtin, sãvârºit din
viaþã la 13 noiembrie 2018. I-am pus în luminã prin luminãtori de mare calitate, la rândul lor
capabili sã intre în viitoarele manuale de istorie ºi-n cãrþile de acelaºi fel ale veacului viitor!

Cu sinceritate vã spun cã aceastã idee mi-a venit în urmã cu cinci ani, când am ºi
„vestit-o” în cercurile în care oameni sensibili ai acestui neam povesteau despre ce ar trebui sã 
fie! Protagoras ne-a lãsat o sintagmã cu valenþe paradigmatice („Omul este mãsura tuturor
lucrurilor!”) ºi am considerat cã cel mai potrivit exemplu pentru acest secol de istorie
maramureºeanã, ar fi niºte biografii excelente. Rostirea înþeleptului grec a fost amendatã în
timp „Omul este mãsura tuturor lucrurilor… A celor ce sunt despre cum sunt, a celor ce vor fi
despre cum ar trebui sã fie!”. Da, aceºti oameni, conºtienþi de menirea lor „istoricã”, au
constituit ºi constituie „mãsura” lucrurilor noastre ºi chiar au pregãtit prin „jertfele” lor de
viaþã lucruri viitoare.

Dintru început mi-am propus sã realizez de unul singur o astfel de enciclopedie a
personalitãþilor maramureºene din acest veac încãrcat de evenimente cardinale. De fapt, am ºi
pornit la lucru ºi preþ de aproape patru ani am adunat informaþii ºi am fãcut liste. Prima
înºiruire, într-o ordine subiectivã generalizantã, a cuprins peste cinci sute de nume. Reducerea 
pânã la o sutã a durat câþiva ani, iar în februarie 2018 am renunþat la varianta unei lucrãri de
autor ºi am solicitat sprijinul celor mai potriviþi contemporani spre a pune în luminã aceste
portrete vii. Sunt 76 de autori, oameni încãrcaþi cu multã generozitate ºi de cele mai multe ori
ºi cu lucrurile cele de trebuinþã în domeniul biografismului. În parantezã fie spus, ºi fie luat
aºa ºi de dumneavoastrã, cititorii acestui „cuvânt de încheiere”, biografismul constituie la
toate marile popoare culturale un el e ment de trãinicie în „clãdirile” de istorie. A fost o vreme
când ºi la noi, la români, prezentarea vieþilor marilor personalitãþi era o preocupare extrem de
onorabilã ºi constantã. Mari ziare ºi reviste din toate teritoriile româneºti aveau „portrete
exemplare”, aºezate pe prima paginã, uneori în loc de editoriale. De obicei erau panegirice,
adicã rostiri sub semnul lui laudatio-admiratio-veneratio, care proslãveau fapte trecute ale
unor oameni care au participat la „zidirea trecutului”. Cu timpul ºi gama de sensuri pentru o
astfel de spe cie literarã ºi gazetãreascã s-a diversificat, astfel cã acest fel de texte vizau ºi
oameni în viaþã, adicã în preaplinul activitãþii lor creatoare.

Este nevoie aici, pe aripile acestui gând ancorat în explicaþii pentru susþinerea
biografismului, ca o cale majorã pentru configurarea timpurilor istorice, sã amintim ºi de
ideea lui George Bariþiu, care a propus, pe linia tradiþiei academice din Franþa, instituirea în
Ac a de mia Românã a unui mo ment festiv, sub forma unei sesiuni speciale în care persoana
agreatã ºi invitatã sã intre ca membru în aceastã instituþie referenþialã sã rosteascã un discurs
de recepþie, iar un coleg ac a de mi cian sã-i rãspundã prin laudatio. Fac trimitere la aceste
începuturi „întremãtoare” ale onoarei tocmai pentru a demonstra ce mult a contat în trecutul
nostru un astfel de „con de luminã”. Ca sã duc gândul pânã la capãt, voi evoca în chip cãlduros 
cã Alexandru Papiu Ilarian, fost elev al lui Simion Bãrnuþiu, a fost primul membru al
Academiei Române, pe atunci numitã Societatea Academicã din Bucureºti, care a rostit o
astfel de cuvântare de „consacrare”, la 14 septembrie 1869. Titlul: „Viaþa, operele ºi ideile lui
Georgiu ªincai din ªinca”. Era o ancorare fireascã ºi bine filigranatã la ideea lui Bariþiu,
potrivit cãreia „acel bãrbat român care va fi în stare sã compunã biografia cunoscuþilor tri um -
viri – Samuil Micu, Georgiu ªincai ºi Petru Maior – pe un pe riod ro tund de 50 de ani,
începând de la 1770 pânã la 1820, acela ne va da chiar în aceste biografii istoria poporului
român din pat ria în care s-a nãscut ºi în sânul cãreia a lucrat …”. Am citat din George Bariþiu,
marele cãrturar transilvan, „începãtor a toate”, întemeietor de presã româneascã transilvanã ºi
de Academie Românã, spre a putea pune în expresie validatã de istorie ideea noastrã, ev i dent
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adaptatã la mesajul de azi. „Acei bãrbaþi care vor fi în stare sã compunã biografiile marilor
bãrbaþi anteriori pe o perioadã de o sutã de ani, începând de la 1 Decembrie 1918 ºi pânã la 1
decembrie 2018, ne vor da chiar în aceste biografii istoria poporului român din pat ria în care
s-au nãscut ºi în sânul cãreia au lucrat”.

Revenind la explicaþiunile pe care le con sider necesare pentru înþelegerea deplinã a
acestui demers, voi adãuga ºi faptul cã dacã instituþia noastrã – Biblioteca Judeþeanã „Petre
Dulfu” Baia Mare – are ca preocupãri fundamentale „cunoaºterea” ºi „oferirea de informaþii”,
atunci cercetãrile biblio teconomice ºi bibliografice, care se folosesc de matricele funcþionale
ale biografismului, sunt chiar o obligaþie de serviciu. Dacã de-a lungul timpului am avut cel
mai bun „serviciu bibliografic” din þarã, cele mai multe publicaþii gen „caiet biobibliografic”
ºi cea mai mare bazã de date de „cunoaºtere localã”, iar acum avem un Centru de Cercetare ºi
Documentare al Academiei Române la care sunt ancoraþi în calitate de cercetãtori ºi co -
laboratori unii dintre cei mai distinºi universitari ºi cãrturari maramureºeni, atunci înseamnã
cã dispunem de o mare „avere”. Expresia dãruirii su preme vine de la „a fi”. Fiire, fiinþã,
fiinþare, înfiinþare, în ºi întru Fiinþã, sunt, suntem … Pânã la „suntem capabili” ºi „suntem pe
fazã”. E o altfel de explicaþie pentru un demers colosal ºi costisitor, dar în acest fel am pus la
lucru partea cea mai bunã a eului nostru instituþional – conºtiinþa.

Gaudeamus igitur! Sã ne bucurãm, aºadar. ªi chiar ne bucurãm cã ne-a reuºit aceastã
între prindere de suflet ca o carte de cinstire faþã de un þinut minunat al limbii române în buna
sa tradiþie ºi unire. Ne bucurãm cã ne-am putut mãsura puterile cu timpul cel nemilos în
selecþii, plin de pete albe ºi multe cutii negre. Ne bucurãm sã putem arãta puterea lui a fi în
domeniul nostru instituþional de definiþie ºi fiinþare.

*
Cartea aceasta e o cãlãtorie cãtre noi înºine. Un drum iniþiat dintr-un gând bun ºi

profund, un urcuº chiar iniþiatic. Religia noastrã de studiu a fost bibliologia, fãrã a ne
îndepãrta de acea moralã creºtinã cãlãuzitoare în literã ºi spirit, care trebuie sã strãbatã
conºtiinþele îndelung lucrãtoare. O cãlãtorie-destin prin des tine de oameni, care au construit
în aceste vremi puternic vânturate viaþa predecesorilor ºi viaþa noastrã. Câte s-au scris ºi câte
nu s-au scris niciodatã! Câte vremuri au început prin a fi zâmbitoare ºi au sfârºit prin a-i
închide pe cei idealiºti în închisoare! Vremuri care întâi au stimulat ºi mai apoi au retezat pânã 
ºi cele mai sim ple ºi nevinovate vise.

Prin vieþile acestor persoane, aici adunate în mãnunchi de ar gu ment ºi recunoºtinþã,
putem vedea ºi inelele spiralei dezvoltãrii acestui spaþiu septentrional, dar ºi cicatricele lãsate
adânc acolo unde, fie spaþiul, fie timpul s-a arcuit sub greutãþile istoriei. Am încercat sã
construim o punte cu timpul. O punte în timp ºi peste timp, în care unitatea de mãsurã a
creºterii în timp sã fie chiar oamenii fiecãrui timp, iar în fi nal însuºi Timpul. Altfel spus,
interesul nostru documentar suprem a fost acela de a cerceta toate straturile de timp în care
oamenii fiecãrui timp esenþial au lãsat posteritãþii urme, în ciuda galopului de istorie din acest
veac zbuciumat. Iar la fi nal, am constatat cu bucurie cã marile biografii stau la baza marilor
fapte, cã ele au plãmãdit istorii mai bune, cã ele au contribuit la marea istoriografie a unui þinut 
foarte drag inimilor românilor. Ac a demic încercând esenþa, spunem cã magnificenþa acestor
locuri ºi eminenþa acestor oameni ne-au fost ºi îndemn, dar ºi îndreptar per ma nent de lucru.
Lucru care, de foarte multe ori a avut drept fi nal o nouã acþiune de aºezare a dreptãþii între
tipurile de oameni diferiþi. O bibliotecã gãzduieºte operele spirituale ale tuturor exprimãrilor
intelectuale demne de examenul vieþii, iar niºte bibliotecari la lucru trebuie sã lase drept urmã
de cinstire o lucrare demnã ºi dreaptã, onestã ºi cuprinzãtoare. Cu privire la ºtiinþã, Ein stein
zicea cã „nu este demnã a fi numitã ºtiinþã aceea care nu venereazã, nu se mirã, nu se
entuziasmeazã”. Citatul ne-a venit prin intermediul unui mare autor român moral, Nicolae
Steinhardt (Escale în timp ºi spaþiu, p. 66, 67…). L-am preluat, l-am aºezat drept motto gen eral
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ºi l-am recomandat tuturor autorilor spre a scrie cu dragoste, cu pasiune, cu cãldurã …, aºa
precum credem cã meritã.

Eventualele omisiuni (din listã, din informaþii de multe ori controversate) ºi posibilele
erori consideraþi-le, vã rugãm, omeneºti imperfecþiuni. Cele mai multe observaþii ce ne vor
biciui de aici înainte vor viza ºi pe unii din cei 100, care dupã opinia unor cititori n-ar avea ce
cãuta într-o astfel de istorie, dar ºi însãºi lista din care lipsesc, prin efectul „sitei noastre de
cearã”, mulþi oameni redutabili demni de istorie pentru cã au fãcut istorie. ªi noi le regretãm
absenþele ºi le punem pe seama criteriilor foarte rigide pe care ni le-am impus. Aºa cum se
spune despre Iuliu Maniu cã ceea ce îl caracteriza cel mai bine era preaplinul calitãþilor mo -
rale în care do mina virtutea, iar defectele sale proveneau tot de pe aceastã cale, anume din
exagerarea virtuþii, ºi noi, croitorii acestei cãrþi speciale de istorie, vã mãrturisim cã ne-am
condus de ter mi nant activitãþile în acest stil, iar dacã n-a fost sã fie ca x sau y sã rãmânã
„definitivat pe post”, ºi noi regretãm acest lucru ºi ne cerem scuze. Drept pildã voi aduce
situaþia unor venerabili istorici maramureºeni ai ultimei jumãtãþi de veac, dintre care am ales
câteva personalitãþi spre ilustrare, dar cu re gret n-am reuºit sã-i þinem în grilã pe alþi iluºtri
bãrbaþi. Lipsesc din cei 100 Vasile Cãpâlnean, Aurel Feºtilã, Aurel Vaida sau Octavian
Bandula … Îi veþi regãsi pe Valeriu Achim ºi Aurel Socolan. Toþi ºase nu puteau intra, iar cei
„sacrificaþi” prin absenþã sunt în continuare în sufletele noastre, chiar dacã o scalã de valori i-a 
aºezat „lângã tribunã”. Mi-au fost toþi foarte buni prieteni, îi cunosc în plinãtatea vieþilor lor
exemplare, chiar mi-am propus sã le dedic viitoare studii, dar aici n-a fost cu putinþã.

S-a spus ºi s-a scris cã atunci când comemorãm eroi, nu facem altceva decât sã ne
înãlþãm ºi noi. E înãlþarea noastrã în rol, ca „organizatori de oameni” în relaþie cu cei care prin
rolul lor istoric se revendicã di rect ºi exploziv dintru aceastã categorie supremã printre
rosturile omeneºti. Sub influenþele binefãcãtoare ale organizatorilor de oameni, s-au fãcut þãri
ºi s-au administrat semeni. Iar noi, zic înþelepþii cei bãtrâni, trebuie sã trãim împreunã ºi în
mare demnitate cu morþii noºtri mari! În astfel de des tine se pot citi nu doar faptele ºi ideile lor
adânc lucrãtoare, ci se pot înþelege vremuri adesea greu de înþeles. Poþi înþelege ce s-a
întâmplat cu Neamul, cu Þara, cu Lumea în care am trãit. Avem acces, astfel, la un trecut
filtrat cu „asprime” de istorii ce pãtimesc prin detalii de convulsii ºi desfãºurãri în dauna celor
ce încercau sã aºeze în loc bun seminþele binelui.

Unii dintre aceºti „bãrbaþi binemeritaþi ai Neamului Românesc din Maramureº” au jucat 
chiar roluri foarte înalte. George Pop de Bãseºti, în rol de men tor ºi Mecena, în rol de pa cifi ca -
tor, în rol de Bãtrân al Naþiei ºi, la fi nal, în rol de Preºedinte al Marii Adunãri Naþionale de la
Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918. Vasile Lucaciu, servitorul uriaº al credinþei ºi al istoriei
scrise cu braþele ºi inimile noastre, a jucat ºi rol de promotor de idei, dar ºi de ministru pentru
relaþia cu românii ºi, mai apoi, relaþia cu lumea, cu Marile Puteri! Ilie Lazãr a ºtiut cã un om
ge nial trebuie sã-ºi încãlzeascã virtuþile, atât la temperaturile ridicate ale inimii sale, cât ºi
prin a-i con duce pe cei apropiaþi pe calea mântuirii din situaþiile cele grele. Era, precum
mentorul sãu Iuliu Maniu, un om drept, atât în iubire pentru dreptate, cât ºi prin ura con tra
nedreptãþii. Toþi aceºtia ºi mulþi alþii, din acelaºi calibru, chiar dacã nu din acelaºi in ter val de
rol, au gãsit calea biomagneticã spre inimile românilor tocmai pentru cã aveau, la rândul lor,
inimi extrem de mari. Zicem noi ºi zicerea s-ar putea sã rãmânã pe ret ina timpului, cã numai o
inimã mare poate sã împace individul cu pat ria, pat ria cu umanitatea, trecutul cu prezentul ºi
prezentul cu viitorul. ªi mai zicem ceva, ce toatã lumea gândeºte, dar nimeni nu scrie, cã astfel 
de „organizatori de oameni” sunt ºi „dominatori de oameni”. În sensul bun al sintagmei, care
identificã ºi elemente mitice ºi mistice. Adevãraþii „conducãtori de oameni” se folosesc de
calitatea de a funcþiona ca „dominatori de oameni” nu pentru a deveni niºte dictatori în sensul
real al cuvântului. „Dominatorul de oameni” nu e „dic ta tor” atunci când poate fi ºi profetic, ºi
olimpian, când poate juca, atât rolul de propovãduitor din catedralã, cât ºi pe cel de promotor
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cinstit al adevãrului la tribunele de idei. Inclusiv, când e cazul, pe „câmpurile de luptã” ce se
deschid atunci când spiritul belic devine dom i nant. 

*
Am fi putut sã botezãm lucrarea noastrã ºi cu titlul „Maramureº. 100 de chipuri din

Icoana Centenarului”. Când oscilezi, însã, între mai multe variante, foarte bune toate, iese mai 
mult în evidenþã „calitatea” simplitãþii. Aºa încât am mers pe varianta de faþã, chiar dacã, prin
aceastã cercetare, în fapt, noi am aºezat Centenarul Marii Uniri chiar în icoanã. Fãrã sã
închipuim sau sã preînchipuim elemente ce se împacã bine cu fabulatoriul, am tuºat doar
evidenþele chipurilor puse în lu mina timpului. Nu doar aºa ca sã ne aflãm în treabã, cum
adesea se face pentru a justifica „cheltuieli bugetivore”, ci spre a ne fi de folos ºi de bunã
memorie ºi în acest an, dar ºi în veacul viitor. Pentru români ICOANA este cel mai sfânt odor,
care se þine mai întâi la suflet ºi apoi acolo, unde îi „e locul”, adicã este vizibilã din orice punct
al spaþiului locuit. Dacã vreþi, totuºi, prin lecturã, sã le luaþi aºa, atunci aveþi fie o icoanã
mozaicatã, fie o sutã de chipuri din Icoana Centenarului, aºa cum sugereazã ºi coperta
conceputã de talentata noastrã colegã Firuþa ªomcutean. O mãrturie a respectului nostru, dar
ºi una a respectului de neam, limbã, credinþã ºi spiritualitate – demonstratã prin o sutã de des -
tine demne de admiraþie publicã. Sunt o sutã de portrete stilizate din istoria Maramureºului,
scrise chiar cu acest scop, de a configura mersul timpului ºi evoluþia timpurilor prin oameni
care aici au fãcut istorie. Trãind într-un veac zbuciumat, cu multe praguri ºi enorme provocãri, 
cu dureri ºi necazuri etc., aceºti exponenþi ai „vetrelor” sau „breslelor” au cultivat ºi
consolidat prin faptele lor visurile nobile ale tuturor „fãcãtorilor de Þarã” din acest nord
românesc autentic. Unii au avut aici chiar rãdãcinile, care, precum la plante, sunt în primul
rând elemente de fixare în pãmânt ºi mai apoi „guri” de hrãnire. Alþii, cu geotropisme în alte
spaþii, au venit sã se împlineascã aici tot dintr-o „chemare”, cãci spaþiile mirabile „atrag”
seminþele ºi le favorizeazã „rodirea”, oferã mai multã luminã, iar oamenii cu tendinþe
heliotropice, fototropice ºi topotropice gãsesc rapid vectorul ce li se oferã. Aici îi veþi încadra,
aºa cum am fãcut-o ºi noi din dorinþa de a le mulþumi postum, pe: Béla Bartók, Ioan
Alexandru, Vasile-Radu Ghenceanu, Vic tor Iancu, Leon ard Mociulschi, Lascãr Panã,
Nicolae Brãdeanu, Nicolae Steinhardt, Ionel-Valentin Vlad ºi alþii. Vieþi la fel de pilduitoare,
precum cele ale maramureºenilor de baºtinã, iar uneori venite chiar spre „a ne mântui” spre
stãri de rezonanþe superioare. Béla Bartók ia con tact cu folclorul maramureºean încã de la
vârsta de opt ani, când, dupã moartea tatãlui, mama sa trebuie sã pãrãseascã Sânnicolaul Mare
ºi sã „dãscãleascã” la Vinogradovo. La nouã ani compune un cântec „Bucatã valahã” („Oláh
darab”), ceea ce spune mult mai mult decât simpla consemnare. Înseamnã cã aici, în Ugocea,
folclorul maramureºean era foarte prezent ºi cã un copil sensibil simte deja ce este valoros.
Peste ani ºi ani, în 1913, la chemarea lui Ioan Buºiþia, va întreprinde, împreuna cu preotul ºi
dascãlul din Ieud Ion Bârlea, o adevãratã „expediþie”, iar „Horea lungã maramureºeanã” îi va
intra la suflet ca for mula cea mai reuºitã de sublimare a sufletului în armoniile muzicale. ªi
Ioan Alexandru, cel mai mare poet imnic român, dupã ce a descoperit Maramureºul ºi Rohia,
le-a dedicat cele mai frumoase versuri, realizând prin aceasta chiar un fel de „cântãri ale
cântãrilor”, lucrare biblicã pe care a ºi tradus-o în anul 1972. Cazul lui Nicolae Steinhardt are
mul ti ple valenþe religiologice, filosofice ºi axiologice. Unii zic astãzi cã Rohia s-a înãlþat prin
el, ºi acest adevãr nici nu trebuie contestat, dar au dreptate ºi istoricii care spun cã El s-a ridicat 
spre „slava înþelegerii” cu ajutorul Spiritului ortodox al Rohiei. Cãci mãnãstirile cu „cãlugãri
îmbunãtãþiþi”, cum au fost Jus tin ian, Serafim Man, Iustin, Emanuil ºi alþii, constituie nu doar
oaze bune pentru „retragerea din lume”, ci ºi spaþii stim u la tive pentru un anumit tip de creaþie
spiritualã. Astfel încât istorii contrafactuale de felul celor care întreabã ce ar fi fost Rohia fãrã
Steinhardt sau Steinhardt fãrã Rohia nu sunt admise la judecata corectã ºi complexã, în care se 
poate vedea cum lucreazã Providenþa! 
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Am mai avut ºi o altã variantã de titlu. „100 de ani împreunã cu noi înºine”! Ar fi fost un
titlu care sã „traducã” o proiecþie interesantã în trecut, pornind de la realitãþile contemporane.
O enciclopedie a personalitãþilor este cea mai frumoasã formulã de etalare a biografismului
într-o cercetare. Printre rolurile ºi rosturile unui astfel de demers, uneori vãd ºi posibilitatea
ca, în acest fel, sã poatã fi gãsite acolo cheile pentru dezlegarea nodurilor din hãþiºurilor
contemporane. Plasa þesutã azi de fiecare ºi de toþi din fenomenele interne ºi externe
(economice, politice, culturale etc.) este foarte plinã de noduri, iar soluþii gordiene nu prea
sunt le îndemânã. Principiile însãdite în noi prin coduri genetice, educaþie ºi spiritul binelui nu 
se pot acomoda cu realitãþile reglementate prin normele ºi normativele zilnice.

În „noi înºine” toþi suntem buni! Dar cum lucreazã atât de in sis tent „homo fraudens”? ªi 
cum reuºeºte sã-ºi sporeascã oºtirile? Simplu. Aºa cum ne expliciteazã ºi acad. Mircea Maliþa
în superba sa carte cu acest titlu, acest „pãcat uriaº” acþioneazã în istorie prin rãzboaie,
cotropiri, rapturi, sânge, împilãri, robiri. Interesant este cum toate popoarele vorbesc despre
„independenþã”, „eliberare”, „emancipare” º.a.m.d., de parcã toþi s-ar fi luptat cu un zeu
nevãzut. Lupta românilor este cu certitudine, însã, cea mai demnã ºi dreaptã istorie. Iar acest
veac, cãruia i-am zis simplu „zbuciumat”, a fost perioada celor mai mari speranþe, dupã „cel
mai mare rãzboi”. De 100 de ani suntem „împreunã cu noi înºine” ºi a trebuit sã trecem prin
alte rãzboaie, sã trãim în chip nenorocit în „pacea” impusã de alþii, sã ne distrugem elitele sub
cizma comunistã în perioada 1945-1989 ºi sub „povara mediocritãþii ºi mediocrizãrii” acum,
în acest contemporan „rãzboi de treizeci de ani”! Mã re fer la acele lucruri com pli cate ce pot fi
„mobilizate” sub tutela concluziilor unui fin analist contemporan (Sorin Mitu, în „Sinteza” nr. 
48/2018): „… sã învãþãm sã ne punem ºi noi þara sã facã mai mult pentru oamenii ei reali ºi nu
pentru idealurile sale sforãitoare…”! Biografiile ºi istoriile pe care le cuprind acestea, dis tinct
ºi cat e goric, sunt expresia nu numai a tot ce a putut da mai bun, mai excelent, mai competitiv,
mai performant, mai elocvent UN SPAÞIU, ci ºi a ceea ce ar trebui sã facem astãzi.
Recunoºtinþã spre trecut, recunoaºterea celor merituoºi, reîntoarcerea la principiile sãnãtoase
ale conducerilor obºteºti, resuscitarea sistemelor principale de viaþã etc. Spre a mã face înþeles 
de dumneavoastrã, voi spune cã întotdeauna învãþãmântul românesc a avut poziþionat cen tral
„copilul”, respectiv „tânãrul”, numai astãzi s-a ajuns ca acest domeniu sã aibã în „punctul
arhimedic” dascãlul! Chestiunea acestea nu am pus-o spre a revela „egoismele”
contemporane, ci, mai ales, spre a pune în luminã conºtiinþele acestui veac de dupã Marea Unire,
care constituie, în fapt, a prelungire a marilor bãtãlii duse de oamenii de spirit din Generaþia
Marii Uniri. Iar când spun „dascãli” nu mã re fer doar la Gheorghe Pop, Mihai Bãlaj, Nicolae
Brãdeanu, Ioan Chiº-Ster, Andrei Grobei, Vic tor Iancu, Vasile Latiº, Dumitru Pop º.a., care
au onorat „catedrele” într-o asemenea mãsurã, încât le-am putea numi „catedrale”. „Dascãli”
au fost ºi episcopii, preoþii, publiciºtii, scriitorii, dirijorii, avocaþii, medicii º.a.m.d. Doctorul
Vic tor Pop de la Sighetul Marmaþiei nu doar cã era un „medic bun” în anamnezã ºi tratamente, 
dar desfãºura chiar ºi „vizite la domiciliu”, unde verifica dacã bolnavii respectã in dicaþiile ºi
igiena, criticând mentalitãþile învechite ºi „nesãnãtoase”. 

*
În marea noastrã bucurie de cercetãtori, ºtim cã aceºti oameni ai trecutului ne-au

pregãtit un mare dar – „Prezentul”. Dar de ce nu, în bunã mãsurã, ºi viitorul! Prezentul nostru
de acum, fãrã ei ar fi arãtat altfel. Viitorul nostru de mâine, fãrã ei ºi fãrã noi, nu poate arãta
foarte bine. Cãci oamenii sunt croitorii timpurilor sau ajustorii acestora. Din smeritã cinstire,
am încercat sã scriem nu doar biografii, ci sã gãsim cele mai potrivite cuvinte de rostire care sã 
poatã transmite cititorilor sentimente. O rostire „potrivitã” ºi ritmatã în funcþie de a lor jertfire. 
Am încercat sã cuprindem în reflectare oameni de bine ºi fãcãtori ai binelui pub lic ºi sã nu
punem în lu mina recunoºtinþei, în acest cadru de reflectare a istoriei recente, acele persoane
care s-au înfruptat de la viaþã cu mai mult decât ar fi meritat. Ci pe cei ce „s-au fericit” cu
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grijile, cu nesomnul productiv, cu zbaterea, cu iscodirea, cu tenacitatea, cu rãbdarea
înþeleaptã, cu iubirea semenilor, cu gãsirea de soluþii la probleme grele ºi de idei biruitoare, cu
sãdirea luminii … Oamenii logodiþi cu veºnicia încã din momentul în care au simþit cã viaþa nu
ne e datã spre a fi risipitã sau trãitã degeaba, cã slujirea celor mulþi este cea mai demnã jertfã
de sine, cã înãlþarea adevãratã în faþa celorlalþi se poate face doar prin fapte frumoase,
modestie, cinste ºi solidaritate.

Pitagora, probabil cel mai înþelept bãrbat din toate timpurile îºi sfãtuia ucenicii într-o
dialecticã subtilã. „Numai înþelepþii se pot solitariza! Noi, ceilalþi, trebuie sã ne solidarizãm
unii cu alþii!”. Solitaritatea nu este, de fapt, o coordonatã a existenþei, ci una a axiologiei. Un
om se solitarizeazã prin exemplaritate, devenind ºi altitudine, dar ºi model. Cei ce se
solitarizeazã doar spre a se izola de semeni, nu izbândesc. Relaþia dintre cele douã „antinomii” 
ne poate învãþa cã vom reuºi sã ne solitarizãm doar atunci când vom fi învãþat împreunã cu
ceilalþi solidarizarea necesarã, dupã reþetele timpului. Toþi oamenii vor sã trãiascã mai mult ºi
mai bine, majoritatea îºi doresc sã evadeze de sub tiraniile timpului, dar foarte puþini reuºesc
sã punã temelie izbânzilor dezirabile. Oamenii aceºtia au în vieþile lor nu doar des tine
împlinite, nu doar istoriile lor, ci ºi o mare istorie. O sutã de ani de pol i ticã, administraþie,
culturã, învãþãmânt, religie, sãnãtate, economie, viaþã militarã. Oameni cu har cãrturãresc, cu
potenþial de a deveni din ucenici – magiºtri, din educaþi – educatori, din neînþeleºi –
înþelegãtori, dar mai ales din asupriþi – echilibraþi conducãtori. Am prins ideile cele mari din
zborul lor, le-am aºezat la sufletul nostru ºi vi le oferim cu generozitate. Doar aºa putem
concluziona cã „biruitu-ne-a” gândul cel bun! Iar gândul cel bun în acest caz înseamnã sã fii
prezent la prezentul neamului („Sunt suflet în sufletul neamului meu…” – G. Coºbuc), dar sã
nu lipseºti nici de la speranþe ºi nici de la rânduieli. Sã-þi înfrângi egoismele ºi egolatriile!

Au dat þinutului nostru suflet ales ºi strãlucire evidentã. Iar în buletinele lor de identitate
rubricile vedetã sunt „pentru ce, când ºi cum ºi-au jertfit viaþa”, „cum au lucrat ºi luptat pentru
timpuri mai bune”. Oameni ca toþi oamenii, vorbind la gen eral, dar oameni speciali prin
vocaþiile cul ti vate ºi „urmele” lãsate moºtenire. Sã ºtii cã ai fost de folos la ai tãi, sã realizezi
cã ai fost util pentru mulþi este cea mai demnã ocazie de fericire pe care, chiar dacã timpul nu
te lasã „s-o trãieºti”, tot o atingi, mãcar cu aripa îngerului! ªi dacã tot am folosit un limbaj
„icono-” („chipuri dintr-un veac”, „chipuri dintr-un veac spre veci”), vã rugãm sã participaþi
la vernisajul expoziþiei noastre de icoane. Pânã când vom avea în Maramureº un Muzeu al
Icoanei, ne înfruptãm cu sacrul din faþa acestor altare de jertfã. Pânã când vom avea un
Panteon al celor ce au fãcut istorie în Maramureº, ajutãm ºi ajustãm istoria cu aceste
portrete-model ºi medalioane-omagiu. N-am tratat preferenþial pe nimeni. Coordonatorul i-a
cunoscut per sonal pe mai bine de jumãtate dintre Ei, dar n-a dorit sã semneze niciun studiu
panegiric „tocmai pentru a nu nedreptãþi pe unii sau pe alþii”. Lucrarea ºi-ar fi pierdut
echilibrul dacã aº fi scris despre pãrintele de suflet Iustinian Arhiepiscopul, despre con -
ducãtorul meu de doctorat Gheorghe Pop, despre antecesorul Valentin Bãinþan, despre
prietenii Augustin Buzura, Ionel-Valentin Vlad, V. R. Ghenceanu, Dorel Cherecheº, Vic tor
Gorduza, Liviu Borlan ºi Nicoarã Timiº, colegi de „culturã”, Augustin Cozmuþa, Ion
Chiº-Ster, Dumitru Fãrcaº, Vic tor Iancu, Vasile Latiº, Gheorghe Marcaº, Ioan Petreuº, Ion
Sãsãran ºi alþii. Ioan Alexandru mi-a fost coleg de Senat (1992-1996); Nicolae Brãdeanu
coleg de muncã la Institut; Gheorghe Chivu, coleg de cenaclu; Vasile Gaftone, coleg de
breaslã jurnalisticã… Mi-ar fi plãcut enorm sã mã pot slobozi la scris pentru a pune în
evidenþã personalitatea lui Vasile Blidaru, pe care l-am cercetat asiduu sau pe sculptorul Gheza 
Vida, pentru prietenia cu Zoe ºi acad. Marius Porumb, fiica ºi ginerele marelui art ist post brân -
cuºian. Nu s-a putut din raþiuni de „echilibru în lucrare”. 

Precum nu s-a putut sã cuprindem alþi mari oameni ai Maramureºului, din raþiuni de
constrângere matricealã. Sau din pulsaþiuni de obiectivitate istoricã. Pe unii i-am admirat de la 
distanþa diferenþei de funcþii, dar pe coordonatele comune ale intereselor cu adevãrat obºteºti.
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E vorba de „vedetele” anilor ’60, ’70, ’80. Au fost între „ei” ºi oameni cu profesii temeinice,
cu fibrã patrioticã, dar, neregãsindu-se ºi în alte planuri de performanþã, nu i-am putut
„promova”. ªi lista oamenilor care ºi în acele vremuri au identificat corect „binele” e destul de 
mare. Spre a nu nedreptãþi aceastã perioadã, n-am eliminat, cum adesea se face în cercurile
elitiste actuale, acele persoane care, chiar dacã au fost „activiºti de partid” ºi au servit cu
fidelitate sistemul, dacã s-au remarcat, i-am „marcat” ºi noi. Printre „activiºti” îi gãsim pe:
Valeriu Achim, Ioan Ceterchi, Vasile Gaftone, Vic tor Iancu, Gheza Vida. Performanþele lor
în domeniul istoriei, literaturii, artelor, di plomaþiei etc. i-au ajutat sã treacã „dincolo de
barierã”. Coordonatorul a apreciat cã destinele lor, chiar ºi cu astfel de „încrustaþii” majore, au 
anvergurã ºi altitudine. Nu puteam sã mã las pradã instinctelor „anti”, deºi mo tive aº fi avut. 

*
Se spune adesea cã noi, românii, nu ºtim sã ne preþuim valorile decât dupã ce „per -

soanele”, devenite „personalitãþi”, au trecut în eternitate, iar uneori nici atunci. În bunã parte
lucrurile aºa stau ºi nu e sãnãtos sã se mai persiste într-o astfel de atitudine. Deþin, însã, probe
con crete, care atestã cu veridicitate cã încã din timpul vieþii, unele persoane publice au rostit
„panegirice” cu privire la convieþuitori, chiar dacã genul acesta de discurs literar, jurnalistic,
pub lic … se foloseºte, în gen eral, doar pentru omagierea celor „plecaþi din aceastã lume”. E o
bucurie cã florile recunoºtinþei n-au murit de tot, dar, mai ales, e o satisfacþie împlinitoare sã
vezi cum gãsesc unii resurse sã lupte pentru memoria celor apropiaþi. Oricât ar fi de lovitã
societatea contemporanã de nihilisme, avem ºi situaþii în care „întreþinãtorii de memorie” ºi
„cultivatorii de memorie” sãvârºesc pioase gesturi de cunoaºtere, recunoaºtere ºi recu -
noºtinþã. Zoe Vida Porumb ºi Marius Porumb pentru Gheza Vida, Lu cia Soreanu ªiugariu,
Margareta Pop, Silvia Iancu, Georgeta Ghenceanu, Elena Cozmuþa, Valer Blidar, Viorica ºi
Cãtãlin Cherecheº, Ana Olos, Clara Panã, Ruxandra Pop, Dan Achim. Ultimul aici pomenit,
pro fesorul de istorie ºi istoric, pãºind vârtos pe urmele tatãlui ºi magistrului sãu, semneazã
chiar studiul despre dr. Valeriu Achim. Am insistat mult pentru asta, la un mo ment dat,
vãzând cã nu reuºeºte sã „scurteze” materialul, chiar mi-a pãrut rãu cã i l-am încredinþat, dar în 
fi nal avem un studiu nu doar „biografic” ci ºi etiografic, etiologic sau chiar etio lo -
gico-filosofic, punându-se în vedere ºi elemente particulare care evidenþiazã inteligenþa,
voinþa, sentimentele, caracterul etc. ªi acad. Marius Porumb a acceptat cu greu propunerea de
a-l reflecta pe socrul sãu, academicianul Gheza Vida ºi asta numai pentru cã era în joc
prietenia noastrã statornicã ºi mândria de a avea între semnatari un „nemuritor”!

*
Luându-ne numai dupã criteriul înveºnicirii, poate cã aceastã listã de „100 de

personalitãþi” ar fi arãtat altfel. Sunt mult mai mulþi „bine înveºniciþi” decât procustiana cifrã
100. Spre exemplu în sport. Avem în Baia Mare: Sala Sporturilor „Lascãr Panã” ºi Complexul 
Sportiv Naþional „Lascãr Panã”, Bazinul de Înot „Gheorghe Demeca”, Stadionul de Rugby
„Lascãr Ghineþ”, Stadionul de Fotbal „Viorel Mateianu”. Toþi au fãcut istorie. Toþi au
contribuit con sis tent la obþinerea celei mai mari performanþe sport ive pentru oraºul de pe Râul 
Domniþelor – „A doua capitalã a sportului românesc”! Alte criterii, care aduc în faþã elemente
de mai mare consistenþã so cial-culturalã, ne-au determinat sã concentrãm în personalitatea lui
Lascãr Panã toate sentimentele, simpatiile, reverberaþiile sport ive. Mai multã elocvenþã decât
evidenþã? Aºa ne învaþã axiologia. Sã spunem nu doar „Vrednic este!”, sau „Cât de vrednic
este!”, ci ºi „Cine este cel mai vrednic?”.

Departe de coordonator gândul de a privilegia un nume sau altul. Sunt nãscut în Sãlaj ºi
trãiesc în Maramureº de peste patruzeci de ani. N-am fost ac tiv ist de partid, nu m-am
combinat nici în maniere hedoniste ºi nici în afaceri oneroase cu vreo structurã localã sau vreo
persoanã maleficã. Cred cã prin acest fel de viaþã mi-am pãstrat un unghi cât mai ferit de
subiectivism observaþional ºi axiologism deformat de interese. Am avut ºi polemici directe cu
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unii performeri din aceastã listã, dar n-am considerat cã stã în puterea pixului meu sã-i exclud! 
Numai Dumnezeu poate cu adevãrat sã ne mãsoare verticalitãþile esenþiale! Iar dacã în
rafturile unei biblioteci pot sã stea „cuminþi” ºi cãrþile lui Eminescu, dar ºi cele ale lui
Macedonski (!) ºi într-o astfel de „companie” selectã trebuie sã coexiste postum (post-factum, 
post-festum, post-scriptum) oameni foarte diferiþi pe care îi uneºte orizontul lor de miºcare. ªi 
apartenenþa la o lume specialã, a elitelor noocratice, a categoriei „homo aedificans”. Fiinþe
frumoase ºi vii prin strãlucirea lor. Prin rolul lor ºi rostul lor! Aºa cum s-a afirmat la
inaugurarea bustului actorului Ion Sãsãran în satul sãu na tal Sãsar (n.n. – bust realizat de
marele sculp tor maramureºean Ioan Marchiº): „Aceasta e statuia unui rol!”. Fiecare dintre
aceste ilustre personalitãþi ºi-au gãsit menirea. Fiecare ºi-a gãsit rostul ºi ºi-a jucat bine rolul
ca într-o piesã de teatru uriaºã, întinsã pe o sutã de ani, începând cu 1 Decembrie 1918. Aceºti
„uriaºi” ºi-au gãsit singuri felul de rostire ºi rostuire ºi au fãcut istorie netãgãduitã de timp. Cu
dãruire de sine totalã, captivi în intimitãþi debordante, atraºi de miraje fascinante ºi poate chiar 
de o chemare divinã, venitã din Cerurile Patriei. Sunt oameni care au gãsit în ei înºiºi resurse
de luminã, pentru ca apoi, pe cale de consecinþã, sã-i lumineze plenar pe ceilalþi. Chiar drumul
lor a fost un drum luminat, mai mult din in te rior, din imperiul speranþelor, dar un drum capabil 
sã-i atragã la lu mina cea adevãratã pe ceilalþi. Cãci e mare lucru în viaþã sã poþi fi producãtor
de luminã sau purtãtor de luminã, mai ales atunci când ne trãim traiectoriile în nopþile istoriei.
FIAT LUX ET LUX FUIT! A fost, cred, deviza acestor oameni de seamã, mottoul lor cãlãuzitor.
Cãci mintea umanã are prin „facere” dumnezeiascã atributul de a lu mina ºi istoria a
demonstrat aceastã putere umanã prin summumul produselor gândirii ºi cunoaºterii, prin
creaþii, descoperiri, invenþii, raþionalizãri…

În consecinþã, aº vrea sã vã închipuiþi aceastã carte aºa cum un minunat pictor l-a
reprezentat pe Johannes Gutenberg, inventatorul tiparului, într-unul din tablourile cele mai
expresive, cu un sul de hârtie desfãcut unde se poate citi „Fiat lux”. Cu câte un sul de hârtie
mi-i închipui ºi eu pe fiecare din „cei „100”, iar dacã putem citi la fiecare paginã „Fiat lux”,
înseamnã cã ne-am împãrtãºit ºi noi din aceste fas ci cule întremãtoare.

*
O enciclopedie a personalitãþilor care au fãcut istorie într-un in ter val de mari cumpene

ºi uriaºe provocãri constituie o piatrã de temelie pentru istoriile prezente ºi viitoare. Istoriile
vãzute prin oameni sunt mai apropiate de adevãr, pentru cã nu-ºi propun sã descrie trasee, ci sã 
le populeze cu oameni de strajã ai acestora, nu detaliazã fapte ale unor armate vincibile sau
invincibile, adesea cu pro file goliathice, cât, mai ales, sã identifice care dintre „uriaºii” noºtri
poartã rolurile de Moise sau Da vid, de ªtefan cel Mare sau Brâncoveanu cel jertfitor de sine ºi
fii. Vieþi mai scurte sau mai lungi, care au creat atmosfere puternice, fie de miºcare naþionalã,
fie de rezistenþã sau performanþã culturalã, toate, însã, sub raza incidentã a acelor lumini care
pot scoate omul din întunecimea de mo ment. Dacã uneori pe Dumnezeu îl putem credita cu
forþa de a gen era miºcãri am ple de parcurgere ºi strãpungere a unor tuneluri spre luminã,
atunci contribuþiile individuale sau sociale memorabile devin repere esenþiale pentru
iluminãri colective, masive ºi strãluminãri per sua sive, permisive.

*
Dupã apariþia acestei cãrþi, se vor naºte ºi clasamente. Unele localitãþi se vor considera

(pe bunã dreptate!) fruntaºe prin multitudinea contribuþiilor pentru Maramureº ºi Þarã, pentru
rezistenþa gliei în faþa furiei rãului, pentru înãlþimile la care au dus stãrile de fapt din ºtiinþã ºi
culturã ale „consãtenilor”, consângenilor sau congenerilor lor. Se va ridica Bãseºtiul ºi
ªiºeºtiul, Ieudul ºi Petrova, dar ºi Sighetul, Seiniul sau Giuleºtiul pentru înrâuririle
binefãcãtoare asupra noastrã ale oamenilor lor! Chiar dacã ºi ei ºtiu cã dupã ce un om devine
personalitate, el nu mai este doar al neamurilor sale, al concitadinilor sau al familiei
ocupaþionale etc., ci devine al zonei, al regiunii, al þinutului, al Þãrii, al istoriei… Aceste

739

100 DE PERSONALITÃÞI MARAMUREªENE CARE AU FÃCUT ISTORIE



revendicãri cu iz axiologic fãcute spre a demonstra celorlalþi „ce oameni mari a dat satul” au
nu numai o savoare aducãtoare de bal sam sufletesc, dar îndrituiesc ºi la mai multã cumpãnire
contemporanã faþã de anumite lucrãri. Aºa cum pretind grecii o „taxã Aristotel”, o „taxã
Sofocle”, o „taxã Eu clid” º.a.m.d. pentru valoarea contribuþiilor acestui neam la ridicarea ºi
consolidarea cu noaºterii, ar putea cere ºi ieudenii o „taxã Bilþiu Dãncuº”, sau petrovenii o
„taxã Bilaºcu” sau una „Filipaºcu” ºi ºiºeºtenii o „taxã Lucaciu” sau bãseºtenii „o taxã George 
Pop de Bãseºti”…, cãci toate aceste personalitãþi n-au rãsãrit dintr-o „þarã fãrã de zare” sau
dintr-un „þinut neîntreþinut” (n.n. – lipsit de gospodari), ci au venit pe lume cu un dat ge netic
excepþional, în care se pot decela ºi rãdãcinile nobiliare, dar ºi elementele de influenþã
topograficã sau topologicã. Satele noastre au fost cen tre ad min is tra tive „radiante” pe axele
vãmilor ce au intrat în istorie (vezi Manuscrisul de la Ieud!) ºi care au pãstrat cu sfinþenie tot
ceea ce au statuat „strãmoºii” dinainte ºi dupã Dragoº ºi Bogdan.

*
Lucrarea de faþã constituie Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri în Mara -

mureº. Un nume de botez înscris ma jus cu lar în buna tradiþie culturalã a lucrãrilor deschi -
zãtoare de drum prin bornele culturale ale volumelor Cãrþii de Aur publicate în anii 1902-
1915 de Teodor V. Pãcãþian.

Din consideraþie pentru op era-tezaur Cartea de aur a serbãrilor Unirei (1929), în care
sunt mar cate pe pergament numele cele vrednice ale urmaºilor Marii Uniri, „deschisã” la
comanda principesei Alexandrina Gr. Cantacuzino, cu ocazia serbãrilor Unirii desfãºurate la
Alba Iulia, la 20 mai 1929, facem la finalul cãrþii de faþã menþiunile unghiulare urmãtoare:

• Lucrarea noastrã va fi dãruitã urmaºilor familiilor celor 100 de personalitãþi
„înrãmate” în acest Muzeu Viu, autorilor ºi instituþiilor reprezentative pentru direcþiile
contemporane ale Sufletului românesc;

• Persoanele fizice care vor fi gratulate cu acest dar se pot considera ca fãcând parte din
„analele zilelor de azi” ce prefigureazã „oglinzile zilelor de mâine” ºi vor beneficia de un
semn însoþitor sub forma unei diplome bine specificate. Dacã palingenezia româneascã
întemeiatã de Ion Heliade Rãdulescu folosea ca promotor de „renaºtere” cultul lui Mihai
Viteazul, eroul naþional al Primei Uniri a Românilor, ºi al Arhanghelului Mihail, ca model
arhetipic pentru ostaºii Domnului, iar ul te rior regele mi nor Mihai ºi Marele Voievod de Alba
Iulia Mihai I, însoþiþi de cultul eroilor rãzboiului (Ordinul Mihai Viteazul), este pe deplin
justificatã o nouã filosofie contemporanã palingenezicã ce construieºte „idei de mântuire
naþionalã” prin viteji ºi vitejii contemporane. 

Dacã la încoronarea marelui rege Ferdinand I în 1914, Nicolae Filipescu menþiona
vizionar: „Eºti trimisul lui Dumnezeu ca sã împlineºti visul unui neam”, de ce nu s-ar putea
considera a fi în „misiune divinã” toþi aceia care îºi sfinþesc destinele prin evoluþii caris -
matice? Rãspunsul poate fi gãsit în vieþile exemplare ºi în istoriile revelatoare. Cãci salvarea
naþionalã sau mântuirea româneascã se întemeiazã ax ial ºi ax i om atic pe jertfele pentru patrie! 

*
Ev i dent cã rãspunderea pentru studiile publicate în acest volum CENTENAR aparþine

autorilor. Dar cum nu ne derobãm nici noi, la acest „examen” vom spune cã suntem dispuºi sã
primim ºi critici, ajustãri, completãri. Oricum, prin acest „exerciþiu documentar”, ne-am
îmbogãþit baza de date proprie în mod substanþial. La adresa de email bibli oteca@biblio -
tecamm.ro suntem dispuºi sã primim ºi aprecieri!
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Tabula contributoria

Aceastã carte despre elitele maramureºene ale ultimului secol este un omagiu, o sintezã ºi un
exerciþiu reflexiv ce ºi-a propus sã promoveze biografismul la locul cuvenit pe coordonatele cog ni tive
ºi axiologice ale istoriei. Personalitãþile care ºi-au creat destin prin opere durabile ale vieþii ºi care au
atins indici sociali de excelenþã în diferite domenii se prezintã acum în faþa cititorilor prin exerciþiul
profesional ºi vocaþional al unui colectiv em i nent, cu autoritate în materie demonstratã.

Teodor Ardelean, coordonator ºi postfaþator. Este ctitorul ºi directorul Bibliotecii Judeþene „Petre
Dulfu” Baia Mare ºi al Centrului de Cercetare ºi Documentare Baia Mare al Academiei
Române. S-a nãscut la 14 iunie 1951 în satul Moigrad-Porolissum, comuna Mirºid, judeþul
Sãlaj. Lucreazã în Maramureº din 1977 ca bibliotecar, in struc tor cul tural ºi di rec tor. A
terminat Facultatea de Istorie-Filozofie la Cluj-Napoca. În anul 2008 ºi-a susþinut strãlucit
teza de doctorat Limba românã ºi cultivarea ei în preocupãrile ASTREI (conducãtor ºtiin -
þific: prof. univ. dr. Gheorghe Pop). A fost primul absolvent al ªcolii doctorale de filologie de 
la Baia Mare. Lucrarea a fost publicatã în 2009 ºi premiatã de Ac a de mia Românã în 2011.
Din partea celui mai im por tant fo rum al ºtiinþei ºi culturii – Ac a de mia Românã – a mai primit
la 19 decembrie 2013, „Distincþia Culturalã” pentru promovarea culturii române în lume ºi
pentru colaborarea apropiatã cu Ac a de mia Românã, Medalia „George Bariþiu”, în 2014, ºi, la 
17 mai 2016, Distincþia „Meritul Ac a demic”, cu ocazia sãrbãtoririi a 150 de ani de la
înfiinþarea Academiei Române. Dr. Teodor Ardelean este autor al volumelor: Fariseii lui
Iehova (1983), Din Hiperboreea… în Ibe ria. Primele biblioteci româneºti în Spania (2007),
Limba românã ºi cultivarea ei în preocupãrile ASTREI (2009), Asociaþiunea ASTRA ºi limba
românã (2011), Blidaru: un om, o viaþã, o legendã. Rezistenþa armatã din munþi – din
dosarele Securitãþii (2014, cu Marin Bancoº), Pietre unghiulare pentru o… bibliotecã de idei
(2015), Rosturi ºi rostiri (2016), Gânduri pentru o… Bibliotecã de idei (2017). A fost distins
cu Medalia „Meritul cul tural” de cãtre Preºedinþia României, în 2004 ºi cu titlul de Cetãþean
de onoare al municipiului Baia Mare pentru „puterea de a menþine nestins focul sacru din
sanctuarul cãrþii” (2011), Crucea Voievodalã Maramureºeanã pentru laici, „pentru con -
tribuþia adusã la bunul mers al Epis copiei ºi pentru susþinerea substanþialã ºi permanentã a
activitãþilor pas to ral-misionare, cul tural-teologice ºi so cial-filantropice” (2014), precum ºi
cu zeci de diplome de excelenþã din partea unor instituþii cul tural-ºtiinþifice din þarã ºi
strãinãtate. A fost gratulat cu titlul de doc tor honoris causa al Universitãþii de Vest „Vasile
Goldiº” Arad, fiind primul dec an al Filialei din Baia Mare a acesteia. Este redactorul-ºef al
revistei Fa milia românã. A înfiinþat 12 biblioteci româneºti în strãinãtate (Chiºinãu, Biserica
Albã, Salamanca, Alcalá de Henares, Coslada, Alicante, Glas gow, Mon treal º.a.) ºi mai
multe „colþuri româneºti” în Europa.

ªtefan Viºovan, lector de carte ºi prefaþator. Este cercetãtor ºtiinþific la Fondul documentar al
Academiei Române din cadrul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare. S-a nãscut la
data de 14 au gust 1945 în localitatea Fereºti, judeþul Maramureº. Din anul 1991 este doc tor în 
filologie al Universitãþii din Bucureºti cu teza Interferenþe româno-ucrainene în toponimia
Maramureºului (coordonator ºtiinþific: acad. Gheorghe Mihãilã), publicatã în anul 2001, la
Editura Umbria, premiatã în cadrul manifestãrii „Cãrþile anului 2002”. ªtefan Viºovan ºi-a
desfãºurat activitatea didacticã în cadrul Catedrei de filologie slavã a Facultãþii de Litere a
Universitãþii „Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca ºi în al celei de limba ºi literaturã românã a
Facultãþii de Litere a Universitãþii de Nord Baia Mare. A fost re dac tor-ºef al cotidianului
Opinia din Baia Mare ºi prodecan al Facultãþii de ªtiinþe Umaniste a Universitãþii „Vasile
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Goldiº” Arad, Filiala Baia Mare. Este re dac tor-ºef ad junct al revistei trimestriale de culturã ºi 
credinþã româneascã Fa milia românã ºi autor al volumelor Monografia toponimicã a Vãii
Izei (Cluj-Napoca, Editura Mega, 2005), Studii ºi articole de onomasticã (Editura Uni -
versitãþii de Nord Baia Mare, 2007), Toponimia Þãrii Lãpuºului (Editura Universitãþii de
Nord Baia Mare, 2008) ºi coautor la Dicþionar de frecvenþã a numelor de familie din
Maramureº (2008) ºi Valea Izei. Studii de onomasticã ºi dialectologie (2012) – ambele
tipãrite de Editura Universitãþii de Nord Baia Mare. A participat la peste ºaizeci de sesiuni de
comunicãri ºi simpozioane, dintre care multe cu prezenþe internaþionale, ªtefan Viºovan este
membru al Societãþii de ªtiinþe Filologice din România (din 1976), al Societãþii Române de
Dialectologie (din 2006), al Societãþii Maramureºene de Onomasticã ºi Dialectologie (din
anul 2012) ºi al Asociaþiei Slaviºtilor din România (din anul 1976).

Aristiþa Borbei s-a nãscut la 11 aprilie 1963 în comuna Padeº, judeþul Gorj. A absolvit Colegiul
Tehnic Motru. Studiile universitare le-a urmat în cadrul Facultãþii de Sociologie a Uni -
versitãþii Spiru Haret Bucureºti. Are diplomã de mas ter acordatã de Universitatea de Nord
Baia Mare, specializarea etnologie ºi antropologie socialã. Din anul 2000 lucreazã la
Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare la Secþia împrumut carte pentru adulþi, iar din
anul 2011 la Secþia editare publicaþii – depozit le gal, unde a realizat o serie de documentare
biobibliografice aniversare, dintre care amintim: Mihai Dãncuº – 70 (2012), Achim Valeriu –
90 (2013), Vida Gheza – 100 (2013), Nicolae Bud – ªase decenii pentru oameni (2013),
Nicolae Iuga – 60 (2013). A publicat articole în revista Bibliotheca Septentrionalis.

Li ana Pop, bibliotecar, a absolvit Liceul „Mihai Eminescu” din Baia Mare, profilul filologie, dupã
care a urmat cursurile Universitãþii „Al. I. Cuza” Iaºi ºi masteratul  limba românã în con text
eu ro pean la Centrul Universitar Nord Baia Mare. Din anul 2002 face parte din colectivul
Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare. În cadrul Secþiei editare publicaþii – depozit le -
gal a întocmit documentarele biobibliografice aniversare ded i cate prof. univ. dr. Nicolae
Felecan, prof. univ. dr. Gheorghe Pop, fostului deputat Nicolae Bud, poeþilor Viorel Mureºan 
ºi Ioan Moldovan, ziariºtilor Augustin Cozmuþa ºi Vasile Gaftone etc. În cadrul concursului
„Cãrþile Anului 2009” i-a fost acordat premiul spe cial al juriului pentru realizarea volumelor
omagiale din cadrul colecþiei „Personalitãþi maramureºene – Aniversãri”. Colaboreazã cu
articole la Bibliotheca Septentrionalis, revista de specialitate a Bibliotecii Judeþene „Petre
Dulfu” Baia Mare ºi la revista trimestrialã de culturã ºi credinþã româneascã Fa milia românã.

Li ana Silaghi s-a nãscut la data de 20 octombrie 1963 în Baia Mare. A urmat cursurile Liceului In dus -
trial din ªomcuta Mare, iar studiile universitare la Colegiul Universitar Ped a gogic din cadrul
Universitãþii Oradea. Din anul 2004 a intrat în colectivul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”
Baia Mare, lucrând ca bibliotecar la Secþia pentru copii, iar din anul 2014 la Secþia editare
publicaþii – depozit le gal. A publicat articole în revista Bibliotheca Septen trionalis ºi în
suplimentul acesteia Fascinaþia lecturii, editate de Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare. 

Firuþa ªomcutean, tehnoredactor. Absolventã a Institutului de Subingineri Baia Mare (1988).
Licenþã în comunicare ºi relaþii publice la Universitatea „Vasile Goldiº” Arad, în 2012 ºi
masteratul literatura românã ºi modernismul eu ro pean la Facultatea de Litere a Centrului
Universitar Nord Baia Mare în 2016. Lucreazã la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia
Mare, Compartimentul informatizare, din 1992. În perioada 1997-2000 a lucrat ca tehno -
redactor pentru publicaþia localã Graiul Maramureºului. A tehnoredactat, de-a lungul tim -
pului, vol ume ºi reviste editate de Biblioteca Judeþeanã. Printre cele mai importante: File de
cronicã. Þinuturile Chioar, Codru, Lãpuº, Maramureº. Volumul I (din paleolitic pânã în
1918) ºi colecþia revistei Fa milia românã, începând cu anul 2008.
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Autorii studiilor

Dan V. Achim, profesor de istorie, s-a nãscut în 30 au gust 1950, la Sãlacea, judeþul Bihor. A absolvit
Facultatea de Istorie ºi Filozofie, specialitatea istorie din cadrul Universitãþii
„Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca. A fost profesor la mai multe instituþii de învãþãmânt din Baia
Mare, dar cea mai lungã perioadã a predat la ªcoala Gimnazialã nr. 18. Între anii 1980-1984 a
fost di rec tor la Clubul Tineretului din Baia Mare. A debutat publicistic în revista Freamãt, a
Colegiului Naþional „Vasile Lucaciu”, cu un articol despre personalitatea „Leului de la
ªiºeºti”. A publicat numeroase articole ºi studii pe teme istorice în reviste de culturã din
Maramureº: Astra maramureºeanã, Pro Unione, Graiul Maramureºului. A fost membru
fondator al Editurii „Gutinul” din Baia Mare. Este re dac tor-ºef al revistei Pro Unione ºi
membru activ al Fundaþie Culturale Pro Unione. Prof. Dan V. Achim a fost iniþiatorul
proiectului ºcolar „Arta lemnului în Maramureº, biserici de lemn, monumente de
arhitecturã”, cu care a ocupat locul al III-lea la Concursul Naþional Liceal de la Braºov, în anul
2008, ºi al proiectului cul tural „Paºi împreunã”: antologie literarã, realizat în colaborare cu
Cenaclul Scriitorilor din Maramureº.

George Achim, profesor universitar doc tor la Facultatea de Litere a Universitãþii Tehnice Cluj-Na -
poca/ Centrul Universitar Nord Baia Mare. Directorul ªcolii Doctorale de ªtiinþe Umaniste.
Este poet, eseist ºi critic literar. Membru al Uniunii Scriitorilor din România. S-a nãscut la 27
februarie 1960, în localitatea Valea Chioarului, judeþul Maramureº. Face studiile liceale ºi
universitare la Cluj-Napoca ºi Bucureºti. Este absolvent al Facultãþii de Litere, specialitatea
românã-spaniolã (1983). Doc tor în litere al Universitãþii Bucureºti, cu teza Uto pia negativã
în literatura românã (2001). În timpul studenþiei este membru în redacþia Echinox. Dupã
terminarea facultãþii va fi profesor de limba ºi literatura românã la Carei ºi Satu Mare, pânã în
ianuarie 1990. Contribuie la apariþia primului ziar liber postcomunist de la Satu Mare (23
decembrie 1989), Gazeta de Nord-Vest, din al cãrui comitet di rec tor face parte în primele luni 
ale anului 1990. Între 1990 ºi 1991 este ºef de departament la ziarul Dreptatea ºi re dac tor-ºef
la sãptãmânalul bucureºtean Epoca. Bursier al Consiliului Europei (1993-1994). Sen a tor
PNÞCD în Parlamentul României, 1996-2000. Secretar al Comisiei de politicã externã al
Senatului României. La începutul anilor ’90, devine lector, iar apoi parcurge toate treptele
ierarhiei universitare, în cadrul Universitãþii de Nord Baia Mare, mai apoi al Universitãþii
Tehnice Cluj-Napoca. Profesor universitar, din anul 2009. Conducãtor de doctorat. În
perioada 2008-2012 a fost Gastlektor la Universitatea Viena. Prezent cu contribuþii literare ºi
articole de specialitate în peisajul revuistic românesc. Prezent în mai multe antologii ºi
dicþionare literare. Cãrþi publicate: Înãlþarea la sunet, versuri, Editura Dacia, 1984 • Dinspre
ieri spre nicãieri, versuri, Editura Dacia, 1994 • Iluzia ipostaziatã. Utopie ºi distopie în
literatura românã, Editura Limes, 2002 • Un vis curioz. Pagini de utopie româneascã, Editura
Risoprint, 2003 • Revolte ºi consimþiri. Scriitori români din secolul XX, Editura Dacia, 2004 • 
Rãsfãþuri ºi melancolii. Scriitori români din secolul XX, Editura Limes, 2007 • Formule
poetice româneºti din secolul XX, Editura Universitãþii de Nord, 2009 • Dulceþuri din fructe
târzii de pãdure, versuri, Editura Brumar, 2010 • Sita de cearã. Istorii din istoria unui þinut
transilvan, Editura ªcoala Ardeleanã, 2017. Traduceri: Reu ben Markham, România sub
jugul sovietic, traducere din limba englezã, Editura Fundaþia Ac a de mia Civicã, 1996.

Gheorghe Andraºciuc, profesor de limba ºi literatura românã la Colegiul Naþional „Dragoº-Vodã”
din Sighetul Marmaþiei. S-a nãscut în 25 septembrie 1972. În anul 1997 a absolvit Facultatea
de Lim bi ºi Literaturi Strãine, specialitatea rusã-românã din cadrul Universitãþii Bucureºti. În 
anul 2010 a obþinut titlul de doc tor în filologie la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba
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Iulia. În perioada martie 2010 – septembrie 2011 a fost consilier al prim-ministrului pe
probleme de învãþãmânt. Este autor al lucrãrii Alexandru Ivasiuc sau „vocaþia speculaþiei
teoretice” (Cluj-Napoca, 2013) ºi coautor al lucrãrii Monografia comunei Rona de Sus
(Sighetul Marmaþiei, 2010). A publicat numeroase articole ºi studii de specialitate în reviste
din Maramureº ºi din þarã: Iluminãri, Filarmonica, ªcoala maramureºeanã, Nord literar,
Graiul Maramureºului, Oglinda literarã, Înãlþãri, Acta Musei Maramorosiensis, Curierul
ucrainean etc. A participat cu lucrãri de specialitate la diferite conferinþe ºi colocvii din þarã
ºi din strãinãtate. Pentru activitatea sa a primit numeroase premii ºi distincþii.

Laviniu Ardelean s-a nãscut la 25 februarie 1977, în Zalãu, judeþul Sãlaj. A absolvit studiile liceale la
Liceul „Mihai Eminescu” din Baia Mare, profilul uman – secþia filologie. A urmat cursurile
universitare la Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad, filiala Baia Mare, Secþia
istorie-geografie (1998-2002). Are cursuri de mas ter la Universitatea de Vest „Vasile
Goldiº” Arad, Filiala Baia Mare, Facultatea de Drept, Managementul Admi nistraþiei Publice
Lo cale ºi Statutul Funcþionarului Pub lic (2005-2006). În prezent lu creazã ca bibliotecar, ºef
serviciu la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, Secþia fondul documentar al
Academiei Române. Colaboreazã cu articole la publicaþiile bibli otecii, respectiv Fa milia
românã ºi Bibliotheca Septentrionalis. Este coautor, alãturi de Laura Temian, Lazãr Temian,
Valentin Bãinþan, Zamfir Dragomir, la lucrarea cu caracter enciclopedic File de cronicã:
þinuturile Chioar, Codru, Lãpuº, Maramureº. În cadrul bibliotecii realizeazã calendarul cul -
tural anual al activitãþilor culturale ºi al manifestãrilor de popularizare a colecþiilor bibliotecii 
Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare. 

Gavrilã Babiciu, col o nel (r.), s-a nãscut la 27 septembrie 1948, în localitatea ªiºeºti. Este absolvent al 
ªcolii de Ofiþeri de Poliþie din Bucureºti (1968) ºi al Facultãþii de Drept din Cluj-Napoca
(1970). A fost ºeful Serviciului circulaþie pe judeþul Maramureº cu grad de col o nel. Este
preºedinte al Asociaþiei „Renaºterea ºiºeºteanã”, asociaþie pe care a înfiinþat-o dupã ieºirea la
pensie ºi care are ca scop desfãºurarea unor activitãþi menite sã contribuie la dezvoltarea
economicã ºi culturalã a comunei ªiºeºti. Lucrãri publicate: Drum cu prio ritate (Baia Mare,
1997), Codul rutier (Baia Mare, 2002), ªiºeºti – vatrã strãbunã, 6 vol ume (Baia Mare,
2002-2016), Codul rutier – comentat ºi adnotat (Baia Mare, 2006). În ziarul lo cal Graiul
Maramureºului a publicat numeroase articole de legislaþie rutierã ºi a redactat cinci numere
din revista Renaºterea ºiºeºteanã. Colonelul Gavrilã Babiciu a efectuat nu meroase studii
privind siguranþa circulaþiei în municipiul Baia Mare ºi judeþul Maramureº, studii care au
ajutat la îmbunãtãþirea traficului rutier. A fost decorat cu Ordinul „Meritul Militar” (clasele
III, II, I).

Marin Bancoº, col o nel, ºeful Direcþiei Judeþene de Telecomunicaþii Speciale, s-a nãscut la 27 mai
1966, în localitatea Urmeniº, comuna Bãiþa de sub Codru. A absolvit Facultatea de Elec -
tronicã ºi Telecomunicaþii din cadrul Institutului Politehnic Bucureºti ºi Facultatea de
Matematicã ºi Informaticã a Universitãþii „Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca. În perioada
2000-2006 a absolvit studii postuniversitare la Universitatea „Transilvania” din Braºov ºi la
Colegiul pentru Studii Internaþionale ºi de Securitate din Garmisch-Partenkirchen,
Germania. Este coautor la lucrarea Un om, o viaþã, o legendã – BLIDARU. Rezistenþa armatã
din munþi (Arad, 2014). Pasionat de matematicã, Marin Bancoº a semnat nu meroase articole
în reviste de specialitate (Gazeta matematicã, Cre ative Math e mat ics and In for ma tics, North
Uni ver sity Baia Mare, Ar gu ment, Revista de matematicã din Timiºoara) ºi a propus pro -
bleme pentru Concursul interjudeþean de matematicã „Grigore C. Moisil”. Pentru meritele
sale a fost decorat de cãtre Preºedinþia României cu: Ordinul Virtutea Militarã în Grad de
Ofiþer (2002), Ordinul Naþional pentru Merit în Grad de Cavaler (2011), Ordinul Naþional
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pentru Merit în Grad de Ofiþer (2014) ºi Ordinul Naþional Steaua României în Grad de
Cavaler (2017).

Laurenþiu Batin, primar al comunei natale Giuleºti (n. 21 oct. 1966), este doc tor în filosofie cu teza
Filosofia politicã a lui André Glucksmann, filosof ºi figurã de seamã a intelectualitãþii
franceze. În 2016, pentru a doua tezã de doctorat, în domeniul istorie la Universitatea „ªtefan
cel Mare” din Suceava (Instituþii fundamentale din Maramureº în perioada interbelicã:
Armata ºi Biserica Ortodoxã), dr. Laurenþiu Batin a primit aprecierea superlativã: magna
cum laude. În 2016 i-a fost decernat Premiul „Mihail Kogãlniceanu” al Academiei Române
pentru volumul Maramureºul ºi maramureºenii în Primul Rãzboi Mondial. Dr. Laurenþiu
Batin este un pasionat cercetãtor al istoriei Maramureºului, contribuind cu informaþii
pertinente le gate de personalitãþile acestui þinut în lucrãrile Destinul unui erou (Editura
Ethnologica) ºi Oameni de seamã ai Maramureºului. Dr. Ion de Kovats (Limes, 2017).

Gheorghe Mihai Bârlea s-a nãscut la 10 februarie 1951, în localitatea Nãneºti, comuna Bârsana. În
anul 1980 a absolvit Facultatea de Filosofie, iar în anul 1993 Facultatea de Drept, ambele la
Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaºi. În anul 2000 a obþinut titlul de doc tor în sociologie la
aceeaºi universitate. A deþinut numeroase funcþii politice ºi ad min is tra tive în Baia Mare ºi
Sighetul MarmaþieI. Între anii 1997-2000 a fost pre fect al judeþului Maramureº, iar în
perioada 2001-2007 di rec tor al Memorialului Victimelor Comunismului ºi al Rezistenþei
Sighet. În perioada 2008-2012 a fost sen a tor de Maramureº în Senatul României. A debutat în 
paginile revistei Astra cu un ciclu de poeme, în anul 1970. Este autor al volumelor: Lasã-te
prãdat (versuri, Sighetul Marmaþiei, 1998), Clipa în formã de aripi (Cluj-Napoca, 1998),
Mentalitãþi în tranziþie (Cluj-Napoca, 2003), Eminescu. Teme metafizice ºi sociologice
(Cluj-Napoca, 2004), Um bra lucrurilor (Cluj-Napoca, 2010), Elitã academicã în în chi -
soarea politicã de la Sighet (Baia Mare, 2017, împreunã cu Andrea Dobeº). A colaborat la:
Convorbiri literare, Fa milia, Tri buna, Luceafãrul, Steaua, Astra, Mara mureº, Metamorfoze, 
Scânteia tineretului, Graiul Maramureºului, Opinia, Pro Unione. Este unul dintre iniþiatorii
simpozioanelor „Me mo rialul Sighet” ºi ai Festivalului Naþional de Poezie de la Sighetul
Marmaþiei. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România ºi membru al Uniunii
Sociologilor din România.

Sorina Beretean s-a nãscut la data de 30 ianuarie 1960, în Jibou, judeþul Sãlaj. A absolvit studiile
liceale în Baia Mare, la Colegiul Naþional „Vasile Lucaciu”, dupã care a urmat cursurile
Facultãþii de Mecanicã, Secþia maºini-unelte, din cadrul Institutului Politehnic din Cluj-Na -
poca. Are diplomã de mas ter, specializarea drept comunitar, acordatã de Uni versitatea
„Vasile Goldiº” Arad (2008). A început sã lucreze ca bibliotecar din anul 1990 la Biblioteca
Universitãþii de Nord Baia Mare. Odatã cu darea în folosinþã a noului sediu al Bibliotecii
Judeþene „Petre Dulfu” din Baia Mare, în anul 2000, este numitã bibliotecar în cadrul
Compartimentului achiziþii, prelucrare, donaþii, relaþii cu editurile, (actualmente ºef
serviciu). A publicat articole de specialitate în revista Bibliotheca Septentrionalis ºi a
colaborat la revista Fa milia românã.

Mircea Bochiº, sculp tor, pictor ºi grafician. S-a nãscut pe data de 16 februarie 1950, Borºa, judeþul
Cluj. A absolvit Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca. Din anul 1981
devine membru al Uniunii Artiºtilor Plastici din România. De-a lungul anilor, Mircea Bochiº
ºi-a derulat proiectele culturale pe traseul Paris-Baia Mare ºi s-a ocupat de tabere de sculpturã 
în þarã ºi peste hotare, organizând primul muzeu im por tant de artã contemporanã – Muzeul
„Florean” de la Baia Mare. Revista de culturã Nord literar este ilustratã cu lucrãri ale
artistului Mircea Bochiº. „Peisagistica lui Bochiº este o creaþie eminamente mentalã, un
produs pur al ficþiunii ºi al puterii de imaginaþie”, declara criticul de artã Pavel ªuºarã în
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România literarã nr. 50/2003. În 2016, la prestigioasa editurã francezã Harmattan, apare
lucrarea La nom i na tion dans l’art. Etude des oeuvres de Mircea Bochis, peintre et sculpteur,
semnatã de Marcienne Mar tin. Pentru meritele sale artistice, pentru locul prestigios deþinut în 
comunitatea artisticã localã, pentru palmaresul creaþiei, în anul 2006, de Ziua Artistului Plas -
tic Bãimãrean, i-a fost decernatã distincþia „Artistul plas tic al anului”. A fost distins cu
Premiul al doilea la Competiþia Internaþionalã Water col our; Premiul al doilea la Concursul
Internaþional Ex-Li bris Is rael; Premiul „Margareta Sterian” ºi Premiul Naþional pentru cea
mai bunã ilustraþie, realizând grafica la volumul Sissi, autor Pavel ªuºarã.

Nicolae Bolea, preot profesor dr. de istoria Bisericii Ortodoxe Române ºi istoria Bisericii Universale
la Seminarul „Simion ªtefan” din Alba Iulia. A urmat Seminarul Teologic la Cluj-Napoca
(1968-1973), Institutul Teologic din Bucureºti (1974-1978) ºi, începând cu data de 1
septembrie 1977, a devenit angajat al Centrului eparhial din Alba Iulia pânã în anul 1989.
Apropiat al episcopului Emilian Birdaº, la împlinirea a 40 de ani de la întronizarea sa ca
episcop al Eparhiei Alba Iuliei, prof. Nicolae Bolea a elaborat, în colaborare cu fiul sãu, preot
Vir gil Bolea, o lucrare intitulatã Episcopul Emilian ºi reînfiinþarea scaunului vlãdicesc de la
Alba Iulia (Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2016).

Daliana Bonaþ, di rec tor ad junct de specialitate la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, din
anul 2018. S-a nãscut pe data de 19 februarie 1978, în localitatea Remeþi pe Someº,
Maramureº. Bibliotecara Daliana Bonaþ este absolventã a Universitãþii „Babeº-Bolyai”
Cluj-Napoca, Facultatea de Filosofie ºi Istorie, Secþia biblioteconomie-arhivisticã (2000),
precum ºi a Universitãþii de Nord Baia Mare – Facultatea de Litere, specializarea ro -
mânã-englezã (2002). În 2006, obþine di ploma de mas ter în man age ment educaþional,
acordatã de Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad, Filiala Baia Mare. A lucrat ca
profesor suplinitor de limba englezã (1997-1998) la ªcoala Gimnazialã „Dimitrie Cantemir”
ºi ªcoala Gimnazialã „Alexandru Ivasiuc” Baia Mare. În perioada 2000-2001 a activat ca
bibliotecar la ªcoala Gimnazialã „Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare, iar începând cu anul
2002, a fost încadratã ca bibliotecar la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare,
Departamentul completarea ºi organizarea colecþiilor. Publicã articole în reviste de spe -
cialitate ºi este formator al Centrului de Formare ºi Dezvoltare Pro fesionalã al Asociaþiei
Naþionale a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România.

Vlad Ioan Bondre, bibliotecar la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare. S-a nãscut pe data de 
17 iunie 1991. A obþinut titlul de doc tor în Teologie, specialitatea Misiologie ºi ecu me nism
din cadrul Universitãþii „1 Decembrie” Alba Iulia, în luna septembrie 2018. Dispune de o
licenþã în teologie ortodoxã pastoralã ºi mas ter în teologie creºtinã ºi spiritualitate eu ro -
peanã în cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere. Pe lângã
activitatea didacticã, desfãºuratã în cadrul unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar ºi
universitar (între anii 2015-2018), ºi cea misionar-filantropicã, este dirijor ºi organizator de
cor bisericesc.

Vasile Borca, lector universitar la Centrul Universitar Nord Baia Mare. S-a nãscut la 22 decembrie
1953, în localitatea Mara, comuna Deseºti. În anul 1973 a absolvit Seminarul Teologic
Ortodox din Cluj-Napoca, iar în anul 1977, Institutul Teologic Ortodox de Grad Uni versitar
din Sibiu. A fost hirotonit preot în anul 1977 de cãtre Arhiepiscopul Vadului, Feleacului ºi
Clujului, Teofil Herineanu. În anul 2004 a susþinut, la Facultatea de Teologie Ortodoxã
„Andrei ªaguna” a Universitãþii „Lucian Blaga” din Sibiu, teza de doctorat cu titlul Omul –
încununare a operei de creaþie. Natura ºi destinul sãu în lu mina revelaþiei biblice a Vechiului 
Tes ta ment. Vol ume publicate: Greco-catolicism ºi ortodoxie pe Mara ºi Cosãu. Tensiuni
postrevoluþionare într-o abordare antropologicã (Baia Mare, 2007), Repere autentice ale

746

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE



umanului (Baia Mare, 2008). A publicat numeroase studii ºi articole de specialitate, ca ma te -
rial documentar pentru cursuri ºi seminarii. Este membru fondator al Societãþii de Studii
Teologice din România (SSTOR) ºi membru în comitetul de redacþie al revistei Studia
Universitatis Septentrionis – Teologia Ortodoxa. În anul 2009, cu ocazia împlinirii unui
deceniu de la înfiinþarea ºi lansarea revistei Dacoromania, Fundaþia „Alba Iulia 1918, pentru
Unitatea ºi Integritatea României” i-a decernat Di ploma de excelenþã „pentru sprijinul moral
ºi ma te rial acordat, atât Fundaþiei, cât ºi revistei sale”.

Ion M. Botoº, de profesie stomatolog, este preºedintele fondator al Uniunii Regionale a Românilor
din Transcarpatia „Dacia” (2001), di rec tor fondator al Muzeului (privat) de Istorie ºi
Etnografie al Românilor din Transcarpatia „Dacia liberã”, re dac tor-ºef al publicaþiei Apºa
(prima în limba românã din Transcarpatia), deputat, sen a tor, autor al câtorva cãrþi de
etnoculturã româneascã ºi a zeci de studii publicate în reviste de specialitate din România,
Ucraina ºi Ungaria. S-a nãscut la 18 ianuarie 1961, în localitatea Apºa de Jos, în dreapta
Tisei. În anul 1984 a absolvit Institutul de Medicinã din oraºul Lvov (Ucraina). Din anul 2003 
este ales preºedinte al Filialei Apºa de Jos a Societãþii Culturale Pro Maramureº
„Dragoº-Vodã” din Cluj-Napoca. Pentru prodigioasa sa activitate de promovare a vieþii
culturale a românilor din dreapta Tisei, Ion M. Botoº a fost gratulat cu Di ploma de excelenþã
acordatã de Consulatul Gen eral al României la Cernãuþi (2010), cu titlul de Cetãþean de
Onoare al localitãþii Apºa de Jos (2003), cu di ploma acordatã de Ac a de mia Românã, Centrul
de Studii Transilvane (2009), di ploma de onoare acordatã de Primãria Apºa de Jos (2010) etc. 
Dintre volumele scoase de sub tipar enumerãm: Români din Transcarpatia (Târgoviºte,
2003), La nord de Tisa în „România Micã” (Cluj-Napoca, 2006), „România Micã” ºi Marea 
Unire (Sighetul Marmaþiei, 2009) etc. 

Angela Buciu s-a nãscut la 5 octombrie 1942, în satul Cheud, comuna Nãpradea, judeþul Sãlaj.
Studiile liceale ºi cele universitare le urmeazã la Baia Mare: Liceul nr. 3 ºi Institutul Ped a -
gogic, Secþia filologie. A fãcut completare de studii la Facultatea de Filologie a Universitãþii
„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca. A urmat cursuri in ten sive de specialitate în cadrul An -
samblului „Transilvania” Baia Mare. A debutat ar tis tic în 1960 la Ansamblul „Maramureºul” 
din Baia Mare, iar debutul Ra dio a fost în 1964, cu piesa „Mociriþã cu trifoi”. Are o bogatã
activitate artisticã concretizatã în discuri Electrecord, casete, CD, însumând 120 de înre -
gistrãri muzicale din diferite zone folclorice, realizate alãturi de dirijori de marcã ai genului.
A înregistrat emisiuni Ra dio ºi TV, numeroase spectacole în þarã ºi strãinãtate. În planul
activitãþii ºtiinþifice are nenumãrate cercetãri, explorãri ºi culegeri muzicale, texte literare,
studii despre datini ºi obiceiuri tradiþionale, cos tume populare în spe cial din zonele ºi
subzonele Maramureºului. A scris, alãturi de Augustin Botiº, volumul Destin neliniºtit
(Editura „Dacia”, 2002), iar în compendiul etno mu zicologic al repertoriului per sonal Lada
de zestre (Editura Eurotip, 2007) este cuprinsã toatã maturitatea ºi experienþa de o viaþã de
art ist. A obþinut rezultate deosebite pe plan cul tural: Premiul Naþional de Excelenþã pentru
contribuþia de excepþie la promovarea ºi punerea în valoare a folclorului românesc, acordat
de Ministerul Culturii ºi Cultelor (2002), Medalia „Meritul cul tural” clasa a II-a, Ordinul
„Crucea Naþionalã – Serviciul Credincios” clasa a III-a (2003), Ordinul „Meritul cul tural” în
Grad de Co mandor (2004). În anul 2004 a fost aleasã deputat PRM.

Viorel Câmpean, bibliotecar la Biblioteca Judeþeanã din Satu Mare, s-a nãscut pe data de 11 iulie
1969 în Satu Mare. Este licenþiat în istorie-geografie, diplomã obþinutã la Universitatea
„Vasile Goldiº” Arad, Filiala Baia Mare. Este doc tor în istorie (2012), titlu obþinut la
Institutul de Istorie „George Bariþiu” din Cluj-Napoca (coordonator ºtiinþific Gelu Neamþu),
cu o tezã dedicatã personalitãþii unui cãrturar paºoptist care a trãit un sfert de veac pe plaiurile 
Sãtmarului, preotul Moise Sora Noac. Pasionat de istoria modernã localã, cãrturarul Viorel
Câmpean a publicat lucrarea, în mai multe vol ume, Oameni ºi locuri din Sãtmar, (vol. I
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Editura Citadela Satu Mare, 2008, vol. II, Satu Mare, 2010, vol. III Satu Mare, 2015), ciclu
care i-a adus o diplomã de merit pentru promovarea valorilor ºi personalitãþilor culturale de
pe plaiurile sãtmãrene. Dr. Viorel Câmpean s-a mai remarcat prin câteva contribuþii mono -
grafice importante pentru istoria unor localitãþi sãtmãrene: Vezendiu (Vezendiu 750 de ani de 
atestare documentarã, Satu Mare, Citadela, 2012), Silvaº (Silvaº, contribuþie monograficã,
Satu Mare, Citadela, 2012), Mãdãras (Mãdãras, contribuþie monograficã, Fersig, Mae stro
Tip, 2017). Dr. Viorel Câmpean semneazã articole ºtiinþifice în revistele de specialitate
Bibliotheca Septentrionalis, Fa milia ro mânã, Biblioteca (Bucureºti), Acta Musei
Porolissensis (Zalãu), Confluenþe (Satu Mare), Revista românã (Iaºi), Eroii neamului (Satu
Mare) etc.

Marius Câmpeanu, muzeograf la Muzeul Judeþean de Istorie ºi Arheologie Maramureº. S-a nãscut la
data de 4 au gust 1975, în localitatea Copalnic-Mãnãºtur. În 1998 a absolvit Facultatea de
Teologie Ortodoxã, Secþia pastoralã a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca, iar în
2011 a obþinut di ploma de mas ter în protejarea, valorificarea ºi managementul patri -
moniului, în cadrul Facultãþii de Istorie ºi Geografie a Universitãþii „ªtefan cel Mare” din
Suceava. Este doc tor în istorie (2015), titlu obþinut la Institutul de Istorie „George Bariþiu”
din Cluj-Napoca al Academiei Române (coordonator ºtiinþific: dr. Simion Retegan), cu teza
Vicariatul Greco-Catolic al Maramureºului între anii 1856 ºi 1930. Din noiem brie 2001 este 
muzeograf la Muzeul Judeþean de Istorie ºi Arheologie Maramureº, iar din noiembrie 2012
este ºeful Secþiei de istorie, în cadrul instituþiei muzeale amintite. A publicat douã lucrãri:
ªcolile confesionale româneºti din Vicariatul Greco-Catolic al Maramureºului. A doua
jumãtate a secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (Târgu-Lãpuº, Editura
Galaxia Gutenberg, 2016) ºi Mari fotografi din Transilvania. Secolele XIX-XX (coordonator;
Editura Eurotip, Baia Mare, 2018). A participat la numeroase sesiuni de comunicãri ºtiin -
þifice organizate de muzee din Braºov, Cluj-Napoca, Deva, Fãgãraº, Me diaº, Suceava, Vaslui 
ºi a publicat cca 200 de materiale ºtiinþifice în anuare, reviste ºi publicaþii de specialitate. De
asemenea, în calitate de comisar de expoziþie, a organizat peste 30 de expoziþii temporare, o
parte dintre acestea fiind itinerate de alte instituþii muzeale din þarã.

Janeta Ciocan s-a nãscut în Timiºoara, judeþul Timiº la 28 noiembrie 1948. Copilãria a petrecut-o în
Timiºoara ºi Arad, iar din 1960 trãieºte în Baia Mare. Studiile liceale le-a urmat la Liceul
„Gheorghe ªincai” din Baia Mare, iar în anul 1971 a absolvit cursurile Facultãþii de Istorie
din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca. A obþinut titlul de muzeograf
etnograf în urma cursurilor de perfecþionare ale Ministerului Culturii, în anul 1985. În 2003
obþine titlul de muzeograf ex pert. Din anul 1971 pânã în prezent, lucreazã ca muzeograf la
Muzeul Judeþean de Etnografie ºi Artã Popularã din Baia Mare. A participat la toate
activitãþile care au dus la existenþa în Baia Mare a muzeului etnografic. A elaborat tematica
expoziþiilor de bazã ale muzeului ºi expoziþiilor cu caracter per ma nent. Este coautoare,
alãturi de regretatul muzeograf Sabin ªainelic, a tematicii Muzeului Satului din Baia Mare.
Cola boreazã cu revista Memoria Ethnologica ºi cu alte reviste de specialitate din þarã ºi din
strãinãtate, publicând numeroase studii ºi comunicãri. Are mai multe studii de specialitate în
anuarele muzeelor din þarã. Este redactorul revistei Bisericii Greco-Catolice din Baia Mare,
Buna Vestire ºi moderatorul emisiunii „În lu mina culturii” de la Ra dio Maria. A publicat cãrþi 
în colaborare sau singurã: (selectiv) Portul pop u lar din Þara Chioarului (Editura Ethno -
logica, 2006), Podoaba în portul pop u lar din nordul României (Editura Ethnologica, 2007),
Pecetare-colecþia preotului Mircea Antal (Editura Mediamira, 2013), Centrul ce ramic Baia
Mare (Editura Ethnologica, 2013), Lemnul în cultura popularã din zonele etnografice ale
judeþului Maramureº (Editura Galaxia Gutenberg, 2016).

748

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE



Vasile Costin s-a nãscut în localitatea Baia Mare, la data de 9 aprilie 1975. Studiile liceale le-a urmat
în Baia Mare la Seminarul Teologic Ortodox, dupã care a urmat cursurile Facultãþii de
Teologie din cadrul Universitãþii „Valahia” din Târgoviºte. În paralel cu studiile uni versitare
a urmat ºi cursuri de neogreacã ºi greaca veche la Facultatea de Filozofie din cadrul
Universitãþii Naþionale ºi Capodistriane din Atena, Grecia. Are diplomã de mas ter
specializarea teologie, acordatã de Facultatea de Teologie din Atena, diplomã de mas ter,
specializarea teologie, obþinutã la Facultatea de Teologie din cadrul Universitãþii „Valahia”
din Târgoviºte ºi diplomã de mas ter, specializarea managementul proiectelor (Facultatea de
ªtiinþe Economice – Universitatea „Valahia” Târgoviºte). În perioada 2005-2011 îºi face
studiile doctorale în domeniul istorie la Universitatea din Târgoviºte. A fost re dac tor la Ra dio 
Cinemar (emisiunea „Viaþa spiritualã”), asistent universitar la Universitatea de Nord din
Baia Mare, Facultatea de Litere, Catedra de teologie, di rec tor la Centrul de Formare Continuã 
ºi Evaluare a Competenþelor în Asistenþa Socialã Rãzvad, judeþul Dâmboviþa. În prezent este
preot paroh în localitatea Handalul Ilbei, judeþul Maramureº. Are participãri la conferinþe
naþionale ºi internaþionale în domeniul teologiei ºi istoriei ºi are studii ºi articole publicate în
revistele de specialitate (teologie ºi istorie), în þarã ºi în strãinãtate.

Dana Au rora Covaci, profesor, s-a nãscut la 8 februarie 1987, în Baia Mare. Este absolventã a
Facultãþii de Litere din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca. În anul 2015 a
obþinut titlul de doc tor în filologie cu teza Gramatica clujeanã în perioada postbelicã sub
îndrumarea profesorului universitar doc tor emerit G.G. Neamþu. Din anul 2017 ocupã funcþia 
de di rec tor al Liceului Teoretic „George Pop de Bãseºti” din Baia Mare. Dana Covaci a
publicat câteva materiale ºtiinþifice în lucrãri de specialitate ºi a prefaþat cartea Fundaþia
„Sfântul Anton de Padova” Ulmeni – 20 de ani de existenþã (Baia Mare, 2016).

Ion Cuceu s-a nãscut pe data de 23 iulie 1941 în Giurtelecul Hododului, judeþul Satu Mare. Este
licenþiat în Filologie la Universitatea „Babeº-Bolyai” Cluj cu o tezã de etnologie: Con cepþia
teoreticã ºi metodologia ªcolii Sociologice de la Bucureºti (iunie 1967, coordo nator ºtiinþific 
conf. univ. dr. Dumitru Pop) ºi doc tor în filologie, cu teza Fenomenul povestitului. O
încercare de abordare sociologicã ºi antropologicã asupra narativitãþii, coord. ºt. prof. dr.
Dumitru Pop (1978). A fost profesor universitar tit u lar la Catedra de studii europene;
codirector al Institutului de Antropologie Culturalã; coordonatorul unor programe de cer -
cetare vizând afirmarea antropologiei culturale ºi a noii etnologii euro pene com par a tive la
Universitatea din Cluj ºi în institutele de cercetãri din România. Afiliere profesionalã:
membru al Comisiei de etnologie ºi folclor a Academiei Române; preºedinte al Subcomisiei
de etnologie ºi antropologie a Filialei Cluj, membru al Con siliului ºtiinþific al Centrului de
ªtiinþe Sociale al Universitãþii „Babeº-Bolyai” Cluj-Na poca, ºef sec tor cercetare; vice -
preºedinte executiv al Comisiei de antropologie ºi etno logie etc. Este coautor ºi iniþiator al
unor lucrãri în cadrul Arhivei de Folclor a Academiei Române: Dicþionarul tezaur al
proverbelor, Corpusul cimiliturilor româneºti, Corpusul ºi tipologia ritualurilor agrare ºi
Corpusul basmelor româneºti despre animale.

Maria Cuceu, etnolog, s-a nãscut pe data de 12 au gust 1947, în localitatea Cãrãsãu, judeþul Bihor.
Dupã cursurile Liceului „Samuil Vul can” din Beiuº, face studii universitare de filologie la
Cluj, devenind profesoarã de liceu ºi apoi cadru di dac tic la Facultatea de Filologie din
Cluj-Napoca. Este doc tor în ºtiinþe filologice cu teza Obiceiul cununii la seceriº în folclor
românesc (1996). Colaboreazã la Anuarul Arhivei de Folclor, Anuarul Muzeului Etno grafic
al Transilvaniei, Anuarul Complexului Muzeal Bucovina etc. Împreunã cu soþul sãu, Ion
Cuceu, a elaborat studiul Vechi obiceiuri agrare româneºti. Tipologie ºi cor pus de texte
(Bucureºti, 1988), „prima tipologie dedicatã unui obicei, unui fapt cul tural studiat în
adâncime, cu mijloace moderne, în unitatea lui struc tural-func þionalã complexã” (Dumitru
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Caracostea). Din anul 2015 este di rec tor institut la Arhiva de Folclor a Academiei Române
Cluj-Napoca.

Mihai Dãncuº, etnograf, muzeograf, ed i tor, pub li cist. S-a nãscut la data de 10 februarie 1942, în
localitatea Botiza. A absolvit Facultatea de Filologie, specialitatea limba ºi literatura românã
a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj (1972), iar din anul 1999 este doc tor în filologie, spe -
cializarea folclor, cu teza Naºterea în tradiþia popularã maramureºeanã. Între anii
1977-2011 a fost directorul Muzeului Maramureºului din Sighetul Marmaþiei. A colecþionat
mii de obiecte muzeale, multe de patrimoniu naþional, ºi peste 100 de unitãþi arhitectonice
pentru Muzeul în Aer Liber. Este membru fondator al Asociaþiei de ªtiinþe Etnologice din
România ºi al Asociaþiei Naþionale a Muzeelor în Aer Liber din România, preºedinte al
Asociaþiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureº (1990). A fost distins cu
Ordinul Meritul Cul tural în Grad de „Mare Ofiþer”, categoria H, „Cercetare ºtiinþificã”
(2004), cu Di ploma de Excelenþã acordatã de Ministerul Culturii ºi Patri moniului Naþional
(2011) ºi cu Di ploma de Onoare acordatã de Ac a de mia de ªtiinþe Etnologice din România
(2012) etc. A contribuit la formarea profesionalã a restau ratorilor, conservatorilor ºi muzeo -
grafilor de la Muzeul Maramureºului din Sighetul Marmaþiei ºi din þarã.

Andrea Dobeº, muzeograf la Memorialul Victimelor Comunismului ºi al Rezistenþei Sighet. S-a
nãscut la 5 martie 1976, în Sighetul Marmaþiei. A absolvit Facultatea de Istorie ºi Filosofie
din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca. În anul 2011 a obþinut di ploma de
doc tor în istorie la Institutul de Istorie „George Bariþiu” al Academiei Române, Filiala
Cluj-Napoca, cu tema Spaþiul concentraþionar comunist din România. Penitenciarul Sighet
(1950-1955), coordonator dr. Gheorghe Iancu. Lucrãri publicate: Iuliu Maniu. Un cre ator de
istorie (Bucureºti, 2008), Reprimarea elitelor interbelice. Colonia „Dunãrea” Sighet
(1950-1955) (Sighet, 2010), Ilie Lazãr. Consecvenþa unui ideal pol i tic (Bucureºti, 2015),
Elitã academicã în în chi soarea politicã de la Sighet (Baia Mare, 2017, în colaborare cu
Gheorghe Mihai Bârlea). A publicat numeroase studii ºi articole de specialitate privind
destinul elitei politice ºi reli gioase interbelice în perioada comunistã.

Gherasim Solovestru Domide s-a nãscut la 10 iulie 1961, în localitatea Rodna, judeþul Bistri þa-
Nãsãud. În anul 1988 a absolvit Institutul de Subingineri din Baia Mare, Secþia electro -
mecanicã tehno logicã, iar în anul 1999 Facultatea de Drept din cadrul Universitãþii
„Bogdan-Vodã” din Baia Mare. A urmat cursurile Institutului de studii doctorale din cadrul
Academiei de Studii Economice Bucureºti ºi a obþinut di ploma de doc tor în economie cu teza
Brokerajul în asigurãri, coordonatã de prof. univ. dr. Dumitru Badea. A deþinut mai multe
funcþii ad min is tra tive la diferite societãþi din Baia Mare. În perioada 2002-2007 a fost
asistent universitar la Catedra de electrotehnicã de la Universitatea de Nord din Baia Mare.
Lucrãri publicate: Convorbiri cu actorul Ion Sãsãran (Baia Mare, 2003), Electronicã –
lucrãri de laborator (Cluj-Napoca, 2008). A publicat poezii, eseuri ºi articole în di verse
reviste ºi ziare: Graiul Maramureºului, Ora adevãrului, Nord literar, ªcoala mara mu -
reºeanã, Rãsunet, Hiperion. Este re dac tor-ºef al revistei Cetatea Rodnei din anul 2005. În
anul 1995 a deschis la Baia Mare, în colaborare cu Muzeul de Mineralogie, Librãria
„Humanitas”. Este membru al Asociaþiei Scriitorilor – Filiala Baia Mare ºi membru al
Asociaþiei Inginerilor din România.

Ioan Mircea Farcaº, spe cial ist în dialectologie românã, geografie lingvisticã, toponimie, semanticã,
sociolingvisticã, foneticã, limba românã contemporanã. S-a nãscut pe data de 18 iulie 1970,
în satul Vad, comuna Copalnic-Mãnãºtur. A obþinut di ploma de doc tor la Universitatea din
Bucureºti, în anul 2007, cu teza Graiurile maramureºene actuale în cadrul dacoromânei,
avându-l coordonator pe prof. univ. dr. Nicolae Saramandu. Este membru al Societãþii

750

100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE



Internaþionale de Dialectologie ºi Geolingvisticã, Bamberg (Germania) ºi membru fondator
al Societãþii Maramureºene de Onomasticã ºi Dialectologie (SMOD). Din 2016 este decanul
Facultãþii de Filologie a Centrului Universitar „Nord” din Baia Mare. În trecut a ocupat
funcþiile de di rec tor ad junct de specialitate – Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”, Baia Mare
(2015-2016); directorul Editurii Universitãþii de Nord, Baia Mare (2005-2012); cercetãtor
ºtiinþific la Institutul de Lingvisticã „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei
Române, Bucureºti (2018). Este autor a cinci cãrþi: Lexicul subdialectului maramureºean
(2009), Graiul ºi etnografia satului Vad (2008), Fonomorfologia sub dia lectului ma ra -
mureºean (2011), Texte dialectale – Maramureº (2011), Teste de limba românã con -
temporanã: gramaticã normativã ºi morfosintaxã (2012) ºi coautor la douã: Valea Izei.
Studii de onomasticã ºi dialectologie (2012), Dicþionar de frecvenþã a numelor de familie din
Ma ramu reº (2007). Coordonator al volumelor: Ieud, strãveche vatrã de culturã româneascã
(2012), Studii istroromâne, autor Vasile Frãþilã (2016), ed i tor (ºi studiu introductiv) al
volumului Graiul ºi folklorul Maramureºului, autor Tache Papahagi, ediþie anastaticã (2017).
Are 70 de articole publicate. În 2014 a primit distincþia „Profesor Bo lo gna”, oferitã de ANOSR
(Alianþa Naþionalã a Organizaþiilor Studenþeºti din România), Bucureºti, iar în 2017 ordinul
„Sf. Iosif Mãrturisitorul”, oferit de Episcopia Ortodoxã a Maramureºului ºi Sãtmarului.

Andrei Fãrcaº, jurnalist, s-a nãscut în 23 octombrie 1950, în Berinþa, comuna Copalnic-Mãnãºtur,
judeþul Maramureº. A fãcut studii de filologie ºi ziaristicã. A lucrat în învãþãmânt (7 ani) ºi în
presã, (42 de ani) în posturile de corector, fotoreporter ºi re dac tor. A fost laureat pe þarã la un
con curs de fotografie, cu o pozã realizatã pe un ºantier de la fostul Combinat Metalurgic din
Baia Mare. În prezent lucreazã la revista trimestrialã Glasul bisericii noastre.

Ilie Gherheº, nãscut la 1 ianuarie 1962 în comuna Petrova. Este lector univ. dr. la Universitatea de
Vest „Vasile Goldiº” Arad, Filiala Baia Mare ºi cercetãtor II, ºef de secþie la Muzeul de
Etnografie ºi Artã Popularã Maramureº. A absolvit Facultatea de Istorie-Filosofie, Uni -
versitatea din Bucureºti, iar din anul 2002 este doc tor în ºtiinþe istorice – Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” Iaºi. Dr. Ilie Gherheº a stabilit raporturi de coordonare, în decursul
carierei sale, cu Comisia de Heraldicã, Sigilografie ºi Genealogie Maramureº (preºedinte),
Societatea de ªtiinþe Istorice din România, Filiala Maramureº (preºedinte), Asociaþia „Pro
Unione” Baia Mare, Maramureº (preºedinte), Asociaþia „Clio Centenar” Petrova, Mara -
mureº (preºedinte), Societatea Culturalã Pro Maramureº „Dragoº-Vodã”, Cluj-Napoca (con -
silier ºtiinþific), colegiul de redacþie al revistei Fa milia românã (membru) etc. În anul
centenarului Marii Uniri, dr. Ilie Gherheº a lansat o carte-eve niment, la Editura Gutinul, cu
titlul Maramureºenii ºi Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, în care a dezvãluit detalii
despre evenimentul care a marcat formarea României moderne. A publicat ºi douã mo -
nografii ale localitãþilor din zona Fisculaº (Fisculaº – amprente monografice: Baia-Sprie,
Cavnic, Dumbrãviþa, ªiºeºti, Fundaþia „Andrei”, Baia Mare, 2012) ºi Bistra (Comuna Bistra
– monografie, Baia Mare, Eurotip, 2011 – coautor).

Mihaela-Cristina Gherheº, profesor de istorie la ªcoala Gimnazialã „Lucian Blaga” din Baia Mare.
S-a nãscut la 10 septembrie 1974, în Ploieºti, judeþul Prahova. A absolvit Facultatea de Istorie 
din cadrul Universitãþii Bucureºti. În anul 2012 a urmat cursuri postuniversitare la Uni -
versitatea „Babeº-Bolyai”, Institutul de Istorie Oralã. Lucrãri publicate: Constantin Stere –
un aris to crat cu destin de revoluþionar (Baia Mare, 2016), De veghe la Curtea Muzei Clio
(Baia Mare, 2016). A publicat numeroase studii ºi articole de istorie în reviste de specialitate
din þarã. Este membrã a Societãþii de ªtiinþe Istorice din România, Filiala Maramureº ºi
membrã în colectivul de redacþie al revistei Apºa.
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Ioan Gogota, bibliotecar la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, a absolvit Ac a de mia de
Poliþie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureºti. A parcurs o carierã militarã la Secþia de informaþii
Maramureº. Între anii 2005-2006 ºi-a definitivat studiile universitare de maste rat, spe -
cializarea drept administrativ ºi statutul funcþionarului pub lic, Universitatea de Vest „Vasile
Goldiº” Arad, Filiala Baia Mare. Din anul 2012 deþine titlul de doc tor în filosofie, Centrul
Universitar Nord Baia Mare. Odatã cu obþinerea acestei calificãri ºtiinþifice, îndeplineºte
funcþia de profesor asociat, asistent de cercetare ºtiinþificã în domeniul ºtiinþe ale
comunicãrii, specializarea jurnalism ºi relaþii publice din cadrul Centrului Universitar Nord.
Ioan Gogota a dobândit o diplomã postuniversitarã în ºtiinþe juridice, specializarea cri -
minalisticã ºi o diplomã de responsabil cu protecþia datelor cu caracter per sonal. Este coautor
al volumelor Metodologia investi gãrii criminalistice a faptelor de corupþie (Baia Mare,
Eurotip, 2008), Etapele in vestigãrii criminalistice a faptelor de corupþie (Baia Mare, Editura
Universitãþii de Nord, 2010), Luarea de mitã (Baia Mare, Editura Universitãþii de Nord,
2011), Darea de mitã (Baia Mare, Editura Universitãþii de Nord, 2011). 

Tinuþa Grec s-a nãscut la data de 24 noiembrie 1973, în comuna Râca, judeþul Argeº. Studiile
gimnaziale le-a fãcut în localitatea natalã, iar cursurile liceale le urmeazã în Bucureºti, la
Grupul ªcolar de Poligrafie ºi Tehnicã Cinematograficã. A absolvit Facultatea de ªtiinþe
Economice din cadrul Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº” din Arad. Este di rec tor al
Bibliotecii Orãºeneºti Borºa. A colaborat la revista Litere a Grupului ªcolar nr. 16 Bucureºti,
unde a publicat poezie. A colaborat cu articole de presã la Informaþia zilei de Maramureº,
Graiul Maramureºului, Glasul Maramureºului, Gazeta de Maramureº, Jurnal MM. În anul
2011 Editura Eurotip din Baia Mare i-a publicat cartea Rãdãcini – O istorie a Borºei în
imagini, 1911-2011, vol. I. Volumele II ºi III au apãrut în anii 2014 ºi 2015 la aceeaºi editurã.
În 2013 publicã Spre Þara fãgãduinþei. Exodul borºenilor spre Occident, carte distinsã în
2014 cu Premiul III în cadrul Festivalului Naþional de Literaturã ºi Folclor „Armonii de
primãvarã”, din Viºeul de Sus. In anul 2017 apare volumul I al cãrþii Din lada de zestre a
Borºei, intitulat Portul pop u lar. Cãmaºa borºeneascã, iar în anul 2018 studiul portului pop u -
lar continuã cu apariþia volumului al II-lea intitulat Portul pop u lar. Pieptarul borºenesc.

Sãluc Horvat, istoric literar ºi bibliograf. S-a nãscut la 23 iunie 1935, în localitatea ªigãu, comuna
Jichiºul de Jos, judeþul Cluj. A absolvit Institutul Ped a gogic din Baia Mare ºi Facultatea de
Filologie a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca. A lucrat peste 30 de ani ca
bibliotecar-bibliograf, di rec tor la Biblioteca Universitãþii de Nord ºi cadru di dac tic uni -
versitar. A fost profesor asociat la liceele „Mihai Eminescu” ºi „Gheorghe ªincai”. A debutat
publicistic în anul 1961, în presa localã. Vol ume publicate : Biblio teconomie – man ual pentru 
clasa a XII-a filologie (Baia Mare, 1979), Mihai Eminescu în memoria timpului (Baia Mare,
1988), Mihai Eminescu. Dicþionar cronologic (Baia Mare, 1994), Gh. Bulgãr: bio biblio -
grafie (Baia Mare, 1996), Introducere în biblioteconomie (Bucureºti, 1996), Însemnãri
despre Mihai Eminescu. Studii ºi articole (Baia Mare, 2000), Liviu Rebreanu: Ion – universul 
uman (Cluj-Napoca, 2002), Însemnãri pe margini de cãrþi (Cluj-Napoca, 2005), Eminescu ºi
comentatorii sãi (Cluj-Napoca, 2009), De la Titu Maiorescu la Petru Creþia: contribuþii la un 
dicþionar al eminescologilor (Bucureºti, 2010), Cartea de-a lungul anilor: momente din
istoria scrisului, a cãrþii ºi a tiparului (Cluj-Napoca, 2015), De la Ion al Glanetaºului la
Apostol Bologa: doi eroi, douã des tine (Cluj-Napoca, 2017). A colaborat cu studii ºi articole
la numeroase reviste de culturã: România literarã, Luceafãrul, Tri buna, Limbã ºi literaturã,
Limba ºi literatura românã, Ateneu, Geneze, Biblioteca, Nord, Archeus, Bibliotheca
Septrentionalis. Este fondator ºi di rec tor executiv al revistei de culturã Nord literar din anul
2003. Sãluc Horvat a fost printre primii profesori care au introdus în planul de învãþãmânt, la
liceele cu profil filologic, studiul biblioteconomiei. Primãria Municipiului Baia Mare i-a oferit
Premiul „Cartea Anului 1996” pentru lucrarea Introducere în biblio teconomie.
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Nicolae Iuga, cadru di dac tic universitar, scriitor ºi jurnalist, s-a nãscut pe 12 iunie 1953 în Sãliºtea de
Sus, judeþul Maramureº. A absolvit Facultatea de Filosofie a Universitãþii din Bucureºti în
anul 1978. A susþinut, în 2002, doctoratul în filosofie la Universitatea „Babeº-Bolyai” din
Cluj-Napoca cu o tezã referitoare la Etica creºtinã. Începând cu anul 2003, Nicolae Iuga este
profesor universitar de filosofie ºi ºtiinþe politice la Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” din 
Arad, Filiala Baia Mare. Dintre volumele publicate amintim: Întoarcerea Casandrei (Baia
Mare, Proema, 1999), Profesorul ºi sirena (Baia Mare, Proema, 2001), Filosofia contem -
poranã despre morala creºtinã (Piteºti, Paralela 45, 2002), Un muzeu de caricaturi (Cluj-
Napoca, Grinta, 2007), Dumnezeu ºi mersul istoriei (Cluj-Napoca, Limes, 2010). Pe 15
decembrie 2017 i-a fost decernat premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române pentru
lucrarea Din istoria marilor idei etice ºi pedagogice (Cluj-Napoca, Grinta, 2015). Prof. univ.
dr. Nicolae Iuga a primit titlul de Cetãþean de Onoare al oraºului Sãliºtea de Sus (2018),
pentru implicarea în organizarea manifestãrii ºtiinþifice „Culturã ºi civilizaþie româneascã în
Maramureº”.

Angela Monica Jucan, bibliotecar la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare. Este absolventã
a Facultãþii de Filologie – Universitatea „Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca, promoþia 1976. A
debutat publicistic dupã vârsta de 40 de ani ºi ed i to rial, câþiva ani mai târziu, cu volumul,
Optimismul bacovian (Cluj-Napoca, Editura Dokia, 1999). Este autoarea documentarelor
biobibliografice ded i cate Înaltpreasfinþitului Jus tin ian Chira, arhiepiscopul Mara mu reºului
ºi Sãtmarului, lui Viorel Thira, Echim Vancea, Aurel Pop, Andrei Dragoº, Gheorghe Pop,
Vasile Borca etc. A abordat cunoscutul personaj Pãcalã al lui Petre Dulfu dintr-o perspectivã
originalã, elaborând cartea de interpretare criticã cu titlul „Patologia” lui Pãcalã sau
simptomatologia sãnãtãþii (Baia Mare, Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”, 2006). Face parte 
din comisia de cenzori a Ligii Scriitorilor Români, înfiinþatã în anul 2007. A coordonat
Bibliotheca septentrionalis, revista de specialitate a Bibliotecii Jude þene „Petre Dulfu” Baia
Mare. În anul 2012, în cadrul Colocviului anual al bibliotecarilor din Maramureº i-a fost
înmânatã di ploma „Cel mai bun bibliotecar al anului”.

Alina Lemnean s-a nãscut în Baia Mare, la data de 6 martie 1978. A absolvit Liceul „Mihai
Eminescu” din Baia Mare, promoþia 1996. Studiile universitare le urmeazã la Facultatea de
Litere, specializarea teologie ortodoxã-litere din cadrul Universitãþii de Nord din Baia Mare,
în perioada 1996-2000. Are masterat în drept administrativ ºi statutul funcþio narului pub lic
(Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad, Filiala Baia Mare). A funcþionat ca profesor de
limba ºi literatura românã în cadrul Grupului ªcolar de Industrie Uºoarã Baia Mare în anii
ºcolari 2000-2002, dupã care s-a dedicat meseriei de bibliotecar, lucrând la Biblioteca
Judeþeanã „Petre Dulfu” din Baia Mare, Secþia sãli de lecturã – carte curentã. Din anul 2008
ocupã funcþia de ºef serviciu al acestui departament. A urmat cursuri de perfecþionare în
biblioteconomie, precum ºi în domeniul informaþional. Cola bo reazã cu articole la revista
Bibliotheca Septentrionalis ºi la revista Fa milia românã.

Vasile Leschian, profesor, s-a nãscut la 5 februarie 1940, în satul Ocoliº, comuna Groºi. A absolvit
Institutul Ped a gogic din Baia Mare ºi Facultatea de Filologie din cadrul Universitãþii
„Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca. A fost învãþãtor în localitãþi din judeþul Maramureº ºi profesor
de limba ºi literatura românã la mai multe licee din Baia Mare. Între anii 1991-2002 a fost
profesor tit u lar la Colegiul Naþional „Mihai Eminescu”. Dupã pensi onare (2002) a lucrat,
prin cumul, la Liceul de Artã, la Colegiul Naþional „Mihai Eminescu” ºi la Biblioteca
Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare. Lucrãri publicate: Afir marea. Studiu monografic ºi
indice bibliografic (Baia Mare, 2004), Rostiri afabile (Iaºi, 2017). A fãcut parte din
colectivul de redacþie al unor lucrãri monografice, a îngrijit ºi prezentat numeroase lucrãri de
specialitate sau creaþie literarã ºi a publicat zeci de studii ºi articole, în presa localã ºi în
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reviste de culturã (Archeus, Nord literar, Pro Unione, Poesis, Bibliotheca Septentrionalis).
Pentru întreaga sa activitate a fost rãsplãtit cu diplome ºi distincþii de cãtre Prefectura
Judeþului Maramureº, Inspectoratul ªcolar Judeþean, Bibli oteca Judeþeanã „Petre Dulfu”
Baia Mare ºi Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii. În anul 2005 a primit Premiul Asociaþiei
Scriitorilor Baia Mare pentru lucrarea Afirmarea. Studiu monografic ºi indice bibliografic.

Cristian Mareº s-a nãscut în anul 1971, la 24 februarie, în Baia Mare. A urmat cursurile Liceului
„Gheorghe ªincai” din oraºul na tal. Este absolvent al Facultãþii de Electrotehnicã ºi al
Facultãþii de ªtiinþe Economice, Secþia informaticã economicã, din cadrul Universitãþii
„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca. A obþinut o diplomã de mas ter în managementul securitãþii 
în societatea contemporanã, acordatã de Facultatea de Istorie ºi Filozofie, din cadrul
Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca. Este colaborator al periodicelor Eroii
neamului ºi Pro Unione, ed i tor a zeci de cãrþi, apãrute la editura proprie SC Editura Marist
SRL. Este autorul mai multor articole de specialitate, lucrãri în presa localã ºi naþionalã,
anuare ºi compendii ale muzeelor de istorie. A participat la activitãþi culturale organizate ºi
desfãºurate de Filiala Maramureº a Asociaþiei Naþionale Cultul Eroilor „Re gina Maria” –
simpozioane, expuneri, evocãri istorice, video proiecþii, prezentãri de carte etc. In prezent
este di rec tor la SC Editura Marist SRL Baia Mare ºi re dac tor-ºef al revistei de istorie militarã
Tactica ºi strategia. 

Ioniþa Michiº, profesoarã. S-a nãscut la 24 septembrie 1968, în Baia Mare. A absolvit Liceul Ped a -
gogic din Sighetul Marmaþiei ºi Facultatea de Litere, specialitatea etnologie, la Centrul
Universitar Nord din Baia Mare. Copilãria ºi-a petrecut-o în satul Glod, în casa bunicilor,
acolo unde a înþeles mai bine lumea satului, obiceiurile ºi tradiþiile locului, dragostea ºi
cãldura omului de la þarã. Toate acestea au determinat-o sã se înscrie la cursuri de masterat la
Centrul Universitar Nord Baia Mare, specialitatea etnologie ºi antropologie socialã. Este
profesor pentru învãþãmântul primar la ªcoala Gimnazialã „George Coºbuc” din Baia Mare,
unde modeleazã generaþii în spiritul unui autentic învãþãmânt cul tural-educativ, urmãrind
conservarea ºi transmiterea zestrei folclorului românesc, a obiceiurilor ºi tra diþiilor mara -
mureºenilor. A publicat articole în reviste cu caracter di dac tic.

Macarie Motogna s-a nãscut la 4 au gust 1974 în localitatea Breaza, judeþul Bistriþa-Nãsãud. A urmat
cursurile Facultãþii de Teologie Ortodoxã din Oradea, iar în anul 2001 s-a înscris la doctorat
în cadrul Institutului de Istorie „George Bariþiu” din Cluj-Napoca ºi a întocmit, sub în -
drumarea prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, membru co re spon dent al Academiei Române, teza 
Monahismul ortodox din Maramureº ºi Transilvania Sep tentrionalã pânã la începutul
secolului al XIX-lea, unde a evidenþiat vechimea creºtinismului ortodox ºi organizarea po lit -
ico-bisericeascã din aceste þinuturi. Lucrarea a fost distinsã cu Premiul „Dumitru Stãniloae”
al Academiei Române pe anul 2016. Pe data de 5 au gust 1989 a intrat ca vieþuitor la
Mãnãstirea Rohia, unde, la 24 iunie 2001 a fost hirotesit protosinghel, iar în 12 aprilie 2009 –
arhimandrit. Este stareþul Mãnãstirii „Sfânta Ana” Rohia, iar din 1 iunie 2018 este ºi exarh
mãnãstiresc. Preºedintele Fundaþiei „N. Steinhardt”, dr. Macarie Motogna a fost distins cu
Di ploma omagialã „Sfinþii Martiri Brâncoveni”, Crucea Sfântul Iosif Mãrtu risitorul (2017) ºi 
Crucea Sloboziei. Este coautor al mai multor cãrþi, a îngrijit cãrþi de autor, a publicat peste
cincizeci de studii, articole, recenzii ºi interviuri în diferite reviste de spe cialitate, a participat
la cincisprezece simpozioane unde a þinut conferinþe, la zeci de emisiuni TV ºi la mai multe
posturi de ra dio.

Ioan Nãdiºan, biolog, s-a nãscut la 3 martie 1930, în localitatea Domnin, judeþul Sãlaj. Este absolvent
al Facultãþii de ªtiinþe Naturale din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca.
Biologul Ioan Nãdiºan a tratat castanul bolnav de can cer de scoarþã, folosind mijloace
biologice, în cadrul proiectului „Sã salvãm castanul comestibil”, proiect finanþat de Uniunea
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Europeanã. A publicat numeroase articole ºi studii în ziare lo cale ºi reviste de specialitate.
Lucrãri publicate: Pietrosul Rodnei – Rezervaþie a Biosferei (Baia Mare, 2000), Conduitã
ecologicã – ghid de orientare practicã (Baia Mare, 2001), Castanul în agonie (Baia Mare,
2005), Caleidoscop ecologic (Baia Mare, 2006). Activitatea sa de biolog s-a concretizat ºi
prin alte lucrãri de specialitate, publicate alãturi de Dorel Cherecheº, Gabriela Ieremia,
Octavian Bandula, Vasile Bologa ºi Marcian Bîrda. Este preºedinte al Asociaþiei Ecologiste
„Cas ta net”, membru al Comisiei Monumentelor Naturii – Cluj, custode onorific al Comisiei
Monumentelor Naturii ºi preºedinte al Consiliului Judeþean de Ocrotire a Naturii.

Ioan Neamþiu s-a nãscut la 19 octombrie 1972, în oraºul Nãsãud. Studiile liceale le-a urmat la Liceul
„George Coºbuc” din Nãsãud, Grup ªcolar de Industrie Uºoarã din Cluj-Napoca ºi Seminarul 
Teologic Liceal Cluj-Napoca. Studii universitare la Cluj-Napoca (Facultatea de Teologie
Ortodoxã, din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai”, între anii 1992-1996) ºi Baia Mare
(Facultatea de Drept, din cadrul Universitãþii „Bogdan-Vodã”, între anii 2000-2003, 2006-
2007). Masterat în teologie, specialitatea teologie biblicã, la Facultatea de Teologie
Ortodoxã, din cadrul Universitãþii din Oradea, între anii 1997-1998. Spe cializare în biblio -
teconomie ºi participãri la conferinþe, simpozioane, work-shopuri ºi cursuri de formare
profesionalã. Colaborator cu articole în revistele Bibliotheca Septentrionalis, Fa milia româ -
nã ºi cotidianul Graiul Maramureºului. Postfaþator la cartea lui Nicolae Goja, Þara Pãcã -
lelilor, apãrutã în anul 2017. Este bibliotecar-metodist la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”
Baia Mare.

Ioan Dorin Nechita, preot paroh la Parohia „Duminica Mironosiþelor” din satul Sãsar. S-a nãscut la
11 decembrie 1966, în Târgu-Lãpuº. A absolvit Liceul „Petru Rareº” din localitatea natalã ºi
Facultatea de Teologie din Sibiu. În anul 1992 a fost hirotonit preot de cãtre Î.P.S. Jus tin ian
Chira, la Mãnãstirea „Sfânta Ana” Rohia. Începând cu anul 2014 este delegatul Episcopiei
Maramureºului ºi Sãtmarului în cadrul Consistoriului Mitropolitan al Mitropoliei Clujului,
Maramureºului ºi Sãtmarului. În perioada 1996-2005 a publicat, în ziarele lo cale Opinia ºi
Glasul Maramureºului, peste 500 de articole grupate în subtitlul „Misterele Bibliei”. Cola -
boreazã cu articole la revistele: Graiul Bisericii Noastre ºi Ortodoxia. Vol ume publicate: Arc 
peste timp. Oarþa de Jos 1392-2002 (Cluj-Napoca, 2003) ºi Amprentele timpului (Baia Mare,
2017). Este iniþiatorul proiectului misionar catehetic „Urmându-L pe Hristos”, în care sunt
implicaþi voluntari ºi tineri credincioºi din Parohia Sãsar. Proiectul constã în organizarea
unor tabere pentru copiii din Parohia Sãsar ºi strângerea de bunuri materiale pentru patru case 
de tip fa mil ial din Baia Mare ºi pentru Cãminul de Bãtrâni din Baia-Sprie.

Ana Olos este cercetãtor literar in de pend ent, traducãtoare ºi scriitoare. Nãscutã la Timiºoara în 1940,
absolventã a „Liceului Clasic Mixt”, a studiat engleza-româna la Universitatea „Babeº-Bo -
lyai ” din Cluj-Napoca. Deþine un doctorat în literaturã comparatã (1978) ºi un mas ter în
drepturile omului (2000). Dintre cãrþile publicate în românã amintim: Pelicanul sau Babiþa.
Introducere în urmuzologie I, (Umbria, 1998), În subteranele textului. Intro ducere în urmu -
zologie II (Umbria, 1999), Blaga ºi Eliot – Douã feþe ale veacului (Editura Universitãþii de
Nord, 2000), Mihai Olos. La poveºti în casa de paie, visând la oraºul-sat uni ver sal.
Fragmente de jurnal (Timiºoara, Fundaþia „Interart Triade”, 2015). A fost profesor uni -
versitar de literaturi anglofone la Facultatea de Litere a Universitãþii de Nord Baia Mare,
unde a înfiinþat un centru (1998) ºi un masterat de studii canadiene (2004). Este membru al
Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj-Napoca.

Lu cia Olteanu Utan, s-a nãscut la 16 mai 1925, în Bucureºti. A fost soþia poetului Tiberiu Utan. A
absolvit Facultatea de Filosofie, Secþia psihologie din cadrul Universitãþii Bucureºti. A lucrat 
ca profesor, apoi re dac tor la revista Contemporanul ºi re dac tor-ºef la revista pentru copii
Arici Pogonici. În perioada 1969-1983 a fost di rec tor la Studiourile Cinematografice Bu -
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cureºti. A debutat în anul 1950 cu scenariul de film O zi din viaþa tineretului, pentru care a
primit premiul I din partea unui juriu prezidat de Geo Bogza. Dedicându-se în exclusivitate
literaturii pentru copii, a publicat prozã ºi benzi desenate, toate mimând naivitatea ºi inocenþa 
vãzutã prin ochii copiilor. Vol ume publicate (selectiv): Aventurile lui Mac (Bucureºti, 1970), 
Zâmbiþi, vã rog (Bucureºti, 1973), Bunã seara, Dorli (Bu cureºti, 1977), Arhitectul firelor de
iarbã (Bucureºti, 1980), Lumea într-un degetar (Bucureºti 1981), Liniºtea cri (versuri)
(Bucureºti, 1985), Poveºti neastâmpãrate, (Bucureºti, 1993). A decedat la 17 iunie 2015, în
Bucureºti.

Lazãr-Aurel Pantea, inginer. S-a nãscut la 10 octombrie 1935, în localitatea Petid, judeþul Bihor. A
absolvit Liceul Teoretic „Samuil Vul can” din Beiuº ºi Facultatea de Mine din Petroºani,
obþinând di ploma de inginer exploatãri miniere. A urmat cursuri postuniversitare de mar -
ket ing- man age ment la A.S.E. Bucureºti, Facultatea de Comerþ. ªi-a început activitatea
profesionalã ca inginer stagiar la Mina Burloaia din cadrul Exploatãrii Miniere Baia Borºa. În 
anul 1969 a fost transferat la REMIN Baia Mare, unde a ocupat, pânã la pensionare,
numeroase funcþii ad min is tra tive. Lucrãri publicate: Sã nu uitam mineritul, oamenii ºi
bogãþiile subsolului din nord-vestul României (Cluj-Napoca, 2013), Din istoricul mine -
ritului, metalurgiei ºi al vieþii oamenilor adâncurilor din nord-vestul României (Cluj-Na -
poca, 2015), Zestrea subsolului Maramureºului (Baia Mare, 2017). Începând cu anul 1960 a
publicat peste 120 de studii ºi articole în di verse reviste de specialitate ºi ziare lo cale. În anul
1994 a reprezentat România la conferinþa „Mineritul ºi metalurgia în secolul XX, în Bazinul
Carpatic”, la Miskolc, Ungaria, unde a prezentat lucrarea „Prezentul ºi viitorul mineritului în
România”.

Gheorghe Pârja s-a nãscut la 2 mai 1950, în Deseºti, judeþul Maramureº. A absolvit Liceul Ped a gogic 
din Sighetul Marmaþiei, apoi Facultatea de Ziaristicã din Bucureºti. Este poet ºi pub li cist, re -
dac tor la ziarul judeþean Graiul Maramureºului. Debuteazã cu versuri în 1968, în Luceafãrul. 
Colaboreazã la revistele: Amfiteatru, Luceafãrul, Fa milia, Flacãra, România literarã, Astra,
Vatra, Tri buna, Archeus, Maramureº. A condus cenaclul „Alexandru Ivasiuc” din Sighet ºi a
sprijinit Festivalul Naþional de Poezie de la Sighetul Marmaþiei, în cadrul cãruia a iniþiat
„Serile de poezie de la Deseºti” (1979). Obþine menþiune la concursul de de but al Editurii
Albatros (1977), Premiul Uniunii Scriitorilor la Festivalul Naþional de Poezie, Sighet (1979),
Premiul Spe cial „Alexandru Odobescu” al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România pe
anul 1988, premiu la manifestãrile „Cãrþile anului 1998”, Baia Mare (1999), secþiunea
publicisticã, pentru volumul Sub podul lui Apollodor, premiul Asociaþiei de Artã „Coroana
Carpaþilor” Ujgorod, Ucraina. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România ºi al Uniunii
Ziariºtilor din România. Vol ume (selectiv): În numele tatãlui (Editura Cartea Româneascã,
1996), Dialoguri în Centrul Europei, interviuri, 2 vol. (Editura Fundaþiei Culturale Române,
2000-2003), Poemele Ieronimei (Editura Dacia, 2003), Poeme din vremea lui Adam (Editura
Echim, 2007), Lacrima Sfinxului, versuri, (Editura Proema, 2014) Ochii Basarabiei (apãrutã
sub egida Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare, în cadrul programului cul tural
Parteneriatul româno-român, 2018).

Alexandru Bogdan Petrovai, profesor la Liceul Tehnologic „Alexandru Filipaºcu” din Petrova. S-a
nãscut la 13 martie 1979, în comuna Petrova. A absolvit Liceul Ped a gogic „Regele
Ferdinand” din Sighetul Marmaþiei (1997) ºi Facultatea de Filologie, Secþia românã-francezã 
la Centrul Universitar Nord din Baia Mare. În anul 2010 a obþinut di ploma de doc tor în
filologie la Universitatea „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu teza Forme ale satirei în
literatura secolului al XIX-lea, sub îndrumarea profesorului uni versitar Mircea Muthu. Vol -
ume publicate: Ion Iuga – studiu monografic (Târgoviºte, 2003), Ion Iuga – cel mai frumos
bãrbat din Nord (Editura Þara Maramureºului, Petrova, 2010), Eminescu în ºcoalã –
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portofoliu di dac tic (2011), Ana Blandiana – portofoliu di dac tic (2014). A publicat poezii,
studii ºi articole în ziare ºi reviste de culturã din Maramureº ºi din þarã: Nord, Revista
studenþilor, Glasul Maramureºului, Limbã ºi literaturã pentru profesori, Nord literar,
Steaua, Tri buna, Fa milia românã, Moºteniri culturale rurale, Culturã ºi civilizaþie ro -
mâneascã în Maramureº, Mihai Eminescu ºi Maramureºul, „Enseigner. FLE” Re vue des
professeurs de FLE. Pentru publicaþiile sale a primit numeroase premii la concursuri ºi
festivaluri de creaþie literarã din judeþ ºi din þarã.

Ion Petrovai, poet ºi om de culturã. S-a nãscut la 29 martie 1949, în localitatea Petrova. A absolvit
Facultatea de Filologie din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca, Secþia ro -
mânã-rusã ºi este doc tor în filologie la aceeaºi instituþie de învãþãmânt su pe rior cu teza Valori 
culturale ucrainene în contextul spir i tual al Þãrii Maramureºului. Ion Petrovai este profesor
de limba ºi literatura românã la ªcoala cu Clasele I-VIII „Alexandru Filipaºcu” din Petrova,
iniþiator al Cenaclului de Culturã ºi Artã „Mihai Eminescu” din Petrova, al „Manifestãrilor
Eminescu” ºi „Convorbiri Culturale”, desfãºurate anual. Membru al Uniunii Scriitorilor din
România, Filiala Cluj-Napoca, a semnat volumele Pasãrea cu ochii-n lunã (Cluj-Napoca,
Dacia, 1996), Multi cul tur al ism în Þara Mara mureºului. Valori culturale ucrainene
(Cluj-Napoca, Ac a de mia Românã, Centrul de Studii Transilvane, 2007), Glasul rãdãcinii
(Cluj-Napoca, Daci XXI, 2010) etc.

Aurel Pop, poet, pub li cist, ed i tor. S-a nãscut la 22 noiembrie 1949, în satul Cetãþele, comuna ªiºeºti.
A absolvit Universitatea „Vasile Goldiº” din Arad. A fost con sul tant literar la Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Satu Mare. În anul 2012 a
obþinut di ploma de doc tor în istorie cu teza Românii din Sãtmar în Revoluþia de la 1848-
1849, la Institutul de Istorie „George Bariþiu” al Academiei Române – filiala Cluj-Napoca. A
debutat în anul 1984, în revista ieºeanã Convorbiri literare. Este autor al volumelor:
Pelerinaj de secesiune (Satu Mare, 2004), Calvarul cuvintelor (Cluj-Napoca, 2006), Sonete
din regatul disperãrii (Cluj-Napoca, 2007), Popasuri de zi la Hanul Verbului sau Cartea
întâi a Cronicilor (Cluj-Napoca, 2008), Cuvinte dintr-un noian de vorbe (Satu Mare, 2008),
Semne dintr-un trunchi de cuvânt (Satu Mare, 2009). Este colaborator al presei lo cale din
Satu Mare, dar ºi al unor reviste literare din þarã ºi strãinãtate: Tri buna, Fa milia, Vatra, Pan,
Convorbiri literare, Ateneu, Orizont, Tomis, Pleade, Poesis, Luceafãrul, Pagini bucovinene,
Solstiþiu, Vitraliu, Bucovina literarã, Arena, Oglinda literarã, Agora, Citadela, Plumb,
Archeus, Cetatea culturalã, Conexiuni (SUA), Atheneum (Can ada), Pagini româneºti (Noua
Zeelandã). Este di rec tor fondator al Editurii „Citadela” din Satu Mare ºi al revistei Mãrturii
culturale. Pentru întreaga sa activitate a fost recompensat cu numeroase premii.

Rucsandra Pop s-a nãscut la 7 iulie 1976, în Bucureºti. A absolvit Facultatea de Litere din cadrul
Universitãþii Transilvania din Braºov. A studiat apoi jurnalismul în Bratislava, sociologia la
Varºovia ºi a participat la Programul Fullbright vis it ing scholar de la Universitatea In di ana,
Statele Unite ale Americii. Este doctorand la Facultatea de Litere a Universitãþii Bucureºti cu
o tezã despre bunicul sãu, folcloristul ºi antropologul maramureºean Mihai Pop. A lucrat ca
re porter, re dac tor ºi ed i tor la mai multe ziare lo cale din Braºov ºi apoi ca sce nar ist ºi ed i tor de
scenarii la di verse televiziuni bucureºtene. Acum creeazã proiecte culturale alãturi de alþi
artiºti ºi cercetãtori prin Programul Naþional de Dezvoltare al Fundaþiilor Comunitare (Hy dra 
So ci ety), un or gan ism cul tural fondat în anul 2006, care promoveazã creaþia contemporanã,
teatrul in de pend ent ºi spiritul colaborativ. Rucsandra Pop scrie poezie, prozã ºi teatru. Este
autoare a pieselor Huevos congelados, Talk to the Bomb, Oracol ºi Gãrgãland, montate ca
producþii independente de lorgean thea tre (teatru de apartament) ºi a cãrþii ºi audiobook-ului
Oracol (Editura Asociaþia Home Made Cul ture, 2016).
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Vasile Aurel Pop, s-a nãscut la 26 noiembrie 1957, în localitatea Necopoi, comuna Homoroade,
judeþul Satu Mare. Studiile primare ºi cele gimnaziale le-a absolvit în satul na tal, iar pe cele
medii la Liceul „Mihai Eminescu” din Satu Mare. În anul 1981 a absolvit Institutul Teologic
de Grad Universitar din Sibiu. A fost hirotonit preot pentru Parohia Roºiori din judeþul Satu
Mare în anul 1982. În noiembrie 1991 a fost numit preot paroh în Budeºti, judeþul
Maramureº, iar din 1 ianuarie 1999 a fost transferat la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” 
din Sighetul Marmaþiei. La 1 octombrie 2000 a fost numit de cãtre Episcopia Maramureºului
ºi Sãtmarului, protopop al Protopopiatului Ortodox Sighet. Preotul Vasile Aurel Pop a
publicat douã cãrþi: Arc peste timp (Sighetul Marmaþiei, 2009), Preotul profesor universitar
dr. Mi lan Pavel ªesan: biobibliografie (Cluj-Napoca, 2011), dar ºi articole de specialitate în
reviste din Maramureº.

Vasile Ioan Pop, medic spe cial ist în neurochirurgie, man ager interimar la Spitalul Judeþean „Dr.
Constantin Opriº” din Baia Mare. A realizat prima operaþie pe creier în iarna anului 1994.
Medicul chirurg Vasile Ioan Pop a fost evidenþiat în cadrul Campaniei „Maramureºeanul
anului 2014”,  pentru performanþele în domeniul sãnãtãþii ºi îmbu nãtãþirea actului med i cal în
decursul anilor de manageriat.

Alec Portase, jurnalist, s-a nãscut la 6 ianuarie 1951, în satul Smulþi, judeþul Galaþi. Este absolvent al
Facultãþii de Ziaristicã din Bucureºti. Lucrãri publicate: Box în Maramureº (Baia Mare,
2000), Potecã spre Maramureº (Baia Mare, 2003), Codice pentru mileniul urmãtor (Baia
Mare, 2006), Redescoperind Maramureºul (al bum foto), (Baia Mare, 2015). Este autor a nu -
meroase reportaje apãrute în: Graiul Maramureºului (unde a fost re dac tor ºi re dac tor-ºef ad -
junct), România liberã, Adevãrul, Evenimentul zilei, Munþii Carpaþi, Limes, România kilo -
metrul 0, Millenium, Fa milia românã. În anul 2003 a obþinut Premiul Naþional pentru
Reportaj, conferit de Clubul Român de Presã, iar în anul 2006, Premiul UNESCO, pentru
cartea Codice pentru mileniul urmãtor. Este membru al Clubului de Speologie MONTANA.
Pasionat de drumeþii montane, are în palmares escaladarea urmãtoarelor vârfuri: Moldo veanu
(Munþii Fãgãraºului), Mytikas (Olimp, Grecia), Meidassa ºi Viso Mozzo (Munþii Alpi).

Marius Porumb, critic ºi istoric de artã, membru tit u lar al Academiei Române (din anul 2009). S-a
nãscut la 9 octombrie 1943, în localitatea Grozeºti, judeþul Lãpuºna, Basarabia. Este licenþiat
al Facultãþii de Istorie ºi Filozofie, din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca (ºef
de promoþie), iar în anul 1973 devine doc tor în istorie la specialitatea istoria artei, Uni -
versitatea „Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca, cu o temã despre icoanele româneºti ale
Transilvaniei, conducãtor ºtiinþific: acad. Vir gil Vãtãºianu. Din anul 1990 este di rec tor al
Institutului de Arheologie ºi Istoria Artei Cluj-Napoca. Dintre distincþiile ºi premiile obþinute 
de-a lungul activitãþii profesionale menþionãm: Cavaler al Ordinului Literelor ºi Artelor al
Republicii Franceze (2002), Ordinul Naþional Steaua României cu Rang de Cavaler (2002),
Di ploma „Meritul Ac a demic al Academiei Române” (2010), titlul de doc tor honoris causa
acordat de cãtre Universitatea Oradea (2015). Acad. Marius Porumb a fost semnalat în
dicþionarele Membrii Academiei Române (Bucureºti, Editura Academiei Române, 1999, p.
430-431), Clujeni ai secolului XX. Dicþionar esenþial (Cluj-Napoca, Casa Cãrþii de ªtiinþã,
2000, p. 266), Personalitãþi clujene. 1800-2007 (Cluj-Napoca, Casa Cãrþii de ªtiinþã, 2007,
p. 499-500).

Claudiu Porumbãcean s-a nãscut la Sighiºoara (29 iunie 1972), unde îºi face studiile gimnaziale ºi
liceale. Este absolvent al Facultãþii de Istorie a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Na poca 
(1995) ºi al unui masterat în istorie contemporanã ºi relaþii internaþionale. În anul 2005 obþine 
titlul de doc tor în istorie acordat de Institutul de Istorie „George Bariþiu” din Cluj-Napoca, cu
teza Relaþii administrativ-politice ºi so cial-economice în nord-vestul Transilvaniei (judeþul
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Satu Mare ºi parþial Maramureº ºi Sãlaj), octombrie1944 – decembrie 1947. În prezent este
cercetãtor ºtiinþific la Muzeul Judeþean Satu Mare, ºeful Secþiei istorie. Este autor al mai
multor lucrãri printre care Oameni din Sãtmar, împreunã cu Bujor Dulgãu (Editura Solstiþiu,
2000), Oameni din Seini (Vasile Goldiº Uni ver sity Press, 2013), ªtefan Benea (1889-1961)
(Editura Argonaut, 2014).

Alin Spiridon Pralea, muzeograf. S-a nãscut la 27 au gust 1980, în Sighetul Marmaþiei. Este absolvent 
al Facultãþii de Istorie din cadrul Universitãþii Oradea. În anul 2016 a obþinut di ploma de
atestare ca muzeograf, eliberatã de Ministerul Culturii ºi Patrimoniului Naþional, Bucureºti.
Este muzeograf gr. I la Muzeul Maramureºean din Sighetul Marmaþiei, cu activitate mu -
zeograficã ºi ºtiinþificã în cadrul Casei Memoriale „Elie Wiesel” ºi profesor asociat la Liceul
„George Pop de Bãseºti”. Publicã numeroase studii ºi articole în Acta Musei Mara mo -
rosiensis, revistã editatã de Muzeul Maramureºean din Sighetul Marmaþiei.

Delia Rãchiºan, nãscutã pe data de 27 iunie 1978, în oraºul Baia-Sprie. Este lector univ. dr. la Centrul
Universitar Nord, Facultatea de Litere, Departamentul de filologie ºi studii culturale. A
urmat cursurile Facultãþii de Litere din cadrul Universitãþii de Nord Baia Mare, spe cializarea
limba ºi literatura românã-etnologie. În anul 2009 a dobândit titlul de doc tor în filologie al
Universitãþii din Bucureºti cu teza O etnologie a jocului în cultura tradiþionalã româneascã
(coordonator: prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu). Coordoneazã revista ºtiinþificã Nord
cul tural ºi proiectul cul tural „Tradiþie ºi inovaþie. Unitate ºi diversitate în con text eu ro pean”.
Din 2016 este membru al Asociaþiei de ªtiinþe Etnologice din România (ASER).

Florian Roatiº, eseist ºi istoric literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj-Na -
poca. S-a nãscut la 17 noiembrie 1948, în localitatea Bãseºti. A absolvit Facultatea de
Istorie-Filosofie, secþia Filosofie a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca în anul
1972 ºi a devenit doc tor în filosofie al aceleiaºi universitãþi cu teza „Elemente de filosofie a
istoriei la gânditorii români de la 1848”, susþinutã în 22 decembrie 1984. A fost cadru di dac tic 
(conferenþiar universitar) la Facultatea de Litere a Universitãþii  de Nord, iar în prezent este
cercetãtor ºtiinþific la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” din Baia Mare. A colaborat cu
eseuri la reviste de culturã precum România literarã, Observator cul tural, Nord literar, Tri -
buna, Jurnalul literar etc., ca ºi la Academica, Revista istoricã, Revista de filosofie ºi altele.
A publicat volumele Paºoptismul, o filosofie româneascã a istoriei (2001), De la Dimitrie
Cantemir la N. Steinhardt (2002) , Pledoarie pentru filosofia româneascã (2006), Confluenþe 
filosofico-literare (2008) etc. Este vicepreºedinte al Fundaþiei „N. Steinhardt” ºi membru în
colectivul redacþional care se ocupã de editarea operelor com plete ale lui N. Steinhardt,
publicate de Editura Polirom în colaborare cu Mãnãstirea Rohia. Dintre volumele seriei de
autor „N. Steinhardt” a îngrijit: Principiile clasice ºi noile tendinþe ale dreptului consti -
tuþional (2008), Criticã la persoana întâi (2011), Prin alþii spre sine (2012) ºi Convorbiri cu
Zaharia Sângeorzan ºi Nicolae Bãciuþ (2015). Despre N. Steinhardt a mai publicat: N.
Steinhardt în evocãri (2012), N. Steinhardt în interviuri (2014), N. Steinhardt. Culturã ºi
credinþã. Caietele de la Rohia (I-III) (2016) ºi N. Steinhardt despre Eliade, Cioran, Ionescu
ºi Noica (2017).

Nadia Ro man s-a nãscut la 5 iunie 1976, în Baia Mare. A absolvit Facultatea de Litere din cadrul
Universitãþii de Nord Baia Mare. Este autoarea mai multor articole de specialiate pu blicate în
revistele: Hermeneutica, Fenomenul literar, Nord literar, ªcoala mara mu reºeanã, Per spec -
tive educaþionale, Clepsidra de cristal. În anul 2012 susþine teza de doctorat Limbajul poeziei 
lui Ion ªiugariu la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. În anul 2014, la propunerea
Asociaþiei Scriitorilor Baia Mare, i se acordã premiul „Op era Prima” pentru contribuþia adusã 
prestigiului culturii bãimãrene, oferit de Fundaþia „Dorel Chereches”. În anul 2015
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coordoneazã lucrarea Pietre de hotar românesc, apãrutã la Editura „Paideia” Bucureºti, sub
egida Ordinului Militar de România, carte distinsã de Ac a de mia Oamenilor de ªtiinþã din
România cu premiul „Mareºal Constantin Prezan”. Actualmente este profesor tit u lar de
limba ºi literatura românã la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din Baia Mare. 

ªtefan Selek s-a nãscut la Baia Mare, în 6 iulie 1980. Este absolvent al Facultãþii de Litere, din cadrul
Universitãþii de Nord Baia Mare, specializarea limba ºi literatura românã/ limba ºi literatura
francezã, promoþia 2003. A urmat cursurile masteratului „Studii canadiene” din cadrul
Universitãþii de Nord Baia Mare, promoþia 2006. Actualmente lucreazã la Biblio teca
Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, ca bibliotecar. A fost coordonator al Progra mului
biblionet (2009-2013), iar acum este responsabil cu animaþia culturalã în cadrul Biroului
editare publicaþii ºi depozit legal al bibliotecii. A publicat numeroase articole în revistele Fa -
milia românã ºi Bibliotheca Septentrionalis, precum ºi în coti dianul Graiul Maramureºului.

Anca Laura Sima s-a nãscut la data de 30 mai 1976, în localitatea Finteuºul Mare. A absolvit
Facultatea de Man age ment Financiar-Contabil din cadrul Universitãþii „Spiru Haret”
Bucureºti, precum ºi masteratul de drept administrativ ºi statutul funcþionarului pub lic din
cadrul Facultãþii de ªtiinþe Juridice a Universitãþii „Vasile Goldiº” Arad, Filiala Baia Mare.
Este bibliotecar la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare din anul 1995, iar din anul
2015 este ºef serviciu la Secþia împrumut carte pentru adulþi. A colaborat cu articole la
revistele: Bibliotheca Septentrionalis ºi Fa milia românã.

Ga briel Stan-Lascu, bibliotecar la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare. S-a nãscut la data
de 3 septembrie 1977, în Baia Mare. Este licenþiat în inginerie electromecanicã, diplomã
obþinutã la Universitatea de Nord Baia Mare, în anul 2000. Atras fiind de partea umanistã a
vieþii, s-a reorientat în aceastã direcþie, lucrând timp de 6 luni pe post de corector la ziarul
bãimãrean Opinia, ul te rior angajându-se la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, în
cadrul cãreia a urmat cursuri de specializare în „Biblioteconomie ºi ºtiinþa informãrii”,
„Biblioteca în societatea informaþionalã”, „UNIMARC Bibliografic”, „Op er a tor texte ºi
imagini” etc., activând timp de 10 ani la Secþia periodice ºi 7 ani la Secþia informatizare (unde 
lucreazã ºi în prezent, pe partea de tehnoredactare). A publicat mai multe articole în revista
Bibliotheca Septentrionalis ºi în ziarele on line Transilvania TV News, maramuresenii.ro,
ZiarMM.ro ºi a contribuit la selecþia textelor din antologia subiectivã Maramureºul din
cuvinte.

Delia Suiogan, conferenþiar universitar, prodecan al Facultãþii de Litere din cadrul Centrului Uni -
versitar Nord Baia Mare. S-a nãscut pe data de 28 ianuarie 1966 în comuna Laloºu, judeþul
Vâlcea. ªi-a finalizat studiile universitare la Secþia de filologie a Universitãþii din Timiºoara,
iar în anul 2005 a dobândit titlul de doc tor în filologie la Universitatea „Alexandru I. Cuza”
Iaºi, conducãtor prof. univ. dr. Petru Ursache. Este membru al colectivelor de redacþie al
revistelor Memoria ethnologica (revistã de patrimoniu etno logic ºi memorie culturalã) ºi al
revistei Astra maramureºeanã; membru al Centrului de Cercetãri Interdisciplinare privind
Comunicarea Umanã Baia Mare etc. Este preocupatã de literatura oralã, de mitologie,
hermeneuticã, sincretism cul tural. Dintre lucrãrile pu blicate pe aceste teme enumerãm:
Forme de interacþiune între cult ºi pop u lar (Baia Mare, Editura Ethnologica, Editura
Universitãþii de Nord, 2006), Simbolica riturilor de trecere (Bucureºti, Paideia, 2006),
Mâncarea între rit ual ºi simbol (Baia Mare, Editura Ethno logica, 2007, împreunã cu Petru
Dunca ºi ªtefan Mariº).

Dorin ªtef, s-a nãscut la 3 octombrie 1966, în Baia Mare. Este preºedinte al Asociaþiei „Glasul
Culturii” din Baia Mare. Vol ume publicate (selectiv): Mioriþa s-a nãscut în Maramureº
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(Cluj-Napoca, 2005), Istoria folcloristicii maramureºene (Baia Mare, 2006), Antologie de
folclor din Maramureº (Baia Mare, 2007), A treisprezecea elegie. Evanghelia dupã Nichita
(Cluj-Napoca, 2007), Elegiile stãnesciene (Cluj-Napoca, 2007), Maramureº brand cul tural
(Baia Mare, 2008), Dicþionar de regionalisme ºi arhaisme din Maramureº (Baia Mare,
2011), Dicþionar etimologic al localitãþilor din judeþul Maramureº (Baia Mare, 2016). A
publicat numeroase articole ºi recenzii în ziarele lo cale ºi în revistele de etnografie ºi folclor.
În anul 2011, Primãria municipiului Baia Mare i-a oferit premiul „Cartea anului” pentru
lucrarea Dicþionar de regionalisme ºi arhaisme din Maramureº.

 Cristian ªtefan s-a nãscut la data de 16 ianuarie 1967 în Cãlan, judeþul Hunedoara. În anul 1985 a
absolvit studiile liceale la Colegiul Naþional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, iar în 1994
cursurile Facultãþii de Teologie „Andrei ªaguna” din Sibiu. A obþinut doctoratul în teologie
în anul 2001. A fost hirotonit ca preot în anul 1993, slujind în parohiile ªurdeºti ºi Cetãþele,
iar în prezent este paroh al Bisericii „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel” din Baia Mare, unde
coordoneazã ºi activitãþi de asistenþã socialã. Este consilier eparhial la secþiunea cul tural-me -
dia din anul 2006. A îmbrãþiºat ºi arta didacticã, fiind lector uni versitar la Centrul Universitar
Nord, Facultatea de Litere din Baia Mare. Este vice preºedinte al asociaþiei „Cultul eroilor”,
filiala Maramureº. Participã la conferinþe anuale preoþeºti, la simpozioane teologice ºi
bisericeºti. A fost recompensat pentru activitatea sa cu distincþia „Crucea Patriarhalã”.

Pavel ªuºarã, critic ºi istoric de artã. S-a nãscut la 29 decembrie 1952, în Bãnia, judeþul Caraº-Se -
verin. În anul 1972 a absolvit cursurile Liceului „Eftimie Murgu” din Brezovici, apoi, în anul
1981, Facultatea de Istorie ºi Teoria Artei din cadrul Academiei de Arte Frumoase Bucureºti.
Este cercetãtor la Institutul de Istoria Artei de pe lângã Ac a de mia Românã. A debutat cu
poezie în anul 1978, în Almanahul literar ºi cu texte despre artã în revista Arta, în anul 1982.
Pavel ªuºarã este autorul unei importante monografii despre op era pictorului Corneliu Baba.
Vol ume publicate: Regula jocului, 1990 (pre miul de de but al Uniunii Scriitorilor din
România în anul 1991), Urmuz – E vremea rozelor ce mor (versuri), 1996, Opt poveºti
adevãrate / cu fiinþe minunate (poezii pentru copii), 2000, Corneliu Baba (al bum mo -
nografic), 2001, Sinuciderea se amânã (prozã scurtã), 2003, Car case de cristal (cronici de
televiziune), 2012, Sissi – „Împãrãteasã a Austriei ºi Reginã a Ungariei, 2014, Amore more
ore re, 2014. Are colaborãri cu studii despre artã la diferite reviste: Arta, SCIA, Almanahul
Arta, Artelier, Balkon, Almanahul literar, Luceafãrul, Contrapunct, 22, Dilema, România
literarã, Apostrof, Observatorul cul tural. A organizat numeroase expoziþii în þarã ºi strãi -
nãtate (Ungaria, Polonia, Italia, Finlanda). În anul 1995 a primit premiul pentru criticã din
partea Uniunii Artiºtilor Plastici în anul 1997, premiul Fundaþiei „Cella Delavrancea” ºi în
anul 2010, Premiul „Oreste Tafrali”. Este preºedinte al Asociaþiei Experþilor ºi Evaluatorilor
de Artã din România, asociaþie pe care a înfiinþat-o în anul 2005.

Laura Temian s-a nãscut la 12 noiembrie 1947 la comuna Finteuºul Mare, judeþul Maramureº. A
urmat cursurile Facultãþii de Filologie, Universitatea „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca.
Renunþã la cariera didacticã, ºi începând cu 27 decembrie 1980, se angajeazã la Biblioteca
Judeþeanã Maramureº. La Secþia pentru copii îºi începe activitatea de bibliotecar, con tinuând
cu Sala de lecturã a bibliotecii, apoi la Serviciul bibliografic. Se implicã în derularea
numeroaselor proiecte de cercetare, unul dintre cele mai importante fiind Cronica Mara -
mureºului. În perioada 1992-2001 a fost directorul bibliotecii, iar din anul 2001 pânã la
pensionare a fost di rec tor ad junct de specialitate, misiune pe care o îndeplineºte cu rezultate
deosebite. Tactul, modestia, diplomaþia vin sã întregeascã por tretul unui profesionist devotat, 
de numele cãruia se leagã importante realizãri cum sunt: editarea revistei Bibliotheca
Septentrionalis, cu suplimentul Fascinaþia lecturii, a Calen darului cul tural anual, a caietelor 
biobibliografice din seria Personalitãþi maramureºene – Aniversãri. De asemenea, s-a
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implicat în bogata producþie editorialã a bibliotecii. Lucrãrile proprii poartã puternica
amprentã a formaþiei de bibliograf. Volumul Autori maramureºeni. Dicþionar biobibliografic
(Editura Umbria, 2000), apãrutã în colaborare, a obþinut premiul Asociaþiei Naþionale a
Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România pentru cea mai bunã lucrare de
specialitate, secþiunea biobibliografie. Lucrarea File de cronicã. Þinuturile Chioar, Codru,
Lãpuº, Maramureº, vol. I (din paleolitic pânã în 1918) a fost editatã de Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu” Baia Mare, în anul 2016, în cadrul Programului „Maramureºul perpetuu”,
Seria „Restituirea istoriei”. La aceste vol ume se adaugã articolele profesionale publicate în
periodicele bibliotecii. A obþinut Medalia „Meritul cul tural” clasa a III-a, categoria A,
Literaturã (2004) ºi Premiul de excelenþã al Asociaþiei Naþionale a Bibliotecarilor ºi Bibli -
otecilor Publice din România, pentru merite deosebite în întreaga activitate (2005).

Lazãr Temian, profesor, s-a nãscut la 2 iunie 1947, în localitatea Corund, judeþul Satu Mare. Este
absolvent al Universitãþii Bucureºti, Facultatea de Litere, specialitatea românã-francezã ºi al
unui curs postuniversitar de specializare cu durata de 3 ani: „Cercetarea ºi prelucrarea cãrþilor 
ºi documentelor cu valoare patrimonialã”. A fost profesor la mai multe instituþii de învã -
þãmânt din Maramureº ºi bibliotecar la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”. Este autor al
lucrãrilor: Corund – studiu monografic (Baia Mare, 2004), Lucian Blaga – repere biografice
ºi bibliografice pentru elevi (Baia Mare, 2006) ºi coautor al lucrãrilor: Cântece care ne-au
însoþit istoria (Baia Mare, 1990), Andrei Grobei (1900-1987). Medalion biobibliografic
(Baia Mare, 2007), File de cronicã. Þinuturile Chioar, Codru, Lãpuº, Maramureº, vol. I,
(Baia Mare, 2016). A publicat numeroase articole în reviste culturale ºi a susþinut rubrica
„Re mem ber” ºi medalionul „Personalitãþi aniversate” în sãptãmânalul bãimãrean Nord
Magazin ºi în ziarul lo cal Clipa. Pentru întreaga sa activitate, dar ºi pentru performanþele
elevilor obþinute la olimpiade ºi concursuri ºcolare, a fost re compensat cu numeroase
diplome (selectiv): Diplomã de excelenþã pentru participarea la Olimpiada Naþionalã de
Limba ºi Literatura Românã din partea Inspectoratului ªcolar Maramureº ºi a Casei Corpului
Di dac tic, Diplomã de onoare acordatã de Consiliul Lo cal al Municipiului Baia Mare în semn
de apreciere pentru activitatea desfãºuratã ºi con tribuþia remarcabilã în slujba educãrii
tinerelor generaþii, Di ploma de colaborator deosebit al Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” etc.

Ioan Tîmbuº, lector universitar la specializarea teologie greco-catolicã, Facultatea de Litere, Centrul
Universitar Nord Baia Mare. S-a nãscut pe data de 17 iunie 1974. În anul 1998 ºi-a susþinut
licenþa în teologie, în cadrul Facultãþii de Teologie Romano-Catolicã, Universitatea Bu -
cureºti. În baza ordinului eliberat de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii (nr. 5764/
28.11.2006), i-a fost conferit titlul de doc tor în teologie la Facultatea de Teologie Ro -
mano-Catolicã ºi Asistenþã Socialã, Universitatea din Bucureºti. A iniþiat apariþia revistei
parohiale Credinþa catolicã, unde a pregãtit cateheze, omilii ºi studii biblice. Preot dr. Ioan
Tîmbuº colaboreazã cu Episcopia Românã Unitã cu Roma a Maramureºului, în calitate de
vicar parohial ºi oferã asistenþã spiritualã credincioºilor la Parohia Greco-Catolicã „Sfânta
Cruce” Baia Mare. Preocupat de traiectoria unei figuri emblematice a Bisericii
Greco-Catolice, ºi anume episcopul Alexandru Rusu, par tic i pant activ la Marea Unire de la
1918, pr. dr. Ioan Tâmbuº, în colaborare cu pr. dr. Mircea Manu, a elaborat lucrarea
Episcopul Alexandru Rusu (Târgu-Lãpuº, Galaxia Gutenberg, 2012).

Ioan Dorel Todea, profesor de limba ºi literatura românã, jurnalist radiofonic, critic literar, nãscut pe
data de 28 martie 1957, în localitatea Nãneºti. Este absolvent al Facultãþii de Litere ºi ªtiinþe,
profilul filologie, din cadrul Universitãþii de Nord Baia Mare. Este doc tor în filologie cu o
tezã legatã de op era unuia dintre cei mai importanþi romancieri români, Nicolae Breban,
avându-l coordonator ºtiinþific pe prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu. Din anul 1992 este
colaborator al Societãþii Române de Radiodifuziune ºi di rec tor al Festi valului Dati nilor de
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Iarnã de la Sighetul Marmaþiei. A debutat literar în anul 1969 ºi a colaborat de-a lungul
timpului la periodicele: Graiul Maramureºului, Glasul Mara mureºului, Opinia, Jurnalul de
Sighet etc. De numele lui Dorel Todea este legatã activitatea culturalã a municipiului
Sighetul Marmaþiei. Drept urmare, a fost recompensat cu titlul de Cetãþean de Onoare al
oraºului, iar actualmente este managerul Centrului Cul tural Sighetul Marmaþiei.

Ligia Mara Tomoiagã, lector universitar la Centrul Universitar Nord Baia Mare. S-a nãscut la 19
martie 1962. A absolvit Facultatea de Filologie a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din
Cluj-Napoca. În anul 2011 a obþinut di ploma de doc tor în filologie cu teza El e ments of the Pi -
ca resque in Con tem po rary Brit ish Fic tion. A publicat douã cãrþi de autor, un man ual, cinci
traduceri de vol ume de literaturã, istorie ºi teorie muzicalã, peste 20 de articole ºi studii. Este
membru al comitetului ed i to rial al revistei Carmina Balcanica ºi traducãtor pentru aceeaºi
publicaþie, ed i tor a trei vol ume ºi organizator la 10 conferinþe internaþionale. Cartea sa El e -
ments of the Pi ca resque in Con tem po rary Brit ish Fic tion, apãrutã la Editura Cam bridge
Schol ars Pub lish ing, este citatã ca referinþã de multe studii internaþionale ded i cate genului
picaresc ºi romanului contemporan. A tradus în limba englezã Enciclopedia familiilor nobile
de origine românã din Maramureº de Alexandru Filipaºcu, apãrutã în ediþie bilingvã. De
asemenea, cãrþile marelui art ist Ion Piso, ded i cate operei ºi tehnicii vocale, în traducerea
Ligiei Tomoiagã se gãsesc în bibliotecile a peste 80 de universitãþi din lume. Lector
universitar dr. Ligia Mara Tomoiagã este membrã a Departamentului de filologie ºi studii
culturale, din cadrul Facultãþii de Litere a Centrului Universitar Nord Baia Mare. Este
titularul unor cursuri de culturã ºi civili zaþie, istorie ºi literaturã britanicã ºi americanã,
precum ºi spe cial ist în domeniul tradu cerilor.

Viorica Ursu s-a nãscut la 1 mai 1944, în Satul Nou de Sus ºi a plecat dintre noi la 15 decembrie 2016.
A absolvit Facultatea de Istorie-Filosofie din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai” din
Cluj-Napoca. În 1969 a intrat în fa milia muzeografilor, rãmânând fidelã acestei activitãþi
timp de 33 de ani, pânã la pensionare, în 2002. Totul a început la Muzeul Judeþean Satu Mare,
pe care l-a condus timp de câþiva ani. Aici a desfãºurat o activitate de cercetare istoricã pe
care a valorificat-o prin expoziþii tematice ºi prin publicaþii ºtiinþifice în periodice de
specialitate. S-a ocupat de personalitatea preotului Vasile Lucaciu – Casa Memorialã de la
Apa se aflã în grija muzeului sãtmãrean. Din anul 1975 s-a stabilit în Baia Mare ºi a lucrat în
colectivul Muzeului Judeþean Maramureº, ca ºef al Secþiei de istorie, fiind specializatã în
istoria medievalã. Colecþiile de Ev Mediu au fost principala sa preocupare, îngrijindu-le din
punct de vedere ºtiinþific. A contribuit la constituirea ºi dezvoltarea unor noi colecþii
patrimoniale. În anii ’80 a desfãºurat, împreunã cu soþul Traian Ursu (1940-2010), o
cercetare ºtiinþificã în legãturã cu Cetatea Chioarului. A manifestat un interes deosebit pentru 
Turnul sau Bastionul Mãcelarilor. A colaborat cu studii ºi comunicãri la mai multe publicaþii
ºtiinþifice, dar a publicat articole cu tematicã istoricã ºi în cotidianul Graiul Maramureºului.
A organizat frecvent expoziþii cu tematicã istoricã. În 1990 a început sã se ocupe de
documentarea privind vechea mãnãstire Habra (Groºi), loc unde, din 2016, îºi doarme
somnul de veci.

Simion Vaida, profesor, s-a nãscut la 15 octombrie 1942, în localitatea Nadiº, judeþul Sãlaj. Este
absolvent al Academiei de Muzicã „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. A fost profesor la
ªcoala Gimnazialã „Octavian Goga” din Baia Mare, iar din anul 1991 pânã la pensionare
(2006) a îndeplinit funcþia de di rec tor al aceleiaºi instituþii. Încã din primii ani de activitate la
ªcoala Gimnazialã „Octavian Goga” a înfiinþat ºi instruit o formaþie orchestralã, un cor de
copii, un grup vo cal ºi o formaþie de estradã cu care a câºtigat nenumãrate premii. Activitatea
publicisticã a constat din cãrþi didactice, culegeri de colinde, lucrãri mono grafice ºi
compoziþii muzicale. Dintre cãrþile publicate (în colaborare) amintim: Noi cântãm ºi ne
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jucãm – ghicitori ºi jocuri muzicale (Piteºti, 1997), Izvoraº, izvoraº… – colinde (Baia Mare,
1999), ªcoala „Octavian Goga”din Baia Mare (Baia Mare, 2002), Educaþie muzicalã. Man -
ual pentru clasa a X-a (Cluj-Napoca, 2005), Dicþionar ºcolar muzical (Cluj-Napoca, 2007),
Polifonii Liviu Borlan (Baia Mare, 2011), Liviu Borlan – Piese corale (Turda, 2012), Liviu
Borlan – Piese instrumentale (Turda, 2014), Mara mureºul muzical. Lex i con biobibliografic
(Baia Mare, 2017). A publicat numeroase articole în reviste ºi ziare lo cale: Pentru so cial ism,
Graiul Maramureºului, Glasul Mara mureºului, Clipa, Nord Magazin, Helvetica, Astra
maramureºeanã. A înfiin þat ºi condus revista ºcolarã Steaua Polarã, publicaþie a ªcolii
„Octavian Goga”. Trei dintre lucrãrile sale au fost premiate în cadrul concursului „Cãrþile
anului” (2006, 2008, 2011).

Lotica Vaida, (botezatã ªarolta), profesor. S-a nãscut la 22 februarie 1943, în localitatea Urmeniº,
comuna Bãiþa de sub Codru. Este absolventã a Institutului Ped a gogic de 3 ani din Baia Mare.
A fost profesor la mai multe instituþii de învãþãmânt din judeþ. Începând cu anul 1979 pânã la
pensionare (2006) a predat limba ºi literatura românã la ªcoala Gimnazialã „Petre Dulfu” din
Baia Mare. În perioada 1997-2000 a îndeplinit funcþia de di rec tor la aceastã instituþie de
învãþãmânt. A condus Corul mixt din Ilba, cor cu care a participat la numeroase concerte,
festivaluri ºi emisiuni televizate. Amintim câteva din volumele publicate de prof. Lotica
Vaida: Pãrintele consilier Marius Lazãr: un cântec de dor (Baia Mare, 2009), Lumini ale
dãinuirii – Ilba. Pagini de monografie (Baia Mare, 2012), Urmeniº – file de istorie (Baia
Mare, 2012), Maramureºul muzical. Lex i con biobibliografic (Baia Mare, 2017). A în fiinþat ºi 
condus revista literarã Clopoþelul, publicând, totodatã, articole ºi versuri în presa localã ºi în
reviste ºcolare. Pentru întreaga sa activitatea a primit numeroase premii ºi distincþii printre
care titlul de „Profesor evidenþiat”, în anul 1986 acordat de Ministerul Educaþiei ºi Învã -
þãmântului.

Liliana Gabriela Voº s-a nãscut la 15 decembrie 1963, în Baia-Sprie. A absolvit Facultatea de Litere,
specialitatea etnologie din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare, Universitatea
Tehnicã Cluj-Napoca. În anul 2018 a obþinut di ploma de doc tor în filologie în cadrul aceleiaºi 
universitãþi, cu teza Miturile ºi literatura. Dimensiuni arhetipale ale creaþiei în dramaturgia
contemporanã româneascã. Este ac tor mânuitor pãpuºi ºi marionete la Teatrul Mu nic i pal
Baia Mare ºi cadru di dac tic asociat la Facultatea de Litere din cadrul Centrului Universitar
Nord Baia Mare. A publicat numeroase studii ºi articole în reviste de specialitate din þarã:
Buletin ºtiinþific. Fascicula Filologie, revistã editatã de Centrul Universitar Nord Baia Mare,
Nord cul tural, Jurnal ºtiinþific: excelenþã interdisciplinarã în cercetarea ºtiinþificã doctoralã 
din România, Studii de ºtiinþã ºi culturã, publicaþie editatã de Universitatea de Vest „Vasile
Goldiº” din Arad, Cross-Cul tural Man age ment Jour nal, Jour nal of Ro ma nian Lit er ary Stud -
ies, In ter na tional Roumanian Hu man i ties Jour nal (Târgu-Mureº). Este iniþiatoarea ºi coor -
donatoarea unor proiecte de cercetare pentru studenþii de la Secþia de etnologie din cadrul
Centrului Universitar Nord Baia Mare.
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Cartea apare cu sprijinul Consiliului Judeþean Maramureº, 
preºedinte Ga briel Valer Zetea, 

în cadrul programului MARAMUREªUL LA CENTENAR.
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